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Escrevo este editorial no início do verão. Não se sabe o que 

aí vem, mas perspectiva-se um tempo quente e de certa 

forma esmagador. Portugal está ao rubro, a Europa está ao 

rubro e o mundo insiste em ser pequeno.

Escrevo à sombra, na casa de Viseu que, apesar de estar 

no centro, é calma e parece suspensa numa semi frescura. 

Parece suspensa numa altitude que insiste em querer ver 

o mundo com bonomia, com a crença de que o ser humano 

é bem maior do que ele próprio pensa. Só não o é quando 

se esquece.

Gosto que estes editoriais ultrapassem a programação.

Gosto que estes editoriais contextualizem a nossa activida-

de e a façam voar para o mundo de onde ela vem.

A programação que anunciamos é o mesmo que este edi-

torial, o mesmo que o verão o mesmo que se adivinha: um 

espaço aberto um “espaço vazio” à maneira de Peter Brook.

Depois da canícula, vamos ter imensas histórias para con-

tar, vamos ter muitas formas de resolver os tempos futuros, 

vamos ter artistas que se terão redescoberto, porque vão 

criar, à sombra ou ao sol destes tempos cada vez mais difí-

ceis cada vez mais singulares.

O que fazemos, o que apresentamos é forte, muito forte. A 

nossa fraqueza está em não conseguir construir um mun-

do real que se aproxime daquele que os palcos, os vários 

palcos, nos proporcionam. O mundo em que a natureza hu-

mana é a razão maior de existir. Um mundo em que a inteli-

gência e a sensibilidade são uma forma de vida. Um mundo 

que dialoga partilha e se festeja porque estamos atentos 

uns aos outros e nos queremos e respeitamos.

Enfim um mundo que é mundo para além deste mundo.

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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O novo quadrimestre setembro a dezembro apresenta, 

uma vez mais, uma programação arrojada, surpreen-

dente e dinâmica, que tem como mote a benéfica e equi-

librada convivência entre a comunidade de artistas resi-

dentes em Viseu e a comunidade de artistas que habita 

outras latitudes. O Teatro Viriato tem apostado no con-

sequente diálogo entre diferentes realidades artísticas 

com vista à promoção de um tecido cultural mais diver-

sificado, mais profissional, proporcionando-lhes me-

lhores condições de criação. Exemplo disso, é a estreia 

de Viajantes de Solitários, um projeto de teatro especial 

desenvolvido pela mão do Teatro do Vestido, numa co-

laboração com a empresa Patinter e que conta as expe-

riências de vida de camionistas. O projeto integra músi-

cos profissionais locais. Destaque também para a forte 

componente cinematográfica que, ao abrigo da parceria 

entre o Teatro Viriato e o Cine Clube de Viseu, que assi-

nala 60 anos de existência, apresentará diversas suges-

tões culturais, que vão desde sessões especiais com a 

participação de realizadores conceituados portugueses, 

a espetáculos de Lanterna Mágica, passando também 

pela estreia de um filme-concerto. A nova programa-

ção inicia com um trabalho do reconhecido e fenomenal 

Théâtre de la Mezzanine, que após uma passagem por 

Viseu em 2011, regressa com um espetáculo comoven-

te e grandioso sobre a I Guerra Mundial. Ricardo Pais, 

Tónan Quito e Gonçalo Waddington são alguns dos mais 

considerados encenadores portugueses que integram 

também o novo quadrimestre. Nesta última temporada 

de 2015, é também visível a contínua aposta do Teatro 

Viriato na dança contemporânea, que pelo quarto ano 

consecutivo promove New Age, New Time. Uma mostra 

de dança contemporânea que permite aos coreógrafos 

emergentes e consagrados dar a conhecer o seu tra-

balho a programadores, críticos e ao público. A edição 

deste ano recebe pela primeira vez a exibição de um 

vídeo-coreográfico que surge de um projeto do coreó-

grafo Romulus Neagu.

Em 2011, o Théâtre de la Mezzanine apresentou em Vi-

seu a assombrosa ópera Dido e Eneias, que cativou o 

público. Passados quatro anos, a companhia francesa 

regressa ao palco do Teatro Viriato com A tragédia é o 

melhor pedaço do animal (18 e 19 de setembro), uma 

peça sobre a I Guerra Mundial, que promete conduzir 

o público ao ambiente que se vivia nas trincheiras. Co-

nhecido pelo trabalho extravagante, o encenador Denis 

Chabroullett demonstra uma vez mais um talento espe-

cial para a criação de espetáculos complexos. No âm-

bito do Espaço Aberto, o Projecto Habitar [Património] 

Viseu promove no Teatro Viriato o congresso Ao Tempo 

de Vasco Fernandes habitar os/nos séculos XV e XVI (26 

de setembro), no qual os diferentes painéis de debate e 

oradores farão uma análise científica sobre a organiza-

ção da sociedade nos séculos XV e XVI. 

Tónan Quito assina a direção da versão homónima de 

Henrik Ibsen, Um Inimigo do Povo (02 e 03 de outubro). 

A peça, que abre a programação do mês de outubro, co-

loca a nu a colisão do indivíduo com o coletivo e conta a 

história de um homem que descobre uma verdade que 

toda a sociedade, manipulada pelo poder e pelos meios 

de comunicação, prefere omitir. Partindo do texto Igual 

ao Mundo, de Jacinto Lucas Pires, Ricardo Pais, nome 

maior da encenação em Portugal, apresenta Meio Corpo 

(08 a 11 de outubro), um conjunto de pequenas histórias 

assistidas por um autor em luta contra uma Big Sister. 

Associando-se às celebrações do 60º aniversário do 

Cine Clube de Viseu, o Teatro Viriato acolhe O Fabuloso 

Espetáculo de Lanterna Mágica do Professor Heard (15 

a 17 de outubro), um espetáculo único proveniente do 

Reino Unido, local onde grande parte das lanternas e 

vidros que circulavam pela Europa nos séculos XVIII e 

XIX tiveram origem e onde a tradição dos espetáculos 

de lanterna mágica sobreviveu até aos dias de hoje. 

Esta apresentação, que conta com acompanhamento 

musical do pianista Filipe Melo e narração em portu-

guês de Vanessa Sousa Dias, promete transportar o pú-

blico para os antigos números de feiras ambulantes e 

espetáculos de magia. Reconhecendo o trabalho ímpar 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
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desenvolvido pelo Teatro do Vestido a partir da recolha 

de testemunhos e histórias de vida, o Teatro Viriato e a 

empresa Patinter desafiaram este coletivo a criar um 

espetáculo que espelhe a vida dos camionistas. Depois 

de um intenso trabalho de pesquisa e de recolha de re-

latos, surge a estreia poética de Viajantes Solitários (21 

a 25 de outubro), um espetáculo que funcionará qua-

se como um manual de um viajante singular. Pianista e 

investigadora na área da música, Joana Gama irá pre-

sentear o público viseense com Viagens na Minha Terra 

(28 de outubro), um recital de piano comentado no qual 

interpreta duas obras para piano de autores portugue-

ses: Viagens na Minha Terra, de Fernando Lopes-Graça e 

Lume de Chão: Tecidos de memórias e afetos, do compo-

sitor Amílcar Vasques-Dias. Na véspera deste concerto, 

a pianista orienta uma palestra no Conservatório Regio-

nal de Música de Viseu, na qual irá abordar de forma 

aprofundada as duas obras musicais do recital. O mês 

de outubro encerra com dança, nomeadamente com a 

coreografia de Paulo Ribeiro criada para a Companhia 

Nacional de Bailado em 2014. A partir das referências 

literárias portuguesas à personagem Lídia, Paulo Ribei-

ro orquestrou uma Lídia (30 e 31 de outubro) dançada a 

13 vozes que celebra o modernismo e o centenário da 

revista Orpheu. 

Jazz, rock e paisagens sonoras abstratas e cinemato-

gráficas vão ecoar no foyer do Teatro Viriato pela mão 

dos Slow Is Possible (04 de novembro), um coletivo que 

tem surpreendido a crítica especializada, que apesar do 

seu percurso recente arrisca em afirmar que este é um 

dos grupos mais promissores e ousados do panorama 

musical português atual. Como forma de assinalar os 

20 anos de existência, a Companhia Paulo Ribeiro lança, 

no dia 06 de novembro, um livro digital sobre a história 

da companhia mas também sobre a própria história da 

dança contemporânea. Companhia Paulo Ribeiro 20 Anos 

de História conta com coordenação do crítico de dança 

Tiago Bartolomeu Costa. Albertine, O Continente Celeste 

(07 de novembro) é a primeira peça escrita a solo por 

Gonçalo Waddington, que mergulhou no hipertexto de 

Marcel Proust – Em Busca do Tempo Perdido e recorreu 

também ao trabalho de alguns dos mais destacados 

astrofísicos da atualidade. Com este trabalho, Gonça-

lo Waddington pretende refletir sobre a memória e o 

tempo. O artista plástico e realizador João Sousa Car-

doso regressa ao Teatro Viriato com Barulheira (13 de 

novembro), uma leitura encenada e dramatizada sobre 

a obra do pintor Álvaro Lapa, que acaba por propor uma 

aprofundada meditação sobre as formas fundamentais 

da construção teatral. No ano em que celebra 60 anos 

de existência, o Cine Clube de Viseu promove um Pro-

grama de Sessões Especiais que tem como objetivo a 

apresentação de um conjunto de obras escolhidas por 

figuras importantes do cinema português. Na primeira 

sessão, que decorre em parceria com o Teatro Viriato, 

cabe ao realizador português João Botelho apresentar 

o filme Madame De... ( 14 de novembro).

O mês de dezembro inicia com dois concertos distintos, 

em termos de reportório e de influências, de dois co-

letivos que estão ligados à cidade de Viseu. O grupo A 

Presença das Formigas (04 de dezembro), largamente 

reconhecido pela imprensa especializada, dá a conhe-

cer os seus dois discos, que reúnem composições que 

combinam elementos da música tradicional e popu-

lar portuguesa com jazz, música erudita e músicas do 

mundo. Na senda da parceria entre o Teatro Viriato e 

a editora GiraDiscos, o coletivo Cabeça de Peixe (09 de 

dezembro) lança o seu primeiro disco, em que o rock é 

o estilo condutor, mas cujas composições são também 

influenciadas por outras estéticas como o jazz, a música 

tradicional e étnica. Com um trabalho firmado na pro-

moção do novo circo em Portugal, a nova programação 

do Teatro Viriato inclui o espetáculo Bruit de Couloir (11 

e 12 de dezembro), um solo de malabarismo e dança de 

Clément Dazin, que de uma forma abstrata mas poética 

retrata os diferentes períodos do ser humano, a morte 

e a melancolia da vida. A apresentação deste espetácu-

lo é complementada com um encontro teórico-prático 
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sobre a técnica de movimento em marcha-lenta e onde 

serão também abordadas as sensações que o movi-

mento pode provocar. Dando continuidade à parceria 

com o Cine Clube de Viseu, o Teatro Viriato estreia o 

filme-concerto O Navegante (15 e 16 de dezembro). O 

filme de Buster Keaton e Donald Crisp será musicado 

ao vivo por Filipe Raposo, músico e compositor que co-

labora frequentemente com a Cinemateca portuguesa 

e pelo músico da Associação Gira Sol Azul Bruno Pinto. 

A programação termina com a apresentação de A Festa 

(18 e 19 de dezembro), a nova coreografia de Paulo Ri-

beiro que assinala os 20 anos da Companhia homónima. 

Nesta nova criação o coreógrafo evoca uma festa, uma 

manifestação de prazer que se possa estender do palco 

ao público. Aproveitando esta ocasião, o coreógrafo irá 

ministrar uma aula destinada a pessoas interessadas 

no contacto com a sua linguagem criativa.

De 18 de setembro a 19 de dezembro, para ver no foyer 

Viseu A… não tropeçar na cultura, uma exposição de 

fotografias assinadas por José Alfredo, fotógrafo que 

acompanhou e imortalizou através da sua lente o pro-

jeto Viseu A. Esta exposição sintetiza em algumas ima-

gens um projeto de extroversão e a sua programação 

intensa, ousada e pensada para ocupar a cidade com 

um discurso de transformação que não esbarrasse gra-

tuitamente no público.

A dança contemporânea volta a ter lugar de destaque na 

programação do Teatro Viriato. De 21 a 28 de novembro, 

o Teatro Viriato promove pelo quarto ano consecutivo 

a mostra de dança New Age, New Time, que tem como 

objetivos apoiar os coreógrafos portugueses, sejam 

eles emergentes ou consagrados, e sensibilizar os pú-

blicos para esta disciplina artística. Durante sete dias, 

irão passar por Viseu cinco espetáculos: A tecedura do 

caos (21 de novembro), de Tânia Carvalho, Pastiche (22 

de novembro), de Luiz Antunes e Sérgio Diogo Martins, 

Trovoada (24 de novembro), de Luís Guerra, Stretto 

(26 de novembro), de Romulus Neagu e Pântano (28 

de novembro) de Miguel Moreira / Companhia Útero. 

O programa deste ciclo de dança prevê ainda um en-

saio aberto, no dia 25 de novembro, com a coreógrafa 

Clara Andermatt, no qual dará a conhecer o resultado 

da primeira parte do projeto Queda Livre, cuja primei-

ra fase se desenvolve em residência no Teatro Viriato. 

Pela primeira vez, a mostra New Age, New Time recebe 

a projeção de um vídeo coreográfico, Perpetuum (título 

provisório) (27 de novembro) pensado pelo coreógrafo 

Romulus Neagu e editado por Constantin Georgescu. 

Um trabalho que reflete sobre a motricidade do corpo 

na dança e na natação e que explora a potencialidade 

corporal nestes ambientes tão distintos. No final da exi-

bição, irá realizar-se uma conversa com o coreógrafo e 

com convidados das áreas em debate. Em ligação es-

treita com este projeto do coreógrafo, será colocada no 

foyer uma instalação de João Dias que simula um dos 

objetos do vídeo, uma piscina na qual são projetadas 

imagens de movimento que o público pode manipular 

com as suas próprias mãos. Esta instalação conta com 

coprodução do Teatro Viriato. Não se cingindo à apre-

sentação de espetáculos, o ciclo será complementado 

com um conjunto de aulas ministradas pelos coreógra-

fos envolvidos na mostra de dança.

No âmbito do Sentido Criativo, o Teatro Viriato propõe 

aos professores, de todos os níveis de ensino, a oficina 

Narrativas Visuais (02, 03 e 04 de outubro). Com produ-

ção da Fundação Calouste Gulbenkian, esta oficina pro-

cura ajudar os docentes a desenvolver competências ao 

nível da expressão artística, em que a narrativa visual 

se assume como ferramenta atual de comunicação. 

Estreado em 2013, o espetáculo de artes performativas 

Vissaium continua a surpreender o público. Ao longo de 

um trajecto pelas ruas de Viseu, Vissaium (12 e 25 de 

setembro) convida à fruição do património arqueológico 

da cidade. 
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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

26 OUT a 24 NOV

QUEDA LIVRE (TÍTULO PROVISÓRIO)

de CLARA ANDERMATT

TEATRO

09 a 17 DEZ 

KARAMAZOV 1.1 – IVAN OU A DÚVIDA
de SÓNIA BARBOSA

09 a 11 DEZ

WORKSHOP DESTINADO A ALUNOS

DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU

Apresentação informal da residência 

no dia 17 DEZ, às 19h00
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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:

FÁBULAS ELEMENTARES
de CLÁUDIA JARDIM, PATRÍCIA PORTELA e SÓNIA BAPTISTA

11 a 13 SET – Festival TODOS, Lisboa 

MEIO CORPO
um espectáculo de RICARDO PAIS

versão livre de Igual ao Mundo de JACINTO LUCAS PIRES

pelo ENSEMBLE – SOCIEDADE DE ACTORES

18 SET a 04 OUT - Teatro Nacional São João/Teca, Porto

22 OUT – Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra

NOVE’S FORA
de COMPANHIA ERVA DANINHA

18 SET - Festival Cata Vento, Teatro Municipal de Vila do Conde

30 SET - Teatro Municipal da Guarda

NOVO-VELHO CIRCO - OS ACROBATAS DO DESE-
JO
de COMPANHIA RADAR 360º e COMPANHIA CLARA ANDER-

MATT

19 SET - Cine-Teatro de Estarreja 

A CAMINHADA DOS ELEFANTES
de INÊS BARAHONA e MIGUEL FRAGATA

20 SET – Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, Oliveira do Bairro

16 a 18 OUT – Festival Caótica, Cine-Teatro Louletano, Loulé

THE WALL
de MIGUEL FRAGATA

26 e 27 SET – Teatro Maria Matos, Lisboa

03 OUT – O Espaço do Tempo, Montemor o Novo

FICA NO SINGELO
direção e coreografia CLARA ANDERMATT

02 a 04 OUT - São Luiz Teatro Municipal, Lisboa

MIRAGINAVA
de JOANA PROVIDÊNCIA e LEONOR KEIL

07 OUT – Teatro Avenida, Castelo Branco

11 OUT – Casa das Artes de Miranda do Corvo

A TECEDURA DO CAOS
de TÂNIA CARVALHO

14 NOV – Teatro Virgínia, Torres Novas

 E
st

a 
é 

a 
m

in
ha

 C
id

ad
e 

e 
eu

 Q
ue

ro
 V

iv
er

 N
el

a 
©

 J
os

é 
A

lf
re

do



dim · 11

ARTISTA RESIDENTE
CLARA ANDERMATT // 2015

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 2015, o Teatro Viriato acolhe na sua programação anual a coreógrafa Clara 

Andermatt enquanto Artista Residente.

CLARA ANDERMATT 

Iniciou os seus estudos de dança com Luna Andermatt. Em 1980, ingressa no London Studio 

Centre em Londres com uma bolsa de estudo obtendo a licenciatura em 1984. Na mesma altura 

recebeu o diploma de grau avançado da Royal Academy of Dance em Londres. Foi bailarina da 

Companhia de Dança de Lisboa, sob a orientação de Rui Horta (1984-88), e da Companhia Metros 

de Ramón Oller (1989-91, Barcelona). 

Em 1991, criou a sua própria companhia coreografando um vasto número de obras regularmente 

apresentadas em Portugal e no estrangeiro. É em 1994 que inicia a sua colaboração com Cabo 

Verde, organizando várias ações de formação e realizando diversos espetáculos com bailarinos e 

músicos daquele país, uma cooperação que se mantém até à data. 

Clara Andermatt é regularmente convidada a criar para outras companhias, a lecionar em 

diversas escolas e a participar como coreógrafa em peças de teatro e cinema.

Ao longo da sua carreira, tem sido distinguida com diversos prémios dos quais destaca: 

Menção Honrosa do Prémio Acarte/Madalena Azeredo Perdigão da Fundação C. Gulbenkian para 

a coreografia Mel (1992); em conjunto com Paulo Ribeiro, o Prémio Acarte/Madalena Azeredo 

Perdigão com a obra Dançar Cabo Verde (1994); e Prémio Almada atribuído pelo MC e Espetáculo 

de Honra do Festival Internacional de Almada pela obra Uma História da Dúvida (1999).
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TEATRO VIRIATO EM REDE 
REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS

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

inicialmente, por cinco estruturas culturais do país (em 2009), tendo sido alargada, mais tarde, para 

10 parceiros (em 2013). Esta rede de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer 

uma colaboração mais estreita entre os vários Teatros assente na troca de saberes, processos e 

experiências de trabalho. Uma estratégia que visa fortalecer o desempenho de todos os parceiros e 

que permita apoiar os artistas e responder às suas necessidades através de ações concertadas no 

âmbito da coprodução, dos circuitos de apresentação, das residências, do acompanhamento artístico 

e das parcerias internacionais.

As estruturas  que integram esta rede de programação cultural são: 

• Teatro Viriato (Viseu); 

• Centro Cultural de Vila Flor (Guimarães); 

• Centro de Artes de Ovar; 

• O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo); 

• Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra); 

• Teatro Maria Matos (Lisboa);

• Teatro Micaelense (Ponta Delgada);

• Teatro Municipal da Guarda;

• Teatro Nacional São João (Porto);

• Teatro Virgínia (Torres Novas) 

• Teatro Municipal do Porto.  
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O Teatro Viriato, em parceria com o Teatro Vila Velha 

(Salvador Bahia, Brasil) e com o Instituto Camões/Cen-

tro Cultural Português - Pólo do Mindelo (Cabo Verde), 

promove pela quinta vez o K Cena – Projeto Lusófono de 

Teatro Jovem, que uma vez mais tem a pretensão de reu-

nir vários jovens de diferentes nacionalidades, realidade 

culturais e contextos, ligados pela Língua Portuguesa. 

Esta edição irá assumir contornos diferentes das anterio-

res, uma vez que culmina com as celebrações dos 10 anos 

de promoção de projetos de teatro jovem pelo Teatro Viria-

to. Graeme Pulleyn será o encenador responsável por ini-

ciar com os participantes a promoção de oficinas vocacio-

nadas para a abordagem ao trabalho de ator e o processo 

de montagem de um espetáculo final. Marcio Meirelles e 

João Branco, encenadores convidados, farão também par-

te deste processo. 

TEATRO / PROJETO COM A COMUNIDADE

K CENA
PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM
com CLARA ANDERMATT (Artista Residente //2015)

SE TENS ENTRE 14 E 18 ANOS INSCREVE-TE

na bilheteira do Teatro Viriato 

ou em www.teatroviriato.com

ENSAIOS NO TEATRO VIRIATO

13 OUT’15 a 18 MAR’16

com GRAEME PULLEYN 

// ter e qui 18h45 às 20h45

21 MAR a 01 ABR’16

// seg a sex 10h30 às 17h30 (exceto de 25 a 27 MAR’16)

INSCRIÇÕES 

DE 11 SET A

09 OUT’15
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Vissaium era o nome da cidade de Viseu na época pré-

-romana e romana e origem do nome atual. Inspirado 

por este nome e nos conhecimentos arqueológicos des-

sa longuínqua era, o Teatro Viriato produziu Vissaium um 

espetáculo de artes performativas que convida à fruição 

do riquíssimo património arqueológico de Viseu, através 

de um percurso que reflete a importância da cidade na 

construção da identidade nacional.

Ao longo de um trajeto entre a Rua Direita e a muralha 

romana da Rua Formosa, esta viagem permite descobrir 

pedras antigas, sítios arqueológicos ainda por escavar 

e artefactos que contam histórias de um lugar que foi 

desde sempre partilhado por muito povos que viveram e 

deixaram a sua indelével marca na cidade de Viseu. 

Nota: Recomenda-se a utilização de calçado confortá-

vel. Com condições climatéricas adversas o espetáculo 

realiza-se no Teatro Viriato.

TEATRO

12 e 25 SET

VISSAIUM
direção MARIA GIL (pt)

100 min. aprox.

sáb 17h00 | sex 18h30 | m/ 8 anos

lotação 20 participantes | preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Direção Maria Gil 
Consultoria Património Arqueológico Pedro Sobral 

Cocriação e Interpretação
Graeme Pulleyn, Rafaela Santos

e Ana Bento 
Produção Teatro Viriato 

Construção da réplica da Ara Romana
Archeofactu – Arqueologia e Arte 
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A Arqueologia é uma ciência apaixonante. O próprio ato de descobrir, de procurar, de encontrar, faz parte do imaginário 

de qualquer criança e também de muitos adultos. 

O verdadeiro arqueólogo é aquele que quer conhecer o Homem, as suas origens, o seu modo de vida nas diversas épocas, 

as suas vivências. Este conhecimento das vidas passadas é feito através dos vestígios materiais que o Homem vai dei-

xando. Restos de louça que se partiu, de uma casa que ruiu, da sepultura que desabou, do barco que se afundou, etc, etc.

Viseu tem uma história riquíssima. A sua origem aconteceu na Idade do Ferro, cerca do séc. V a. C. Em poucos anos 

cresceu e transformou-se no principal núcleo populacional da região: Vissaium. Deste povoado temos imensos vestígios 

materiais: as cerâmicas decoradas, as contas de colar em vidro e as peças em bronze e ferro. Temos também peças raras 

como a cabeça de um cão em cerâmica que nos remete para contatos com o centro da Península Ibérica, ou alguns frag-

mentos de cerâmica grega, que indiciam contatos com o mundo oriental.

De Vissaium transformou-se na Veseum romana e mais tarde na Veseo medieval. De todos estes períodos temos vestígios 

e histórias para contar, para conhecer, para mostrar. Esta peça é isso que pretende. O Passado é um legado comum, de 

todos e para todos. É no Passado que procuramos as nossas origens identitárias. Venha conhecer a sua raiz identitária, a 

origem e história da cidade, de uma forma deveras interessante e divertida.

PEDRO SOBRAL (Consultor para o Património Arqueológico)

Porque é que nos lembramos? Se eu fechar os olhos e tentar pensar no dia de ontem consigo recordar-me de quase tudo 

o que fiz nesse dia, mas se tentar pensar no último ano há muita coisa que deixo escapar, e se me tentar lembrar de tudo 

o que fiz há dez anos atrás, então fica tudo envolvido numa espécie de nevoeiro e as memórias parecem surgir na minha 

mente como boias flutuantes. É fácil esquecer e é difícil lembrar. Às vezes lembramo-nos para não nos esquecermos. 

Para não nos esquecermos que houve outras pessoas antes de nós que passaram por aqui e que não se limitaram a viver 

e a morrer neste lugar, mas procuraram respostas às suas perguntas e inquietações. Dessas respostas surgiram mura-

lhas, santuários, ruas, cabanas em cima de rochas, esculturas em forma de cão. Assim, percorrer a Rua Direita em Viseu 

não é percorrer a Rua Direita em Viseu, é olhar para trás no tempo, para uma das principais ruas da cidade romana. Olhar 

para a Sé é imaginar as conversas entre D. Teresa e D. Henrique no pequeno palácio que havia antes da catedral ter sido 

construída. Sentar-me nos penedos é divertir-me a pensar como é que seria viver no castro lusitano construído em cima 

daquelas grandes rochas e pensar como as pessoas que aí viveram deveriam ser esguias, flexíveis e resistentes. Talvez 

seja por isso que também nos lembramos: para compreendermos o fenómeno humano que está ligado aos lugares e daí 

tirar um sentido para as nossas vidas. Os livros de História estão cheios de grandes ilustrações sobre o Império Romano, 

mostram-nos listas dos Reis de Portugal e mapas da Reconquista Cristã, mas aqui, em Viseu, podemos VER tudo isso num 

simples passeio pela cidade. Às vezes a rua é a melhor sala de aula!

MARIA GIL (Direção)

// SOBRE VISSAIUM
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Concluiu a licenciatura em Educação Musical em 2001, 

e frequentou uma Pós-Graduação em Musicoterapia, 

tendo, paralelamente, efetuado um percurso formati-

vo na área da pedagogia musical. Integrou a Orquestra 

Juvenil do Centro. Compôs e interpretou ao vivo a mú-

sica dos espetáculos Gracinda, a linda, Raiz de Memória 

e Mar Alto Atrás da Porta. Orientou os grupos musicais 

Tubo de Ensaio e darteRITMO no âmbito do projeto Entre 

Teias. Diretora musical do espetáculo Sempre em fren-

te até amanhecer. Orienta a oficina Primeiros Sons – 1ª 

Viagem ao Espaço (Casa da Música). Leciona a disciplina 

de Música na Escola Superior de Educação de Viseu.

Natural de Doncaster, no norte da Inglaterra. Em iní-

cios de 1990 viajou para Portugal, onde formou o Teatro 

Regional da Serra do Montemuro, que produziu Lobo-

-Wolf, El Gringo, Pizza!, As Bodas de Cândida, Estrada 

Nacional, Alminhas, Fénix e Kota Kota, A Eira dos Cães, 

Hotel Tomilho e Sucata Sisters, entre outros espetá-

culos. Projetos individuais recentes incluem Dimas, O 

Adolescente Míope e O Teatro Mais Pequeno do Mundo. 

No Teatro Viriato desenvolve há oito anos um projeto 

para jovens atores. É professor de Expressão Dramáti-

ca na Escola Superior de Educação de Viseu e de Esco-

las e Métodos de Encenação na Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra.

Estreou-se como atriz em 1994, com Greensleeves, de 

Joyce Carol Oates, encenação de Jorge Silva Melo. É 

atriz regular no projeto Teatro Mais Pequeno do Mundo. 

Em dança, participou em espetáculos de Olga Roriz e 

Madalena Victorino. Participou em telefilmes, em cur-

tas e longas-metragens de cinema. Responsável pela 

encenação dos espetáculos Areena, Alices, Mexe-te!, 

Mar Alto Atrás da Porta, Raiz de Memória, João Torto, So-

nhos Rotos e Mulher Mim. Cofundadora da companhia 

de teatro Amarelo Silvestre.

Nasceu em 1978, é licenciada em Formação de Atores/

Encenadores pela Escola Superior de Teatro e Cinema. 

Tem um mestrado Intimidade e Performances Auto-

biográficas, pelo Departamento de Estudos de Teatro, 

Cinema e Televisão da Universidade de Glasgow. Como 

atriz trabalhou com vários encenadores nacionais e 

internacionais e também participou em cinema. É co-

criadora do Teatro do Silêncio onde já encenou vários 

ANA BENTO | cocriação e interpretação

GRAEME PULLEYN | cocriação e interpretação

RAFAELA SANTOS | cocriação e interpretação

MARIA GIL | direção

BIOGRAFIAS
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projetos, nomeadamente para a infância. Colabora com 

outros criadores em teatro e desde 2003 tem lecionado 

em várias escolas do país. Em 2010 fundou a editora 

Elefante Azul Clarinho, com o objetivo de criar textos 

para cena.

Pedro Sobral de Carvalho, licenciado em História, va-

riante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, mestre em Arqueologia pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, embo-

ra especialista em Megalitismo da Beira Alta, tem-se 

dedicado igualmente, nos últimos 15 anos, ao estudo 

da cidade de Viseu. Efetuou mais de 50 intervenções 

arqueológicas no Centro Histórico de Viseu tendo feito 

descobertas essenciais para o conhecimento da histó-

ria da cidade. Atualmente é diretor executivo da em-

presa Eon, Indústrias Criativas, onde para além da área 

de Arqueologia, coordena a área de Museologia e da 

Gestão Cultural.

PEDRO SOBRAL | consultoria património arqueológico
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Mais do que um festival de artes do espetáculo, o Viseu 

A…, que decorreu em 2013 e 2014, assumiu-se como um 

ousado laboratório de experiências artísticas, um verda-

deiro projeto de extroversão com uma programação in-

tensa, na qual o cidadão não tropeça, porque foi pensada 

com determinação e com o objetivo de refletir o que é 

dominante política e socialmente. Um projeto artístico 

transformado em discurso, que não esbarra gratuita-

mente no público.

Coube ao fotógrafo José Alfredo imortalizar as diversas 

geografias sentimentais que eclodiram deste projeto, 

principalmente, da densidade de estreias desenvolvidas 

com as diversas comunidades, que aceitaram o desafio 

de repensar ideias, condições sociais e posições pes-

soais. 

Fotógrafo profissional desde 1982, José Alfredo colabora com 

o Teatro Viriato, desde 1998, mas também com a Câmara Mu-

nicipal de Viseu, grupo Martifer, grupo Visabeira, entre outros. 

Já expôs individual e coletivamente trabalhos fotográficos. Do 

seu percurso consta ainda a atribuição de vários prémios em 

concursos de fotografia. 

EXPOSIÇÃO / FOYER

18 SET a 19 DEZ

VISEU A… NÃO TROPEÇAR NA CULTURA
fotografias de JOSÉ ALFREDO

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

Entrada gratuita
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Cem anos após a I Guerra Mundial, o diretor do 

Théâtre de la Mezzanine, retoma este evento histórico 

com uma produção imponente e extravagante, cujas 

metáforas musicais, visuais e teatrais imergem o pú-

blico na lama e sangue das trincheiras, nos ambientes 

de quem vivia um destino inevitável, mas que sonhava 

em escapar à vala comum da história. 

Cinco jovens homens e uma mulher protagonizam 

esta performance trágico-cómica, numa espécie de 

homenagem particular às camadas mais jovens sobre 

as quais se abateu o inferno que mudou o curso da 

história contemporânea.

Reconhecido como “o poeta do desastre”, Denis Cha-

broullet demonstra uma vez mais um talento especial 

para a criação de espetáculos complexos e arrebata-

dores. Aproveitando a apresentação no Teatro Viriato, 

o encenador irá partilhar a sua experiência e visão 

com alguns profissionais, convidados, do teatro e ar-

tes plásticas residentes em Viseu.

TEATRO

18 e 19 SET

A TRAGÉDIA É O MELHOR PEDAÇO DO ANIMAL
de THÉÂTRE DE LA MEZZANINE

sex e sáb 21h30 | 75 min. | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

 // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

ENCONTRO COM DENIS CHABROULLET

sáb 10h00 às 13h00

público-alvo Profissionais do teatro e artes plásticas residentes em Viseu
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Diretor artístico e dramaturgo
Denis Chabroullet

Cenografia
Michel Lagarde e Denis Chabroullet

Composição músical
Roselyne Bonnet des Tuves

Elenco Benjamin Clée, Laurent Marconnet, Erwan 
Picquet, Sylvestre Vergez,

Julien Verrié e Clémence Schreiber
Assistente Cécile Maquet

Desenho de luz Jérôme Buet
Construção de cenário, acessórios

e marionetas Thierry Grasset
e Pauline Lefeuvre
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Integrado na edição de 2015 do Projecto Habitar [Patri-

mónio] Viseu, o congresso Ao tempo de Vasco Fernan-

des – Habitar os/nos séculos XV e XVI apresenta como 

objetivo a promoção de um entendimento quanto ao 

modo como indivíduos e instituições existiam, opera-

vam e se relacionavam nesses séculos.

Assumindo uma análise científica, as diversas co-

municações deste congresso aprofundarão questões 

sobre a organização da sociedade, os intercâmbios 

culturais e económicos, o que se produzia e como se 

produzia num tempo histórico que, para a Europa em 

particular, implicou a expansão de conhecimento e al-

teração de paradigma.

CONGRESSO || ESPAÇO ABERTO…

26 SET

AO TEMPO DE VASCO FERNANDES 

HABITAR OS/NOS SÉCULOS XV E XVI
PROJETO HABITAR [PATRIMÓNIO] VISEU

sáb 09h00 às 12h30 e 14h30 às 18h00

público-alvo Investigadores, estudantes e público em geral

Entrada gratuita (mediante inscrição no site www.projectopatrimonio.com/habitar)
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Organização Projecto Património, 
Escola Superior de Educação de Viseu,

Universidade Católica Portuguesa - Viseu
e Museu Nacional Grão Vasco
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A ação de formação Narrativas Visuais vai ao encontro 

de uma necessidade de expressão artística em que a 

narrativa visual se assume como ferramenta atual de 

comunicação. 

A partir da simbiose entre as estratégias educativas e 

criativas desenvolvidas na prática da sala de aula e os 

campos transversais da imagem, do livro, da palavra e 

da edição, os formadores procurarão construir com os 

participantes uma abordagem inovadora e contempo-

rânea do storytelling visual e digital, potenciando dessa 

forma a transmissão de conhecimentos e conteúdos.

Independentemente da experiência e do estilo de cada 

participante, pretende-se a sua mobilização e envolvi-

mento para que todos se tornem mais criativos e proati-

vos no que toca à sua expressividade.

*Nota: esta ação de formação está creditada para 10 pro-

fessores. Para estes casos a ação de formação requer 

inscrição prévia junto da Visprof, sujeita a seleção. As 

restantes inscrições devem ser formalizadas na bilhe-

teira do Teatro Viriato.

AÇÃO DE FORMAÇÃO

02, 03 e 04 OUT

NARRATIVAS VISUAIS
orientação HUGO BARATA e MARIA JOÃO CARVALHO
produção  FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

sex 18h45 às 21h45

sáb e dom 10h00 às 13h00 e 14h30 às 17h30

público-alvo Professores de todos os níveis de ensino e público interessado na temática

lotação 20 participantes (ação creditada pela Visprof para 10 participantes*)

preço único 203

©
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Curso de Artes da escola António Arroio, Curso de Te-

mas de estética e Teorias de Arte Contemporânea, na 

SNBA, 1º Curso Livre de História da Arte, Universidade 

Nova de Lisboa. Licenciatura em Pintura pela Faculda-

de de Belas Artes Lisboa, expõe o seu trabalho desde o 

início dos anos dois mil. Está a terminar Mestrado em 

Pintura na mesma Faculdade. Artista visual, mediador 

educativo e curador independente em instituições de 

relevo e plataformas alternativas. Tem também vindo a 

desenvolver um trabalho extenso e de profundidade na 

mediação cultural e na educação artística. Participou 

na segunda edição do projeto inovador 10x10, Programa 

Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência, Fundação 

Calouste Gulbenkian.

Iniciou os seus estudos de arte na Escola Artística An-

tónio Arroio. Depois de trabalhar como designer para 

o Instituto de Formação Bancária, licenciou-se em Ar-

tes Visuais - Multimédia pela Universidade de Évora e 

especializou-se em fotografia na Academia de Artes de 

Enschede, Holanda. Terminou recentemente o Mestra-

do em Arte e Comunicação na Universidade Nova de 

Lisboa. Trabalhou como assistente de Daniel Blaufuks, 

em 2007, e foi nomeada para a shortlist dos Jovens 

Criadores na área de fotografia. 

Trabalhou na fotografia em cinema de animação de 

volumes para curtas-metragens e séries infantis. Des-

de de 2008, desenvolve projetos de educação artística 

na Cinemateca Júnior, EGEAC e Fundação Calouste 

Gulbenkian. Em 2010, através do programa Inov-Art, 

da Direção-Geral das Artes, desenvolveu um projeto 

de cinema de animação e educação no The Animation 

Workshop, Dinamarca. Desde 2011, colabora em dife-

rentes projetos como videasta e fotógrafa.

HUGO BARATA

MARIA JOÃO CARVALHO

BIOGRAFIAS
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Em Um Inimigo do Povo (1882),o autor Henrik Ibsen ex-

põe de uma forma direta e crua a colisão do indivíduo 

com o coletivo; a rutura de um homem que confrontan-

do a cidade com uma verdade, apercebe-se que esta 

prefere viver na mentira.

Discussões familiares, corrupção, manipulação polí-

tica, assembleias populares e apedrejamentos, tudo 

isto acontece quando o Dr. Stockmann, no início da 

peça, descobre que as águas da estância balnear (fon-

te de receitas da cidade) estão infetadas. No fim des-

cobre também que a própria cidade está podre mas, 

mesmo assim, insiste em ficar para “educar” a socie-

dade; acreditando que, um dia, os cidadãos podem vir 

a ser melhores: como indivíduos e como coletivo. Será 

que isso é possível? Será que cada cidadão é livre na 

democracia em que participa? Quem tem o poder?

TEATRO

02 e 03 OUT

UM INIMIGO DO POVO
de HENRIK IBSEN | direção TÓNAN QUITO

sex e sáb 21h30 | 150 min. (c/ intervalo) | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Autor Henrik Ibsen
Tradução Francis Aubert, edições Cotovia, 2008

Direção artística Tónan Quito
Versão cénica e interpretação Filipa Matta, Isabel Abreu, 
João Pedro Vaz, Miguel Loureiro, Pedro Gil e Tónan Quito

Cenografia F. Ribeiro
Desenho de luz Daniel Worm

Figurinos José António Tenente
Fotografias Jorge Vaz Gomes

Assistência de direção Simão Pamplona
Direção de cena em digressão Patrícia Costa

Produção executiva Stage One
Produção Homem Bala

Coprodução São Luiz Teatro Municipal,
Teatro Viriato e Stage One

Apoio Truta, Teatro Nacional Dona Maria II
Residência O Espaço do Tempo, Teatro Viriato

e Espaço Alkantara
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Uma estância balnear no centro da discussão. De um lado um povo, manipulado pelo poder e pela comunicação social, 

sedento das receitas turísticas. Do outro um homem só, médico de profissão, consumido pela verdade e de olhos postos 

num caminho de salvação da cidade. Poderíamos estar a falar de um qualquer país dos nossos tempos mergulhado numa 

crise económica profunda, como a Grécia ou Portugal. Não. Falamos de uma Noruega do século XIX – que é hoje, ironica-

mente, um dos países mais prósperos do mundo – desenhada por Henrik Ibsen em “Um Inimigo do Povo” em 1882. Uma 

obra que chega ao São Luiz para nos desafiar a refletir sobre se um homem pode ser bom e mau na mesma vida sem se 

perder do coletivo. Sem se tornar inimigo dos outros, e dele próprio.

In jornal I, José Paiva Capucho

// A IMPRENSA SOBRE UM INIMIGO DO POVO

Nasceu em 1964. Desenhador de Luz independente 

firmado em Lisboa, iniciou a sua carreira profissional 

de técnico de luz em 1984 trabalhando em instituições 

como Ballet Gulbenkian, ACARTE, Teatro Nacional S. 

João (Porto) e Teatro Camões – Expo98. Desde 1987 que, 

com os seu trabalho de iluminação, colabora com en-

cenadores, coreógrafos e compositores como Constança 

Capdeville, João Natividade, Clara Andermatt, Margari-

da Bettencourt, Aldara Bizarro, Rui Lopes Graça, Duarte 

Barrilaro Ruas, Ricardo Pais, Giorgio Barberio Corsetti, 

Christine Laurent, Nuno Carinhas, Fernanda Lapa, Fran-

cisco Camacho, Lucia Sigalho, Miguel Loureiro, Carlos 

Pimenta, Paula Diogo, Joaquim Horta, Tim Carroll, entre 

outros. Atualmente, é colaborador regular do Teatro da 

Cornucópia, do Teatro Praga e da Truta.

Nasceu em Lisboa, em 1976. Iniciou a sua formação ar-

tística na área da Pintura, com Alexandre Gomes, em 

1992, tendo completado, em 1998, o bacharelato em 

Realização Plástica do Espetáculo e a licenciatura em 

Design de Cena, em 2008, na Escola Superior de Teatro e 

Cinema de Lisboa. Concluiu igualmente o curso de Pin-

tura da Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa e o 

curso de Ilustração da Fundação Calouste Gulbenkian. A 

sua atividade nas artes plásticas e do espetáculo desen-

volve-se nas vertentes do teatro, instalação, escultura, 

pintura, ilustração e animação. 

Na área do teatro, concebeu cenários e adereços para 

espetáculos dirigidos por Alberto Villareal, Andrzej Sa-

dowski, António Feio, António Fonseca, Denis Bernard,  

Dinarte Branco, Fernando Moreira, José Carretas, Luís 

BIOGRAFIAS

DANIEL WORM

F. RIBEIRO
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Estreou-se como profissional em 2010, com a peça in-

fantil Hansel e Gretel na Animateatro. Desde então tem 

colaborado com vários criadores como Pedro Gil, Tonan 

Quito, Cláudia Varejão, Nature Theater of Oklahoma, Cão 

Solteiro e André E. Teodósio.

Formou o seu primeiro grupo de criação artística, em 

2012, os Medalha d’ouro, que partilham da discussão do 

teatro e da performance.

Em 2011, ingressou na Escola Superior de Teatro e Ci-

nema, no ramo Atores, terminando o curso em 2013 em 

São Paulo, na USP/ECA. Neste momento está a terminar 

o curso do PEPCC (programa de estudo, pesquisa e cria-

ção coreográfica).

Concluiu o Curso de Formação de Atores da Escola Su-

perior de Teatro e Cinema de Lisboa. Enquanto atriz foi 

dirigida por encenadores como Marco Martins, Tiago 

Guedes, Nuno Cardoso, Ana Luísa Guimarães, Tiago 

Rodrigues, João Mota, entre outros. Além do seu per-

curso premiado no teatro, também ganhou notoriedade 

pelo seu trabalho em televisão e cinema. Foi nomeada 

para o prémio de Melhor Atriz no Festival Internacional 

de Televisão de Monte Carlo, pela sua interpretação na 

minissérie Noite Sangrenta. Em cinema, trabalhou com 

realizadores como Sandro Aguilar, Tiago Guedes e Fre-

derico Serra, entre outros.

Nasceu no Porto em 1974. Ator desde 1994, trabalhou 

com os encenadores Paulo Castro, Rogério de Carvalho, 

João Cardoso, Cândido Ferreira, Ricardo Pais, Giorgio B. 

Corsetti, Heiner Goebbels, Jorge Silva Melo, Nuno Car-

doso, António Durães, Fernando Mora Ramos, Nuno Ca-

rinhas, José Wallenstein, Nicolau Pais, João Lourenço, 

Marcos Barbosa, Miguel Seabra, Tiago Guedes e Luis 

Miguel Cintra.

Encenou (A)tentados, de Martin Crimp (2000 e 2003), 

Doze noturnos em teu nome, de Maria G. Llansol e Amí-

lcar V. Dias (2001), A Dor, de Marguerite Duras (2001), O 

Triunfo do Amor, de Marivaux (2002); Uma Noite em no-

vembro, de Marie Jones (2003); Mapa (2005) Um Número, 

de Caryl Churchill (2005) e Herbário – Diários de Torga 

(2007), Auto da Paixão - Comédias do Minho e Persona e 

de Ingmar Bergman - As Boas Raparigas... (2008).

No cinema, filmou com Luis Filipe Rocha (A Passagem 

da Noite, 2002 e A Outra Margem, 2006) Paulo Rocha (Va-

nitas, 2003) Manoel de Oliveira (O Quinto Império, 2004) 

Tiago Guedes/Frederico Serra (Coisa Ruim, 2005 e Entre 

os Dedos, 2008), Luis Galvão Telles (Dotcom 2007) e Mar-

co Martins (Como desenhar um círculo perfeito, 2008). 

Participou ainda em curtas-metragens de Saguenail, 

Iana/João Viana, José Maria Vaz da Silva, Margarida 

Assis, Marcos Barbosa, Marina Nabais, Nuno Cardoso, 

Nuno M Cardoso, Paula Diogo, Pierre Voltz, Rogério 

Nuno Costa e Tiago Rodrigues. 

Na área da escultura, foi destacado com o segundo pré-

mio da Cena d’Arte 2004, competição promovida pela Câ-

mara Municipal de Lisboa e na área da ilustração é res-

ponsável pelas ilustrações do programa televisivo diário 

Zig Zag da RTP 2.

FILIPA MATTA

ISABEL ABREU 

JOÃO PEDRO VAZ
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Cardoso, Isabel Aboim Inglez, João Constâncio e Paulo 

Castro. 

Recebeu o Prémio Revelação Ribeiro da Fonte – Teatro 

2000 (MC/IPAE), o The Best of Porto – Melhor Ator Teatro 

2005 (Esc. de Comércio Externo) e foi nomeado para os 

Globos de Ouro SIC – Melhor Ator Teatro 2002.

Após ter iniciado a sua formação superior em Arquitetu-

ra, José António Tenente envereda pela Moda, revelando 

em 1986 a sua primeira coleção. Atualmente o universo 

da marca estende-se a vários projetos: TENENTE escri-

ta, TENENTE eyewear, Amor Perfeito perfume e perfuma-

ria de casa. Em 2009, viu editado um livro sobre o seu 

trabalho JAT – Traços de União. Em 2010, comissariou a 

exposição Assinado por Tenente no MUDE, Museu do De-

sign e da Moda, em Lisboa.

Ao longo da sua carreira recebeu vários prémios de 

criador de moda e outras distinções como a Medalha de 

Mérito Cultural da Câmara Municipal de Cascais e a Co-

menda da Ordem do Infante D. Henrique.

A conceção de figurinos tem ocupado um lugar cada 

vez mais importante no seu percurso tendo trabalhado 

com diversos encenadores e coreógrafos: Beatriz Batar-

da, Carlos Avillez, Carlos Pimenta, Lúcia Sigalho, Maria 

Emília Correia, Pedro Gil, Tonan Quito, Benvindo Fonse-

ca, Clara Andermatt, Paulo Ribeiro, Rui Lopes Graça, Rui 

Horta, entre outros.

Fez a sua formação pelo IFICT – Instituto de Formação, 

Investigação e Criação Teatral, Escola Superior de Tea-

tro e Cinema e frequentou o Seminário The Rhetorics 

of Testing, com Jan Ritsema e Bojsana Cvejic,Fundação 

Gulbenkian, 2002.

Foi intérprete em espetáculos de teatro, ópera e perfor-

mance com Nuno Carinhas, Luis Miguel Cintra, Bruno 

Bravo, João Grosso, Luís Castro, André Guedes, Pedro 

Barateiro, Sara Carinhas, Lúcia Sigalho, Maria Duarte, 

Álvaro Correia, Jean -Paul Bucchieri, Carlos Pimenta, 

André e. Teodósio e João Pedro Vaz; como encenador, 

com estruturas como o Cão Solteiro, O Rumo do Fumo, 

Galeria ZDB e Mala Voadora.

Entre as suas encenações, destaquem-se as mais re-

centes: Fábulas, de Esopo (no espaço Há-Que-Dizê-Lo); 

Vida de Maria, a partir de Rainer Maria Rilke (O Rumo do 

Fumo/São Luiz Teatro Municipal, 2011); e Nova Caledónia, 

com André Guedes (Culturgest, 2014).

É autor de várias performances, nomeadamente: MI-

NAJesque (Casa Conveniente, 2013); e Experimentalismo 

Social (Há-Que-Dizê-Lo, 2013).

Por Juanita Castro (Casa Conveniente, 2008), recebeu 

uma Menção Honrosa da Associação Portuguesa de Críti-

cos de Teatro. Recebeu ainda o Prémio de Interpretação 

do Concurso Teatrona Década, em 1997, por Contos do 

Ócio. Nomeado para o Prémio de Teatro Europeu - Novas 

Realidades Teatrais.

É diretor artístico do coletivo 3/quartos, fundado em 

agosto de 2011.

Escreveu a peça Pergunta a Duquesa ao Criado, Ciclo Lei-

turas no Mosteiro, TNSJ, 2012.

JOSÉ ANTÓNIO TENENTE

MIGUEL LOUREIRO
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É ator desde 1999. Trabalha regularmente em compa-

nhias como Artistas Unidos, O Bando, Mala Voadora e 

Mundo Perfeito; já colaborou com criadores como, Gon-

çalo Amorim, João Brites, Jorge Andrade, Jorge Silva 

Melo, Letizia Quintavalla, Miguel Loureiro, Mónica Cal-

le, Miguel Seabra, Pedro Carmo, Tiago Rodrigues, Rita 

Calçada Bastos ou Rui Horta; e interpretou palavras de 

autores como Albert Camus, Agostinho da Silva, Ary dos 

Santos, Chris Thorp, Eugénio de Andrade, Georg Büch-

ner, Harold Pinter, Hudith Herzberg, Jean Genet, José 

Maria Vieira Mendes, Mariana Alcoforado, Martin Krimp, 

Miguel Castro Caldas, Samuel Becket, Sófocles, Tiago 

Rodrigues e William Shakespeare. Dirigiu vários espetá-

culos como Homem-Legenda, Mona Lisa Show ou Enquan-

to Vivermos e em cocriação com artistas como Cláudia 

Varejão, Diogo Mesquita, Pedro Carmo e Romeu Costa. 

Entre 2004 e 2012, dirigiu com Ana Pereira uma estru-

tura que também produziu projetos de outros criadores. 

Tem o curso de Formação de Atores e Encenadores na 

Escola Superior de Teatro e Cinema e estudou no The 

Lee Strasberg Theatre Institute em Nova Iorque. Fre-

quentou o Curso de Encenação de Teatro na Fundação 

Calouste Gulbenkian inserido no Programa Criatividade 

e Criação Artística do CAM e o Seminário Jovens Ence-

nadores (MC/Teatro D. Maria II). Também estudou cine-

ma, guionismo e vídeo. Dirigiu um workshop a parir do 

texto O Coro dos Maus Alunos da autoria de Tiago Rodri-

gues para a edição Panos 2009 na Culturgest. Em 2010, 

dirigiu a convite do Coletivo 84, as Leituras dentro e Fora 

do São Luís inseridas no Encontro Novas Dramaturgias 

Contemporâneas.

Nasceu em 1976. Licenciado em Formação de atores/

encenadores pela Escola Superior de Teatro e Cinema. 

Começou o seu percurso como ator no 4º Período – O 

do Prazer, dirigido por António Fonseca. Trabalhou com 

Luís Miguel Cintra, António Pires, Luís Assis, Joaquim 

Horta, Christine Laurent, Lúcia Sigalho, Paula Diogo, 

Nuno Cardoso, Carlos J. Pessoa, Nuno M. Cardoso, Antó-

nio Catalano, João Mota, Tiago Rodrigues, Jorge Andra-

de, Patrícia Portela, Fernando Gomes, Pedro Gil, João 

Garcia Miguel, Marina Nabais (Dança), Giacomo Scalisi e 

Maria João Luis. Participou em diversas criações coleti-

vas. No cinema, teve pequenas participações em filmes 

de Miguel Angél Vivas, Inês Oliveira, Jorge Silva Melo, 

Felipe Melo e Joaquim Leitão; assim como em televisão, 

destacando o trabalho com Tiago Guedes. Em 2003, fun-

dou a Truta, onde trabalha regularmente, como ator e 

onde dirigiu Ivanov, de Anton Tchekov (Maria Matos Tea-

tro Municipal), Histórias do Bosque de Viena de Ödön von 

Horváth (Maria Matos Teatro Municipal/Guimarães 2012 

– Capital Europeia da Cultura), Anatol, de Arthur Schnitz-

ler (CCB). Recentemente cocriou Entrelinhas com Tiago 

Rodrigues/ Mundo Perfeito (S. Luiz Teatro Municipal) e 

Fausta, com Pedro Gil (Maria Matos Teatro Muinicipal/

TAGV/Teatro Viriato). 

PEDRO GIL 

TÓNAN QUITO
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Meio Corpo é o nome da nova produção do Ensemble 

– Sociedade de Atores. Após a colaboração em Hamlet 

(peça que estreou no Teatro Viriato em 2002) a compa-

nhia e o encenador exploram Meio Corpo como “um di-

vertimento” ou, para soar um pouco mais francês, uma 

“heterotopia”, só possível com um elenco e encenador 

que se têm cruzado em muitos outros trabalhos.

Criado a partir de uma peça inicialmente encomendada 

pelo Ensemble a Jacinto Lucas Pires, este espetáculo 

é uma nova aventura cénica baseada na versão livre de 

Ricardo Pais do original encomendado. Encena-se um 

sonho simultaneamente antiquado e high tech: entre 

as palavras “coladas à pele” que uma misteriosa Big 

Sister tenta que não deixem espaço a qualquer arbítrio 

e as presunções de uma literatura roubada à imagi-

nação de cada um por um Autor-gestor-de-eventos-e-

-animador-de-escritas, joga-se à cabra-cega metafísi-

ca e à permissividade, num “Cocktail” em traje escuro 

obrigatório, piano de cauda, música techno e outros 

efeitos especiais. Como escreveu João Carneiro no 

Jornal Expresso, por altura da estreia no CCB, “A partir 

de um texto de Jacinto Lucas Pires, Ricardo Pais e o En-

semble criaram uma parábola sobre a verdade da arte”.

Esteve em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, en-

tre 18 de setembro e 04 de outubro e apresenta-se a 

seguir no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, 

a 22 de outubro.

TEATRO

08 a 11 OUT

MEIO CORPO
um espectáculo de RICARDO PAIS | versão livre de Igual ao Mundo de JACINTO LUCAS PIRES
pelo ENSEMBLE – SOCIEDADE DE ACTORES

90 min. 

qui a sáb 21h30 | dom 16h00 | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86) 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Encenação Ricardo Pais
Cenografia Pedro Tudela

Música Ricardo Pinto
Desenho de luz Rui Simão

Figurinos Bernardo Monteiro
Desenho de som Joel Azevedo

Assistente de encenação Manuel Tur
Interpretação Emília Silvestre, Jorge Pinto, 

João Castro, Luís Araújo, Simão Do Vale, 
António Parra e Ricardo Pinto

Coprodução Ensemble, Fundação CCB,
Teatro Nacional São João e Teatro Viriato
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O que mais nos agrada quando pensamos um novo espetáculo é a confirmação de ser sempre um ato de extraordinária 

liberdade, que surge invariavelmente de uma desmesurada paixão partilhada com todos os outros cúmplices. Ao longo 

dos anos, a circunstância de sermos atores e produtores no Ensemble tem-nos permitido o grato exercício de intérpretes 

privilegiados do objeto artístico: porque o ato de produção se liga umbilicalmente ao ato criativo e as fronteiras se desva-

necem o texto, a encenação, o cenário e figurinos, a luz, a música e a interpretação configuram-se como lugar de encontro 

de ideias, impulsos, vontades e talentos. Meio Corpo é todo ele, inteiro, feito assim de velhos e novos cúmplices.

Tudo começou, em meados de 2014, com um telefonema ao Ricardo Pais – esse inigualável poeta da cena com quem já 

tardava o reencontro, depois de um Hamlet absolutamente memorável que fizemos com ele em 2002 e que foi visto por 

mais de 26.ooo espectadores! Depois de termos visto e admirado o seu Al Mada Nada desafiámo-lo para uma encenação 

no Ensemble que partisse duma “não-dramaturgia” onde todas as possibilidades fossem afirmadas e todas as loucuras 

bem-vindas. Quem o conhece não se surpreende que o Ricardo tenha começado imediatamente a “fervilhar” de ideias… 

e, logo ali, avançou com a sugestão de que fosse o Jacinto Lucas Pires a escrever esse texto. E essa foi uma coincidência 

muito curiosa: o Jacinto fazia parte do grupo de 3 dramaturgos que tínhamos convidado a escrever para nós durante o 

quadriénio 2013/2016. Pedimos, então, ao Jacinto que antecipasse para 2015 essa colaboração o que ele aceitou de ime-

diato. Mais tarde, a partir de Igual ao Mundo do Jacinto o Ricardo cria a versão cénica a que deu o nome de Meio Corpo.

Outra coincidência extraordinária foi o facto de o CCB querer apresentar no seu espaço um espetáculo do Ricardo Pais e 

de nós querermos, de alguma forma, compensar a Fundação pelo nosso Macbeth, previsto para estrear em abril de 2014 

e infelizmente cancelado devido à morte do nosso querido Álvaro Zuñiga. Juntámos, portanto, vontades e tornámo-nos 

parceiros coprodutores e a data de estreia ficou marcada: 7 de março de 2015 no CCB.

O passo seguinte foi de sedução! Chamámos a nós velhos amigos e artistas únicos: o Pedro, o Ricardo e o Bernardo, o Rui, 

o Joel e o Manuel e um elenco de atores maravilhosos, o João, o Parra, o Simão e o Luis, velhos e novos colegas e amigos 

que admiramos muitíssimo. 

Depois juntaram-se outras vontades e apoios absolutamente fundamentais: o Teatro Nacional de S. João e o Teatro Viriato 

quiserem desde logo associar-se a esta coprodução e o espetáculo será apresentado em ambas as salas, para nosso 

contentamento.

Neste início frio de dezembro sabemos ainda pouco de como será este Meio Corpo - mas o coração e a alma já lá estão. 

ENSEMBLE

DE CORPO INTEIRO… A HISTÓRIA.
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Meio Corpo, “um espetáculo com um jogo completamente pérfi do porque está sistematicamente a passar rasteiras a si 

próprio e a introduzir pequenas aberrações”, não resiste também às recorrentes sugestões distópicas de Ricardo Pais e a 

incontáveis alçapões de misteriosa decifração — como a história de um homem que se submete a uma operação de extra-

ção de uma distração na nuca. Desde então, escreve Jacinto Lucas Pires, anda assim: meio corpo à procura do outro meio. 

Em Meio Corpo, de facto, há sempre qualquer coisa que escapa. Cabe ao espectador implicar-se na sua investigação.

In jornal Público, Gonçalo Frota

// A IMPRENSA SOBRE MEIO CORPO

Nasceu em 1945. Entre 1968 e 1971, frequentou o curso 

superior de Encenação do Drama Centre London, onde 

obteve o Diretor’s Course Diploma. Foi professor da Es-

cola Superior de Cinema de Lisboa (1975-83); coordena-

dor do projeto Área Urbana – Núcleo de Ação Cultural 

de Viseu (a partir de 1985); Diretor do Teatro Nacional D. 

Maria II (1989-90); e comissário geral para Coimbra – Ca-

pital do Teatro (1992-93). Foi Diretor do TNSJ entre 1996 

e 2009, com um interregno de dois anos. Do seu per-

curso de encenador fazem parte mais de cinquenta es-

petáculos teatrais e criações cénicas, nos quais cruzou 

livremente a literatura, o canto, a eletrónica, a dança, o 

teatro radiofónico, as projeções vídeo, a magia e a per-

formance art. Estreado em 2010, Sombras representava 

a síntese de várias destas práticas, mas também de um 

trajeto de criação artística iniciado em 1972. 

Ocupou-se da mais alta literatura em língua portugue-

sa, trabalhando autores como Fernando Pessoa, Padre 

António Vieira, Almeida Garrett, António Ferreira e Gil 

Vicente. Encenou também autores nucleares da drama-

turgia universal, de Maquiavel a Alfred Jarry, de Shakes-

peare a Wedekind, de Molière a Ionesco. 

Prefere, contudo, definir-se como “encenador de mú-

sica”: citem-se como exemplos Raízes Rurais. Paixões 

Urbanas, um retrato melódico de Portugal encomenda-

do pela Cité de la Musique, dir. musical Mário Laginha 

(1998); a ópera The Turn of the Screw, de Benjamin Brit-

ten (2001); e Cabelo Branco é Saudade (2005). Entre os 

criadores com quem tem trabalhado ao longo de quatro 

décadas, contam-se os músicos Mário Laginha, Arrigo 

Barnabé, Bernardo Sassetti, Sérgio Godinho, Vítor Rua 

e Egberto Gismonti; os cenógrafos Nuno Carinhas, An-

tónio Lagarto (ambos também na condição de figuri-

nistas), João Mendes Ribeiro, Giorgio Barberio Corsetti, 

Pedro Tudela, Nuno Lacerda Lopes e Manuel Aires Ma-

teus; os figurinistas Vin Burnham e Bernardo Monteiro; 

os coreógrafos Paulo Ribeiro, Olga Roriz e Né Barros; o 

videasta Fabio Iaquone, entre muitos outros. Em 2014, 

ao repor Turismo Infinito (2007) – segunda incursão no 

universo de Pessoa, por muitos considerado o espetácu-

lo triunfal da sua vida –, estreou, no mesmo cenário, al 

mada nada, construído sobre textos de Almada Negrei-

ros, com a participação do grupo de b-boys Momentum 

Crew.

BIOGRAFIAS

RICARDO PAIS | encenação
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Nasceu em Viseu, em 1984; licenciou-se em Psicologia 

Clínica pela Universidade do Porto sem nunca ter exer-

cido a profissão. Viveu também em Itália nas cidades de 

Florença, Génova e, por fim, Turim. 

Em Génova, estudou representação na Scuola di Recita-

zione 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 in-

dependentes nos quais encenava e representava. Conta 

no seu currículo de ator com interpretações de textos de 

autores como W. Shakespeare (Hamlet, A Fera Amansa-

da, Muito Barulho Por Nada), C. Goldoni (A Estalajadeira, O 

Teatro Cómico), L. Pirandello (O Homem da Flor na Boca, 

Cecé e A Patente) e Molière (Tartufo). Em abril de 2013, 

regressou finalmente a Portugal (e ao Porto) para ence-

nar Gertrude, uma sua criação a partir de Hamlet de W. 

Shakespeare. Recentemente esteve em Lisboa para, a 

convite de Sara Carinhas (encenação), sofrer com a in-

terpretação de Louis, numa adaptação de As Ondas de 

Virginia Woolf. 

É um dos fundadores da Subcutâneo - Associação Cultu-

ral que em julho passado coproduziu com o Teatro Ané-

mico o espetáculo Escuto (título original Riverside Drive, 

de Woody Allen). O próprio interpretou o escritor Jim, 

encenado por Joana Africano.

Nasceu em V.N. Famalicão. Concluiu o curso de Teatro 

– Interpretação na ESMAE. Profissionalmente trabalhou 

com Pedro Estorninho, José Carretas, Rogério de Carva-

lho, Luís Mestre, Fernando Mora Ramos, Paulo Calatré, 

António Durães, Manuel Tur, Tiago Correia, Luís Araú-

jo, Jorge Pinto, Carlos Pimenta, Pedro Lamares, entre 

outros. Trabalhou textos de Bertolt Brecht, Molière, 

Jacinto Lucas Pires, Joseph Danan, Thomas Bernard, 

Fassbinder, Samuel Beckett, Luísa Costa Gomes, entre 

outros. É membro fundador da Companhia A TURMA. Foi 

assistente de encenação de Manuel Tur e de Rui Silva. 

Fundou com Tiago Correia o seu projeto musical Les 

Saint Armand. Em televisão fez sketches humorísticos 

para o programa A última ceia e integrou o elenco de The 

Coffee Shop Series, ambos na SIC Radical. Participou 

também na minissérie Mulheres de abril produzida pela 

HOP e exibida na RTP. Fez curtas-metragens com Fran-

cisco Lobo, Hernâni Gonçalves e Patrícia Viana Almeida. 

É professor no Curso de Teatro – Interpretação da Escola 

de Teatro do EDF.

É formado em design de moda pelo CITEX. Entre as 

companhias com quem tem colaborado, destacam-se a 

ASSéDIO, o Ensemble – 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 es-

petáculos encenados por João Lourenço, Rogério de 

Carvalho e João Henriques. Destaquem-se, a título de 

exemplo, UBUs, de Alfred Jarry (2005); O Mercador de Ve-

neza, de Shakespeare (Prémio Guia dos Teatros para os 

melhores figurinos, 2008); e Sombras (2010), espetáculos 

de Ricardo Pais. 

Em 2010, pelos figurinos de Tambores na Noite, de Bertolt 

Brecht, e Breve Sumário da História de Deus, de Gil Vi-

cente, produções do TNSJ encenadas por Nuno Carinhas 

em 2009, foi distinguido com uma Menção Especial da 

Associação Portuguesa de Críticos de Teatro. Mencionem-

-se finalmente alguns dos espetáculos mais recentes 

em que colaborou: O Doente Imaginário, de Molière, enc. 

Rogério de Carvalho (Ensemble/TNSJ, 2012), Gertrude, a 

partir de Shakespeare, enc. Simão Do Vale, espetáculo 

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

ma, 2013); e al mada nada, espetáculo de Ricardo Pais, a 

partir de textos de Almada Negreiros (TNSJ/Companhia 

de Teatro de Almada, 2014).

SIMÃO DO VALE | interpretação

ANTÓNIO PARRA | interpretação

BERNARDO MONTEIRO | figurinos
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Nasceu no Porto. Licenciada em Línguas e Literaturas 

Modernas pela Faculdade de Letras do Porto, fez a sua 

formação em Interpretação e Voz com nomes como os 

de M. Shelly e Lynn A., Polina Klimovetskaya, Julie-Wil-

son Dickson, Luis Madureira, Kuniaki Ida entre outros. É 

fundadora da companhia portuense Ensemble – Socie-

dade de Atores, da qual é codiretora artística. 

Como atriz, participou em espetáculos das companhias 

Seiva Trupe, TEP, Os Comediantes e TEAR. Integra, 

desde 1996, o elenco de diversas produções do Teatro 

Nacional S. João - recentemente foi a Winnie de Ah, Os 

Dias Felizes, de Samuel Beckett, espetáculo distinguido 

com uma Menção Especial pela Associação Portuguesa 

de Críticos de Teatro (APCT). Na televisão, para além da 

participação em séries como A Viúva do Enforcado, Clube 

Paraíso, Os Andrades, Triângulo J ou Liberdade 21, inte-

grou o elenco fixo da novela da SIC Laços de Sangue e 

desempenhou durante vários anos funções de diretora 

de dobragens. Tem exercido atividade docente na Aca-

demia Contemporânea do Espetáculo, ESMAE e na Es-

cola de Teatro de Famalicão. Assinou as encenações de 

Cartas de Amor em Papel Azul, de Arnold Wesker (2005), 

e Embarques, de Conor McPherson (2008), produções do 

Ensemble. Recebeu a Medalha de Mérito Cultural, Grau 

Ouro, no âmbito da Porto 2001 – Capital Europeia da Cul-

tura e, em 2007, a Associação Portuguesa de Críticos de 

Teatro atribuiu-lhe o Prémio Menção Honrosa pelo con-

junto da sua carreira realçando, em particular, o seu tra-

balho desse ano em Not I, de Samuel Beckett, O Cerejal, 

de Anton Tchékov e Turismo Infinito, de Fernando Pessoa.

Jacinto Lucas Pires publicou vários livros pela editora 

Cotovia – entre os quais Livro usado (viagem ao Japão, 

2001), Assobiar em público (contos, 2008) e O verdadeiro 

ator (romance, 2011). 

Escreve peças de teatro para diferentes grupos e en-

cenadores – das quais podemos destacar: Figuran-

tes (2004, TNSJ, enc. Ricardo Pais), Silenciador (2008, 

Oficina, enc. Marcos Barbosa), Sagrada família (2010, 

Culturgest/Viriato, enc. Catarina Requeijo), Exatamen-

te Antunes (2011, TNSJ, enc. Cristina Carvalhal e Nuno 

Carinhas), Adalberto Silva Silva (2012, para Ivo Alexan-

dre) ou Interpretação (2014, Culturgest/Mundo Perfeito, 

para Tiago Rodrigues). Em Libretto (2014, MM/CCVF/Nin-

guém, coautoria Alma Palacios) fez de escritor em pal-

co. Realizou três curtas-metragens, Cinemaamor (1999), 

B.D. (2004) e Levantamento (2014). Foi-lhe atribuído em 

2008, pela Universidade de Bari/ IC, o Prémio Europa – 

David Mourão-Ferreira. 

Faz parte, com Tomás Cunha Ferreira, da banda Os 

Quais – que, em 2012, lançou Pop é o contrário de pop. O 

seu último romance, O verdadeiro ator, ganhou o Grande 

Prémio de Literatura DST 2013.

Frequentou o curso de Estudos Teatrais na Universida-

de de Évora. Trabalhou com encenadores como Junior 

Sampaio, Luís Varela, Tiago de Faria, Carlos J. Pessoa, 

entre outros. Membro fundador do Teatro Tosco, parti-

cipou em várias das suas criações. Encenou As Vedetas, 

de Lucien Lambert; Na Magia o Encontro com a Poesia e o 

Cinema; Aquitanta, de C.A. Machado; e Sangue no Pesco-

ço do Gato, de R.W. Fassbinder. 

Desde 2005, integra o elenco de diversas produções do 

TNSJ, trabalhando particularmente com Ricardo Pais e 

Nuno Carinhas, mas também com António Durães, Gior-

gio Barberio Corsetti, Nuno Cardoso e Nuno M Cardoso. 

Destaque para os mais recentes espetáculos em que 

EMÍLIA SILVESTRE | interpretação

JACINTO LUCAS PIRES | autor

JOÃO CASTRO | interpretação



dim · 33

participou como ator: Breve Sumário da História de Deus, 

de Gil Vicente (2009), Antígona, de Sófocles (2010), Exata-

mente Antunes, de Jacinto Lucas Pires (2011), Casas Par-

das, de Luisa Costa Gomes, encenações de Nuno Cari-

nhas; A Gaivota, de Tchékhov, enc. Nuno Cardoso (2010). 

No Ensemble entrou nos espetáculos O Doente Imaginá-

rio, de Moliére, encenação de Rogério de Carvalho (2012), 

De Passagem, de Luisa Costa Gomes, encenação de Jor-

ge Pinto e O Avarento, de Molière, encenação de Rogério 

de Carvalho (2013). Desempenhou funções de assistente 

de encenação em espetáculos de Ricardo Pais e Nuno 

Carinhas. Presentemente, leciona no Externato Delfim 

Ferreira.

Nasceu em 1977. Licenciado em Audio Technology and 

Music Industry Studies pela Kingston University of Lon-

don e Mestre em Comunicação Audiovisual, especializa-

ção em Produção e Realização Audiovisual, pela Escola 

Superior de Música, Artes e Espetáculo. Certificado pela 

AVID em Pro Tools, exerce atividade de formador na área 

de Som. Participou em projetos de som, ao vivo e em es-

túdio, com os engenheiros de som Alex Harris (Gateway 

Sound Education/BBC) e Steve Parr (HearNoEvil), e com 

a realizadora Sophie Meyer (Reuters Television/TF1). En-

tre 2001 e 2003, colaborou com os estúdios Somnorte. 

Destaque-se a participação no filme de animação A Zan-

ga da Lua, de Fernando Galrito. Entre 2005 e 2007, rea-

lizou a sonoplastia de instalações das artistas plásticas 

Martinha Maia e Carla Cruz. Como diretor de som, par-

ticipou nas curtas-metragens Silêncio (2012) e Inversos 

(2013). Foi o responsável pela gravação e mistura de Es-

tudos Incomunicantes, obra para dois pianos, oito vozes 

e recitante do compositor Álvaro Salazar (2014). Iniciou 

uma colaboração regular com o TNSJ em 2004. Desde 

2007, integra o departamento de Som, onde exerce fun-

ções de gravação e pós-produção áudio, montagem dos 

sistemas de amplificação e operação de som de espe-

táculos. Também no TNSJ, assinou o desenho de som 

do espetáculo Drumming na Praça, dir. musical Miquel 

Bernat (2008); do concerto de Rabih Abou-Khalil Group 

com os fadistas Ricardo Ribeiro e Tânia Oleiro (2007); de 

Tambores na Noite, de Brecht (2009), e de Antígona, de 

Sófocles (2010), encenações de Nuno Carinhas. Asse-

gurou ainda o desenho Som de A Morte do Palhaço, de 

Raul Brandão, enc. João Brites (O Bando/TNSJ, 2011),  

Madalena, a partir de Almeida Garrett, enc. Jorge Pinto 

(Ensemble, 2013), Al Mada Nada a partir de Almada Ne-

greiros, enc. Ricardo Pais (TNSJ 2014).

Nasceu no Porto em 1952. Iniciou a sua carreira pro-

fissional de ator na RTP, em 1970. Estudou teatro com 

Óscar Cruz, Correia Alves, David Armité, no Teatro Uni-

versitário do Porto; com Júlio Castronuovo, M. Shelly, 

Augusto Boal, no Tep; com Polina Klimovetskaya, David 

Norton, Luís Madureira, Julie Wilson-Dickson, entre ou-

tros. Tem desenvolvido uma multifacetada carreira de 

formador, autor, ator, cenógrafo e encenador em estru-

turas como o TEP (integrou a companhia entre 1974 e 

1985), Os Comediantes, TEAR, TNSJ e Casa da Música. 

É cofundador da companhia Ensemble-Sociedade de 

Atores em 1996. Trabalhou com os encenadores Ricar-

do Pais, Jorge Silva MeIo, Fernanda Lapa, Moncho Ro-

drigues, Julio Castronuovo, Roberto Merino, Rogério 

de Carvalho, Toni Servillo, João Grosso, Nuno Carinhas, 

Carlos Pimenta, entre outros. O seu trabalho para tele-

visão inclui a participação em peças de teatro, séries em 

que foi protagonista, e dobragens. No cinema, trabalhou 

com os realizadores Joaquim Leitão, Daniel Schmidt, 

Margarida Cardoso, José Ávila, Margarida Gil. É tradu-

tor de várias peças de teatro e de programas de tele-

visão. Professor de teatro do ensino oficial desde 1977, 

lecionou na Academia Contemporânea do Espetáculo, 

no Balleteatro, na Escola de Teatro de Famalicão e em 

várias estruturas profissionais do norte. Dirigiu o Curso 

Superior de Teatro da CESAA. 

JOEL AZEVEDO | desenho de som

JORGE PINTO | interpretação
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Nasceu no Porto em 1983. Em 2003 inicia o seu percurso 

profissional trabalhando com o dramaturgo australiano 

Raimondo Cortese (Ranters Theatre) e com a companhia 

italiana Teatrino Clandestino. 

Como ator integrou espetáculos dos encenadores Ma-

nuel Sardinha, Nuno Cardoso, António Durães, Fernando 

Moreira, Ricardo Pais, João Pedro Vaz, Nuno M. Cardo-

so, Carlos Pimenta, Nuno Carinhas, Jorge Pinto e Gon-

çalo Amorim, entre outros, e interpretou textos de David 

Mamet, Joe Penhall, Bertolt Brecht, Frank Wedekind, 

Georg Buchner, Vassili Sigarev, William Shakespeare, 

Fernando Pessoa, Luísa Costa Gomes, Rui Pina Coelho, 

Anton Tchekov, Henrik Ibsen, John Steinbeck, Tennes-

see Williams e Eugene O’Neill, entre outros. Trabalhou 

também com os performers Pascal Lièvre, Rodolphe 

Cintorino e Miguel Bonneville. No cinema participou em 

obras de Edgar Pera, Sofia Arriscado, M.F. Costa e Silva, 

João Rosas e Emily Wardill.

Em 2007 concebeu e interpretou o seu primeiro projeto 

de criação individual Mostra-me Tu a Minha Cara, a partir 

de Filoctétes de Heiner Müller (SLTM), em 2010 coence-

nou o projeto T3+1 a partir de 3 peças curtas de Anton 

Tchekov (TNSJ), em 2012 Katzelmacher a partir da obra 

homónima de R.W. Fassbinder (OTTO) e em 2013 criou e 

interpretou Perspicere (TNSJ/OTTO).

Nasceu em Viseu, em 1962. Concluiu o Curso de Pintu-

ra da Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) 

em 1987. Professor Auxiliar da Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto (FBAUP). Enquanto aluno da 

ESBAP, foi cofundador do Grupo Missionário: organizou 

exposições nacionais e internacionais de pintura, arte 

postal e performance. Participa em vários festivais de 

performance desde 1982. Foi autor e apresentador dos 

programas de rádio Escolhe um dedo e Atmosfera redu-

zida na xfm, entre 1995 e 1996. Em 1992, por ocasião da 

exposição Mute ... life, funda o coletivo multimédia Mute 

Life dept. [MLd]. 

Enveredou pela produção sonora em 1992, participando 

em concertos, performances e edições discográficas, 

em Portugal e no estrangeiro. Cofundador e um dos ele-

mentos do projeto multidisciplinar e de música digital 

@c. Membro fundador da media label Crónica. Trabalha 

em cenografia desde 2003. Expõe individualmente com 

regularidade desde 1981. Participa em inúmeras expo-

sições coletivas em Portugal e no estrangeiro desde o 

início da década de 80. Encontra-se representado em 

museus, coleções públicas e particulares. Vive e traba-

lha no Porto.

LUIS ARAÚJO | interpretação

PEDRO TUDELA | cenografia
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Ricardo Pinto é pianista e compositor, nascido no Porto 

a 1990.

Licenciado em Piano Jazz pela ESMAE, estudou com Abe 

Rábade (Jazz) e Serghei Covalenco (clássico), entre ou-

tros.

Participou em masterclasses com Ben Street, Dan Weiss, 

Danilo Perez, Drew Gress, Jacob Sacks, John Escreet, 

Ohad Talmor, etc.Em 2011 foi convidado por António Cur-

velo a tocar com Perico Sambeat, Carlos Barretto, André 

Sousa Machado e Alexandre Frazão no Auditório de Ser-

ralves e no Teatro das Figuras em concertos esgotados 

de homenagem a Bernardo Sassetti.

Desde 2006, Ricardo trabalhou como produtor, compo-

sitor e intérprete em mais de 30 bandas-sonoras para 

teatro, particularmente com o Ensemble - Sociedade de 

Atores nos principais espaços do país, incluindo o TNSJ 

e o TNDMII.

No início de 2014, misturou e produziu o álbum de estreia 

do seu mais recente projeto, Pãodemónio.

Atualmente, Ricardo continua a desenvolver repertório 

original para futuras edições e concertos, com diferen-

tes projetos e trabalha como compositor e produtor em 

produções musicais e/ou audiovisuais.

RICARDO PINTO | música
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Vindo especialmente de Londres, Mervyn Heard é um 

dos raros lanternistas dos nossos dias. Utilizando uma 

lanterna mágica de finais do século XIX, o professor 

Heard proporciona espetáculos únicos.

Através da projeção de belíssimos vidros centenários 

desenhados e pintados à mão, pertencentes à sua co-

leção e usando uma técnica antepassada do cinema, 

o professor Heard contará histórias deslumbrantes e 

assustadoras, capazes de nos transportar para antigos 

números de feiras ambulantes e espetáculos de magia.

O Fabuloso Espetáculo de Lanterna Mágica do Professor 

Heard conta ainda com acompanhamento musical do 

pianista Filipe Melo e narração em português por Va-

nessa Sousa Dias.

LANTERNA MÁGICA

15, 16 e 17 OUT

O FABULOSO ESPETÁCULO 

DE LANTERNA MÁGICA DO PROFESSOR HEARD
integrado no Aprender em Festa 2015
projeto Cinema Para as Escolas do Cine Clube de Viseu

qui e sex 10h30 | 40 min. aprox. 

público-alvo 2º e 3º ciclos do Ensino Básico | preço 13

sáb 16h00 | 70 min. aprox. | m/ 5 anos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

EM PARCERIA COM CINE CLUBE DE VISEU e CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA

©
 D

R
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Vem da Grã-Bretanha, de onde provinham grande par-

te das lanternas de vidros que circulavam pela Europa 

nos séculos XVIII e XIX, e onde a tradição dos espetácu-

los de lanterna mágica sobreviveu até aos dias de hoje. 

É um apaixonado da lanterna mágica e um dos poucos 

lanternistas que nos nossos dias se dedica a recriar 

este espetáculo, que atingia o auge da popularidade em 

finais do século XIX, quando surgiu o Cinematógrafo. É 

autor do livro Phantasmagoria – The Secret Life of the 

Magic Lantern (Fantasmagoria – A vida secreta da lan-

terna mágica) e tem apresentado os seus espetáculos 

um pouco por todo o mundo. 

MERVYN HEARD

BIOGRAFIAS
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Em que pensam os camionistas durante todos os quiló-

metros que percorrem? O que acontece com estes ho-

mens durante estas viagens? Que viajantes são estes e 

como mitigam a sua solidão? Se tivessem que parar de 

meter-se à estrada, aguentariam? E as famílias – há lu-

gar para elas nestas histórias?

Construído a partir de uma extensa recolha de histórias 

de vida e de ‘estrada’ de camionistas, o espetáculo ex-

plora as possibilidades poéticas dessas vidas de per-

manente deslocação, vidas também de quilómetros de 

solidão, de distância física das famílias, de passagens, 

de noites fugazes, de um conhecimento geográfico de 

autoestradas, estradas nacionais, restaurantes de beira 

de estrada, hotéis. Um espetáculo que é uma espécie 

de manual de um viajante singular, ao mesmo tempo 

que falando dessa inquietação portuguesa que bem co-

nhecemos - a de partir; e, estando lá fora, a vontade de 

regressar, para de novo partir, impelidos por essa coisa 

que nos puxa a percorrer quilómetros, após quilómetros, 

após quilómetros, continuamente.

Este espetáculo é um desafio do Teatro Viriato e da Em-

presa Patinter ao Teatro do Vestido, reconhecendo o tra-

balho ímpar que este coletivo tem vindo a desenvolver 

a partir da recolha de testemunhos e histórias de vida.

TEATRO

21 a 25 OUT

VIAJANTES SOLITÁRIOS
texto e direção JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO

qua a sáb 21h30 | dom 18h00 | m/ 12 anos

Local, lotação e duração a definir

preço único 103 // descontos não aplicáveis

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 D

R

Texto e direção Joana Craveiro
Interpretação Estêvão Antunes e Simon Frankel

Música original Bruno Pinto
Desenho de luz Pedro Teixeira

Produção Cláudia Teixeira
Coprodução Teatro do Vestido, Teatro Viriato, Centro de Artes de Ovar,

Teatro Municipal do Porto – Rivoli e Teatro Nacional Dona Maria II
Viajantes Solitários é uma criação do Teatro Vestido,
a partir de uma ideia do Teatro Viriato e Patinter, SA

Teatro do Vestido
é uma estrutura financiada por 

Governo de Portugal/ Secretário de Estado da Cultura / DGArtes 

ESTREIA

Mecenas do projeto
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Somos um coletivo teatral e multidisciplinar fundado 

em 2001, com vista à criação de trabalhos teatrais e de 

instalação, que explorem novos processos criativos e, 

nomeadamente, criem uma dramaturgia original.

O Teatro do Vestido é constituído por uma equipa mul-

tidisciplinar, que aposta numa forte relação com os 

espaços de apresentação, valorizando-os, bem como 

numa relação de partilha com o público, o que o tem 

feito trabalhar em contextos diferenciados: contexto 

rural, internacional, e urbano tendo desenvolvido entre 

2006 e 2007  a sua atividade no Hospital Júlio de Matos, 

através de projetos de criação, leituras encenadas e 

um projeto pedagógico, ao abrigo de um protocolo as-

sinado com a antiga Direção do mesmo que expirou no 

final de 2007.

O trabalho do Teatro do Vestido é reconhecido pela 

sua originalidade, bem como pela experimentação e 

pesquisa envolvida nos seus projetos, e pela reflexão 

acerca da contemporaneidade, que tem sido considera-

da muito pertinente pelo seu público, e pela imprensa. 

Mais recentemente, o Teatro do Vestido tem também 

sido reconhecido pelos seus projetos pedagógicos, que 

visam criar atores responsáveis e autónomos, bem 

como formar novos públicos e suscitar uma reflexão 

constante acerca da arte e da realidade.

Neste momento e apesar de carecer de um espaço de 

trabalho permanente, a companhia continua os seus 

projetos de criação bem como o projeto pedagógico 

permanente Zonas, por onde passaram, nos últimos 

quatro anos, uma centena de alunos.

Coletivo: Gonçalo Alegria, Inês Rosado, Joana Cravei-

ro, Lara Portela, Miguel Seabra Lopes, Pedro Caeiro, 

Rosinda Costa, Simon Frankel, Sandra Carneiro, Tânia 

Guerreiro

Dirige o coletivo Teatro do Vestido, que fundou em 2001, 

e no qual dirigiu mais de 20 projetos até ao momento, 

tendo escrito a maioria deles e participado igualmente 

como atriz e cocriadora. Tem o curso de formação de 

atores da Escola Superior de Teatro e Cinema (1997), 

é licenciada em Antropologia pela Universidade Nova 

de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

(2003), e tem o Mestrado em Encenação pela Royal 

Scottish Academy of Music and Drama (2004). Encon-

tra-se de momento a realizar um doutoramento no 

departamento de Teatro e Estudos da Performance da 

Roehampton University, em Londres, sobre transmis-

são da memória política em Portugal no Estado Novo, 

25 de Abril e PREC. É bolseira da FCT. As palestras per-

formativas resultantes da sua pesquisa e que são parte 

do Museu vivo de memórias pequenas e esquecidas fo-

ram apresentadas em: Londres, Bristol, Aarhus, Sko-

pje, Dallas, Nova Iorque, Montreal e Barcelona, bem 

como em Coimbra, Porto, Vila Franca de Xira, Monte-

mor-o-Velho e Lisboa. Da sua formação complemen-

tar destaca as duas escolas de verão sucessivas pelo 

ex-coletivo de performance Goat Island (agora Every 

House Has a Door), em julho de 2008 e 2009 na School 

of the Arts Institute,em Chicago, bem como o 2º Curso 

de Encenação do Programa Gulbenkian de Criativida-

de e Criação Artística, por Alexandre Kelly, dos Third 

TEATRO DO VESTIDO

JOANA CRAVEIRO

BIOGRAFIAS
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Licenciado em formação de atores/encenadores pela 

Escola Superior de Teatro e Cinema. Durante a sua for-

mação académica trabalhou com Álvaro Correia, Bruno 

Bravo, Carlos Pessoa, Francisco Salgado, Jean-Paul 

Bucchieri, João Brites e Luca Aprea. Tem participado 

em diversas oficinas de formação onde teve a oportu-

nidade de partilhar experiências com pessoas como 

Bruno Schiappa, Fernanda Lapa, Joana Craveiro, Mó-

nica Calle e Nuno Pino Custódio. Colabora regularmen-

te como o Teatro o Bando enquanto ator, encenador e 

assistente de encenação. Recentemente participou no 

espetáculo Quarentena comemorativo do 40º aniversá-

rio do Teatro o Bando.

Trabalha em televisão, cinema e teatro onde se encon-

trou com encenadores como David Silva, Dinarte Bran-

co, Diogo Infante, Francisco Tavares, Jorge Silva Melo, 

João Brites, João Neca e Miguel Sopas.

Desde 2013 que vem estreitando a sua relação artística 

e pessoal com os Gambozinos e Peobardos – grupo de 

Teatro da Vela, onde tem colaborado como ator e en-

cenador. Destaca o trabalho com Anatoly Praudin (di-

retor do Experimental Stage of Baltic House – São Pe-

tersburgo) no espetáculo Pedro e Inês, a partir do texto 

inédito INÊS MORRE, de Miguel Jesus (Teatro o Bando 

2011). Foi Oficial da Força Aérea Portuguesa entre 2000 

e 2006. É praticante de Judo desde abril de 1984.

Terminou o Bacharelato no curso de Atores pela Escola 

Superior de Teatro e Cinema em 2006.

Fez teatro de bonecos, espetáculos para a infância, 

juventude e adultos. Tem colaborado com estruturas 

como o TNDMII, o Teatro do Vestido, o Teatro do Pouco 

Siso, a Casa Conveniente, o Teatro dos Aloés, a Gato 

Que Ladra, a Lisbon Film Orchestra e a Dobrar. Tra-

balhou com os encenadores José Peixoto, João Mota, 

Natália Luíza, Joana Craveiro, David Pereira Bastos, 

Ricardo Alves, Ana Lázaro, Rute Rocha. Em Cinema, 

trabalhou com Marcos Cosmos e João Mário Grilo. Par-

ticipou em séries e telenovelas. Faz, desde 2006, do-

bragens e locuções para séries e filmes de animação, 

publicidade, jogos e audio-books

Angel, em 2007, e para o qual criou o espetáculo No 

33, que marcaria o início do seu trabalho a solo sobre 

autobiografia e memória. Foi docente de projetos de in-

terpretação nas seguintes instituições: Royal Scottish 

Academy of Music and Drama (2004); Escola Superior 

de Teatro e Cinema (2004-06); Chapitô EPAOE (2007); 

Universidade de Évora (2009). É docente do Curso de 

Teatro da Escola Superior das Artes e do Design, nas 

Caldas da Rainha, desde 2007.

ESTÊVÃO ANTUNES

SIMON FRANKEL
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Neste recital comentado, a pianista Joana Gama 

apresenta um passeio poético e etnográfico por Por-

tugal através da interpretação de duas peças para 

piano de autores portugueses.

A obra musical Viagens na Minha Terra, de Fernando 

Lopes-Graça dá o título a este recital onde também se 

apresenta o ciclo Lume de chão: Tecidos de memórias e 

afetos, do compositor Amílcar Vasques-Dias.

Em cada um dos andamentos do ciclo Viagens na Mi-

nha Terra, é possível encontrar referências a lugares, 

especificidades ou tradições de localidades portu-

guesas, numa espécie de compilação das viagens que 

Lopes-Graça foi fazendo pelo país. Já Vasques-Dias, 

no ciclo Lume de chão, transporta para a sua música 

as memórias da sua infância minhota e da sua vida no 

campo alentejano.

Na véspera do recital, a pianista orientará, no Con-

servatório Regional de Música de Viseu, uma palestra 

onde falará de forma mais aprofundada sobre cada 

uma das peças.

RECITAL DE PIANO COMENTADO

28 OUT

VIAGENS NA MINHA TERRA
piano JOANA GAMA

qua 21h30 | 60 min. aprox. | m/ 6 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86) 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL 

PALESTRA COM JOANA GAMA 

ter 18h30

local Conservatório Regional de Música de Viseu
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PROGRAMA 

Amílcar Vasques-Dias (n. 1945) 

Lume de chão - Tecido de Memórias e Afetos

1 Acender 

2 Eira do Outeiro 

3 Azinheira de silêncio 

4 Espadelar (Linho) 

5 Assedar (Linho) 

6 Fiar (Linho) 

7 Linho 

8 Tear-Tecer 

9 Ao lume (Conto) 

10 Acácia de ninhos 

11 Alçapão 

12 Cerejas-Pão 

13 Sobreiro

Fernando Lopes-Graça (1906 – 1994) 

Viagens na Minha Terra - Dezanove Peças para piano sobre melodias tradicionais portuguesas

1 Procissão de Penitência em S. Gens de Calvos 

2 Na Romaria do Senhor da Serra de Semide 

3 Noutros tempos a Figueira da Foz dançava o Lundum 

4 Um Natal no Ribatejo 

5 Em Alcobaça, dançando um velho Fandango 

6 Em Ourique do Alentejo, durante o S. João 

7 Acampando no Marão 

8 Em São Miguel d’Acha, durante as Trovoadas, mulheres e homens cantam o Bendito 

9 Em terras do Douro 

10 Nas faldas da Serra da Estrela 

11 Em Silves já não há moiras encantadas 

12 Cantando os Reis em Rezende 

13 Em Pegarinhos, uma velhinha canta uma antiga canção de roca 

14 Na Citânia de Briteiros 

15 Em Monsanto da Beira, apanhando a margaça 

16 Na Ria de Aveiro 

17 Em Setúbal, comendo a bela laranja 

18 Em Vinhais, escutando um velho Romance 

19 Os adufes troam na romaria da Senhora da Póvoa de Val-de-Lobo

Nasceu em Braga, em 1983. É pianista e investigadora. 

Foi vencedora da edição de 2008 do Prémios Jovens Mú-

sicos na categoria de piano. A sua atividade concertística 

desdobra-se em recitais a solo, colaborações com dife-

rentes agrupamentos portugueses e concertos com or-

questra. 

Na classe de António Rosado, concluiu em 2010 o mes-

trado em interpretação na Universidade de Évora, onde 

prossegue atualmente estudos de doutoramento sobre 

música contemporânea portuguesa para piano, como 

bolseira da FCT. Como pianista e performer, nos últimos 

anos tem estado envolvida em projetos que associam a 

música às áreas da dança (Tânia Carvalho, Luís Guerra, 

companhia Útero), do teatro (Esticalimógama), da foto-

grafia (Eduardo Brito) e do cinema (João Botelho, Miguel 

Seabra Lopes). Em 2014 lançou o seu primeiro disco: 

QUEST, projeto de piano e eletrónico partilhado com o 

músico Luís Fernandes, editado pela Shhpuma.

É um dos nove membros fundadores do CAAA Centro 

para os Assuntos da Arte e Arquitetura, Guimarães. Gra-

vou diversas vezes para a Antena 2.

BIOGRAFIAS

JOANA GAMA
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Desde Horácio, poeta latino do século I a.c., até aos 

nossos dias, Lídia é um nome maior de uma persona-

gem recorrente em toda a poesia europeia. Na litera-

tura portuguesa, Lídia serviu de inspiração a poetas 

e escritores como Almeida Garret, José Tolentino de 

Mendonça, Sophia de Mello Breyner, mas sobretudo 

ficará ligada intimamente a Ricardo Reis.

A partir destas referências portuguesas, principal-

mente do heterónimo pessoano e do modernismo 

português, Paulo Ribeiro criou para a CNB uma Lídia 

dançada a 13 vozes femininas. Evocando à memória 

quadros de Amadeo de Souza-Cardoso e de Almada 

Negreiros, o coreógrafo procurou desenvolver um 

movimento belo e sensual que assenta em texturas 

e geometrias diretamente interligadas à plasticidade 

da revista Orpheu. Coube ao compositor Luís Tinoco e 

aos músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa, o 

desafio de fazer sobressair a intensidade e as tensões 

físicas e espirituais da coreografia.

DANÇA

30 e 31 OUT

LÍDIA
COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO | coreografia PAULO RIBEIRO

sex e sáb 21h30 | 60 min. aprox. | m/ 6 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86) 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Coreografia Paulo Ribeiro
Música original Luís Tinoco

Figurinos José António Tenente
Desenho de luz Nuno Meira

Música gravada pela Orquestra Metropolitana 
de Lisboa sob a direção de Pedro Neves 
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Depois de uma vasta experiência como intérprete em 

várias companhias belgas e francesas, Paulo Ribeiro 

(natural de Lisboa) começou a coreografar em 1984, 

na 1ª Biennalle Off, de Lyon (França). Posteriormente, 

criou e/ou remontou obras para companhias de reno-

me como Nederlands Dans Theater (Holanda), Grand 

Théâtre de Genève (Suíça), Centre Chorégraphique de 

Nevers (França) e Ballet Gulbenkian (Lisboa, Portu-

gal). E mais, recentemente, para o Ballet de Lorraine 

(França), Grupo Dançando com a Diferença (Madeira, 

Portugal) e Companhia Nacional de Bailado (Lisboa, 

Portugal) para a qual criou Du Don de Soi e La Valse. Em 

1995, fundou a sua companhia de autor, para a qual já 

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

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

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

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

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

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

recentemente, Jim e o solo Sem um tu não pode haver 

um eu. 

As suas obras têm conquistado importantes distin-

ções nacionais e internacionais, algumas das quais no 

Concurso Volinine (França), em 1985, e nos prestigiados 

Rencontres Choregraphiques Internationales de Danse, de 

Seine-Saint-Denis (França), em 1996. Foi ainda distin-

guido pelo Instituto Português das Artes do Espetáculo 

(Portugal), em 1999; pela Casa da Imprensa, em 2000 e 

em 2005; no Dance Week Festival (Croácia), em 2009; e 

pela Sociedade Portuguesa de Autores, em 2010. 

Paulo Ribeiro tem-se dedicado ainda à formação, 

orientando vários workshops em Portugal e em paí-

ses onde a companhia tem marcado presença. Deu 

aulas no Conservatório Nacional de Dança e lecionou 

a disciplina de Composição Coreográfica, no âmbito do 

mestrado de Criação Coreográfica Contemporânea da 

Escola Superior de Dança. Foi também comissário do 

ciclo Dancem! do Teatro Nacional São João, no Porto, 

em 1996, 1997, 2003, 2009 e 2011; diretor artístico do 

Ballet Gulbenkian, entre 2003 e 2005; diretor-geral e 

de programação do Teatro Viriato, em Viseu, entre 1998 

e 2003, e, de novo, a partir de 2006 até este momento. 

Formou-se na Escola Superior de Música de Lisboa 

em 1996. Mais tarde, completou um Mestrado na Royal 

Academy of Music, em Londres, e um Doutoramento na 

University of York.

Desde 2000, colabora com a Antena 2 / RTP como autor 

de programas radiofónicos dedicados à música dos sé-

culos XX / XXI. Para a mesma rádio, é responsável pela 

direção artística do Prémio e Festival Jovens Músicos. 

Dedica-se ao ensino lecionando Composição na Escola 

Superior de Música de Lisboa, onde exerce também o 

cargo de Subdiretor. Como compositor, o seu catálogo 

integra música de cena como Evil Machines – com li-

breto e encenação do Monty Python Terry Jones no São 

Luiz Teatro Municipal; Paint Me – com libreto de Ste-

phen Plaice e encenação de Rui Horta na Culturgest; e 

Passeios do Sonhador Solitário – uma cantata com texto 

de Almeida Faria na Casa da Música. Trabalhos orques-

PAULO RIBEIRO | coreografia

LUÍS TINOCO | música

BIOGRAFIAS
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Após ter iniciado a sua formação superior em Arquitetu-

ra, José António Tenente envereda pela Moda, revelando 

em 1986 a sua primeira coleção. Atualmente o universo 

da marca estende-se a vários projetos: TENENTE escri-

ta, TENENTE eyewear, Amor Perfeito perfume e perfuma-

ria de casa. Em 2009, viu editado um livro sobre o seu 

trabalho JAT – Traços de União. Em 2010, comissariou a 

exposição Assinado por Tenente no MUDE, Museu do De-

sign e da Moda, em Lisboa.

Ao longo da sua carreira recebeu vários prémios de 

criador de moda e outras distinções como a Medalha de 

Mérito Cultural da Câmara Municipal de Cascais e a Co-

menda da Ordem do Infante D. Henrique.

A conceção de figurinos tem ocupado um lugar cada 

vez mais importante no seu percurso tendo trabalhado 

com diversos encenadores e coreógrafos: Beatriz Batar-

da, Carlos Avillez, Carlos Pimenta, Lúcia Sigalho, Maria 

Emília Correia, Pedro Gil, Tonan Quito, Benvindo Fonse-

ca, Clara Andermatt, Paulo Ribeiro, Rui Lopes Graça, Rui 

Horta, entre outros.

Bacharel em Engenharia de Eletrónica e Telecomu-

nicações, frequentou a Escola Superior de Música e 

Artes do Espetáculo no curso de Produção Luz e Som. 

Tem trabalhado com diversos criadores das áreas do 

teatro e da dança, com particular destaque para Ana 

Luísa Guimarães, António Lago, Beatriz Batarda, Diogo 

Infante, Fernanda Lapa, Gonçalo Amorim, João Cardo-

so, João Pedro Vaz, Manuel Sardinha, Marco Martins, 

Nuno Carinhas, Nuno M. Cardoso, Paulo Ribeiro, Tiago 

Guedes e Ricardo Pais. Foi sócio-fundador do Teatro Só 

e do Cão Danado e Companhia, é também colaborador 

regular da ASSéDIO (desde 1998), da Companhia Pau-

lo Ribeiro (desde 2001) e dos Arena Ensemble (desde 

2007). Foi distinguido, em 2004, com o Prémio Reve-

lação Ribeiro da Fonte. Para a Companhia Nacional de 

Bailado desenhou a luz dos bailados Du Don de Soi, de 

Paulo Ribeiro, em 2011 e O Lago dos Cisnes, de Fernando 

Duarte, em 2013 e mais recentemente Tempestades, de 

Rui Lopes Graça. 

É maestro titular da Orquestra Clássica de Espinho, as-

sumindo recentemente o cargo de maestro convidado 

da Orquestra Gulbenkian. Atualmente é doutorando na 

Universidade de Évora, sendo o seu objeto de estudo 

as seis sinfonias de Joly Braga Santos. Pedro Neves 

foi maestro titular da Orquestra do Algarve entre 2011 

e 2013, e é convidado regularmente para dirigir a Or-

questra Sinfónica do Porto Casa da Música, a Orquestra 

Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Metropolitana de 

Lisboa, a Orquestra Filarmonia das Beiras, a Joensuu 

trais recentes incluem Cercle Intérieur – estreado pela 

Orquestra Filarmónica da Radio France; Concerto para 

Trompa – dedicado a Abel Pereira e estreado no 45th 

International Horn Symposium, Memphis, EUA; e Frisland 

para orquestra – estreado pela Orquestra Sinfónica de 

Seattle. Projetos futuros envlovem a composição de 

uma nova partitura orquestral, coencomendada pela 

Orquestra Gulbenkian e pela Orquestra

Sinfónica Estadual de São Paulo. A música de Tinoco 

é publicada pela University of York Music Press e está 

disponível em CDs comerciais gravados com a Orques-

tra Gulbenkian (Naxos 8.572981) e o Ensemble Lontano 

(Lorelt 121). 

JOSÉ ANTÓNIO TENENTE

NUNO MEIRA | desenho de luz

PEDRO NEVES | direção musical
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City Orchestra (Finlândia) e a Orquestra Sinfónica de 

Porto Alegre (Brasil). Em 2012 colaborou pela primei-

ra vez com a Companhia Nacional de Bailado dirigin-

do A Bela Adormecida, de Piotr I. Tchaikovski. No âm-

bito da música contemporânea tem colaborado com o 

Sond’arte Electric Ensemble, com o qual realizou es-

treias de vários compositores portugueses e estrangei-

ros, realizando digressões pela Coreia do Sul e Japão, 

com o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, e 

com o Remix Ensemble Casa da Música. É fundador da 

Camerata Alma Mater, que se dedica à interpretação de 

repertório para orquestra de cordas, e com a qual tem 

recebido uma elogiosa aceitação por parte do público 

e da critica especializada. Pedro Neves iniciou os seus 

estudos musicais na sua terra natal, estudou violoncelo 

com Isabel Boiça, Paulo Gaio Lima e Marçal Cervera, 

respetivamente no Conservatório de Música de Aveiro, 

Academia Nacional Superior de Orquestra em Lisboa e 

Escuela de Música Juan Pedro Carrero em Barcelona, 

com o apoio da Fundação Gulbenkian. No que diz res-

peito à direção de orquestra estudou com Jean Marc 

Burfin, obtendo o grau de licenciatura na Academia 

Nacional Superior de Orquestra, com Emilio Pomàrico 

em Milão e com Michael Zilm, do qual foi assistente. O 

resultado deste seu percurso faz com que a sua per-

sonalidade artística seja marcada pela profundidade, 

coerência e seriedade da interpretação musical.

A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) estreou-se 

a 10 de junho de 1992. Desde então, assegura exten-

sa atividade que compreende os repertórios barroco, 

clássico e sinfónico – integrando neste último caso os 

jovens intérpretes da Orquestra Académica Metropoli-

tana. Distingue-se igualmente pela versatilidade que 

lhe permite abordar géneros como a Música de Câma-

ra, o Jazz, o Fado, a Ópera ou a Música Contemporânea, 

proporcionando a criação de novos públicos e a afirma-

ção do caráter único da Metropolitana. A entidade, que 

tutela a orquestra, tem como característica inovadora 

o relacionamento das práticas artística e pedagógica, 

pela convivência quotidiana de músicos profissionais 

com alunos das suas escolas – a Academia Nacional 

Superior de Orquestra, o Conservatório e a Escola 

Profissional Metropolitana. Esta dinâmica faz parte da 

identidade da OML, a que se junta a ativa participação 

cívica e a apresentação em eventos públicos relevantes. 

Cabe-lhe, ainda, a responsabilidade de assegurar pro-

gramação junto de autarquias da região centro e sul, 

além de promover a descentralização cultural pelo 

país. Tendo como fundadores a Câmara Municipal de 

Lisboa, a Secretaria de Estado da Cultura, o Ministério 

da Educação e Ciência, o Ministério da Solidariedade e 

da Segurança Social, a Secretaria de Estado do Turis-

mo e a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, 

a Metropolitana é constituída também por um conjunto 

de Mecenas, Patrocinadores, Promotores Regionais e 

Parceiros que se unem neste projeto. Desde o início, a 

OML é referência incontornável do panorama orques-

tral nacional. Fez digressões pela Europa, Índia, Coreia 

do Sul, Macau, Tailândia, Cabo-Verde e China. 

Tocou com os mais reputados maestros nacionais e 

internacionais, colaborando com conhecidos solistas. 

Gravou onze CD um dos quais disco de platina, para 

diferentes editoras. Tem mantido uma colaboração re-

gular com a Companhia Nacional de Bailado na inter-

pretação musical de diversas obras do seu repertório.

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
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Exemplo perfeito de ambição e sagacidade, Slow is 

Possible é um dos coletivos mais promissores e ou-

sados do panorama musical português atual.

O grupo, que apresenta um trabalho musical assente 

na tradição do jazz com importações da música de câ-

mara e do rock, constrói paisagens sonoras abstratas, 

cinematográficas e experimentais que nos ficam no 

ouvido.

Apesar da idade jovem dos músicos, a crítica é unâ-

nime em afirmar que os Slow is Possible apresentam 

uma música original amadurecida sem nenhum dos 

tiques e estereótipos habituais.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

04 NOV

SLOW IS POSSIBLE

70 min. aprox. 

qua 22h00 | m/ 12 anos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis
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Violoncelo André Pontífice
Piano Nuno Santos Dias
Guitarra João Clemente

Contrabaixo Ricardo Sousa
Clarinete Patrick Ferreira
Saxofone Bruno Figueira

Bateria Duarte Fonseca

Parceria Jazz ao Centro
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O grupo é formado por músicos de várias cidades do interior que se conheceram quando estudavam na Covilhã e têm 

como particularidade não se terem formado em jazz, mas em música clássica. Isso, e o facto de viverem longe dos gran-

des centros do jazz, Lisboa e Porto, fez com que se mantivessem desconhecidos até agora.

Eram todos cinéfilos e todos começaram por se interessar por outras práticas musicais, por influência de João Clemente, 

o elemento pivot dos Slow is Possible. O dia em que este descobriu os Mr. Bungle foi decisivo: a partir daí veio a escuta do 

rock alternativo, do jazz criativo e dos experimentalismos sonoros. Depois, finalmente, a prática.

A abordagem que, além de Clemente, Bruno Figueira, Patrick Ferreira, André Pontífice, Ricardo Sousa e Duarte Fonseca 

foram consolidando passou pela musicação de curtas-metragens, só pelo prazer de colar sons a imagens em movimento.

A coisa cresceu e tomou proporções inauditas – os Slow is Possible são a nova grande surpresa do jazz nacional, ao nível 

das suscitadas pelo aparecimento em cena de Hugo Carvalhais com os projetos Nebulosa e Partícula e do LUME de Marco 

Barroso.

Conheci-os durante as gravações do seu primeiro disco, a editar pela JACC Records no próximo ano, numa aldeia do xisto, 

Fajão, vizinha de Pampilhosa da Serra.

E fiquei espantado: como é possível que uma música tão original e amadurecida seja tocada por putos de vinte e poucos 

anos sem nenhum passado jazzístico, e ainda por cima sem nenhum dos tiques e estereótipos habituais?

Rui Eduardo Paes (crítico de música)

A IMPRENSA SOBRE SLOW IS POSSIBLE

É um violoncelista português. Iniciou os seus estudos 

musicais na EPABI (Escola Profissional de Artes da Bei-

ra Interior) na classe dos professores Miguel Matias e 

Rogério Peixinho,onde participou em master classes e 

estágios de orquestra. 

Seguiu os seus estudos de violoncelo na ESMAE (Escola 

Superior de Música e Artes do Espetáculo) na classe do 

professor Jed Barahal e posteriormente com os profes-

sores Pedro Neves e Paulo Gaio Lima na Escola Metro-

politana de Lisboa. 

É músico em diversos grupos tais como,Slow is Possíble, 

Coffee and Cigarretts, Penicos de Prata, Opus Diaboli-

cum, Salad Ensamble, Sombra com os Moonspell entre 

outros.

BIOGRAFIAS

ANDRÉ PONTÍFICE
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Natural da Cidade de Pombal, é atualmente estudante 

de Clarinete na Escola Superior de Artes Aplicadas de 

Castelo Branco [ESART]. Iniciou os seus estudos de Mú-

sica na Filarmónica Artística Pombalense, mais tarde 

ingressa no Conservatório Regional de Coimbra até ao 

3º Grau e depois segue os seus estudos de Clarinete na 

Escola Profissional de Artes da Beira Interior [EPABI]. 

Começou a tocar Saxofone a convite de João Clemente 

nos Salad Ensemble, a partir daí, utiliza o Saxofone para 

projetos não diretamente ligados ao seu meio Académi-

co. 

É Saxofonista e Clarinetista nos Riverman e numa obra 

de Quarteto de Três com o nome Animalia ( Projeto com 

Continuidade ). É também Saxofonista nos Slow Is Pos-

sible.

Atualmente integra, como baterista, 5 projetos musicais: 

Slow is Possible, Sideways, Salad Ensemble, Xaral’s Di-

xie e Xaral’s Band. Como originário de Minde, também 

colabora com a Sociedade Musical Mindense.

Natural da Covilhã, iniciou os seus estudos musicais no 

Conservatório Regional de Música da Covilhã em 1984, 

terminando o Curso Complementar de Piano em 1995.

Nesse ano, ingressa na Escola Superior de Música de 

Lisboa, onde estuda nas classes das professoras Tânia 

Achot (piano) e Olga Prats (música de câmara), finalizan-

do o Curso Superior de Piano em 1999.

Posteriormente, estuda na Royal Scottish Academy of 

Music and Drama, em Glasgow, obtendo o PostGraduate 

Diploma in Music Performance em Piano Ensemble em 

2000.

Em 2004, conclui a licenciatura em Ciências Musicais na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universi-

dade Nova de Lisboa.

É um compositor, guitarrista e multi-instrumentista 

português. Iniciou os seus estudos musicais na Escola 

Profissional de Artes da Beira Interior estudando per-

cussão e guitarra clássica. Frequentou o curso de Pro-

dução Musical e Música Eletrónica na Escola Superior 

de Artes Aplicadas. 

O sentido comunitário do seu trabalho ganhou nesta fase 

as primeiras formas, criando laços com músicos que até 

hoje ainda mantem uma atividade artística enérgica. 

A sua vitalidade profissional passa por múltiplos campos 

de ação, compositor de bandas sonoras para peças de 

teatro e filmes; fundador do Salad Ensemble e músico 

em diversos grupos, entre os quais se destacam os se-

guintes: Sideways; Slow is Possible; Turn Me On! Dead 

Man! 

Peças a destacar: The Thing About Silence e Why Flamin-

gos Fly para o Salad Ensemble; Animalia para quarteto 

de três (clarinete; saxofone; violoncelo; contra baixo); A 

Eterna Vida Do Mundo poema litúrgico para sexteto, nar-

rador e coro.

BRUNO FIGUEIRA

DUARTE FONSECA

NUNO SANTOS DIAS

JOÃO CLEMENTE
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Em 2007, iniciou o Mestrado em Piano na Universidade 

de Évora, onde estudou com o pianista António Rosado. 

Em 2011, concluiu, na Universidade Aberta, o Curso de 

Profissionalização em Serviço, na disciplina curricular 

do ensino vocacional de música - Piano.

Ao longo da sua formação participou em vários cursos 

de aperfeiçoamento pianístico, trabalhando com os pro-

fessores Jorge Moyano, Miguel Henriques, Vitalij Mar-

gulis, Vitalij Dotsenko, Constantin Sandu, John Streets 

e Helen Yorke.

Como pianista tem desenvolvido a sua atividade artís-

tica entre recitais de música de câmara e a improvisa-

ção livre em diferentes formatos. Na música de câmara 

destacam-se a colaboração com a Companhia Nacional 

de Bailado em apresentações no Grande Auditório do 

Centro Cultural de Belém em 1999, e a realização de um 

ciclo de concertos, com o flautista Burak Besir, no Fes-

tival Internacional de Música da Primavera, no Chipre, em 

2000. Em 2007, apresentou-se em recital com o soprano 

Filipa Lã no Teatro-Cine da Covilhã. Em 2009, no âmbi-

to do 7º Concurso de Instrumentos de Arco Júlio Cardona, 

apresentou-se em recital com o violoncelista Filipe Qua-

resma no Foyer do Teatro-Cine da Covilhã, numa tertúlia 

evocativa da memória de Guilhermina Suggia. No mes-

mo ano, inserido no festival maio Music’all, apresentou-

-se em recital com o tenor Paulo Ferreira no Teatro-Cine 

da Covilhã. Em 2012 apresentou-se no Teatro Municipal 

da Guarda, no Ciclo de Música Contemporânea da Guar-

da, com a formação Síntese – Grupo de Música Contem-

porânea.

Como improvisador, tem mantido uma colaboração es-

treita com o músico João Clemente, mentor do coletivo 

Salad Ensemble, com o qual se apresentou na Moagem 

– Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão, em 2010 

e 2011, e no Cine-Teatro Avenida em Castelo Branco em 

2012. Em 2013, na Quadragésima - Ciclo de Tradições da 

Quaresma e Semana Santa do Concelho do Fundão, co-

laborou na estreia do Poema Litúrgico A Eterna Vida do 

Mundo do compositor João Clemente. Ainda com a cola-

boração de João Clemente, grava em 2011 a banda sono-

ra original Granito para a curta-metragem Matriz de Rui 

Oliveira. Em 2012, participa na gravação do álbum Goetia, 

projeto de João Clemente, em sessões a solo, em duo e 

em trio, com membros do coletivo Salad Ensemble.

Professor de piano no Conservatório Regional de Músi-

ca da Covilhã desde setembro de 2000, acumula funções 

como membro da Direção Pedagógica da escola. Cola-

bora como pianista acompanhador na Escola Profissio-

nal de Artes da Beira Interior.

Natural da cidade de Pombal, iniciou os seu estudos na 

Sociedade Filarmónica Artística Vermoilense e conclui o 

curso Profissional de Música na Escola de Artes da Bei-

ra Interior da Covilhã no ano de 2012.  Neste momento, 

é músico freelancer que gosta de explorar o mundo da 

música Experimental, Avant-Garde e Jazzística.  Integra 

como Clarinetista os seguintes projetos: Slow Is Possi-

ble; Salad Ensemble; Eterna Vida do Mundo; Coffe and 

Cigarettes.

Natural da cidade da Covilhã, é atualmente estudante 

de Contrabaixo na escola superior de Artes Aplicadas de 

Castelo Branco [ESART]. 

Iniciou os seus estudos de música na escola Profissional 

de Artes da Beira Interior [EPABI] e tem vindo a partici-

par ativamente em projetos como Slow Is Possible, Ani-

malia e Salad Ensamble.

PATRICK FERREIRA

RICARDO SOUSA 
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Para Paulo Ribeiro, os últimos vinte anos de percurso 

coreográfico são uma história no interior da sua própria 

biografia. Mas as criações assinadas pela sua Compa-

nhia são também uma história no interior da história da 

dança contemporânea portuguesa. 

Com o lançamento deste livro, que terá coordenação do 

crítico de dança Tiago Bartolomeu Costa, a Companhia 

mais do que fixar essa história, procura olhar para ela 

e perceber de que modo se tornou um exemplo nas re-

lações entre autor e intérpretes ou discurso artístico e 

contexto de apresentação.

Das referências musicais às literárias, da dimensão po-

lítica ao lugar da intimidade, da presença dos corpos ao 

olhar para uma paisagem mais larga que um palco, este 

livro olha para as histórias dentro da história e propõe 

modos de leitura para o que se deseja ser uma história 

comum.

APRESENTAÇÃO DE LIVRO / FOYER

06 NOV

COMPANHIA PAULO RIBEIRO 20 ANOS DE HISTÓRIAS
(TÍTULO PROVISÓRIO)
apresentado por PAULO RIBEIRO e TIAGO BARTOLOMEU COSTA

sex 19h00 | 60 min. aprox.

Todos os públicos | Entrada gratuita
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Nascido em 1979, Tiago Bartolomeu Costa é crítico de 

artes cénicas e jornalista. Trabalhou para o jornal Pú-

blico, entre várias revistas especializadas na Europa, e 

fundou e dirigiu a revista Obscena (2006 - 2011). Fun-

dador da Team Work, rede de revistas internacionais, 

foi premiado em 2009 pelo British Council com o Inter-

national Cultural Leadership em 2012 e 2014, obtendo 

ainda o Prémio Internacional Carlos Porto para Jorna-

lismo Cultural (menção honrosa para o mesmo prémio 

em 2009). É conselheiro para o programa Chantiers 

d’Europe do Theatre de la Ville, em Paris, e integra a co-

missão para atribuição de bolsas de estudo de teatro da 

Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, pertencen-

do ainda ao Internacional Theatre Advisors do Divadelna 

Nitra Festival (Eslováquia). Nos últimos anos tem sido 

convidado para dirigir workshops e seminários em crí-

tica de teatro e dança, entre elas o Prix Jardin d’Europe 

(Impulstanz, Dance Xplore), FARº, DBM - Danse Bassin 

Mediterranée, FRAC - Lorraine. Publica em 2011, Tiago 

Guedes, uma reflexão sobre o trabalho do coreógrafo 

português para o Centre Pompidou - Metz.

TIAGO BARTOLOMEU COSTA | JORNALISTA

BIOGRAFIAS
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Albertine, O Continente Celeste é uma criação com 

texto original de Gonçalo Waddington tendo como 

ponto de partida a obra Em Busca do Tempo Perdido 

de Marcel Proust e os trabalhos de alguns dos mais 

destacados físicos teóricos e cosmólogos dos nossos 

dias, como Stephen Hawking, Lee Smolin, Sean Car-

roll, Carlo Rovelli e Pedro G. Ferreira.

O intuito de Gonçalo Waddington ao abordar estas 

obras fundamentais da arte e da ciência é o de re-

fletir sobre a memória e o tempo. A memória como 

ferramenta para compreender o passado, mas tam-

bém a memória imaginada, propositadamente ou 

não, reconstrutora daquilo que julgamos ter sido e, 

consequentemente, reinventora do nosso eu. O tem-

po, aqui, como origem da vida no universo. Ou me-

lhor, como a origem do próprio Universo. Uma busca 

interior versus uma busca exterior. Proust busca a 

essência. Os outros, a origem.

TEATRO

07 NOV

ALBERTINE, O CONTINENTE CELESTE
de GONÇALO WADDINGTON

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

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86) 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Texto e encenação Gonçalo Waddington
Interpretação Carla Maciel

e Gonçalo Waddington
Espaço cénico e desenho de luz

Thomas Walgrave
Vídeo Mário Melo Costa e Gonçalo Waddington

Figurinos Carla Maciel
Espaço sonoro Gonçalo Waddington

Construção de maquetas Ângela Rocha
Direção técnica Manuel Alão

Coordenação de produção Mónica Talina
Coprodução rede 5 Sentidos (Teatro Nacional 

São João), São Luiz Teatro Municipal e GW
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Astrofísicos e cosmólogos, sim. O espetáculo escrito e encenado por Waddington a partir de um eixo central do roman-

ce, a personagem de Albertine, é uma viagem no tempo – os formatos, os protocolos e as convicções (a soirée, a corte, 

o progresso irremediável da ciência) são do início do século XX, mas os meios, os apartes e as figuras de estilo (o vídeo, 

onamedropping, o inglês como língua franca) são os desta segunda década do século XXI, tal como Marcel Proust os teria 

usado a seu favor (“give or take a few…”) se então estivessem disponíveis. Do mesmo modo que deu tudo de si nos sete 

volumes (três dos quais póstumos) de Em Busca do Tempo Perdido, Marcel (Tiago Rodrigues) está disposto a dar tudo de 

si nesta noite – assim os seus convivas (nós, os espectadores) consigam acompanhar (ou “pavlovizar”) o ritmo com que lê 

os nomes (Balbec, Guermantes, Swann, Verdurin) escritos nos pequenos pedaços de papel que vai amarrotando e atirando 

pelo ar, ou na direção de Albertine (Carla Maciel), a mulher que perdeu e de que este espetáculo vai à procura.

In jornal Público

// A IMPRENSA SOBRE ALBERTINE, O CONTINENTE CELESTE

Ator, encenador, realizador, dramaturgo, argumentista 

e produtor. Recentemente, escreveu e encenou a peça 

Albertine, O Continente Celeste, numa coprodução do São 

Luiz Teatro Municipal e TNSJ/TeCA. A peça irá iniciar 

uma digressão no segundo semestre de 2015 que conti-

nuará no ano de 2016. Participou como ator no filme As 

Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes.

Cocriador, com Carla Maciel, da peça Macbain, um tex-

to original, escrito para os dois atores, pelo dramaturgo 

holandês Gerardjan Rijnders, estreada em outubro de 

2013 no Teatro Maria Matos e ainda em digressão.

Cocriador e coargumentista da série Odisseia.

Produziu, escreveu e realizou a curta-metragem Imacu-

lado, estreada no Festival IndieLisboa‘13.

Produziu e realizou a curta-metragem Nenhum Nome, 

coescrita com Marco Martins, estreada internacional-

mente no Festival de Cine Las Palmas de Gran Canaria. A 

estreia nacional foi no IndieLisboa’10, onde ganhou uma 

menção honrosa Prémio SIGNIS Árvore da Vida.

Cocriou o espetáculo At Most Mere Minimum com Carla 

Maciel e a dupla de bailarinos e coreógrafos, Sofia Dias 

& Vítor Roriz.

Protagonizou a série Até Amanhã Camaradas de Joaquim 

Leitão e coprotagonizou a série Noite Sangrenta de Tiago 

Guedes e Frederico Serra.

No cinema participou em Alice de Marco Martins, Coi-

sa Ruim e Entre Os Dedos de Tiago Guedes e Frederico 

Serra, Yvone Kane de Margarida Cardoso, Mal Nascida de 

João Canijo e protagonizou Águas Mil de Ivo M. Ferreira.

Encenou e protagonizou a peça Rosmersholm, de Henrik 

Ibsen em fevereiro de 2011.

BIOGRAFIAS

GONÇALO WADDINGTON
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Nasceu em 1974, é atriz, estreou-se em 1992 na Compa-

nhia Seiva Trupe e tem trabalhado em teatro, cinema e 

televisão.

Em teatro, nomeadamente com Miguel Seabra, Gonça-

lo Amorim, Solveig Nordlung, Nuno P. Custódio, Tiago 

Rodrigues, Marco Martins, Gonçalo Waddington, João 

Lourenço, Sofia Dias & Vítor Roriz e, recentemente, 

com Beatriz Batarda. Em cinema, participou em Alice, 

de Marco Martins, A Morte de Carlos Gardel, de Soveig 

Nordlung, Adriana, de Margarida Gil, Jaime, de António 

Pedro Vasconcelos. Em Espanha, integrou o elenco da 

série Pepe Carvalho. Participou na série francesa Maison 

Close e em Odisseia uma série para a RTP 1, com realiza-

ção de Tiago Guedes.

Participou ainda em projetos de televisão como Laços de 

Sangue na SIC e Os Nossos Dias na RTP.

Nasceu em Lisboa em 1971. Estudou Escultura na Facul-

dade de Belas Artes de Lisboa e na Accademia di Belle 

Arti di Venezia e desenvolveu as suas competências de 

direção de fotografia em diferentes cursos como a Ko-

dak Film Academy em Paris (2003); no curso de Cine-

matografia Avançada com Rudolfo Denevi na EICTV em 

Cuba (2005); e participou em diversos workshops da 

ARRI, Sony e Kodak.

Em 2004 ilustrou o livro técnico Métodos e Procedimentos 

do Assistente de Imagem por Tony Costa para a AIP, As-

sociação de Imagem Portuguesa. 

Trabalha como diretor de fotografia desde 2003, tanto 

em ficção como em documentário.  Em 2008 ganhou, em 

colaboração com Daniel Neves, o prémio de Melhor Foto-

grafia no VIMUS - Festival Internacional de Vídeo Musical 

para Putos a Roubar Maçãs dos Dead-Combo. 

Criou vários filmes de animação e instalações vídeo para 

vários projetos musicais de Ela Bauman com a Luxem-

bourg Philharmonic Orchestra, tais como  Goldilocks de 

Kurt Schwertsik,  Till Eulenspiegel de Richard Strauss, e 

o projeto para crianças com excertos de Mozart Auf Rei-

sen mit Mozart. Também para a Luxembourg Philhar-

monic Orchestra criou, em colaboração com Ela Bau-

man e Daniel Tanson (Traffik Theater), a produção Le 

Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. 

Criou instalações vídeo para produções de ópera con-

temporânea, como O Defunto de Daniel Schvetz encena-

do por Erica Mandillo no Auditório de Almada, Trouble in 

Tahiti de Bernstein, e The Roughcastsong de Frank Nuyts 

ambos encenados por Caroline Petrick para o Flanders 

Opera Studio em Gent e Roterdão, e La Strada de Luc 

van Hove encenado por Waut Koeken para a Vlaam-

se Opera em Antuérpia e Gent, Rosmersholm de Ibsen 

encenado por Gonçalo Waddington para o CCB - Centro 

Cultural de Belém e Der Turm de Peter Weiss encenado 

por Waut Koeken.

Em colaboração com Claude Lenners, criou o video “[t-es]” 

(Chess) para o Rainy Days Festival 2012 na  Philharmonie, 

Luxembourg.

Também em 2012 ganhou o prémio para melhor cine-

matografia e melhor montagem no Shortcutz, Short Film 

Festival em Lisbon, com o filme The Great Monteleo-

ne de João Leitão.

Lecionou em  2012 a disciplina de Produção Audiovisual 

na ESAD - Escola Superior de Artes e Design Matosinhos 

- Onde também dá workshops e master classes aos alu-

nos de pós-graduação.

Em 2013, fez a direção de fotografia e a montagem da 

longa-metragem Capitão Falcão, de João Leitão.

E em 2009, encenou e escreveu, com Tiago Rodrigues a 

peça O Que Se Leva Desta Vida.

CARLA MACIEL

MÁRIO MELO COSTA
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Recentemente fez a instalação video da peça de teatro  - 

Albertine, O Continente Celeste, de Gonçalo Waddington 

no Teatro Carlos Alberto no Porto e no Teatro Municipal 

de S. Luiz em Lisboa.

Nasceu a 19 de maio de 1965 em Antuérpia, Bélgica. Es-

tudou História de Arte na Universidade de Gent entre 

1983 e 1988. Fez uma pós-graduação em Antropologia 

Cognitiva no Centre for Comparative Knowledge Syste-

ms, uma colaboração entre as universidades de Gent, 

Utrecht, Camebridge e Paris-Sorbonne. Especializou-se 

em sociedades nómadas, focando-se nos Tuaregs do 

Sahara Central e o Sahel.

Entre 1987 e 1992, colaborou com o Centro de Artes Mon-

ty em Antuérpia nas áreas de promoção e produção. Co-

laborou com várias companhias flamengas, holandesas 

e internacionais como os Forced Entertainment (UK), 

Wooster Group (US),  Peter Halash & Love Theatre (US/

Hungria).

Faz desde 1991 parte da direção artística da companhia 

Tg  STAN, onde era responsável pela cenografia e/ou de-

senho de luzes de mais de 50 produções. Viajou com es-

tes espetáculos pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo 

Médio Oriente e Norte África. Fez também a maior parte 

do design gráfico da companhia, tal como a fotografia.

Fez cenografia e desenho de luzes para criações de 

Anne Teresa De Keersmaeker, Magda Reiter, Andy De-

neys, dito’dito, Roberto Olivan (ES). Fez cenografia, de-

senho de luzes e figurinos para o encenador franco-li-

banês Stephane Olry (2008). Fez desenho de luz para um 

projeto no teatro de Epidauros (Grêcia) com o encenador 

Michael Marmarinos (2011).

Desde 2005, em Portugal, trabalhou enquanto cenógrafo 

e/ou desenhador de luz com artistas como Lucia Siga-

lho, Claudia Müller (BR) e Cristina Blanco (ES), João Ga-

lante e  Ana Borralho (PT), Miguel Pereira (PT) e Karima 

Mansour (EG), Gustavo Ciríaco (BR) e Andrea Sonnber-

ger (AT), Dani Lima (BR) e Sodja Lotker (CZ), com Tiago 

Rodrigues, Vera Mantero, João Fiadeiro, Rabih Mroueh e 

Tony Chakar (LB), Ricardo Araújo Pereira e outros. 

Publicou artigos sobre luz na revista de teatro flamenga 

Etcetera e nos cadernos do Vlaams-Nederlands Theater 

Festival. Publicou uma série de páginas sobre STAN na 

revista francesa Mouvement. Desde 2009, é o diretor ar-

tístico do Alkantara.

THOMAS WALGRAVE
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Conhecido sobretudo como pintor, Álvaro Lapa per-

manece um escritor secreto, que precisamos urgen-

temente de voltar a ler. É o que vem fazendo o artista 

visual João Sousa Cardoso, que, numa nova incursão 

pela obra do autor, resgata Barulheira ao silêncio. 

Num ensaio a várias vozes, Sousa Cardoso e os atores 

procuram o texto polifónico de Lapa, urdidura de mo-

nólogos interiores, relatos diarísticos e pequenas nar-

rativas que revisitam as figuras da mitologia pessoal 

do artista, além de passagens onde convoca Artaud, 

celebrando a vitalidade pré-cultural que nasce da ex-

periência livre do corpo e da linguagem. Depois de 

Raso como o Chão – apresentado no Teatro Viriato em 

março de 2013 –, Barulheira aprofunda uma reflexão 

sobre as formas fundamentais da construção teatral, 

a imaginação, o eros e a liberdade em Portugal, man-

tendo vivas as arestas entre as disciplinas artísticas.

TEATRO

13 NOV

BARULHEIRA
de JOÃO SOUSA CARDOSO a partir da obra de ÁLVARO LAPA

100 min. aprox. 

sex 21h30 | m/ 12 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Criação João Sousa Cardoso
Interpretação Ricardo Bueno, Marta Cunha, 

Constança Carvalho Homem
e João Sousa Cardoso

Desenho de luz Miguel Ângelo Carneiro
Registo em filme Nuno Gonçalves

Direção de produção Isalinda Santos
Coprodução Confederação

e Teatro Nacional São João
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Depois de Porque Morreu Eanes (2008) e Raso como o Chão (2012), regressar à escrita de Álvaro Lapa significa retomar o 

diálogo com um professor com quem não soube conversar em vida, com um artista desalinhado e certo,  com uma visão 

que me habita quando penso as imagens e com a força do vitalismo que constrói necessariamente a partir do que conhece 

e dos materiais que a mão encontra. Talvez por isso, naqueles textos, se repita a importância do vivido e o valor da expe-

riência capazes de desembaraçarem o olhar, despertarem os sentidos, derrubarem as muralhas (como as da Évora natal 

de Lapa), as paredes da tradição e a cama do doméstico. A escrita de Lapa – como o seu desenho e a sua pintura – são um 

apelo à errância e à aventura para fora de si, rumo ao desconhecido e ao longe, sejam Lagos ou Vila do Conde. Um apelo 

ao heroico do “eu”. 

Trazer os textos de Lapa à cena – que, apesar de se referirem ao teatro popular e ao teatro das ruas, são ensaios dia-

rísticos e meditações dispersas estranhos à dram– exige tornar a voz sincopada, as suspensões e os silêncios de Lapa 

audíveis e expor com a mesma delicadeza a trama das associações de ideias em redor de paisagens e de figuras em que 

engendrou uma encriptada mitologia pessoal. E este trabalho de investigação e de recreação só é possível, explorando 

como sempre procurei a tensão entre as disciplinas – a literatura, a pintura e o cinema – ensaiando um teatro desdra-

matizado capaz de radicalizar as qualidades de um “mínimo necessário” das formas que, descarnadas e intensificadas, o 

tornam inequivocamente uma construção cénica e uma experiência de teatro. 

Procuramos, em Barulheira, fazer nossas as palavras ásperas e pulsionais do escritor e ensaiar no que parece ser uma 

casa desabrigada (ou a vastidão de uma planície onde resiste uma mesa) a nossa experiência física do texto e as dificul-

dades que ele nos coloca. Lido, ensaiado e debatido entre nós, o texto é agora oferecido a um público que se confunde 

com os atores e com eles coabita numa plateia que coincide com a cena, transformando todo o espaço em lugar de labor. 

Neste espetáculo chão, íntimo e brutalista, procuramos convidar os espectadores para uma conversa – diversa todas as 

noites – que relaciona os fenómenos naturais e o saber científico, a erudição escolar e a clandestinidade da margem sul 

do Tejo ou das casas de putas, a memória das descobertas quinhentistas e a descoberta do desejo e dos caprichos do 

corpo, onde as ingenuidades da iniciação cultural (o livro que acompanha o jovem e os novos lugares em que o mundo se 

desdobra) equivalem invariavelmente ao maravilhamento aterrado da iniciação sexual. 

Mas A voz das pedras em Labruge é o capítulo-chave do livro e do nosso espetáculo. Num tempo intervalar e surpreen-

dente, o texto inflete para uma interioridade, uma poesia desassombrada e um doce canto ao ritmo dos elementos e dos 

amantes, abrindo horizonte ao calor dos textos finais e à exaltação das formas rudes, com arestas vivas, duma inteligência 

pré-cultural a que responde uma definição de dicionário. 

O nosso Barulheira assinala também o encontro em teatro com Ricardo Bueno, Marta Cunha e Constança Carvalho Ho-

mem, três artistas com quem tenho trabalhado em cinema. São os atores dos filmes Baal e A Ronda da Noite (apenas Ri-

cardo Bueno e Marta Cunha, no segundo caso) que realizei em 2013, a partir de Bertolt Brecht e Heiner Müller respetiva-

mente, e A Santa Joana dos Matadouros de Brecht, rodado no ano seguinte. Esta reunião traz, pois, a memória da azáfama 

do plateau – em experiências cinematográficas incertas que assentavam num texto mas não conheciam um programa – e 

aprofunda um diálogo sobre os problemas da representação e a procura partilhada de formas menos dóceis – e justas – de 

criação num país depauperado e numa Europa que receia os povos e o futuro que eles sempre encarnam. 

SOBRE BARULHEIRA
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Com Barulheira, convidamos a uma renovada atividade de observação (também dos espectadores em teatro), a uma ex-

periência materialista da linguagem e ao ânimo do pensamento solto capaz de guiar a ação e a imaginação onde parecem 

reinar a desolação e o entretém. Talvez esta criação seja sobre o tumulto que origina o entendimento entre os homens. 

Lemos a dado momento: “A vida aquece, eu acho. A vida molha, o intacto, e o fogo dura, eu acho”. Barulheira trata da 

desordem que arrasta consigo aquilo que nasce. Eu acho.

José Sousa Cardoso

Palavras da obra literária de Álvaro Lapa, mais reconhecido pelo trabalho que fez na pintura mas onde João Sousa Cardoso 

foi encontrar material para este espectáculo. João Sousa Cardoso ele próprio multifacetado, entre a pintura, a realização, 

ator, encontra em Álvaro Lapa esse outro lado do seu próprio espelho. Neste espectáculo Barulheira, ao contrário do nome, 

não tem tanto ruído até porque não há espaço de cena nem plateia. O público faz parte do espectáculo. Pintar as palavras de 

Álvaro Lapa nesta paleta de imagens, clamar por todos para seguir em silêncio da Barulheira.

In TSF, programa FilaJ

A IMPRENSA SOBRE BARULHEIRA
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No ano em que assinala os 60 anos de existência, o Cine 

Clube de Viseu convidou o cineasta João Botelho a es-

colher e a apresentar um filme no programa de sessões 

especiais que distinguem esta data comemorativa. A 

escolha do cineasta recaiu em Madame de…, filme de 

Max Ophuls, uma obra-prima que integra uma trilogia 

do realizador sobre amores femininos fracassados: Lie-

belei e Letter from an unknown woman.

O programa de sessões especiais do Cine Clube de Vi-

seu tem como objetivo a apresentação de um conjunto 

de obras escolhidas por figuras importantes do cinema 

português, partilhando assim o gosto pelo cinema e as 

estórias à volta dos filmes, reforçando a ideia de que a 

cinefilia não escolhe épocas, nem pessoas. João Bote-

lho, um dos mais destacados cineastas portugueses em 

atividade, é autor de títulos como Conversa Acabada, Fil-

me do Desassossego e Os Maias.

FILME

14 NOV

MADAME DE…

A ESCOLHA DE JOÃO BOTELHO
programa de sessões especiais do 60º ANIVERSÁRIO DO CINE CLUBE DE VISEU

sáb 21h30 | 93 min. | m/ 12 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis

©
 D

R

de Max Ophuls
com Danielle Darrieux, Charles Boyer

e Vittorio de Sica
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MOSTRA DE DANÇA

21 a 28 NOV’15

Tânia Carvalho A TECEDURA DO CAOS
Luiz Antunes e Sérgio Diogo Matias PASTICHE
Luís Guerra TROVOADA
Romulus Neagu STRETTO
Miguel Moreira PÂNTANO
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Consciente da dificuldade da promoção da dança contemporânea em Portugal, o Teatro Viriato tem desenvolvido um 

trabalho contínuo de apoio a coreógrafos portugueses, sejam eles emergentes ou consagrados, e um trabalho de 

sensibilização do público para esta disciplina artística.

Pelo quarto ano consecutivo, a mostra de dança New Age, New Time irá ocupar o Teatro Viriato durante uma semana 

com as mais recentes criações coreográficas, que marcam a atualidade desta área em Portugal. Mais do que 

proporcionar um encontro entre coreógrafos e programadores, entre intérpretes e público, o ciclo New Age, New 

Time convoca o público para a celebração da dança contemporânea.

Pela primeira vez, a mostra de dança contemporânea acolhe também a projeção de um vídeo coreográfico pensado 

pelo coreógrafo Romulus Neagu e editado por Constantin Georgescu, que reflete sobre a motricidade do corpo 

na dança e na natação. Um trabalho que explora ainda a potencialidade corporal existente nos movimentos e 

ambientes diferentes onde ele se desenvolve. Este trabalho é complementado por uma instalação de João Dias, 

com coprodução do Teatro Viriato, que simula um dos objetos do vídeo, uma piscina, na qual são projetadas imagens 

de movimento que o público pode manipular com as suas próprias mãos. 

vídeo coreográfico 

instalação

27 NOV sexta  21h30  20 min. + 40 min. (conversa com moderador e convidados)*

PERPETUUM.... (TÍTULO PROVISÓRIO) ROMULUS NEAGU | CONSTANTIN GEORGESCU

21 a 28 NOV sábado a sábado  13h00 às 19h00 e em dias de espetáculo*

PERPETUUM.... (TÍTULO PROVISÓRIO) JOÃO DIAS

ensaio aberto (profissionais da dança e participantes do workshop de Dança Contemporânea) 

25 NOV quarta  21h30  duração a definir

QUEDA LIVRE (TÍTULO PROVISÓRIO) CLARA ANDERMATT

21 NOV sábado

22 NOV domingo

21h30 // 60 min. 

A TECEDURA DO CAOS
TÂNIA CARVALHO

18h00 // 60 min.

PASTICHE
LUIZ ANTUNES e SÉRGIO DIOGO MATIAS

24 NOV terça

21h30 // 40 min.

TROVOADA
LUÍS GUERRA

21h30 // 50 min.

STRETTO
ROMULUS NEAGU

26 NOV quinta

21h30 // 80 min.

PÂNTANO
MIGUEL MOREIRA

28 NOV sábado

PREÇOS: 5€ (por espetáculo) 15€ (programa completo)

Entrada gratuita* 

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVELm/ 12 anos

Todos os públicos*
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lotação 12 participantes

público-alvo m/ 16 anos | Curso Secundário Lugar Presente*

preço 4€ (por aula)

inscrições junto da Bilheteira do Teatro Viriato

22 NOV   dom 11h00 às 12h30

TÂNIA CARVALHO

23 NOV   seg 10h00 às 13h00*

LUIZ ANTUNES

e SÉRGIO DIOGO MATIAS

26 NOV   qui 19h30 às 21h00

CLARA ANDERMATT

27 NOV    sex 19h30 às 21h00

CATARINA FÉLIX 

e MIGUEL MOREIRA

AULAS NEW AGE NEW TIME

Desde 2014, a mostra de dança contemporânea New Age, New Time, deixou de se cingir à apresentação 

de espetáculos. Atendendo à proximidade com a Escola de Dança Lugar Presente e o Teatro Viriato, o ciclo 

passou a proporcionar um conjunto de aulas com os coreógrafos que marcam presença no New Age, New 

Time. O objetivo passa por permitir aos alunos do Lugar Presente e a todos os interessados pela área da dança 

aprofundar conhecimentos com coreógrafos e bailarinos que são uma referência a nível nacional.

aulas
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A obra “Odisseia” de Homero é o motor do espetáculo de Tânia Carvalho. 

Em A Tecedura do Caos, a viagem de Ulisses, a obstinação e a esperança 

do herói, a sua frustração e a dor pelo adiado regresso a casa convoca a 

busca incansável dos doze intérpretes pelo movimento. Tentar transpor 

algo como a “Odisseia” para o território da dança é sinónimo de provação, 

por isso Tânia Carvalho mantém uma infidelidade crua, mas firme ao texto 

de Homero, e invoca a sua esfera mais obscura ao mesmo tempo que tenta 

reagir instintivamente às exigências da dança e do movimento. A crítica 

internacional especializada tem-se rendido à coreografia e à capacidade 

de construção de movimento por parte de Tânia Carvalho.

Coreografia Tânia Carvalho Interpretação Allan Falieri, André 
Santos, Bruno Senune, Catarina Felix, Cláudio Vieira, Marta 
Cerqueira, Jácome Filipe, Leonor Hipólito, Luiz Antunes, Luís 
Guerra, Maria João Rodrigues e Petra Van Gompel Música 
Ulrich Estreich Figurinos Aleksandar Protic Desenho luz Zeca 
Iglésias Cenografia de luz Jorge Santos Fotografia Margarida 
Dias Produção João Guimarães para Tânia Carvalho Coprodu-
ção “Rede 5 Sentidos” (Teatro Virgínia, Teatro Viriato, Centro 
Cultural Vila Flor e Maria Matos Teatro Municipal), Les Sub-
sistances (Lyon), Biennal de la Dance de Lyon, Théâtre de 
la Ville com Les Spetacles Vivants - Centre Pompidou (Paris) 
Apoio Governo de Portugal/ Secretário de Estado da Cultura/ 
DGArtes

A TECEDURA DO CAOS
TÂNIA CARVALHO

21 NOV   sáb 21h30     60 min.  

SOBRE A TECEDURA DO CAOS

“O corpo da Odisseia de Homero, olhado como o objeto monumental que representa por princípio algumas das leis fundamentais da 

poesia épica, é o de um percurso infinito de regresso que conduz a um reencontro, e, por fim, a uma espécie particular de redenção do seu 

herói. A sua forma escrita põe em cena a fusão de uma crença inabalável e dos obstáculos que se erguem à sua frente, de uma esperança 

confiante e da dor trazida pela espera angustiada da união final. A sua forma movente, em contrapartida, quer traduzir esta intimidade do 

anseio e da luta constantes num abismo que é forçado a tornar-se um caos vivo.

A mera intenção de transpor algo como a Odisseia para o território da dança constitui por si mesma uma provação e uma deambulação 

autónomas, pois implica a mistura e a junção de todas as figuras de que ela é feita – e por isso torna clara a urgência, não tanto da sua 

assimilação ou da sua adaptação, mas da sua transfiguração absoluta. É por isso que não pode haver garantias, mas apenas risco e perigo; 

nenhuma evolução manifesta, mas apenas a sobreposição da desordem e do distúrbio interior. São esses, aqui, os princípios da compo-

sição: uma infidelidade crua, mas firme, ao texto de Homero, e a invocação da sua esfera mais obscura, redefinindo-o nos seus próprios 

termos, ao mesmo tempo que tenta reagir instintivamente às exigências da dança e do movimento. Por isso mesmo, não pode haver nem 

progressão nem mediação, e o método não é narrativo ou sucessivo, mas descontínuo e oblíquo: a conjunção do sincronismo e da oscila-

ção dos dois planos tem de tornar visível o retraímento e o desdobramento incessante – mas não inquebrável ou dormente – das figuras 
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no palco. Um grupo maior ou menor de intérpretes irá incorporar e dar vida a uma única personagem individual, da mesma maneira que 

uma só personagem irá transformar-se constantemente numa massa de muitos bailarinos.

A personificação de Penélope é feita do lamento e da nostalgia que se perdem na desolação das lágrimas, mas não menos sustida pelo 

seu engenhoso tecer do manto, feito durante o dia e desfeito a meio da noite. Da mesma maneira, a visão do regresso a casa, em Ulisses, 

está em perfeita simetria com a sua astúcia, com a sua sagacidade em urdir o plano que lhe permite escapar a todos os perigos e alcançar 

a vitória sobre os seus adversários. São ambos tecedores, dilacerados entre o sofrimento e a ação. O sentido doloroso da expectativa que 

os liga é representado pelos dois extremos que ambos trazem à luz do dia, como que em carne viva. A sombra repleta de vida do cansaço 

e da exaustão faz aumentar o desejo, em vez de o enfraquecer, e a intensidade do desejo transforma o corpo exausto em obstinação e 

perseverança.

Toda a sensação de tenacidade e de persistência inexorável irá então trespassar os movimentos concretos dos bailarinos, num espaço 

circunscrito. Assim que se deixam cair no chão, logo se levantam, falham e tentam de novo, do princípio, recuam e imediatamente se 

expandem para diante, retraem-se apenas para ressurgirem de novo, incessantemente, vezes sem conta – insistentes, incansáveis e 

implacáveis.

Este movimento é a areia movediça da Odisseia, o seu salto exultante e o seu silêncio à espreita. Enquanto agita e sacode a sua perceção 

de si próprio, fica a braços com a intuição da sua representação deixada em pedaços, sempre levantada e sempre quebrada pela inquie-

tação em que subsiste, pelos braços e pelas pernas, pela cabeça e pelo torso dos intérpretes, e torna-se assim inevitavelmente descen-

trado – excêntrico, no sentido literal. A possessão que se apodera dos corpos aumenta até ao limite do tumulto e da loucura, até que se 

dissolve de novo e cede, entrega-se ao seu próprio desaparecimento. É a pura reciprocidade da eclosão e do apaziguamento. Assim é 

a consciência perplexa e frenética da dança, mesmo quando procura esquivar-se à sua vocação divina: ela persegue ainda, como é dito 

algures na Odisseia, o ato de percutir, de bater com os pés faiscantes no solo sagrado – mas agora virado do avesso e posto fora de si.”

Bruno Duarte

TÂNIA CARVALHO 

Nasceu em Viana do Castelo, Portugal. Começou aos cinco anos de idade 

as aulas de técnica de dança clássica e aos 14 técnica de dança con-

temporânea. Entre 1994 e 1999 passa por três cursos diferentes sendo 

estes: o curso de artes plásticas da ESTGAD, Caldas da Rainha, o curso da 

Escola Superior de Dança de Lisboa e o Curso de Intérpretes de Dança 

Contemporânea do Fórum Dança, concluindo apenas o último.

Em 1997, funda a bomba suicida-associação de promoção cultural com 

colegas e amigos onde permanece até ao fim de 2014. Nesta época fre-

quenta o curso noturno de joalharia da ARCO, Lisboa (1º Ano) e começa a 

trabalhar regularmente como coreógrafa e intérprete de dança e teatro. 

Com o decorrer do tempo reduz o trabalho enquanto intérprete e passa a 

dedicar-se quase exclusivamente ao seu próprio trabalho autoral, algo 

que lhe desperta mais interesse.

Em 2005, e já ativa enquanto coreógrafa fez o curso de coreografia in-

tegrado no Programa de Criatividade Artística organizado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian em Lisboa.

No seu trabalho, enquanto coreógrafa, tem-se destacado 

pelo gosto e primazia em trabalhar com grandes grupos 

de onde surgiram as peças “Icosahedron” e “Tecedura do 

Caos”.

Tânia Carvalho desenvolve também trabalhos musicais. 

Atualmente, dedicada ao projeto “Idioleto” em conjunto 

com a pianista Joana Gama.

Teve aulas privadas de Piano e formação musical com os 

professores João Aleixo, Diogo Alvim e Youri Popov. Man-

tém ativo o seu interesse pelas artes plásticas através do 

desenho.

Em trabalho continuo desde 1997, apresenta regularmen-

te as suas distintas criações em teatros, festivais, eventos 

e espaços diversos em várias partes do mundo.

BIOGRAFIAS
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Em Pastiche, Luiz Antunes e Sérgio Diogo Matias revisitam o léxico e 

os processo criativos de coreógrafos emblemáticos da chamada “nova 

dança portuguesa”. 

Uma proposta pertinente e arriscada que resulta positivamente num 

exercício documental que ajuda à construção de uma memória coletiva 

da escrita coreográfica portuguesa.

Nesta citação respeitosa, a eliminação de figurinos, adereços e até de 

corpos icónicos empresta, aos fragmentos emblemáticos, novas quali-

dades, sem anular a identidade dos mesmos.

Direção e criação artística Luiz Antunes e Sérgio Diogo Matias 
Interpretação Luís Guerra, Sérgio Diogo Matias e Teresa Silva 
Música Diogo Alvim Figurinos Aleksandar Protic Desenho 
de luz Zeca Iglésias Design gráfico Miguel Bernardino 
Consultadoria artística Gil Mendo Produção Heurtebise 
Gestão de projeto João Guimarães Residência artísticas Fórum 
Dança e Rumo do Fumo Apoio Companhia Olga Roriz, Bomba 
Suicida, E.E.D.C. Anna Mascolo, Fórum Dança, Nome Próprio, 
O Rumo do Fumo e Teatro Praga Financiamento Fundação 
Calouste Gulbenkian

PASTICHE
LUIZ ANTUNES e SÉRGIO DIOGO MATIAS

22 NOV   dom 18h00     60 min.  

SOBRE PASTICHE

“Apesar dos nossos percursos divergirem, nós - Luiz Antunes e Sérgio Diogo Matias - chegámos a questões e problemáticas relativas às 

nossas referências artísticas. Parece-nos importante uma pesquisa e a formulação de uma análise no corpo da herança coreográfica por-

tuguesa. Numa época antecedida por uma produção artística divergente e variada, num ambiente vertiginoso e de mudança, é pertinente 

repensar e assinalar o que foi dito, o que se tem dito e o que se poderá dizer.

O culminar de inúmeras conversas é um encontro mais formal que nos fez querer aprofundar o conhecimento da história da dança por-

tuguesa. Em comum surge o interesse pela cronologia enquanto arquivo e pelo passado. O passado-informação, o passado-testemunho 

e o passado que deixa marcas e memórias. Enquanto intérpretes e criadores interessa-nos como são apreendidas as linguagens e que 

métodos são e eram aplicados. A obra soma valor não só pela sua dimensão estética, artística, económica mas sim uma dimensão de valor 

pessoal. A sublimação do corpo-informação. É importante referir que esta área artística implica um conhecimento profundo assim como 

um trabalho árduo, não só no aspeto da interpretação mas também nas suas diversas áreas de conhecimento. Neste sentido pretendemos 

aprofundar os nossos conhecimentos para assim conseguir de forma estruturada potencializar o percurso artístico na área da criação 

coreográfica.
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A recolha da informação teórica e documental sobre a dança contemporânea portuguesa nos últimos vinte anos deixa-nos melhor prepa-

rados para a perceber com o corpo. Perceber o que ela nos suscita mas que também nos constrói. Interessa-nos reunir retratos vivos de 

momentos emblemáticos da dança contemporânea portuguesa, a fim de estabelecer uma memória coletiva. Despertam-nos curiosidade 

os mecanismos de intertextualidade imagética e a sugestão, como forma de enaltecimento e vivificação dessa memória.

A ideia de corpo enquanto entidade habitada pelo passado, pelo presente e por gestos que guardam memória, estabelece uma relação 

com o tempo. O corpo que alude não é o mesmo do trabalho inicial, é um corpo reposto. Apesar da sugestão, não se procura a reposição, 

o reportório da dança ou até a imitação, procura-se a consolidação de linguagens e restabelecer o valor e o peso destas obras. As obras 

de culto também foram criadas num determinado tempo e também foram condicionadas pelos mecanismos e instrumentos de perceção 

desse tempo, facto que as torna únicas e irrepetíveis num outro.

A própria natureza do objeto de arte e de culto é a permanência e a durabilidade. Procura-se o refortalecimento do que nos constrói, as 

alusões e semelhanças da dança que nos antecede. ”(…) a possibilidade necessária a propósito da liberdade que as artes têm de ex-

plorar e de atualizar as imagens do passado. Porque, se é verdade que existe um reportório e um património que justifiquem o presente 

e que devem ser a todo o momento reinterpretados e vivificados, é também verdade que hoje de sofre de outra maneira, nos alegramos 

de outra maneira, criamos mundos de outros modos. Por isso é possível esperar pelo que hoje é o inimaginável e que será o reportório 

surpreendente do futuro.” George Steiner

Uma linha imparcial que é preenchida por diferentes escritas coreográficas que esta cronologia das duas últimas décadas nos deixa, Pas-

tiche inspira-se nas formas e nas linguagens. Está subjacente a ideia da existência de união, evolutiva ou dissociativa, dos trabalhos dos 

criadores que são o ponto de partida. É construída a partir de movimentos de comparação, duplicação e sobreposição.

Questionamos como todo este material pode coabitar no mesmo espaço e no mesmo tempo, no entanto os corpos inseridos nas imagens 

serão diferentes. Logo surgirão imagens que sugerem outras. Há portanto o confronto da história de um corpo/individuo e de um corpo 

coletivo. Organizar estas imagens vivas que nascem no nosso contexto histórico coreográfico. Questiona-se como o material destas peças 

habita nos corpos de hoje em vez de apenas reproduzir ou fazer um exercício de repertório.

Neste trabalho fala-se naturalmente de uma questão de identidade nas linguagens pesquisadas dos coreógrafos, assim como a seleção 

feita dos diferentes fragmentos é fruto de uma escolha assente nos valores e referências pessoais e artísticas. Contudo há uma consciên-

cia que determinados objetos criados, ditos de culto, e a sua perceção tomam aspetos diferentes ao longo da História. Esta problematiza-

ção deve servir como dinâmica de cidadania universal e não um encerramento obsessivo e nostálgico de tempos dourados, nem a defesa 

de um património estaticista. Tendo em consideração que há experimentalmente citação nas obras de arte contemporânea, o principio da 

citação sobre a citação, está implícita na revisitação do património universal.”

Luiz Antunes e Sérgio Diogo Matias

LUIZ ANTUNES

Tem formação em Música pelo Conservatório. Licenciado em Dança pela 

F.M.H. da U.T.L., cruza-se com Anna Mascolo que terá um papel decisivo 

no seu percurso. A sua formação foi complementada em cursos na esco-

la da Ópera de Paris e na escola de Jacques Lecoq. Candidato ao título de 

mestre em Gestão Cultural pelo ISCTE na Business School. Foi estagiário 

do ex-Ballet Gulbenkian e assistente de Olga Roriz. Como coreógrafo 

desenvolve o seu trabalho desde 2000. Publicou vários trabalhos na 

área de investigação. 

Foi editor convidado da revista literária “Textos e Pretex-

tos” -11 “Coreo-Grafias” do Centro de Estudos Compara-

tistas da Faculdade de Letras de Lisboa, onde é Coorde-

nador de Arte. Estudou e trabalhou com Joclécio Azevedo, 

João Fiadeiro, René Bon, Luís Damas, Né Barros, Jorge 

Levy, Allan Falieri, Tânia Carvalho, André e. Teodósio en-

tre outros.

BIOGRAFIAS
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SÉRGIO DIOGO MATIAS

TERESA SILVA

LUÍS GUERRA

Inicia os seus estudos nas artes plásticas desde cedo. Frequenta os cur-

sos de Arquitetura do Design, e o curso de Artes Visuais na Universidade 

de Évora. Entre 2008 e 2010, inicia os seus estudos mais intensivos em 

dança e ingressa na Licenciatura em Dança – Interpretação/ Criação – 

Escola Superior de Dança. No último ano da Licenciatura, através do 

Frequentou a Escola de Dança do Conservatório Nacional, a Escola Supe-

rior de Dança (Licenciatura em Dança) e o Programa de Estudo, Pesquisa 

e Criação Coreográfica (PEPCC), ministrado pelo Fórum Dança. Partici-

pou, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, no DanceWeb 

Scholarship Programme 2011 do Festival Impulstanz Vienna.

Como intérprete, destaca o seu trabalho com Loïc Touzé, Rita Natálio, 

Luís Guerra, Tânia Carvalho, Tiago Guedes, Ana Borralho & João Galante, 

Maria Ramos, Sofia Dias & Vítor Roriz e Mariana Tengner Barros.

Desde 2008, desenvolve o seu próprio trabalho como criadora desta-

cando-se o “solo Ocooo”, que contou com o acompanhamento artístico 

Artista português que se dedica maioritariamente à dança e ao desenho. 

Apresenta as suas próprias peças desde 2005. Os seus últimos trabalhos 

são: “A 1ª dança de Urizen” (2012), “Nevoeiro” (2013) e “Trovoada” 

(2014). Como bailarino trabalha regularmente com Tânia Carvalho, Si-

mon Vincenzi e Compagnie La Zouze. No passado também trabalhou com 

Emio Greco | PC, Rui Horta, Paulo Ribeiro, Clara Andermatt, Ballet Gul-

programa Erasmus, frequentou a ArteZ Dance School em 

Arnhem. Atualmente, consolida os seus conhecimentos 

na área da criação e pesquisa coreográfica como aluno do 

curso do Fórum Dança, PEPCC.

de Loïc Touzé; “A vida enorme/La vie en or” cocriado com 

Maria Lemos; “Leva a mão que eu levo o braço” e “Um 

Espanto não se Espera”, ambos criados em colaboração 

com Elizabete Francisca (ambos vencedores do “Concur-

so Jovens Criadores”); a adaptação do solo “Conquest de 

Deborah Hay”, no âmbito do programa Improvisações/

Colaborações, promovido pela Fundação de Serralves; e 

mais recentemente a cocriação com Filipe Pereira, “O que 

fica do que passa”.

benkian, Marlene M. Freitas, etc. Estudou Dança no Con-

servatório Nacional e Coreografia num curso organizado 

pela Fundação Gulbenkian. Paralelamente à dança expõe 

regularmente os seus desenhos e trabalha/ou como mo-

delo artístico, professor, performer musical.
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Luís Guerra articula nesta nova criação o seu universo estético com duas 

composições musicais originais (Ulrich Estreich e João Godinho) inter-

pretadas ao vivo pela pianista Joana Gama. 

Em palco, uma figura algo negra e misteriosa movimenta-se entre su-

cessivos ambientes sonoros e cortes de luz, que criam a expectativa 

de que algo, por exemplo da dimensão do “Big Bang”, está prestes a 

acontecer.

Direção e coreografia Luís Guerra Interpretação Joana Gama 
(pianista) e Luís Guerra (bailarino) Música eletrónica Ulrich 
Estreich Música para piano João Godinho Desenho de luz e 
direção técnica Zeca Iglésias Figurinos criados por Aleksandar 
Protic Produzido por Luís Guerra Apoio Fundação Calouste 
Gulbenkian, O Espaço do Tempo, Teatro Viriato, DGArtes e 
Alkantara

TROVOADA 
LUÍS GUERRA 

24 NOV   ter 21h30    40 min.  

JOANA GAMA 

Nasceu em Braga, em 1983. É pianista e investigadora. Foi vencedora 

da edição de 2008 do “Prémios Jovens Músicos” na categoria de pia-

no. A sua atividade concertística desdobra-se em recitais a solo, cola-

borações com diferentes agrupamentos portugueses e concertos com 

orquestra. 

Na classe de António Rosado, concluiu em 2010 o mestrado em inter-

pretação na Universidade de Évora, onde prossegue atualmente estudos 

de doutoramento sobre música contemporânea portuguesa para piano, 

como bolseira da FCT. Como pianista e performer, nos últimos anos tem 

estado envolvida em projetos que associam a música às áreas da dança 

(Tânia Carvalho, Luís Guerra, companhia Útero), do teatro (Esticalimó-

gama), da fotografia (Eduardo Brito) e do cinema (João Botelho, Miguel 

Seabra Lopes). Em 2014, lançou o seu primeiro disco: 

“QUEST”, projeto de piano e eletrónico partilhado com o 

músico Luís Fernandes, editado pela Shhpuma.

É um dos nove membros fundadores do CAAA Centro para 

os Assuntos da Arte e Arquitetura, Guimarães. Gravou di-

versas vezes para a “Antena 2”.

BIOGRAFIAS
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ULRICH ESTREICH 

JOÃO GODINHO 

ALEKSANDAR PROTIC

ZECA IGLÉSIAS

Compositor autodidata, escritor, fotógrafo e realizador, nasceu em 1977 

no nordeste de França. O seu universo musical envolve eletrónica e 

acústica, com ênfase na melodia e no som acidental. 

Apesar de trabalhar principalmente com DAW e novas tecnologias de 

composição e gravação, ele é primordialmente um intérprete de guitar-

ra e teclado. Utilizando instrumentos construídos ou modificados, em 

conjunto com diferentes técnicas de escrita e edição, ele desenvolve 

uma personalidade musical singular, combinando um meticuloso traba-

Começou a estudar música aos 6 anos de idade, tendo concluído o Curso 

de Composição da Escola Superior de Música de Lisboa. Também for-

mado em Gestão, tem tido um percurso multifacetado, passando pela 

programação cultural, assessoria de imprensa, produção cultural, le-

gendagem de espetáculos, locução radiofónica, entre outros. Enquanto 

compositor, destaca os seguintes trabalhos: (2006) “Kaminari”, música 

para bailado, encomenda do coreógrafo César Moniz (espetáculo apre-

sentado no Teatro Camões); (2006) “De Queda em Queda”, para piano 

e quarteto de cordas; (2007) “Inseto Xilófago”, para marimba solo, 

encomenda da Antena/Prémio Jovens Músicos; (2007) “O Marionetis-

Nasceu em Belgrado, Sérvia. Em 1998, licenciou-se na Academia 

das Belas Artes em Belgrado, no departamento de Fashion Design and 

Costumes. No mesmo ano, frequenta a Royal Academy of Fine Arts de 

Antuérpia, Bélgica, no Departmento de Fashion Design. Ainda em Bel-

grado, os prémios “Belgrade Fashion Statue” concederam-lhe o galar-

dão de “Mais Promissor Designer de Moda”. No mesmo ano, fechou a 

“Belgrade Fashion Week” com a coleção que criou enquanto aluno fi-

nalista. Em 1999, mudou-se para Lisboa, Portugal, onde em 2000 abriu 

a sua própria loja e deu início à marca Aleksandar Protic. Desde 2001, 

Nasceu em Viana do Castelo, Portugal em 1981, onde completou o ensi-

no secundário, seguindo depois os seus estudos na área da música, es-

tudou na escola de jazz Luíz Vilas-Boas_Hot Club de Portugal, é músico 

e toca baixo elétrico. Tem vindo a desenvolver trabalhos como músico 

em vários projetos.

lho de estúdio com o impromptu da improvisação. Com a 

sua abordagem experimental e narrativa, a sua música é 

especialmente intencionada às artes performativas, ao 

cinema, e à criação multimédia. Para além das suas ati-

vidades artísticas, ele é técnico de som e vídeo na área 

das artes performativas. De entre muitos outros, já traba-

lhou com Tânia Carvalho, Yuval Pick, Lukas Hemleb, Keith 

Hennessy, Doris Uhlich, Paola Comis, Traction Avant, cie 

Peut-être. Vive e trabalha em Lyon.

ta”, para saxofone alto e quarteto de cordas, encomenda 

da Orchestrutopica, estreada no “Festival de Música do 

Estoril”; (2011) “Fogo Posto”, para piano solo, encomen-

da do “MUSMA/Festival do Estoril”; (2013) “Bicho-Pau”, 

para marimba solo, encomenda da Orchestrutopica, es-

treada no 20º aniversário da Culturgest. É cofundador da 

Associação Orelha Viva, responsável por projetos pedagó-

gicos na área do jazz e da improvisação como a Big Band 

Júnior e a Lisbon Jazz Summer School, ambos acolhidos 

pelo Centro Cultural de Belém.

exibe regularmente as suas coleções na Moda Lisboa, no 

calendário da Semana de Moda de Lisboa. Além do seu 

trabalho enquanto designer de moda, colabora como 

figurinista com diversos artistas de Dança e Teatro Con-

temporâneos. Em 2010, foi  selecionado pela Maison de 

la Créationpara representar Portugal no projeto “Cité Eu-

roméditerranéenne de la Mode” que culminara em julho 

de 2013 com a grande exposição na cidade de “Marselha, 

Capital Europeia da Cultura”.

Desde 2011, trabalha também como técnico de palco e 

iluminador de cena, assinando trabalhos de iluminação 

como “Icosahedron”, “27 Ossos”, “Reverso das Pala-

vras”, “Sincopa” e “Tecedura do Caos” de Tânia Carvalho, 

“Qqywqu’ddyll’o’”, 1ª dança de urizen”, “Nevoeiro e Ven-

to”, de Luís Guerra e também “Pastiche” de Luiz Antunes/

Sérgio Matias.
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Stretto é um solo de dança que resulta do feliz encontro entre três ar-

tistas provenientes de áreas artísticas diferentes, Romulus Neagu, João 

Dias e Ulrich Mitzlaff. Influenciados pela obra do poeta Paul Celan, os 

três intervenientes aprofundam pensamentos transversais e partilham, 

através de um universo performativo e visual intenso, um alinhamento 

de vivências individuais transformadas num amontoado de sensações 

físicas e afetivas. 

Em Stretto, um homem desalinhado tenta percorrer o caminho do silêncio, 

enquanto o movimento degrada-se, desarticula-se e o sentido perde-se 

num abstrato inconsequente.

Direção artística, criação e interpretação Romulus Neagu 
Cenografia e vídeo João Dias Música (interpretação ao vivo) 
Ulrich Mitzlaff Desenho de luz Cristóvão Cunha Apoio aos 
conteúdos e edição Ana Lúcia Figueiredo Parceria Residência 
Guelra, Laboratório de Transcrição Coreográfica, ArteTotal 
(Braga), NACO (Oliveirinha) e ACERT (Tondela) Produção 
Intruso – Associação Cultural

STRETTO 
ROMULUS NEAGU 

26 NOV   qui 21h30    50 min.  

JOÃO DIAS

Nasceu em 1983. Concluiu em 2006 o curso de Artes Plásticas -Pintu-

ra pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Trabalhou 

com galerias da área de Lisboa, estando representado na Feira de Arte 

Lisboa. Realizou várias exposições individuais em Lisboa, Berlin, Lon-

dres e inúmeras exposições coletivas.

Entre 2008 e 2012, viveu entre Lisboa e Berlim, adotando o pseudónimo 

Gridfonte em vários projetos artísticos. Detentor da Bolsa Inov-art entre 

2008-2009 (Estágios Internacionais de Jovens com Qualificações Artís-

ticas no Domínio Cultural e Artístico), desenvolveu projetos nas áreas 

da fotografia, filme e performance.

Realizou diversas palestras, na Faculdade de Belas-Artes 

de Lisboa, de 2008 a 2012, sobre estruturas de pensa-

mento de desenho, no seu trabalho, relação do desenho 

com outros media, para alunos e mestrandos.

Trabalha a forma de pensar Desenho, combinando-o com 

diferentes suportes e técnicas, tais como a Fotografia, 

Vídeo, Instalação e Performance, entre os quais projetos 

conjuntos com Abraham Hurtado, (coreógrafo) “Drawing 

Performance”, Daniela Lehman (bailarina), “Living 

Draw”, Pedro Pires (escultor), “1st Rehearsal” e mais re-

centemente com Romulus Neagu o projeto “Casa”.

BIOGRAFIAS
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ROMULUS NEAGU

ULRICH MITZLAFF

Nasceu em 1973. Fez a sua formação no Liceu de Coreografia em Buca-

reste. Aprofundou, posteriormente, os seus estudos na dança contem-

porânea com Christine Bastin, Karine Saporta, Thiery Bae, Dominique 

Bagouet, Jeremy Nelson e Joseph Nadj, entre outros. 

Trabalhou na Ópera Nacional de Bucareste, Ventura Dance Company, 

Companhia Paulo Ribeiro e colaborou em vários projetos dirigidos por 

Benvindo Fonseca, Cláudio Hochman, John Mowat, José Wallenstein, 

Circolando e Madalena Victorino.

Em coprodução com diferentes entidades, realizou vários projetos pró-

prios, entre os quais se destacam: “O ensaio de um Eros possível”, “A 

invisibilidade das pequenas perceções”, “A partir do adolescente mío-

pe” e “Alibantes”.

Violoncelista (acústico e elétrico) & compositor, completou os seus es-

tudos de violoncelo nos anos setenta em Tübingen (Alemanha) com o 

Professor Stefan Zarnescú. 

Vive em Lisboa, desde 1996, onde trabalha como violoncelista e com-

positor de música contemporânea e experimental, improvisação e free-

-jazz, composição conceptual e sound-art. 

Participa em projetos multidisciplinares e eletro acústicos e é membro 

da associação de arte “Granular”.

 Colabora atualmente em diferentes projetos com Carlos Zíngaro, Nuno 

Rebelo e Carlos Bechegas. De entre vários eventos para que tem sido 

convidado destaca-se a sua participação na Evan Parker improvisa-

tion collective Call them Improvisors no Festival Sonorities em Belfast 

(2010). 

Desenvolve uma atividade regular de formação na área da 

dança, criando vários projetos para grupos específicos, 

comunidades de imigrantes e portadores de deficiência, 

entre outros. 

Artista Associado no Teatro Viriato-Viseu, é fundador e 

diretor da Associação Cultural Intruso, projeto de criação 

e intervenção artística. Atualmente é professor no Con-

servatório de Música da Jobra, no departamento de dança, 

em Branca - Aveiro.

Discografia: “Cellos”, Ulrich Mitzlaff / Miguel Mira, Crea-

tive Sources Recordings 2010; “Spiritualized”, Lisbon Im-

provisation Players (LIP), Clean Feed/Trem Azul 2006; “A 

morte do príncipe D. Afonso e outros romances tradicio-

nais da Guarda”, Teresa Aurora Gonçalves, Aquilo 2004; 

“Compact Disconcert”, Nuno Rebelo, Raka Records & Tea-

tro Nacional S. João 2002; “Miles Away”, Ulrich Mitzlaff, 

Elroi Record Productions 1994. 
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Pântano é uma clara alusão a um espaço construído por peregrinos, pes-

soas que resolvem fazer uma profunda reflexão enquanto se deslocam. 

Ao longo de todo o espetáculo é transmitida uma postura de solidão e 

sacrífico que emociona mas que também conduz a uma zona de descon-

forto, despertando a urgência de reflexão sobre qual o lugar que cada 

um ocupa no mundo.

Direção Miguel Moreira Cocriador Allan Falieri Interpretação e 
cocriadores Catarina Félix, Francisco Camacho e Romeu Runa Música 
Carlos Zíngaro, Rui bentes – Projeto Shhh Desenho de luz João Garcia 
Miguel e Jorge Rosado Fotografia Leonor Fonseca Produção Útero 
Coprodução Centro Cultural Vila Flor, Culturgest, Lecentquatre e Teatro 
Nacional São João

PÂNTANO
MIGUEL MOREIRA | COMPANHIA ÚTERO

28 NOV   sáb 21h30     80 min.  
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Queda Livre designa a nova criação da coreógrafa Clara Andermatt, que 

em 2015 é a “Artista Residente” do Teatro Viriato. Depois de um mês de 

residência em Viseu, que contou com a colaboração de diversos artistas 

de outras áreas que não a dança, a coreógrafa apresenta no âmbito do 

“New Age, New Time” o resultado da primeira parte do projeto.

Este novo projeto marca o contínuo regresso de Clara Andermatt ao pal-

co e à exploração do seu lado mais performativo, através das diferentes 

colaborações e domínios das artes. A abertura, o risco e a liberdade que 

a coreógrafa procura implementar no seu trabalho estão refletidos no 

nome deste projeto, que se irá desenvolver em duas fases distintas.

QUEDA LIVRE (TÍTULO PROVISÓRIO)

CLARA ANDERMATT

25 NOV   qua 21h30     duração a definir  ENSAIO ABERTO



dim · 75

©
 C

on
st

an
ti

n 
G

eo
rg

es
cu

Romulus Neagu desenvolveu um processo de reflexão sobre a importância 

da prática artística e desportiva como um todo, como parte complexa e 

importante no desenvolvimento de um ser humano, cada vez mais ativo, 

sensitivo e social. Como resultado dessa reflexão surgiu Perpetuum... (tí-

tulo provisório), um estudo vídeo coreográfico sobre a motricidade do corpo 

na dança e na natação. Neste vídeo, proporciona-se o encontro entre um 

grupo de bailarinos e um grupo de nadadores, e explora-se a potenciali-

dade corporal existente nos movimentos e ambientes diferentes. 

Nota: Depois da apresentação do vídeo será realizada uma conversa in-

formal com a participação do coreógrafo, um moderador e convidados 

a divulgar em breve. Durante a mostra, será colocada, no foyer, uma 

instalação de João Dias que complementa este projeto e com a qual o 

público pode interagir.

PERPETUUM... (TÍTULO PROVISÓRIO)

ROMULUS NEAGU | CONSTANTIN GEORGESCU

27 NOV   sex 21h30    20 min.  VÍDEO COREOGRÁFICO

Direção Artística e movimento Romulus Neagu Realização 
vídeo Constantin Georgescu Instalação João Dias Produção 
Intruso – Associação Cultural Parcerias Académico de Viseu 
Futebol Clube – Natação, Escola de Dança Lugar Presente 
e Teatro Viriato Projeto financiado no âmbito do programa 
“Viseu Terceiro”, da Câmara Municipal de Viseu

SOBRE SOBRE PERPETUUM... (TÍTULO PROVISÓRIO)

“Perpetuum, pretende proporcionar um mergulho dentro do labirinto anatómico de um corpo em movimento permanente, de um corpo 

personalizado, de um corpo especializado, numa continua procura da sua identidade, da sua potencialidade e não no último lugar, da sua 

perfeição. 

Uma grande inovação na temática surge com Paul Schilder, em 1935, que trata da imagem corporal de uma forma até hoje atual, contri-

buindo de uma forma muito positiva para os diversos campos de atuação profissional, que envolvam o movimento, a atividade física e 

trabalhos corporais. 

“O esquema corporal é a imagem tridimensional que todos têm de si mesmos. Podemos chamá-la de imagem corporal. Esse termo indica 

que não estamos tratando de uma mera sensação ou imaginação. Existe uma aperceção do corpo. Indica também que, embora nos tenha 
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chegado através dos sentidos, não se trata de uma mera perceção. Existem figurações e representações mentais envolvidas, mas não é 

uma mera representação”.(Paul Schilder) 

É com base neste conceito que queremos desenvolver este trabalho, criando desta forma um processo de reflexão sobre a importância, 

da prática artística e desportiva como um todo, como uma parte complexa e importante no desenvolvimento de um ser humano, cada vez 

mais ativo, sensitivo e social. 

Realizar-se-á um estudo vídeo coreográfico, documental, sobre a motricidade do corpo em dois ambientes diferentes, essenciais para 

vivencia deste nosso corpo-objeto, corpo-espaço. Corpo vs Ar e Corpo vs. Aqua. Desta forma iremos proporcionar o encontro de dois 

grupos específicos neste “mergulho” misterioso, curioso e inesperado do movimento. Bailarinos e Nadadores. Não se trata de um desafio, 

mas sim de uma tentativa de redescobrir a potencialidade corporal existente na nossa magnitude mítica e poética. 

Perpetuum (título provisório), pretende realçar o facto de que valor comunicativo do movimento está determinado, em grande parte pelo 

atributo de tornar precisa a expressão e, portanto, compreensível para as pessoas e que as ações corporais em todo tipo de atividade 

humana, consistem em sucessões de movimentos. 

Na educação física, na dança ou nas artes cênicas devemos procurar desenvolver uma linguagem de movimento, através da qual pudés-

semos expressar através dos nossos corpos, tudo o que não se conseguiria expressar em palavras. É neste sentido que para este nosso 

trabalho convidamos os nadadores do Clube Académico de Viseu e os alunos de dança do Lugar Presente/Companhia Paulo Ribeiro para 

participar connosco na realização deste projeto vídeo coreográfico, de pesquisa e criação.

Curiosamente, através da cultura, a educação física pode ser identificada como um fenômeno contemporâneo, desde a etimologia da pa-

lavra, até seu significado ontológico. Circunscreve no seu corpo de conhecimento um conteúdo que se interpõem com outros fenômenos 

da cultura, onde se registra como destaque as atividades corporais e de movimento. 

A dança e a educação física tem o domínio de um discurso que parece ser próprio. Porém, se dilui diante das armadilhas conceituais que 

orientam sua eficiência, e que nos permite perguntar: A Educação Física está à procura da humanidade do homem? 

Entretanto, o que parece ser sublime se transformou em escatológico, o que talvez tenha dado origem à famosa acusação de que há mais 

transpiração que inspiração. No desporto porque é profissão, na dança porque é apenas coreografia e na saude porque é simples aparên-

cia. Baseados nestas ideias pretendemos criar um vídeo dança, documental, uma instalação interativa e itinerante e realizar uma série de 

ateliers de movimento para grupos de várias faixas etárias, abrangendo o ensino secundário e básico. 

Para realização do vídeo dança que terá uma duração de 20 minutos, serão organizadas filmagens com a participação dos dois grupos 

escolhidos anteriormente, atletas de natação do CAVF e alunos de dança do LP. 

As filmagens serão efetuadas durante os treinos e ensaios dos participantes. Consoante a disponibilidade de calendário serão realizadas 

sequências em conjunto com os dois grupos, nas instalações das piscinas municipais de Viseu e nos estúdios do Lugar Presente. 

Depois do período de editing, será construída uma instalação interativa que servirá como complemento do projeto, como suporte de 

apresentação do filme e também como objeto itinerante para realização dos workshops em vários outros locais fora de Viseu. 

Os ateliers serão orientados de forma a dar a conhecer o nosso processo de trabalho e as várias técnicas de natação e dança. De preferên-

cia, os ateliers serão realizados acontecer em várias piscinas.”

Romulus Neagu
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A Presença das Formigas é um coletivo cujas compo-

sições combinam elementos da música tradicional e 

popular portuguesa com influência do jazz, música 

erudita e músicas do mundo.

O desafio constante do grupo assenta na recupera-

ção da tradição sonora sem saudosismos limitado-

res, um trabalho que já lhes valeu diversos prémios, 

entre os quais de destacar o Prémio Zeca Afonso no 

Festival Cantar Abril 2009, com o tema original O Rei (A 

morna indiferença).

Largamente reconhecido pela imprensa especializa-

da, o coletivo conta já com dois discos editados. O últi-

mo álbum, Pé de Vento, explora a temática da partida, 

as suas motivações e consequências, refletindo acer-

ca da atualidade.

MÚSICA

04 DEZ

A PRESENÇA DAS FORMIGAS

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

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86) 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Guitarra André Cardoso
Baixo Miguel Cardoso

Violino e bandolim Manuel Maio
Teclados e acordeão Rui Ferreira

Bateria Rui Lúcio
Voz Sara Vidal
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O coletivo, que foi buscar o nome à expressão portu-

guesa “Dizem que a melhor parte do peixe é a cabe-

ça”, surge com o intuito de experimentar e dar a co-

nhecer “sabores” sonoros por desvendar. 

O guitarrista Bruno Pinto lidera o grupo e é o respon-

sável por delinear os temas a partir de um caleidoscó-

pio de influências musicais. O rock é o estilo condutor 

de todo o trabalho, mas outras estéticas como o jazz, 

a música tradicional e étnica influenciam também a 

personalidade criativa do coletivo.

Bruno Pinto faz-se acompanhar por um grupo de mú-

sicos experientes e versáteis, que partilham consigo o 

apetite pelo desconhecido e pela novidade.

Nota: GiraDiscos é um carimbo discográfico da Gira Sol 

Azul através do qual se pretende divulgar e estimular a 

criação artística na área da música em Viseu e apoiar a 

edição discográfica independente.

MÚSICA | ESPAÇO ABERTO...

09 DEZ

CABEÇA DE PEIXE
CICLO APRESENTAÇÕES GIRADISCOS

qua 21h30 | 60 min. | Todos os públicos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Composições e letras Bruno Pinto
Arranjos Bruno Pinto e coletivo

Produção Marcos Cavaleiro
e Joaquim Rodrigues

Saxofone tenor, voz e percussões Ana Bento
Voz e trompete Catarina Almeida

Teclados Joaquim Rodrigues
Guitarra Bruno Pinto

Bateria Marcos Cavaleiro
Baixo Leonardo Outeiro
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Frequentou o conservatório de música de Viseu bem 

como o de Aveiro e concluiu a licenciatura em Educa-

ção Musical em 2003. Teve aulas particulares, na área 

da música jazz, com Luís Lapa (guitarra e harmonia), 

Carlos Mendes (guitarra e combo), Mário Santos (com-

bo), Paulo Pinto (guitarra), Nuno Ferreira (guitarra). In-

tegra os grupos Cabeça de Peixe (guitarra, composição 

e letras), Tranglomango, Coletivo Gira Sol Azul, Moto 

Moto, Tributal. Compõe música para teatro e bandas-

-sonoras. Compôs uma banda sonora para o filme 

mudo Paris qui dort, que estreou ao vivo a solo em julho 

de 2014 no Teatro Viriato - Viseu. Criou e interpretou 

pequenos espetáculos a solo para o Teatro mais peque-

no do mundo. Colabora regularmente em projetos do 

serviço educativo da Casa da Música - Porto. Integrou 

em 2014 pela primeira vez o naipe de guitarras da STO-

PESTRA - Porto, sob a direção do maestro Tim Steiner. 

Cofundou a Associação Gira Sol Azul na qual colabora 

e integra a equipa de vários projetos musicais como 

concertos para bebés e famílias, Orquestra Criativa, Or-

questra (in)fusão e A Voz do Rock.

Nasceu em Basel, Suíça, em 1980. Iniciou os seus estu-

dos musicais na cidade da Guarda. Estudou na escola 

Taller de Musics em Barcelona e, mais tarde, licenciou-

-se pela Escola Superior de Música e Artes do Espetá-

culo do Porto. Estudou com Acácio Salero, Alexandre 

Frazão, Marc Miralta, Michael Lauren. Já teve a oportu-

nidade de colaborar com André Fernandes, André Ma-

tos, Afonso Pais, Ana Bacalhau, Ana Moura, Bernardo 

Sasseti, Bernardo Moreira, Bill Carrothers, Carlos Bar-

reto, David Doruzka, Demian Cabaud, Ernesto Jodos, 

Guillermo Klein, Jeff Davis, João Moreira, Julian Ar-

guelles, Jesus Santandreu, Jorge Rossy, Leo Genovese, 

Maria João e Mário Laginha, Matt Renzi, Nuno Ferreira, 

Nelson Cascais, Phil Grenadier, Romain Pilon e Sara 

Serpa. É membro da Orquestra Jazz de Matosinhos 

desde 2007, tendo colaborado com Carla Bley, Chris 

Cheek, Jim McNeely, Kurt Rosenwinkel, Lee Konitz, 

Maria Schneider, Maria Rita, Maria João, Mayra Andra-

de, Mark Turner, Manuela Azevedo, Ohad Talmor, Peri-

co Sambeat, Steve Swallow e Rich Perry. É professor de 

bateria no Curso Profissional de Jazz do Conservatório 

de Música da Jobra.

Iniciou os estudos musicais nos teclados aos 12 anos. 

Concluiu a licenciatura em Educação Musical em 2001. 

Estudou Harmonia e Improvisação com Luís Lapa. 

Prosseguiu os estudos em piano jazz com Paulo Gomes 

e Alexandre Manaia. Em 2012, completou a licenciatura 

em Piano Jazz na ESMAE (Escola Superior de Música 

e Artes do Espetáculo) do Porto, onde estudou com 

Pedro Guedes, Carlos Azevedo, Nuno Ferreira, Abe Ra-

bade, entre outros. Participou em diversos workshops 

na área do jazz, sob a orientação de Joaquim Rober-

to, João Paulo Esteves da Silva, Mário Laginha, Ber-

nardo Sassetti, Leo Genovese, Jason Rebello e Danilo 

BRUNO PINTO 

MARCOS CAVALEIRO 

JOAQUIM RODRIGUES

BIOGRAFIAS
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Natural de São Pedro do Sul integrou um projeto de ori-

ginais como vocalista – os Eye, com gravação dos álbuns 

Things will Change e Mood com mistura e masterização 

no Exchange Studio em Londres. Gravou o tema Som-

bra de um Abraço com arranjo de Bernardo Sassetti, que 

integra o álbum Mood. Participou no álbum Momento 

(2003) de Pedro Abrunhosa com gravação no MB Estúdio 

em Canelas, que teve como produtor Mário Barreiros. 

Estudou Canto com Fátima Serro, Rita Martins e Manuel 

Linhares. Participou no projeto Teatro Mais Pequeno do 

Mundo com Tranglomango - Histórias Cantadas. Atual-

mente, integra os projetos Tranglomango, Moto Moto, 

Coletivo Gira Sol Azul e Tributal.

Iniciou os seus estudos musicais no Conservatório de 

Música de Viseu. Em 2001, concluiu a licenciatura em 

Educação Musical e frequentou uma pós-graduação em 

Musicoterapia no C.I.M. de Bilbao. Paralelamente, reali-

zou um percurso formativo na área da pedagogia musi-

cal com Pierre Van Hawe, Jos Wuytack, Edwin Gordon, 

Verena Maschat, Murray Schafer, Soili Perkiö, entre ou-

tros. Estudou saxofone com Mário Santos e João Martins 

e harmonia e combo com Luís Lapa e Joaquim Rodri-

gues. No início da sua carreira fez parte da Orquestra 

Juvenil do Centro e, atualmente, integra os projetos Co-

letivo Gira Sol Azul, Moto Moto, Cabeça de Peixe e Tran-

glomango, colaborando, pontualmente, noutros projetos 

musicais, nomeadamente Dirty Coal Train, entre outros. 

Compôs, interpretou e dirigiu ao vivo a música de vários 

espetáculos e performances. Atualmente integra, como 

cocriadora e intérprete, os espetáculos de teatro Micro-

fénix, (Teatro Mais Pequeno do Mundo) e Vissaium, (Teatro 

Viriato, Viseu). Desde 2008, que colabora em projetos do 

serviço educativo da Casa da Música (Porto). Fundou a 

Associação Gira Sol Azul na qual desenvolve vários pro-

jetos como Tatatibato, Orquestra Criativa, Orquestra (In)

fusão e A Voz do Rock.

Leonardo Outeiro é um jovem viseense da nova geração 

de músicos com formação mais incidente na área do jazz 

(frequenta atualmente a Escola Superior de Música de 

Lisboa). Apesar do curto percurso profissional já se des-

taca no panorama musical nacional; exemplo disso é a 

participação no Festival de Jazz do Teatro São Luíz, onde 

no Concurso de Combos de Escolas arrecadou o prémio 

Melhor Combo 2011 integrado no Combo Jazz do Conser-

vatório da JOBRA e, com o mesmo projeto ter alcançado 

a 2.ª fase do prémio Jovens Músicos.

Perez. Integrou também a Lisbon Jazz Summer School, 

no Centro Cultural de Belém, e a Jazz Summer School, 

na Guildhall School of Music & Drama, em Londres. É 

membro dos projetos Bruce Brothers, Miguel Ângelo 

Quarteto, Tributal, Moto Moto, A Voz do Rock, Orquestra 

(in)fusão (cocompositor em parceria com Ana Bento e 

Alberto Rodrigues) e Coletivo Gira Sol Azul. Destaca-se 

a sua presença no Festival de Jazz de Matosinhos, Gaia 

Jazz, Festival de Jazz de Viseu, Festival de Jazz de Va-

lado de Frades, Festival Porta Jazz, Festival de Paredes 

de Coura, Festa do Jazz do São Luiz, Casa da Música, 

Out jazz e Festival de Jazz do Vale de Sousa. Gravou 

os discos GS Quartet, Metamorfose (GIleno Santana) e 

Branco (Miguel Ângelo), com quem se tem apresentado 

em inúmeros palcos de Portugal e Espanha. Participa 

regularmente em projetos de outros músicos na área 

do Jazz, Soul e Pop Rock.

CATARINA ALMEIDA

ANA BENTO 

LEONARDO OUTEIRO



dim · 81

De uma forma abstrata mas poética Bruit de Couloir, 

que livremente se pode traduzir como rumores, propõe 

uma reflexão profunda e intima sobre o sentido da vida. 

Recorrendo à dança contemporânea e ao malabarismo, 

Clément Dazin apresenta uma visão metafórica sobre a 

morte, a sabedoria e a melancolia da vida. 

O objetivo do espetáculo não passa por dramatizar a 

morte, mas sim por tentar evocar com liberdade e le-

veza os diferentes períodos do ser humano: a infância, a 

adolescência, a vida ativa, o envelhecimento e o declínio 

final. 

Ao espectador é dada a possibilidade de interpretar 

cada fase da vida retratada tendo em conta a sua própria 

existência, a sua imaginação, os seus desejos e angús-

tias, ou então, de se deixar simplesmente embalar pelos 

hipnóticos movimentos de Clément Dazin.

NOVO CIRCO

11 e 12 DEZ

BRUIT DE COULOIR
solo de malabarismo e dança de CLÉMENT DAZIN

30 min. aprox. 

sex 15h00 | grupos escolares (m/ 12 anos) | preço 13

sáb 16hoo | m/ 8 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86) 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Interpretação Clément Dazin
Desenho de luz Freddy Bonneau

Música Grégory Adoir

APÓS ESPETÁCULO

ENCONTRO COM CLÉMENT DAZIN

45 min. | lotação 30 participantes 

sex 15h30 | preço 13

público-alvo grupos escolares (m/ 12 anos)

sáb 16h30 | preço 2,503

público-alvo m/ 8 anos

Clément Dazin proporciona um encontro teórico-prático 
sobre a técnica de movimento em marcha-lenta, mas 
também sobre as sensações que o movimento pode pro-
vocar e o que elas significam. 
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Dando continuidade a uma já longa parceria, o Teatro Vi-

riato associa-se à celebração dos 60 anos do Cine Clube 

de Viseu com a encomenda de mais um filme-concerto. 

Filipe Raposo, músico, compositor e colaborador fre-

quente da Cinemateca, foi desafiado a compor a banda 

sonora do filme O Navegante, de Buster Keaton. O com-

positor será acompanhado ao vivo pelo músico Bruno 

Pinto.

Mantendo sempre um rosto impassível, alheio às maio-

res confusões, Buster Keaton assumiu, nos seus filmes, 

os papéis de cowboy, projecionista de cinema, condutor 

de comboios.

Em O Navegante o seu papel é o de um ricaço que, ao 

cabo de algumas peripécias, vai parar a um navio em 

alto mar, cuja única passageira é uma jovem. Como 

sempre no cinema de Keaton, grande parte do humor 

provém da luta permanente entre o protagonista e os 

objetos, que podem revelar-se menos perigosos do que 

os canibais que habitam a ilha onde o navio acaba por 

chegar.

FILME-CONCERTO

15 e 16 DEZ

O NAVEGANTE
de BUSTER KEATON e DONALD CRISP | musicado ao vivo por FILIPE RAPOSO e BRUNO PINTO

ter e qua 21h30 | 71 min. aprox. | m/ 5 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis  // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

EM PARCERIA COM CINE CLUBE DE VISEU

©
 D

R

ESTREIA

De Buster Keaton e Donald Crisp
Com Buster Keaton, Kathryn McGuire

e Frederick Vroon
Piano Filipe Raposo

Guitarra Bruno Pinto
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A Companhia Paulo Ribeiro celebra 20 anos e a sua his-

tória conta com mais de duas dezenas de criações, com-

provando um percurso longo que se funde com a própria 

história da chamada nova dança portuguesa. Percetível 

também neste percurso é a presença de um movimento 

perpétuo de exploração de espaço, ideias, conceitos, dú-

vidas, encontros, desencontros e surpresas. Se por um 

lado Paulo Ribeiro reconhece que os processos criativos 

são quase sempre angustiantes, o coreógrafo admite 

também que os recebe como momentos festivos. 

A nova criação, que assinala os 20 anos, com estreia na 

Culturgest, assume-se assim como uma festa, na qual o 

coreógrafo tem a pretensão de dar corpo às motivações 

interiores e secretas, dar corpo à utopia, à expectativa e 

à vontade de criar uma plataforma de entendimentos e 

cumplicidades. Uma festa, uma manifestação de prazer, 

que se estende do autor ao palco e do palco ao público.

A propósito da apresentação da nova criação, Paulo Ri-

beiro orientará uma aula destinada a pessoas interessa-

das no contacto com a linguagem do coreógrafo.

DANÇA

18 e 19 DEZ

A FESTA (TÍTULO PROVISÓRIO)
de PAULO RIBEIRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

sex e sáb 21h30 | duração a definir | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)  

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

AULA COM PAULO RIBEIRO

sáb 16h00 | 90 min. | m/ 16 anos | preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Coreografia e direção Paulo Ribeiro
Interpretação Filipa Peraltinha, Rosana 

Ribeiro, Teresa Alves da Silva, São Castro,
Allan Falieri, André Cabral, António Cabrita, 

Valter Fernandes e outros a definir
Música Miquel Bernat (acompanhado

por três músicos a designar)
Figurinos José António Tenente

Desenho de Luz Nuno Meira
Produção Companhia Paulo Ribeiro

Coprodução Théâtre de Chaillot,
Scéne National de Besançon, Culturgest,
Teatro Nacional São João, Teatro Viriato

e Câmara Municipal de Viseu
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A Companhia Paulo Ribeiro celebra vinte anos, e não houve um único sem uma ou mais criações. Há neste percurso um 

movimento perpétuo de exploração de espaço, ideias, conceitos, dúvidas, encontros, desencontros, surpresas, enfim, 

uma coreografia que soma todas as outras num espaço aberto delimitado apenas pela interioridade. Um mergulho no 

mais profundo de si próprio com a vontade de encontrar o que de melhor se pode oferecer a quem decide partilhar esta 

aventura connosco. Como diz Bergman, sem um tu não pode haver um eu. É esta a beleza de todas as relações, muito 

especialmente a da relação entre autor e público. 

O processo criativo é quase sempre angustiante, mas também festivo. Inevitavelmente celebramos a totalidade das nos-

sas possibilidades físicas e mentais. Há sempre uma entrega que nos ultrapassa. Há sempre surpresa, há sempre fes-

ta!!!!! Há sempre uma dimensão de ritual que nos transforma, que vivifica, que altera, que nos aproxima do outro.

E é esta a minha festa. Quero festejar para dar corpo às motivações interiores e secretas. Dar corpo à utopia, à expecta-

tiva, à vontade de criar uma plataforma de entendimentos e cumplicidades. E isso não se limita ao espaço circunscrito do 

palco. Estende-se a todos os que estão presentes, sejam eles passivos ou ativos. 

Porque a festa é a todas as dimensões... 

A festa é já um múltiplo poliédrico de emoções provocadas pela relação com a natureza, com o outro e com as forças 

imanentes que se gozam na alegria com que se exterioriza a sua própria evocação. Uma são muitas; muitas são uma! 

É sempre evasão do quotidiano; carnaval de transgressão; má(s)cara que oculta personagens de convencionais rotinas. 

Sempre corpo e alma, grito explosivo de alegria e liberdade. 

Enfim, a festa pode ser tudo, desde que manifestação de prazer. Até mesmo a simples carícia é uma festa... 

Paulo Ribeiro e João Luís Oliva

SOBRE A FESTA

Depois de uma vasta experiência como intérprete em 

várias companhias belgas e francesas, Paulo Ribeiro 

(natural de Lisboa) começou a coreografar em 1984, 

na 1ª Biennalle Off, de Lyon (França). Posteriormente, 

criou e/ou remontou obras para companhias de reno-

me como Nederlands Dans Theater (Holanda), Grand 

Théâtre de Genève (Suíça), Centre Chorégraphique de 

Nevers (França) e Ballet Gulbenkian (Lisboa, Portu-

gal). E mais, recentemente, para o Ballet de Lorraine 

(França), Grupo Dançando com a Diferença (Madeira, 

BIOGRAFIAS

PAULO RIBEIRO | coreografia
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É um dos mais destacados vultos internacionais da Per-

cussão. Estudou nos conservatórios de Valência, Madrid, 

Bruxelas e Roterdão e frequentou o Aspen Summer Mu-

sic Course, nos Estados Unidos. 

Entre outros foi laureado com o Prémio Extraordinario Fi-

nal de Curso dos conservatórios de Madrid e de Bruxelas, 

com o Prémio Especial de Percussão no concurso Gau-

deamus na Holanda em 1993 e com o segundo prémio 

de interpretação de Música Contemporânea no mesmo 

certame, com o Rotterdam Percussive, bem como com o 

segundo prémio do Aspen Nakamichi Competition (EUA), 

como solista. 

Músico de grande versatilidade, tocou com a Orquestra 

Ciutat de Barcelona (1988-1991) e com Royal Concertge-

bouw Orchestra de Amsterdam entre outras, e com os gru-

pos de música contemporânea Ictus Ensemble, Quarteto 

Ictus de Bruxelas, Duo Contemporain de Rotterdam, etc. 

Solista em incontáveis recitais, destaca-se a estreia 

mundial do Concerto para Marimba, e 15 Instrumentos de 

David del Puerto, no Festival Ars Musica, de Bruxelas e 

no Ensems de Valencia e a obra Campos Magnéticos, de 

César Camarero, estreada com a Orquestra Nacional do 

Porto; estreou Sombrio - Concerto para Percussão e Or-

questra de Câmara, de Luis de Pablo; concertos e Master 

Class em África. 

Professor nos Conservatórios Superiores de Música de 

Roterdão e Bruxelas, Miquel Bernat tem desenvolvido 

um intenso trabalho pedagógico na Escola Superior de 

Música do Porto, Escola Profissional de Música de Espi-

nho, tendo sido convidado para lecionar na Universidade 

de Aveiro e na Escola Superior de Música da Catalunha. 

Fundador, no Porto do Drumming – GP, agrupamento 

residente do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura, 

com o qual dirigiu numerosos concertos em Portugal, 

França, Bélgica, Alemanha, Brasil e Espanha.

Preconizando o tratamento de cada espetáculo musi-

cal em função de uma poética irrepetível, tem vindo a 

desenvolver um conceito inovador de concerto onde a 

presença em palco, cenografia e desenho de luzes ou o 

tratamento escultórico são valorizados ao mesmo nível 

da prestação musical. Surgem, nesta linha, espectácu-

los com coreografia de Anne Teresa de Keesrmaeker - 

Companhia Rosas - como Just Before, Drumming Live, 

Rain ou April Me e ainda Natural Strange Days, com o co-

reógrafo Roberto Olivan. 

Noutra área, estreou em 2003 no IRCAM Centre George 

Pompidou, Paris, Mantis Walk in a Metal Space, de Javier 

Alvarez, uma peça para Steel Drums solista, com gru-

po instrumental e eletrónica, desenvolvendo uma outra 

vertente como instrumentista, a de trazer para primeiro 

o plano solístico instrumentos exóticos que raramente 

Portugal) e Companhia Nacional de Bailado (Lisboa, 

Portugal) para a qual criou Du Don de Soi e La Valse. Em 

1995, fundou a sua companhia de autor, para a qual já 

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

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

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

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

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

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

recentemente, Jim e o solo Sem um tu não pode haver 

um eu. 

As suas obras têm conquistado importantes distin-

ções nacionais e internacionais, algumas das quais no 

Concurso Volinine (França), em 1985, e nos prestigiados 

Rencontres Choregraphiques Internationales de Danse, de 

Seine-Saint-Denis (França), em 1996. Foi ainda distin-

guido pelo Instituto Português das Artes do Espetáculo 

(Portugal), em 1999; pela Casa da Imprensa, em 2000 e 

em 2005; no Dance Week Festival (Croácia), em 2009; e 

pela Sociedade Portuguesa de Autores, em 2010. 

Paulo Ribeiro tem-se dedicado ainda à formação, 

orientando vários workshops em Portugal e em paí-

ses onde a companhia tem marcado presença. Deu 

aulas no Conservatório Nacional de Dança e lecionou 

a disciplina de Composição Coreográfica, no âmbito do 

mestrado de Criação Coreográfica Contemporânea da 

Escola Superior de Dança. Foi também comissário do 

ciclo Dancem! do Teatro Nacional São João, no Porto, 

em 1996, 1997, 2003, 2009 e 2011; diretor artístico do 

Ballet Gulbenkian, entre 2003 e 2005; diretor-geral e 

de programação do Teatro Viriato, em Viseu, entre 1998 

e 2003, e, de novo, a partir de 2006 até este momento. 

MIQUEL BERNAT
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ascendem a um lugar de destaque na nossa cultura. 

Com um grupo de compositores e intérpretes forma Mu-

sica Presente, referência relevante da criação musical 

contemporânea na europa, materializando-se no lança-

mento de um livro e CD. 

Apaixonado pela criação contemporânea, colabora es-

treitamente com numerosos compositores, tendo deze-

nas de obras que lhe foram dedicadas.
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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, Bruna Pereira, 
Bruno Marques, Carla Silva, Catarina Ferreira, Daniela Fernandes, Franciane 
Maas, Francisco Pereira, Joana Rita, Joel Fernandes, João Almeida, Lucas 
Daniel, Luís Sousa, Neuza Seabra, Roberto Terra, Ricardo Meireles, Rui 
Guerra, Sandra Amaral, Sara Cerdeira, Soraia Fonseca e Vânia Silva
• Colaboração Técnica 

Estrutura financiada por



88 · dim

INFORMAÇÃO GERAL

DESCONTOS TEATRO VIRIATO
(exceto quando indicado)
50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão 
Municipal do Idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os 
bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (52); Amigos do 
Teatro Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube de Viseu; 
Profissionais do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e 
SMAS, todos os restantes sócios e funcionários das Juntas de Freguesias 
Urbanas e Municípios membros institucionais das Obras Sociais 
e Grupos de >10 px, 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 um desconto 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. 

ASSINATURAS

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos

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
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*aplicáveis todos os descontos  |  O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes
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Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

Outros Preços

Preço Jovem 5,001

≤ 30 anos (em espetáculos no 
auditório, salvo indicação em 
contrário).

Preço Desempregado 2,501

(em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário e 
mediante apresentação de com-
provativo do Centro de Emprego 
ou Segurança Social).

Plateia

196 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares

PLANTA DE SALA



90 · dim

Amigos · 2015

Sostenuto Dão · Quinta do Perdigão; 
Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta; 
Moderato Família Caldeira Pessanha • Ladeira da Santa • Quinta da Fata • UDACA; 
Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco;
Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Mafalda Seabra Abrantes • Ana Maria Ferreira de 
Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Benigno Rodrigues 
• Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de Melo • Fernando 
Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine 
de Lemos • Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca 
e Maria José Agra Regala da Fonseca • João Luís Veiga Fernandes • João Pedro Lopes Simões e 
Litao Huang • José Luís Abrantes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima 
Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Martin Obrist e Maria João Obrist • Miguel Costa e Mónica Sobral 
• Nanja Kroon • Patrícia Morgado Santos • Paula Nelas • Paulo Marques • Ricardo Jorge Brazete e 
Silva e Maria da Conceição e Silva • Vítor Domingues • 3XL Segurança Privada;
Júnior Beatriz Afonso Delgado • Carla Filipa Seabra Abrantes • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa 
• Maria Inês Ferreira • Maria Leonor Teixeira Ferreira David Martins • Matilde Figueiredo Alves • 
Pedro Dinis de Amorim Barbosa.
E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2015

Apoio à divulgação · 2015



dim · 91

ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros

na extensão da livraria Bertrand no foyer do Teatro Viriato;

·  Benefícios fiscais;

·  Descontos idênticos aos sócios da ACERT para a programação

do Novo Ciclo ACERT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu

para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda; 

·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica),

na PsicoSoma e no Forlife (consultar tabela);

·  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


