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Promovido pelo Teatro Viriato e voca-

cionado para a promoção da criação e 

da fruição artística, o VISEU A 01 DO 06, 

com duração aproximada de um ano, é 

inaugurado já a 01 de junho de 2013, com 

“A Primeira Festa”, um evento centrado 

no espaço público de Viseu, que envolve 

artistas locais, nacionais e estrangeiros. 

Durante todo o dia, pelas ruas e pelo 

céu do centro de Viseu, desde o Parque 

Aquilino Ribeiro, passando pela Praça da 

República e pelo Adro da Sé até ao Largo 

Mouzinho de Albuquerque, espalha-se o 

teatro, a música, a dança, o novo circo e 

o funambulismo. A Banda Filarmónica de 

Ribafeita, o Conservatório Regional de 

Música de Viseu, Carina Martins, Fernan-

do Giestas, Graeme Pulleyn, José Crúzio, 

Les Bleus de Travail, Luís Belo, Madalena 

Victorino, Margarida Mestre, Drumming 

- GP, Olivier Roustan, Orquestra Todos, 

Peter Michael Dietz, Rafaela Santos, Ro-

mulus Neagu, Sónia Barbosa e o Teatro 

do Vestido fazem esta primeira festa do 

VISEU A 01 DO 06. 

24 horas de artes performativas, que aju-

darão a (re) descobrir o território da cida-

de num percurso transformador, orien-

tado por um programa assumidamente 

festivo para ser desfrutado por todos, em 

que a apresentação de companhias inter-

nacionais convive, lado a lado, com a de 

projetos artísticos criados em e a partir 

de Viseu. 

“Esta é a minha cidade e eu quero viver 

nela” abre o programa, precisamente, às 

00h00, de sábado. Um manifesto poético, 

criado por Joana Craveiro (Teatro do Ves-

tido) e construído a partir das vivências 

do quotidiano e dos espaços da cidade 

de Viseu. Depois de uma pesquisa inten-

siva em que procuram apropriar-se do 

território desconhecido, os intérpretes 

conduzem, a partir do Teatro Viriato, os 

espectadores pelas ruas, esventrando a 

cidade, desvendando as suas memórias, 

ao mesmo tempo que constroem uma 

cidade nova para poderem vir a desejar 

viver nela também. Uma experiência in-

vulgar acerca da vida nas cidades. 

É também o pulsar de Viseu, desta vez, 

dos seus artistas, que se reflete em 

“Uma Carta Coreográfica”, um olhar de 

INTRODUÇÃO 
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Madalena Victorino sobre o movimento, o 

corpo e a dança. Das 10h00 às 19h00, no 

Rossio, dez artistas interagem com esta 

exposição, ou melhor, carta que convida 

a uma visita coreográfica ao próprio cor-

po de cada um que queira movimentar 

ideias, sons, imagens, histórias, as per-

nas e os braços. De hora a hora, a expe-

riência muda e fica o desafio para que o 

público se entregue à aventura de desco-

brir o seu corpo outra vez.  

Às 16h00, no Parque Aquilino Ribeiro, 

“Passagem”, instalação/performance 

produzida pela cooperativa PIA - Proje-

tos de Intervenção Artística, convida à 

contemplação de um fascinante mundo 

novo, pleno de emoções e de pura po-

esia visual, criado a partir de um lugar 

comum e do que nele melhor existe, com 

o recurso ao teatro físico em andas e à 

máscara. 

A festa prossegue, desta vez, sobre rodas, 

com a companhia francesa Les Bleus de 

Travail que apresenta “Le Voyage de No-

ces” (18h00, Praça D. Duarte e não só!). 

Um passeio turbulento e hilariante pro-

tagonizado por um casal atípico, um cão 

embalsamado e um Fiat 500 caprichoso. 

Ao longo da viagem, eles dançam, saltam 

e caem sobre os dois pés… São poéticos 

às vezes, mas irresistíveis sempre. 

Meia dúzia de passos à frente, mesmo 

no Adro da Sé, às 21h00, é chegado o 

momento de desviar o olhar para o céu 

porque neste espetáculo “Uma linha no 

céu... lembrando João Torto” é de voar 

que se trata. Dar asas à imaginação com 

uma linha traçada no céu no mesmo lu-

gar onde o inventor, intelectual e incon-

formista João Torto, há mais de quatro 

séculos, tentou a sua proeza de desafiar 

a gravidade. Desta vez, essa linha será 

percorrida pelo extraordinário funâmbu-

lo Olivier Roustan, uma referência mun-

dial, que “voará” no alto de uma corda, 

entre as torres da Igreja da Misericórdia 

e da Sé de Viseu, ao som de outras linhas 

traçadas no ar por um repertório musi-

cal contemporâneo interpretado por três 

formações que se juntam, propositada-

mente, para este espetáculo: Drumming 

– GP, Banda Filarmónica de Ribafeita e 

Conservatório Regional de Música de Vi-

seu. De cortar a respiração. 
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Por fim, ainda há tempo para um con-

certo da Orquestra Todos, às 22h30, no 

Largo Mouzinho de Albuquerque. Uma 

formação singular, criada no âmbito de 

uma intervenção artística, o Festival TO-

DOS, que junta pessoas que fazem mú-

sica a partir de diferentes instrumentos, 

tradições e universos e que inventam 

uma mistura de sonoridades que dialo-

ga constantemente com todas as raízes 

culturais e musicais da cidade de Lisboa, 

onde foi criada, e da sua Lusofonia. 

EM 2014 HÁ MAIS...

Está, assim, conhecido o princípio de um 

projeto maior de intervenção artística, 

que só culminará com um grande festi-

val, de 29 de maio a 01 de junho de 2014.

AAo longo dos próximos meses, o VISEU A 

01 DO 06 continuará a fervilhar na cidade, 

extravasando a sua ação para os conce-

lhos vizinhos com práticas artísticas que 

vão combinar a criação de projetos com 

as comunidades (baseados na relação 

com os materiais, com as problemáticas 

e com os imaginários resgatados da re-

gião) com o convite a companhias nacio-

nais e estrangeiras para transformarem 

o espaço público em cenário para os seus 

espetáculos. Um trabalho profundo e in-

tenso de transformação do tecido local 

na sua relação com a arte, que só será vi-

sível a todo o público no festival de 2014.

Integrado na Rede Urbana Viseu | Dão 

Lafões, candidatada pela Comunidade 

Intermunicipal da Região Dão Lafões (CI-

MRDL) ao Programa Operacional Regio-

nal do Centro – Mais Centro, o VISEU A 

01 DO 06 pretende afirmar-se como uma 

marca distintiva e contagiante. Com evi-

dente impacto na promoção da região, 

este projeto convoca como participantes 

ativos os habitantes da cidade, de todas 

as idades e quadrantes, assim como co-

merciantes, agentes turísticos e o tecido 

empresarial local para que o VISEU A 01 

DO 06 se transforme numa enorme expe-

riência de qualidade cultural e contem-

porânea e ampla para toda a região. Du-

rante meses, fruto das práticas artísticas 

que serão desenvolvidas, este território 

repensa-se e prepara-se para acolher. 

Por estes dias, o próprio ato de receber 
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transforma-se em espetáculo, motivo de 

festa e de orgulho. O público que chega 

reconhece que a região se vira para ele, 

que muda por ele e é surpreendido não 

só pela programação artística oferecida, 

mas também pela forma como a cidade 

se preparou. Reivindica-se uma atitude 

cosmopolita, aberta e criativa.

REDE URBANA PARA A COMPETITIVI-

DADE VISEU | DÃO LAFÕES (RUCI VI-

SEU | DÃO LAFÕES) 

Apostada no desenvolvimento e afirma-

ção do seu território, a parceria liderada 

pela Comunidade Intermunicipal da Re-

gião Dão Lafões e que envolve um con-

junto de atores do território Dão Lafões, 

consideraram útil, oportuno e adequado 

a montagem e posterior submissão do 

Programa Estratégico Rede Urbana para 

a Competitividade Viseu | Dão Lafões 

(RUCI Viseu | Dão Lafões) ao concurso 

lançado pelo Programa Mais Centro, a 23 

de abril de 2010.

A rede é constituída pelas cidades de 

Mangualde, Santa Comba Dão, São Pe-

dro do Sul, Tondela e Viseu, e pela vila 

de Nelas, assim como pela AIRV – Asso-

ciação Empresarial da Região de Viseu, 

WinCentro – Agência de Desenvolvimen-

to Regional, CEC/CCIC – Conselho Em-

presarial do Centro/Câmara de Comércio 

e Indústria do Centro, EAB - Escola de 

Estudos Avançados das Beiras, Instituto 

Politécnico de Viseu, Universidade Cató-

lica Portuguesa, Instituto Piaget, ARPT 

Centro - Agência Regional de Promoção 

Turística do Centro de Portugal, a Asso-

ciação Turismo do Centro, ACERT  Asso-

ciação Cultural e Recreativa de Tondela, 

e Teatro Viriato - Centro de Artes do Es-

petáculo de Viseu Associação Cultural e 

Pedagógica.

Para além destas entidades signatárias 

do pacto, a estratégia definida contou 

ainda com o apoio de empresas como a 

PSA/Peugeot Citroen, Visabeira, Marti-

fer, SONAE, Labesfal, Nutroton, Control-

vet, SONAE, HUF, JVC, Dão Sul, ColdKit, 

Patinter e Felmica.

O processo de construção e consolidação 

do Programa Estratégico, permitiu aos 
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membros da Rede Urbana para a Compe-

titividade e Inovação Viseu | Dão Lafões, 

partilharem a seguinte visão estratégica: 

“Rede Urbana inclusiva e atrativa, onde 

pessoas qualificadas e empreendedoras 

encontram qualidade de vida e oportu-

nidades profissionais, onde um sistema 

formal suporta a inovação, a criatividade 

e a iniciativa, bem como reconhece o mé-

rito, promove a sustentabilidade e apoia 

o investimento”. Trata-se de uma visão 

partilhada assente no pressuposto que 

o investimento em equipamentos, ou in-

fraestruturas não é suficiente para uma 

estratégia de desenvolvimento. Uma vi-

são que acredita que só através de ações 

imateriais, com forte e empenhado en-

volvimento dos atores chave da região se 

poderá qualificar a aposta que os investi-

mentos materiais consubstanciam.

O cumprimento desta visão é suportado em 

torno de quatro eixos. Um primeiro centra-

do na Criatividade, Talento e Qualificação, 

um segundo orientado para a Competiti-

vidade e Coesão, um terceiro vocacionado 

para o Marketing territorial e Afirmação 

Externa da rede urbana e um quarto dirigi-

do à Gestão e Animação da Rede.

Em cada um destes eixos encaixam-se 

um conjunto de projetos, que totalizam 

16 operações âncora e complementares, 

profundamente validadas e consolidadas 

pela parceria num investimento total ele-

gível de 8.969.6402.

Em suma, os subscritores do pacto e 

parceiros deste Programa, pretendem 

promover uma rede urbana Viseu | Dão 

Lafões que: detém, capta e mantém re-

cursos humanos qualificados; seja de-

tentora de notoriedade externa, bem 

como com laços e conexões que a inte-

gram nos planos regional, nacional e 

internacional; seja possuidora de uma 

estratégia de desenvolvimento de médio 

prazo partilhada e assente na promoção 

e fixação de talento, criatividade e inicia-

tiva; esteja orientada para a criação de 

condições de promoção de uma cultura 

de inovação tanto nas empresas como 

nas demais organizações; consolide o 

sistema urbano de Viseu, suportado pela 

afirmação e articulação entre os princi-

pais centros urbanos da região.

Inserido no Eixo 2 – Desenvolvimento 

das Cidades e dos Sistemas Urbanos do 
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Programa Operacional Regional do Cen-

tro, o instrumento “Redes Urbanas para 

a Competitividade e a Inovação” (RUCI) 

visa estimular um processo estruturado 

de cooperação entre municípios, entida-

des públicas e entidades privadas que 

se propõem elaborar e implementar em 

comum um Programa Estratégico de 

desenvolvimento urbano centrado nos 

fatores territoriais de competitividade e 

inovação.
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Criado em e para Viseu, Esta é a Minha Ci-

dade e Eu Quero Viver Nela é um manifesto 

poético, construído a partir das vivências 

do quotidiano e dos espaços. Um projeto 

de intervenção e questionamento que se 

propõe a (re)descobrir a cidade.

Depois de uma pesquisa intensiva, os in-

térpretes deixam-se conduzir pelas ruas, 

esventrando a cidade, desvendando as 

suas histórias, as suas memórias, ao 

mesmo tempo que constroem uma cidade 

nova para poderem vir a desejar viver nela 

também. É como o título sugere: querem 

fo
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TEATRO

01 JUN’13 / 00H00

“ESTA É A MINHA CIDADE E EU QUERO VIVER NELA”
de JOANA CRAVEIRO (PT) | TEATRO DO VESTIDO (PT)

m/ 12 anos | 100 min. aprox.

Lotação: 60 participantes | Carece de levantamento prévio de bilhete

Local: TEATRO VIRIATO

Próximas apresentações 02, 03 e 04 JUN | 21h30 | preço único 103
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tornar a cidade deles, querem apropriar-

se de lugares, do território desconhecido 

onde acabaram de chegar de olhos es-

pantados.

Uma experiência invulgar acerca da vida 

nas cidades.

NOTA: Recomenda-se a utilização de calçado con-

fortável, uma vez que o espetáculo sai do Teatro 

Viriato e percorre diversas ruas e espaços da cidade

DIREÇÃO, TEXTOS, DRAMATURGIA Joana Craveiro

COCRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Daniel Pinto,

Gustavo Vicente, Isabelle Coelho, Maria Gil,

Raimundo Cosme e Sónia Barbosa

ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Maria Aguiar e Rosinda Costa

PRODUÇÃO E ASSISTÊNCIA NO TERRENO Rosário Faria

APOIO AO PROJETO Joana Vilela

ILUMINAÇÃO, ESPAÇOS CÉNICOS E FIGURINOS Teatro do Vestido
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Esta é a minha cidade e eu quero viver nela 

Por Joana Craveiro

É como o título indica: querer tornar uma cidade nossa, querer viver nela, uma espécie 

de manifesto poético acerca da vida nas cidades. Para este projeto deslocamo-nos a uma 

cidade e vivemos nela por um tempo, andamos pelas ruas como estrangeiros que somos 

e recolhemos histórias com a sofreguidão de um estrangeiro e olhamos para as pessoas 

de olhos espantados e olhamos para nós espantados de olharmos para os outros e os 

lugares assim, e talvez esventremos a cidade das suas histórias, memórias, das camadas 

que a afligem ao mesmo tempo que a constroem, e talvez a cidade fique mais leve no final 

ou fiquemos nós mais pesados. Aprendemos com Michel de Certeau a caminhar de uma 

certa forma pela cidade para nos descobrirmos nela. Aprendemos também que nenhuma 

memória pertence exclusivamente a um só lugar, que podemos deslocá-las, colá-las nou-

tros sítios, que podemos apropriar-nos de lugares aonde acabámos de chegar de olhos 

espantados. 

Com o projeto ‘Esta é a Minha Cidade e Eu Quero Viver Nela’ aprendemos a querer viver em 

muito mais cidades do que aquela de onde vimos originalmente. 

Este é um espetáculo criado de raiz para Viseu e apresentado em diversos espaços da 

cidade. 

MAIS SOBRE

“ESTA É A MINHA CIDADEE EU QUERO VIVER NELA”
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Em 2001 fundou o coletivo Teatro do 

Vestido do qual é diretora artística, ten-

do dirigido até ao momento 65 projetos 

performativos nesse coletivo. Concluiu, 

em 2004 o Master of Drama em Encena-

ção, na Royal Scottish Academy of Music 

and Drama, e em 2003 a licenciatura em 

Antropologia pela Universidade Nova Lis-

boa, FCSH. Em 1997 concluiu o Curso de 

Formação de Atores da Escola Superior 

de Teatro e Cinema. Em 2007 frequentou 

o 2º Curso de Encenação do Programa 

Criatividade e Criação Artística da Funda-

ção Gulbenkian, dirigido pela companhia 

Third Angel, criando como projeto final 

NO 33, apresentado no auditório do Cen-

tro de Arte Moderna da Fundação Gul-

benkian e no Teatro Municipal Maria Ma-

tos. Foi uma das 20 artistas residentes do 

Sitio das Artes, da Fundação Gulbenkian, 

no âmbito do Fórum Cultural O Estado do 

Mundo, que decorreu entre maio e julho 

de 2007. Participou na última escola de 

verão da companhia colaborativa de per-

formance Goat Island, na School of Art 

Institute of Chicago, em julho de 2008, e 

na escola de verão Abandoned Practices 

(performance, escrita, instalação), na 

mesma instituição, com ex-membros dos 

Goat Island, em julho de 2009. Tem traba-

lhado como dramaturga, dramaturgista, 

atriz, encenadora e professora em diver-

sos projetos e instituições em Portugal e 

no estrangeiro.

BIOGRAFIA

JOANA CRAVEIRO
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Esta exposição é como uma carta. Uma 

carta que se escreve com o corpo de cada 

um e que aparece no espaço de uma PRA-

ÇA. 

Dez artistas estarão ao longo do dia à es-

pera de  um público que queira movimen-

tar ideias, sons, imagens, histórias, as 

suas pernas e os seus braços. Uma opor-

tunidade única para ver fotografia, can-

tar, escrever e saber afinal de onde vem 

a DANÇA. 

De hora a hora, a experiência muda. Venha 

vestido confortavelmente, traga a sua má-

quina fotográfica, um caderno e um lápis. 

Traga-se a si próprio e aos seus amigos e 

entregue-se à aventura de descobrir o seu 

corpo outra vez. 

EXPOSIÇÃO/INSTALAÇÃO

01 JUN’13 / 10H00 às 19H00

“UMA CARTA COREOGRÁFICA”
de MADALENA VICTORINO (PT)

Local: PRAÇA DA REPÚBLICA (ROSSIO)

+ INFO: Programa detalhado disponível, em breve,

em www.teatroviriato.com e www.facebook.com/teatroviriato
fo

to
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A avenida dos vestidos cinzentos

Madalena Victorino 

Esta exposição em forma de carta representa uma oportunidade única no meu percurso 

coreográfico.

Quando a Direcção-Geral das Artes me endereçou o convite para criar uma exposição so-

bre a Dança, que deveria percorrer o País e apresentar-se em múltiplos locais e institui-

ções, para um público vasto e transversal, senti-me de imediato muito honrada e, logo 

depois, hesitei. Hesitei, pela grande responsabilidade em mim depositada. Hesitei, porque 

não era claro para mim como seleccionar momentos-chave consensuais do grande atlas 

que compõe a fascinante história do homem na sua necessidade de dançar.

Não sou uma historiadora, sou uma coreógrafa.

Pensei melhor e decidi aceitar.

Ao criar o corpo da exposiçãoo, optei por prepará-la como um trabalho coreográfico e foto-

gráfico. Sendo a coreografia o melhor modo que conheço de trabalhar – é o meu trabalho 

– decidi que me queria desafiar no propósito de desenhar um objecto que surgisse da folha 

de cada painel para o espaço do acontecimento, e também para as mãos e para as pernas 

do público visitante. Que através da exposição saltasse aos olhos do visitante a força da 

MAIS SOBRE “UMA CARTA COREOGRÁFICA”

UMA IDEIA DE Madalena Victorino

COM A COLABORAÇÃO DE Carina Martins, Fernando Giestas,

Graeme Pulleyn, José Crúzio, Luís Belo, Margarida Mestre,

Peter Michael Dietz, Rafaela Santos, Romulus Neagu e Sónia Barbosa
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imagem do corpo fotografado, pintado ou desenhado e que isso o magnetizasse.

Partindo do meu percurso, ligado a uma visão expressionista da Dança, assente no fascínio 

pela observação do comportamento, pelo movimento do quotidiano, pela verdade incon-

tornável que do corpo transpira, só podia escolher um caminho: o de convidar as pessoas 

a ver o corpo nas infindáveis incógnitas que surgem e se escapam dele quando aparece.

Pensei a exposição como um grande desenho de movimentos. Movimentos que se guardam 

em vestidos cinzentos que, como molduras ou painéis, formam uma colecção.

Vestidos gigantes que, como os de Loie Fuller, uma das precursoras da Nova Dança ame-

ricana do início do século XX, seriam iluminados por lâmpadas que emolduram os corpos, 

ora escondendo-os, ora revelando-os, num mar de tecidos luminosos, translúcidos e es-

voaçantes.

Vestidos cinzentos que, como as sombras que Jung evocava e que chegavam do não cons-

ciente, trazem da obscuridade a força ambivalente e espontânea que existe latente no nos-

so corpo.

Os vestidos cinzentos e gigantes desta exposição apresentam uma ideia ou classificação. 

Uma ideia sobre o corpo que os veste, que os ordena e vai enquadrando, num percurso de 

tradução (que faz destilar da imagem um universo de ideias) e também de correspondência 

coreográfica (procurando em cada corpo o seu lugar numa dança).

Gostava que o todo da exposição entrançasse sensações, emoções e pensamentos que, 

postos em jogo com o corpo do público, chegassem a um resultado entusiasmante. Que 

se conquistasse uma compreensão individual e própria da Dança quando ela parte do seu 

chão: o corpo não trabalhado artisticamente.

Rudolf von Laban (1879-1958), fonte que inspira e alimenta esta carta, defendeu um con-

junto de teses que valorizavam o movimento humano como Arte. Laban, fascinado pela 

análise do movimento como um grande sistema lógico e expressivo, via na associação di-
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recta entre movimento e estado da mente, no valor social de um gesto, nas relações entre 

movimento, personalidade e carácter uma base de trabalho singular. Laban queria que as 

pessoas tivessem a experiência do mundo que o movimento abarca. Distribuía utensílios 

e ferramentas para que a experiência fosse rica e esclarecedora: como se o corpo e o seu 

movimento formassem uma arquitectura  dinâmica e coerente, cheia de facetas, prismas 

e potencialidades. Desse modo, a natureza e condição humanas poderiam ser lidas e fil-

tradas pela dimensão artística. É a partir deste momento que o terreno do humano invade 

também o campus da coreografia e da Arte da Dança.

Quando comecei a estudar dança, nos anos 70, em Inglaterra, as minhas primeiras aulas 

de análise de movimento, que antecedíamos cursos de composição coreográfica, começa-

vam sempre com grandes passeios. Passeios com tarefas de observação por um bairro de 

subúrbio do Sudeste londrino, onde uma população maioritariamente de origem africana 

se movimentava, ora incansável e apressada, ora lenta e preocupada, ora lúdica e jovial. 

Experimentávamos um método de observação e análise detalhado de posturas, gestos, 

locomoções, expressões, condições corporais, sociais, idades, estados emotivos, com o 

intuito de conhecer o corpo e a sua verdade, compreender os seus motivos, ou o que o fazia 

mover-se. Na rua nada existia por acaso, tudo tinha uma causa e um efeito. Deveria ser 

assim também no palco. Trazia-se todo esse material para dentro do estúdio, transcrito 

num sistema de notação de movimento inventado por Laban e memorizado fotografica-

mente com os olhos.

Os professores, coreógrafos muitos deles, decompunham esses materiais em elementos 

ou factores que nos ajudavam a compreender e a sistematizar o grande mapa orgânico do 

movimento: a relação do corpo com o espaço, com o seu peso, com o tempo, com a forma 

de sequenciar movimentos. Os modos individuais de dar um passo, por exemplo, levavam-

nos à descoberta e conquista rápida de um património potenciador de danças sem fim. O 

que me surpreendeu nesse momento da minha aprendizagem foi descobrir que um sim-

ples passo transportava uma história complexa, uma condição da qual não se pode fugir, 

que a casualidade no corpo não existe, que há razões de origem genética que evoluem  

e se transformam com a vivência e com a travessia pela vida. Tropeçar, sentir-se, sair, 

encostar-se - acções simples capturadas numa estação de metropolitano, por exemplo, 
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poderiam ser tecidas num intrincado jogo coreográfico de movimentos abstractos, impreg-

nados de sentidos implícitos.

No dia da primeira comunhão apareceu-me, como uma revelação visual, a fila de meninas 

de branco em que me integrei. Senti essa fila mover-se lentamente e em uníssono pela 

nave central da igreja, até as meninas se separarem alternadamente, fazendo um leque 

branco de movimento, uma para a direita, outra para a esquerda, depois de receber a co-

munhão.  Não consigo decidir ainda hoje o que teve maior impacto para mim: se foi obser-

var e participar, sem saber, pela primeira vez num coro ritualizado de movimento, se foi a 

experiência obscura de pressentir um fragmento do transcendente descendo pelo interior 

do meu corpo, ou se foram porventura as duas em simultâneo.

Penso que esta foi a minha primeira experiência de Dança. Compreendi isto quando co-

mecei a estudar a obra de Laban. Tal como compreendi que, com o meu pai, nas corridas 

que fazíamos a nadar para chegar ao barco de pesca mais próximo, éramos um par de 

nadadores, bailarinos do mar.

Lembro-me do tamanho e fluidez dos braços dele a cortar a água, comparados com os 

meus. Braços grandes e fortes, braços pequenos e leves. O que me seduziu na altura foi 

descobrir que, apesar das enormes diferenças que existiam entre nós, conseguíamos am-

bos nadar lado a lado.

A acção, o espaço e o tempo em que os acontecimentos se sucediam estavam ligados por 

uma unidade de desenho. Um desenho que se constituía como um espaço amplo de leitura 

e vivência.

Rudolf von Laban desenhava imenso. Analisava a orientação e a dinâmica com que os cor-

pos habitam o espaço para estudar a significação do movimento quer no quotidiano, quer 

no estúdio de dança. Partia de princípios da geometria e da cristalografia, e fazia aparecer, 

no seu traçar, volumes imaginários que envolviam o espaço e o corpo. Laban acreditava 

numa harmonia que se desencadeava entre a energia do corpo e o seu desenho no espaço. 

Riscava unidades ou “pedaços” de espaço com pontos, linhas, ângulos e planos que, ao 
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completar-se, faziam nascer referências estratégicas por onde o corpo passava, se pen-

sava e emocionava. Era a Dança que vibrava com a expressão do espaço. Descobria-se a 

psicologia de uma direcção ou de um ponto no espaço: ir em frente e muito diferente de re-

cuar, assim como um ponto alto numa diagonal e à frente do corpo não tem a mesma “cor” 

de um ponto que se localiza em baixo e atrás do corpo. Um ponto no espaço. A Avenida 

da República, aos 7 anos, sozinha. Atravessá-la foi um marco importante no meu acordar 

coreográfico. 0 meu pai de um lado da Avenida, eu do outro. Sinal vermelho para peões. 

Automóveis, autocarros, motorizadas, eléctricos, tudo a velocidades diferentes a passar. 

Eu a olhar atenta e quieta para ambos os lados. Nesse tempo de espera, antecipava o meu 

caminhar para quando todo o trânsito parasse. Luz verde para peões. Como se se tivesse 

soltado uma energia dentro de mim, abria caminho pela passadeira com a sensação de 

expansão e voo até ao encontro do meu pai, que me felicitava pela conquista do espaço da 

Avenida. Movimento e quietude: aprendi mais tarde que são iguais e a mesma coisa, sendo 

que o primeiro tem o movimento à vista dos olhos e a quietude tem-no escondido nas fibras 

do corpo.

No transito coreográfico que passa na avenida desta carta, gostava muito que o visitante se 

encontrasse e fosse recebido por si próprio. A sala onde a carta se apresenta será o ponto 

de convergência entre a dança e o seu corpo. Convida-o a poder parar e deixar-se preen-

cher por dentro com a luz do movimento. Então, o visitante de qualquer idade e qualquer 

país poderá observar-se a compor naturalmente a coreografia dos seus passos...

In Uma carta coreográfica – O corpo como adivinha. A dança como fábula. Acção de Grande 

Envolvimento Nacional – AGEN 2009/Movimento Corpo Dança.
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Coreógrafa, professora e programadora.

Estudou e formou-se em dança contem-

porânea, composição coreográfica e pe-

dagogia das artes no The Place, London 

School of Contemporary Dance, no Laban 

Centre/Goldsmith’s College, University of 

London e na Exeter University nos anos 

70 e 80 no Reino Unido.

Desde então, vive em Portugal e nestas 

últimas 3 décadas, o seu trabalho tem-se 

evidenciado pela criação de muitos pro-

jetos culturais e artísticos de dimensão 

comunitária, que sempre se vocacionam 

para a aproximação entre discurso e prá-

tica artística e a sociedade em geral.

Interessa-se também pelo público jovem 

e cria no Centro de Pedagogia e Anima-

ção do Centro Cultural de Belém, entre 

1996 e 2008 , o primeiro espaço em Por-

tugal, de programação de fruição artísti-

ca internacional para um público jovem. 

Lecciona em várias instituições de Ensi-

no Superior. Cria múltiplas peças coreo-

gráficas que frequentemente envolvem 

pessoas de idades e com experiências de 

vida muito diferentes e intérpretes profis-

sionais. Tem ganho vários prémios com 

os seus projetos. O seu trabalho é reco-

nhecido pela sua carga humanística. Vive 

preocupada com a importância da educa-

ção artística de cada e todas as pessoas.

BIOGRAFIA

MADALENA VICTORINO
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Quatro velhos viajantes partem do univer-

so da sua solidão para emergir do esque-

cimento e da rotina. Caminham, por entre 

objetos suspensos, através das suas me-

mórias e afetos para encontrarem o prin-

cípio de uma nova jornada, a do convívio, 

da festa e da alegria de viver. Percurso de-

senhado através de uma instalação, onde 

os objetos e as matérias ganham um novo 

sentido, mantendo, no entanto, guardadas 

as suas histórias; e uma performance de 

teatro físico em andas. 

Um convite à contemplação de um fasci-

nante mundo novo, pleno de emoções e 

pura poesia visual, construído a partir de 

um lugar comum e do que nele melhor 

existe. 

PERFORMANCE/INSTALAÇÃO

01 JUN’13 / 16H00

“PASSAGEM”
PIA - PROJECTOS DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA, CRL

50 min. aprox. 

Local: PARQUE AQUILINO RIBEIRO (PARQUE DA CIDADE)
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PRODUÇÃO PIA - Projetos de Intervenção Artística, CRL

AUTORIA, DIREÇÃO ARTÍSTICA E CONCEÇÃO PLÁSTICA Pedro Leal

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO E AUDIOVISUAIS Helena Oliveira

FIGURINOS Maria João Domingues, Olinda Cordas, Filomena Godinho

INSTALAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ESPECIAL (MÁSCARAS) Pedro Leal

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Helena Oliveira, Mafalda Cabral, Ricardo Mondim e Sylvain Peker

AGRADECIMENTOS Joaquim Batista Dias, Miguel Cabral, Ricardo Brás, Associação de Reformados e Pensionistas de Pinhal Novo 

Vidreira Pinhal Novo, Vidreira Moderna da Moita

“Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso 

objetivo é observar, crescer, amar.. E depois vamos para casa.” Provérbio Aborígene

Uma performance que conta a história de “quatro velhos viajantes que caminham por 

entre um universo de objetos suspensos, onde através das memórias do passado, que 

lhes embrulharam a vida, encontram o início de uma nova jornada”, contemplada por 

uma Instalação sob forma de “Interferências poéticas, que exploram no lugar comum 

o que de nele melhor existe, a sua multiplicidade de sensações e sentidos, tornando-a 

única pelo meio que a envolve, emergindo-a do esquecimento e da rotina, transfor-

mando-a num efémero lugar de contemplação.”

Um projeto de Arte pública, com o intuito de valorizar a intervenção artística em espaço 

público e o transformar num verdadeiro palco privilegiado à poesia visual. Matizado 

pelo branco e vermelho, este projeto engloba uma performance de teatro físico em an-

das, recorrendo à máscara, e uma instalação criada inteiramente através da recolha e 

reutilização de objetos e desperdícios têxteis, que aqui ganham uma nova forma e vida, 

mantendo guardadas no entanto, as suas histórias.

Em termos dramatúrgicos, a “velhice” foi o mote que serviu de base à criação da per-

MAIS SOBRE “PASSAGEM”
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A PIA - Projectos de Intervenção Artística, 

surgiu em maio de 2002 em Pinhal Novo, 

concelho de Palmela, através do encontro 

de artistas de diversas áreas, que condu-

ziram o projeto ao que hoje o define como 

uma plataforma cultural aberta à criação, 

experimentação e inovação artística, ca-

paz de albergar a diversidade de projetos 

que a sua equipa de criativos tem para 

oferecer.

Com forte incidência no universo das 

Artes de Rua, a PIA tem a sua raiz… no 

teatro físico, onde o corpo, movimento e 

sentimento constituem os instrumentos 

básicos da expressão e comunicação; 

na cultura popular, que na sua multipli-

cidade de géneros, vai beber à memória 

festiva dos nossos povos, aos seus rituais 

e celebrações, às suas identidades; na 

intervenção plástica e poética, que adap-

ta o corpo das criações à arquitetura do 

meio envolvente, tornando-as parte dos 

lugares que ocupa; na rua como “palco” 

por excelência, espaços públicos e não-

convencionais que permitem a proximi-

dade e acessibilidade do público às ar-

tes, tornando alcançável o seu trabalho 

a qualquer cidadão do mundo, indepen-

dentemente de divisões sociais, raciais 

ou religiosas.

É desde 2007, que a PIA integra, como 

parceira, a equipa de programação e pro-

dução do FIG – Festival Internacional de 

Gigantes, um festival inédito de formas 

animadas tradicionais, de cruzamento 

entre as artes tradicionais e as expres-

sões artísticas mais contemporâneas. 

Responsável pela Direção Artística do 

Evento “Ciência na Rua”, organizado 

pelo Centro de Ciência Viva de Estremoz, 

contribui para a realização de um evento 

único, que une a ciência e arte e aposta 

PIA - PROJECTOS DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

formance “Passagem”, através da qual se abordou a solidão, as memórias e as limita-

ções físicas e emocionais, reflexo desta que é para alguns a última etapa da vida, mas 

também a esperança e a procura da felicidade através de encontros e reencontros, que 

por vezes a mesma nos pode proporcionar.

BIOGRAFIA
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no desenvolvimento de relações de traba-

lho entre artistas e cientistas de distintas 

áreas, conduzindo à criação de espaços 

de ensaio e experimentação para novos 

processos criativos que ocupam anual-

mente as históricas ruas da cidade de 

Estremoz.

Com mais de 10 anos de existência, o tra-

balho da PIA é, fundamentalmente, mar-

cado pelos diversos projetos a que, mais 

de 30 artistas e técnicos, deram vida, e 

com o seu excelente trabalho, os passa-

ram do esboço à realidade. Estes projetos 

performativos já passaram por diversas 

“ruas” na Europa, Ásia e América do Sul, 

sendo estas mais de 100 distintas regi-

ões nacionais e internacionais, que con-

tribuíram e influenciaram fortemente, 

o contínuo crescimento e solidificação 

deste coletivo, destacando em especial as 

participações no Festival Internacional de 

Gigantes (FIG), Festival dos Oceanos (Lis-

boa), Festival Iberoamericano de Teatro 

de Bogotá (Colômbia), Parada por Macau, 

Cidade Latina (China), Festival Anima – 

Artes de Rua (S. Miguel, Açores), FETAL 

- Festival de Teatro Alternativo, Urones de 

Castroponce (Espanha), Imaginarius Fes-

tival Internacional de Artes de Rua (Santa 

Maria da Feira), MIT - Mostra Internacio-

nal de Teatro de Ribadavia, Galiza (Espa-

nha), Festival Internacional de Artes de 

Rua de Tavira, Fira Mediterrània de Man-

resa, Catalunha (Espanha), FIBDAFesti-

val Internacional de Banda Desenhadas 

(Amadora), entre muitos outros.
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A melhor indumentária está escolhida. Os 

cromados do Fiat 500 estão polidos e Kiki, 

o cão embalsamado, está lavado e pente-

ado. Tudo a postos para partir em lua de 

mel. Mas, o impensável acontece... o Fiat 

500 avaria e os recém-casados debatem-

se com inúmeros e incalculáveis obstácu-

los, encontrando no seu carro, demasiado 

cuidado por Marcel, um temível rival que 

ganha vida e se transforma num touro 

indomável, acabando por perder as suas 

portas, acessórios e postura. 

Kiki, o cão, mostrará que, mesmo depois 

de morto, pode fazer-se ouvir. Raymonde, 

ficando com dúvidas sobre o seu poder 

de sedução organiza a eleição da “Miss 

Wedding 2010”. Marcel, poeta de coração 

emotivo, terá de resistir às tentações de 

todas as belas raparigas que irá encontrar 

NOVO CIRCO

01 JUN’13 / 18H00

LES BLEUS DE TRAVAIL (FR)

“LE VOYAGE DE NOCES”

60 min. aprox. 

Local: PRAÇA D. DUARTE
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neste percurso e, à mais bela de todas... 

o seu Fiat 500.  

Um passeio turbulento e hilariante pro-

tagonizado por um casal atípico, um cão 

embalsamado e um Fiat 500 caprichoso. 

Ao longo da viagem, eles dançam, saltam 

e caem sobre os dois pés… São poéticos 

às vezes, mas irresistíveis sempre.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO

Sylvain Granjon e Alexandre Demay

MÚSICA Jean Florent Chatillon 

FIGURINOS Claire Granjon

COPRODUÇÃO Les Bleus de Travail, Festival les Z’accros 

d’ma rue (Nevers), La ville de Saulieu et la Région 

Bourgogne

Depois de terem passado pelos circos 

Archaos e Plume, Sylvain Granjon, Ale-

xandre Demay e Daniel Péan criaram 

a companhia Les Bleus de Travail, em 

1998. Desde então, já produziram seis 

espetáculos e contam com mais de 700 

apresentações em 12 países e em cinco 

línguas diferentes. Cerca de 250 mil es-

pectadores já terão assistido ao trabalho 

de Les Bleus de Travail.

LES BLEUS DE TRAVAIL

BIOGRAFIA
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Viseu tem mostrado historicamente um 

grande espírito empreendedor e inventivo. 

Temos um exemplo na figura do João Tor-

to, já no século XVI: inventor, intelectual e in-

conformista. Visionário, inventou um apare-

lho para desafiar a lei da gravidade. Falhou o 

mecanismo do aparelho inventado mas, não 

esqueçamos, que o artefacto conseguia voar. 

Ele avançou-se ao seu tempo, demais.  Mas 

a linha, está demostrado, era essa:  agora 

voamos.

O título já o denuncia mas, de facto, neste es-

petáculo, é de voar que se trata: dar asas à 

imaginação, com uma linha traçada no céu 

no mesmo lugar onde o inventor, intelectual 

FUNAMBULISMO E MÚSICA

01 JUN’13 / 21H00 

OLIVIER ROUSTAN (FR), DRUMMING - GP
BANDA FILARMÓNICA DE RIBAFEITA
CONSERVATÓRIO REGIONAL
DE MÚSICA DE VISEU (PT)

“UMA LINHA NO CÉU... LEMBRANDO JOÃO TORTO”

30 min. aprox.

Local: ADRO DA SÉ
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e inconformista João Torto, há mais de qua-

tro séculos, tentou a sua proeza de desafiar 

a gravidade. 

Desta vez, essa linha será percorrida pelo 

extraordinário funâmbulo Olivier Roustan, 

uma referência mundial, que “voará” no 

alto de uma corda, entre as torres da Igreja 

da Misericórdia e da Sé de Viseu, ao som de 

outras linhas traçadas no ar por um reper-

tório musical contemporâneo interpretado 

por três formações que se juntam, propo-

sitadamente, para este espetáculo: Drum-

ming - GP, Banda Filarmónica de Ribafeita e 

Conservatório Regional de Música de Viseu.

FUNÂMBULO Olivier Roustan

MAESTRO BANDA FILARMÓNICA DE RIBAFEITA Carlos Cardoso

MAESTRO CONVIDADO Miquel Bernat

MAESTRO CONVIDADO Rui Rodrigues

INTERPRETAÇÃO 

BANDA FILARMÓNICA DE RIBAFEITA Carlos Cardoso (maestro); Andreia Monteiro (bandeira); Inês Alves, Ana Rita Morgado, Lara 

Marques e Inês Duque (flauta); Carlos Cardoso, Diogo Alves, Isabel do Vale e David Martins (1º clarinete); Andreia Pereira, 

Filipa Poceiro, Inês Correia e Adriana Morgado (2º clarinete); Aires Carrilho, Ana Rita Martins, Joana Dias e Mariana 

Castanheira (3º clarinete); André Santos, Carlos Marques, Fábio Poceiro e Hélder Cardoso (1º trompete); Paulo Marques 

(2º trompete); Diogo Santos (3º trompete); Carolina Cruz, Gonçalo Coelho, Hilary Marques, Luciana Cardoso, Mauro Sousa, 

PROGRAMA:

- Vespertine Formations (2003), Christopher Deane

Para quatro marimbas. Interpretado por Drumming-GP

- Hoketus (1975-76), Louis Andriessen

Para dois conjuntos instrumentais separados. Interpretado por Banda Filarmónica 

de Ribafeita, Conservatório Regional de Viseu e Drumming-GP
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Jessica Miguel, Xavier Santos, Tiago Dias e João Martins (sax. alto); Hugo Coelho, José Alves, Luís Fidalgo e Mauro Almeida 

(sax. tenor); Martin Pereira (eufónio); Flávio Cunha, Pedro Oliveira e Tony Santos (trombone de vara); Manuel Correia 

(trombone de pistões); Custódio Mendes e Rui Almeida (contrabaixo); Pedro Rodrigues e Tiago Boloto (tuba); Celso Rodrigues 

Pascoal, Daniel Cardoso, Joaquim Santos,  Nuno Oliveira e Márcio Cardoso (bateria).  

CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DE VISEU

DRUMMING – GP Miquel Bernat (coordenador artístico), Rui Rodrigues, Pedro Oliveira, João Tiago, Pedro Góis e André Dias

DESENHO E OPERAÇÃO DE SOM Süse Ribeiro

A Banda Filarmónica de Ribafeita foi 

fundada em 29 de setembro de 1884, 

por entusiastas, filhos de três famílias 

abastadas: os Garridos, os Sobraleiros 

e os Carpinhas, que se prontificaram a 

custear ou a angariar os fundos necessá-

rios para a aquisição de instrumentos e a 

cativar executantes e futuros executantes 

para as suas fileiras. 

Ao mesmo tempo, os fundadores conta-

ram com a sabedoria e a arte do primei-

ro maestro-regente que, ainda hoje, é 

lembrado como o lendário Mestre Cristo, 

como se chamava. Um sargento músico 

reformado, nascido não se sabe onde, 

que terminou os seus dias a chefiar a 

Banda desta terra. Outros maestros se 

lhe seguiram (Sr. Américo, Sr. Manuel Pe-

reira, Prof. José Alves, Sr. André Santos). 

Atualmente, a direção artística é assumi-

da por Carlos Cardoso, contando com a 

colaboração de mais quatro professores 

licenciados (Prof. Joel, Prof. Emanuel, 

Prof. José Alves e Prof.ª Mariana).

Chamou-se Banda de Música de Ribafei-

ta até 1950, Banda Estrela da Beira até 

1993 e tornou-se Banda Filarmónica de 

Ribafeita, por escritura pública, em 19 de 

outubro de 1993. Inaugurou a sua sede no 

125º aniversário no dia 11 de outubro de 

2009, onde funciona a escola de música 

e salão de ensaios. E tem participado em 

vários eventos, nomeadamente, em en-

BANDA FILARMÓNICA DE RIBAFEITA

BIOGRAFIA
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contros de bandas; comemoração do dia 

cultural na Feira de São Mateus; receção 

ao Sr. Presidente da República Dr. Cavaco 

Silva; concertos, arruadas e festas reli-

giosas por todo o país.

Foi no longínquo ano de 1985, na casa do 

Miradouro, que o Conservatório Regional 

de Música Dr. José de Azeredo Perdigão 

abriu as suas portas na cidade de Viseu. 

Em 1992, mudou-se para as suas atuais 

instalações no Solar dos Condes de Pri-

me.

Durante 25 anos de atividade, o Conser-

vatório de Música de Viseu atingiu a sua 

fase adulta, tendo sido responsável pela 

formação de inúmeros músicos e profes-

sores da cidade e região, bem como da 

promoção e participação em variadas e 

importantes iniciativas culturais da nossa 

cidade.

No ano letivo 2008/2009, o Governo im-

plementou uma reforma no ensino arti-

culado da música permitindo, de forma 

gratuita, estender o ensino da música a 

um maior número de alunos que iniciem 

o 2º ciclo de escolaridade.

Um pilar importante para a afirmação do 

Conservatório tem sido a Câmara Muni-

cipal de Viseu que, ao longo de todos es-

tes anos, tem apoiado o desenvolvimen-

to deste projeto artístico de excelência. 

Através da parceria estabelecida entre 

a Câmara e o Conservatório, Viseu tem 

atualmente um Festival de Música, com 

elevados padrões de qualidade, que se 

tem vindo a afirmar a nível internacional.

Hoje o Conservatório de Música Dr. José 

de Azeredo Perdigão conta com cerca de 

400 alunos, 34 professores, 6 funcioná-

rios e um sem número de instituições, 

amigos, pais e encarregados de educação 

que, com dedicação, rigor e elevado nível 

artístico, ajudam diariamente a dirigir a 

batuta do ensino da música na cidade de 

Viseu.

CONSERVATÓRIO REGIONAL DE VISEU
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Vocacionado para a música contempo-

rânea e de portas abertas a todos os 

mundos sonoros, o Drumming – Grupo 

de Percussão (DGP) afirma-se como um 

dos mais importantes coletivos do género 

a nível internacional. Fundado e dirigido 

por Miquel Bernat, o grupo institui-se em 

1999, aliando a necessidade de tocar ao 

vivo com a vontade de mostrar o traba-

lho de formação desenvolvido na EPME 

(1°curso profissional na área de percus-

são) e na ESMAE (1° curso superior de 

percussão em Portugal).

Drumming (inspirado na peça homónima 

de Steve Reich) sintetiza a evolução da 

percussão na Europa e contribui, através 

da divulgação de obras de referência da 

música contemporânea, para a incessan-

te criação de novos programas e para o 

constante desafio à inovação sonora. Tem 

conquistado progressivamente o público, 

ao qual propõe espetáculos de caráter di-

verso mas sempre sustentados pela sua 

coerência estética e unidade poética que 

unem a música à vertente cénica.

A singularidade do papel do DGP na cena 

musical portuguesa revela-se pelos tra-

balhos que tem realizado e no variado re-

pertório que apresenta. Os seus espetá-

culos viajam da percussão erudita ao jazz, 

passando pela eletrónica e o rock. O DGP 

desenvolve igualmente música de cena 

para teatro, ópera e bailado.

A sua constante atividade criativa não 

descuida as vertentes didático-pedagó-

gica e social, bem como a itinerância, 

apresentando no seu cardápio programas 

concebidos para estes fins, desenvolvidos 

com não profissionais, crianças e idosos, 

em zonas desfavorecidas culturalmente. 

Colabora ainda na invenção e configura-

ção de instrumentos e baquetas únicas, 

com construtores e criadores internacio-

nalmente reconhecidos. O DGP organiza 

seminários, conferências e desenvolve 

trabalhos de atelier experimental: obras 

coreográficas e teatrais, com marionetas, 

vídeo, música eletrónica e de fusão.

Teve o privilégio de ser grupo residente da 

porto 2001 – Capital Europeia da Cultura 

e atua com regularidade nas mais concei-

tuadas salas nacionais e internacionais.

O Drumming - GP tem um protocolo de 

residência artística com o Auditório de 

Espinho.

DRUMMING - GRUPO DE PERCUSSÃO
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Do Largo do Intendente para o Largo Mouzi-

nho de Albuquerque, um exemplo de como 

o local se pode transformar em global. A 

Orquestra Todos, nascida no âmbito de um 

projeto de intervenção artística no território, 

o Festival Todos, atravessa e funde vários 

mundos musicais e sonoros de múltiplas 

origens culturais, uma amálgama da própria 

diversidade de Portugal.

Uma formação que junta pessoas que fazem 

música a partir de diferentes e invulgares 

instrumentos, distintas tradições e universos 

e que inventam uma mistura singular de so-

noridades que dialoga constantemente com 

todas as raízes culturais e musicais da cida-

de de Lisboa e da sua Lusofonia. 

Uma volta ao mundo, sem sair do Largo 

Mouzinho de Albuquerque.

CONCERTO

01 JUN’13 / 22H30

ORQUESTRA TODOS

90 min. aprox.

Local: LARGO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE (SOLDADO DESCONHECIDO)
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INTERPRETAÇÃO Alì Regep/Turquia-Roménia (voz), Eduardo Lalla/Portugal (trombone), Danilo Lopes da Silva/Cabo Verde (voz, 

guitarra), Francesco Valente/Itália (contrabaixo e baixo elétrico), Gueladjo Sane/Guiné-Bissau (dunduns/Djembe), Johannes 

Krieger/Alemanha (trompete), Dan Hewson/Reino Unido (teclados), Scheriff/Argentina (Percussão), Marc Planells/Barcelona 

(voz, sitar, ud, saz), Marcelo Araujo/Brasil (bateria), Mucio Sá/Brasil (guitarra), Max Lisboa/Brasil (voz, guitarra), Rubi 

Machado/Índia (voz), Susana Travassos/Portugal (voz).

TÉCNICO SOM FRENTE Sergio Milhano

TÉCNICO SOM PALCO Tiago Romão

DIREÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL Maestro Mario Tronco

VICE-DIREÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL Pino Pecorelli 

COLABORAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL Francesco Valente 

CONCEITO E TUTORIA Giacomo Scalisi

ADMINISTRAÇÃO Miguel Abreu - Academia de Produtores Culturais

PRODUÇÃO Festival Todos - Caminhada de Culturas 

INICIATIVA Academia de Produtores Culturais 

APOIO Fundação Calouste Gulbenkian e da Câmara Municipal de Lisboa (GLEM-Gabinete Encruzilhada de Mundos)

UM SONHO LISBOETA

Por Giacomo Scalisi

Sempre pensei que a realidade de uma grande cidade é feita de complexas relações que 

quotidianamente se tecem entre as pessoas e os lugares. Assim, as cidades transformam-

se, muitas vezes, em laboratórios de experimentação da vida quotidiana: ser, pensar, es-

tar, viver.

Os encontros de culturas diferentes são, a meu ver, uma mais valia que pertence à história 

de cada cidade. Estes encontros transformam e remodelam as relações entre as pessoas 

e os próprios espaços de encontro. Como costuma dizer o maestro Mario Tronco nos con-

MAIS SOBRE ORQUESTRA TODOS
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certos da Orquestra di Piazza Vittorio e da Orquestra Todos, “Misturar as culturas produz 

beleza. As misturas e as contaminações são uma das bases das culturas contemporâneas. 

Nápoles é única e fascinante porque é árabe, francesa, espanhola... Como a sua própria 

língua, o Napolitano, que contém todas estas sonoridades; até o alemão.”

Este projeto de Orquestra lisboeta que nasce no seio do Festival TODOS, surge a partir 

de diversos encontros com o Maestro italiano Mario Tronco aquando dos vários concertos 

da Orchestra di Piazza Vittorio (O.P.V.) em Lisboa. Desses encontros e de intensas trocas 

de pensamentos à volta do papel que a cultura desenvolve nas várias cidades e países do 

mundo, surgiram questões/reflexões em torno da arte:

- A importância da arte e a necessidade da sua existência no interior da vida indi-

vidual e social;

- A análise da força dos projetos artísticos como motor de desenvolvimento da vida 

social contemporânea;

- A redefinição do papel da programação artística - a partir dos seus próprios espa-

ços, da relação com o público, das ligações ao território e da presença de artistas e 

das suas criações nesse território;

- As artes conformam um espaço vivo e sensível para inventar novas modalidades 

de encontro entre as diferentes comunidades que habitam a cidade e o território 

- um lugar cultural que proporciona um sentimento de pertença comum e ajuda a 

comunidade a olhar a vida de outro modo;

- A arte como necessidade da vida, a arte como visão do mundo, a arte que faz falta, 

a arte atenta às transformações sociais, reflexo das mudanças, a arte como um 

espaço vivo, cheio de questões críticas sobre a ordem do mundo;

- O espaço da arte na nossa sociedade - a identidade cultural de uma cidade a par-

tir da sua relação com a arte, com os vários espaços urbanos e a criação artística.

Considerações e olhares à procura de uma prática cultural.

O Festival Todos é um lugar de práticas culturais à volta de um território geográfico mul-

ticultural na cidade de Lisboa. Aqui inicia a aventura da Orquestra Todos, tal como iniciou 
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em Roma no bairro Esquilino há 10 anos atrás a história da O.P.V. – uma resposta a inquie-

tações artísticas e políticas à procura de uma prática; a concretização de um projeto por 

outros já pensado, mas nunca consumado.

Depois do concerto da O.P.V. no Festival TODOS, Caminhada de Culturas em 2009 no Largo 

do Intendente, junto ao Martim Moniz, nasceu a ideia de criar um novo projeto musical a 

partir de Lisboa. Mario Tronco e Pino Pecorelli, ambos da O.P.V., estavam prontos para 

começar uma nova experiência, onde fosse possível encontrar novos sons, outras cultu-

ras, novos músicos. Uma nova orquestra poderia nascer a partir dos sons que a cultura 

portuguesa acolhe e contém na riqueza de relações que sempre desenvolveu tanto com 

territórios próximos como com os mais longínquos do mundo: o norte, o centro e o sul de 

Portugal, Cabo Verde, Índia, Brasil, Moçambique, Angola.

O projeto TODOS, Caminhada de Culturas e Academia de Produtores Culturais foram si-

multaneamente motor e contexto para o aparecimento e crescimento desta orquestra. A 

Fundação Calouste Gulbenkian e a Câmara Municipal de Lisboa/GLEM (Gabinete Lisboa 

Encruzilhada de Mundos), os nossos parceiros de referência.

A criação do grupo de músicos, futuro orgânico da Orquestra, foi um processo fascinante. 

A procura das várias ligações musicais possíveis, a pesquisa dos vários músicos em todos 

os contextos sociais da cidade, rua incluída, sob a orientação atenta de Francesco Valente, 

baixista italiano, músico lisboeta de adoção, possibilitou uma relação concreta com o mun-

do musical multicultural da Lisboa mestiça, da Lisboa musical escondida.

Os primeiros ensaios no coração da Mouraria, no Sport Club do Intendente. Um método de 

trabalho experimental que se constrói a partir de cada uma das personalidades musicais 

e culturais, uma ideia de coletivo; um somar e subtrair contínuo, à procura de uma lingua-

gem comum. A generosidade, o saber aprender e dar, constroem ao longo dos ensaios o 

grupo possível. Todos os músicos da Orquestra vivem em Portugal e trazem consigo a sua 

herança cultural. A sua permanência neste país faz com que a primeira mistura aconteça. 

Já não pertencem ao seu país mas ainda não são portugueses. Estrangeiros em todos os 

lados à procura de uma nova cultura, mistura de todas.



DIM · VISEU A // 37

Na Orquestra Todos acontece o encontro que gera uma linguagem comum, pertencente 

só a este grupo, a este coletivo. Uma música, uma cultura que fala a sua própria língua, 

mistura de todas. Uma música bastarda com muitos pais e muitas mães: esta é a natureza 

e o orgulho desta Orquestra.
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VISEU A 01 DO 06

IDEIA ORIGINAL Paulo Ribeiro

PRODUÇÃO Teatro Viriato

CONSULTORIA ARTÍSTICA Giacomo Scalisi e Madalena Victorino

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO Sandra Correia

Estrutura
financiada por

+ INFO
www.teatroviriato.com
www.facebook.com/teatroviriato 
tel. 232 480 110
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Apoios à divulgação

Instituto Politécnico de Viseu

e Grupo Visabeira

Agradecimentos

ARPT - Associação Turismo Centro de Portugal

e Turismo do Centro

Parceria

Ação cofinanciada por
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VIRIATO TEATRO MUNICIPAL

Largo Mouzinho de Albuquerque

Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 VISEU 

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

Geral 232 480 110 · Fax 232 480 111 

Site www.teatroviriato.com

E-mail geral@teatroviriato.com

Mais informações:

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

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


