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festival De artes
· Teatro · Novo Circo · Música · Performance · Instalação · Teatro de Objetos

· Cinema de Animação · Dança · Teatro Radiofónico
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00h00 Histórias De terror #3 Bar lugar do Capitão, viseu | tsf e rádio escuro

10h00 | 14h00 À espera que volte Biblioteca municipal, mangualde 

10h00 | 14h00
22h00

Histórias inCenDiárias escola secundária emídio navarro, viseu
só sabão, viseu

00h00 Histórias De terror #1 Bar lugar do Capitão, viseu | tsf e rádio escuro

15h00 a voz Do roCk Cine-teatro municipal de nelas, nelas

21h30 romeu e Julieta praça do município, nelas

21h30 2 e 1/2 street vue praça do município, mangualde

21h30 a viagem Do elefante adro da sé, viseu

22h00 Histórias inCenDiárias Bar indiferente, Canas de senhorim, nelas

24 mai sáb

PROGRAMA VISEU A 24 MAI a 01 JUN’14

26 mai seg

25 mai dom

00h00 Histórias De terror #2 Bar lugar do Capitão, viseu | tsf e rádio escuro

12h00 maCário macieira do sul, são pedro de sul

14h00 piquenique serrano macieira do sul, são pedro de sul

18h00 2 e 1/2 street vue praça do município, são pedro do sul

mangualde Nelas Tondela Viseusão Pedro do sul

27 mai ter

00h00 Histórias De terror #4 Bar lugar do Capitão, viseu | tsf e rádio escuro

10h00 | 14h00
22h00

Histórias inCenDiárias escola secundária alves martins, viseu
Bar lugar do Capitão, viseu

13h30 À espera que volte escola eB1 passos de silgueiros, viseu

15h00 às 17h00 ateliê De novo CirCo escola superior de educação, viseu

28 mai qua

00h00 Histórias De terror #5 Bar lugar do Capitão, viseu | tsf e rádio escuro

09h30 | 14h00 À espera que volte Centro escolar de rio de loba, viseu

10h00 | 14h00
22h00

Histórias inCenDiárias escola sec./3º Ciclo, tondela
Bar portvs Calle, viseu

15h00 às 17h00 ateliê De novo CirCo escola superior de educação, viseu

29 mai qui

00h00 Histórias De terror #6 Bar lugar do Capitão, viseu | tsf e rádio escuro

10h00 às 13h00 skrYf praça da república (rossio), viseu

10h00 | 14h00 À espera que volte escola eB1 são João de lourosa, viseu

11h00 Histórias inCenDiárias Biblioteca municipal, mangualde

11h00 | 12h00 
17h00 | 18h00

ráDio Drama várias lojas, viseu

15h00 às 17h00 ateliê De novo CirCo escola superior de educação, viseu

19h45 miraginava teatro viriato, viseu

21h30 CHez CoCotte mercado 2 de maio, viseu

21h45 extrêmités aCert, tondela
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30 mai sex

00h00 Histórias De terror #7 Bar lugar do Capitão, viseu | tsf e rádio escuro

10h00 | 14h00 Dans l’atelier Clube de viseu, viseu

10h00 às 13h00 skrYf rua Direita, viseu

11h00 entre serre & JarDin parque aquilino ribeiro, viseu

11h00 | 12h00 
17h00 | 18h00

ráDio Drama várias lojas, viseu

18h30 maCário teatro viriato, viseu

21h00 extrêmités teatro viriato, viseu

22h30 CHez CoCotte mercado 2 de maio, viseu

23h30 rua Direita que finalmente se entorta rua Direita, viseu

31 mai sáb

00h00 Histórias De terror #8 Bar lugar do Capitão, viseu | tsf e rádio escuro

10h00 às 13h00 skrYf rua formosa, viseu

11h00 às 13h00 
15h00 às 17h00

ráDio Drama várias lojas, viseu

11h00 às 13h00 
15h00 às 18h00

véro Des CHapeaux praça da república (rossio), viseu

11h30 paisagem Humana Com livros mercado 2 de maio, viseu

15h00 | 16h30 
18h00

Dans l’atelier Clube de viseu, viseu

16h00 entre serre & JarDin parque aquilino ribeiro, viseu

16h00 às 18h00 tHe green man várias ruas do centro da cidade, viseu

01 Jun dom

00h00 Histórias De terror #9 Bar lugar do Capitão, viseu | tsf e rádio escuro

01h00 Jesus BlooD Has never faileD me Yet largo mouzinho de albuquerque, viseu

11h00 filmes De animação teatro viriato, viseu

11h00 às 13h00 
15h00 às 18h00

véro Des CHapeaux praça da república (rossio), viseu

15h00 | 16h30 
18h00

Dans l’atelier Clube de viseu, viseu

16h00 entre serre & JarDin parque aquilino ribeiro, viseu

16h00 às 18h00 tHe green man várias ruas do centro da cidade, viseu

16h30 a voz Do roCk museu grão vasco, viseu

18h30 2 e 1/2 street vue praça da república (rossio), viseu

21h00 tora tora Big BanD largo mouzinho de albuquerque, viseu

16h30 a voz Do roCk museu grão vasco, viseu

17h30 2 e 1/2 street vue praça da república (rossio), viseu

20h30 a CiDaDe De mateus:
uma Campanologia viseense

várias igrejas e adro da sé, viseu

21h30 fresCo adro da sé, viseu

22h30 extrêmités teatro viriato, viseu

22h30 CHez CoCotte mercado 2 de maio, viseu

23h30 rua Direita que finalmente se entorta rua Direita, viseu



04 // dim · Viseu a



dim · Viseu a // 05

o festival

Não é mais um festival de artes do espetáculo... não é só mais uma grande festa 

que atravessa territórios, não é mais um evento para nos dar a sensação de que as 

cidades estão aparentemente vivas. VISEU A... é um ousado laboratório de experiên-

cias que mistura o artístico e a “geografia sentimental” em proporções a descobrir.

Cinco municípios, mangualde, Nelas, são Pedro do sul, Tondela e Viseu, juntamente 

com estruturas artísticas profissionais, a aCerT, a Binaural/Nodar, o Cine Clube de 

Viseu, o Teatro regional da serra de montemuro, a amarelo silvestre, o Gira sol azul, 

o Lugar Presente e a Companhia Paulo ribeiro, aceitaram o desafio lançado pelo Tea-

tro Viriato e apostaram na aventura de pôr em movimento um processo de criação de 

uma programação com uma grande densidade de estreias, uma grande densidade 

de risco: Histórias Incendiárias que levam o fogo atrás de si para dentro das escolas 

secundárias, bibliotecas e bares; Filmes de Animação para meter medo feitos por 

crianças e adolescentes com o Cine Clube de Viseu; Histórias de Terror que, pela meia 

noite, trazem o teatro radiofónico para o quarto de dormir do público; um Romeu e Ju-

lieta em que o edifício da Câmara municipal de Nelas é o palácio de uma Julieta apai-

xonada por romeu, um jovem cigano que vive no seu acampamento; Rádio Drama 

para ouvir em estabelecimentos comerciais aquilo que não vemos quando vamos às 

compras;. A Cidade de Mateus: Uma Campanologia Viseense, uma peça única em que 

os sinos das igrejas de Viseu irão ecoar numa melodia nova e nunca ouvida. ao pôr 

do sol, os sinos tocados por jovens da cidade irão chamar para a música contempo-

rânea; Fresco no adro da sé contará com a participação de 150 músicos de bandas 

vindas do mundo rural deste território; Macário, na serra muito perto de são Pedro do 

sul, será a oportunidade para lembrar a lenda de são macário numa performance à 

sombra dos mais antigos castanheiros do nosso país, com piquenique e tudo; O rock 

português da década de 80 surge n’A VOZ de octogenários dos lares da cidade de 

Viseu; A Rua Direita Que Finalmente Se Entorta é uma performance inédita na rua 

direita de Viseu com 60 habitantes da cidade em que tudo o que se vende e não se 
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compra ganha a luz do fantástico; Paisagem Humana Com Livros é uma instalação 

com mais de 100 leitores que celebra no mercado 2 de maio a força das palavras 

que fogem da pena de aquilino ribeiro...

depois, teremos um número sem fim de outros espetáculos europeus de circo, te-

atro, dança e música cuidadosamente escolhidos para completar a gigante aven-

tura em que apaixonadamente nos envolvemos todos: municípios, populações, te-

atros e equipas técnicas e, acima de tudo, os artistas com as suas maravilhosas 

visões do mundo em que vivemos e onde nos procuramos.

A noite de 23 de maio marca o fim de um percurso longo e fantástico de participa-

ções em múltiplas experiências artísticas. Festejamos este momento em que tudo 

fica pronto para o arranque do VISEU A… com uma antestreia, que é talvez o projeto 

mais ousado de toda esta iniciativa: Um Romeu e Julieta em que a comunidade ci-

gana de Nelas se encontra artisticamente com a comunidade não cigana desta vila. 

Nesta noite, todos os participantes, todos os artistas e públicos que não quiserem 

perder pitada do VISEU A… poderão festejar aquilo que será a grande véspera des-

te festival invulgar e único na história desta região. 

integrado na rede urbana para a Competitividade Viseu | dão Lafões, candidatada 

pela Cim Viseu dão Lafões, ao Programa Operacional regional do Centro – “mais 

Centro”, o VISEU A… pretende afirmar-se como uma marca distintiva e contagiante. 

Com evidente impacto na promoção da região, este projeto do Teatro Viriato convo-

ca como participantes ativos habitantes da cidade, de todas as idades e quadrantes 

para que o VISEU A… se torne uma enorme experiência cultural e contemporânea 

de qualidade ampla para toda a região. Por estes dias, o território repensa-se e 

prepara-se para acolher, o próprio ato de receber transforma-se em espetáculo.
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depois de “A primeira Festa”, o VISEU 

A… regressa entre 24 de maio e 01 de 

junho com um festival de artes voca-

cionado para a promoção da criação e 

da fruição artística. Centrado no espa-

ço público de cinco cidades mangualde, 

Nelas, são Pedro do sul, Tondela e Vi-

seu, este festival conta com a participa-

ção de centenas de pessoas e artistas 

de todas as idades e de todos os qua-

drantes. Teatro, Novo Circo, música, per-

formance, instalação, Teatro de Objetos, 

Cinema de animação, dança e Teatro 

radiofónico ocuparão um palco gigan-

te que se atravessa de autocarro e que 

é feito de terra, asfalto, tijolos, escolas, 

jardins e praças. Nove dias de progra-

mação com amarelo silvestre, atelier 

Lefeuvre & andré, Binaural/Nodar, Cia 

Carabosse, Cia Cirque inextremiste, 

Cia morosof, Cia Paulo ribeiro, Cia Tof 

Théâtre, Cine Clube de Viseu, drumming 

GP/miquel Bernat, Graeme Pulleyn, Gijs 

Van Bon, Gira sol azul, Luís Belo/Patri-

ck murys, madalena Victorino, Peter mi-

chael dietz, Tora Tora Big Band, Teatro 

regional da serra de montemuro, Trigo 

Limpo Teatro aCerT e Véro des Chape-

aux que proporcionarão uma experiên-

cia única para festejar.

a adaptação da história de amor de 

Romeu e Julieta por Graeme Pulleyn a 

duas comunidades que habitualmen-

te vivem de costas voltadas em Nelas 

abre o programa deste festival de ar-

tes. Nos dias 23 e 24 de maio, à volta do 

fogo que emana desta aventura, jovens 

e adultos irão partilhar as peripécias 

que caracterizam esta fantástica vivên-

cia do amor.

rompendo com as fronteiras habituais 

dos espetáculos, o VISEU A… ousa en-

trar na casa das pessoas com Histórias 

de Terror para Adormecer, um progra-

ma radiofónico de 10 contos, escritos 

por quatro dramaturgos, que será emi-

tido na rádio TsF e na rádio escuro, às 

00h00 entre os dias 24 de maio a 02 

de junho. Quem preferir partilhar os 

momentos de terror com o seu grupo 

de amigos poderá ouvir as Histórias de 

Terror para Adormecer às 00h00 no 

Bar Lugar do Capitão.

introDução 
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inspirado no projeto americano 

Young@heart, A Voz do Rock (24, 31 de 

maio e 01 de junho) recupera uma lista 

importante de temas indie e rock portu-

gueses mas interpretados por octoge-

nários dos lares de Viseu. uma perfor-

mance musical que celebra o prazer e 

a partilha musical. 

O novo circo terá uma presença muito 

forte durante todo o festival. ao ar livre 

e com recurso a um quadro coreano, a 

companhia morosof apresenta 2 e 1|2 

Street Vue (24, 25, 31 de maio e 01 de ju-

nho), um espetáculo de dois acrobatas 

que provocam acontecimentos catas-

tróficos que irão surpreender o público.

esta jornada artística de nove dias, vive 

também de outras viagens, como A 

Viagem do Elefante (24 de maio), uma 

produção do Trigo Limpo Teatro aCerT 

inspirada na obra de José saramago. 

Luís Belo e Patrick murys, um videasta 

e um ator, juntaram forças criativas e 

criaram para o VISEU A… a performance 

Histórias Incendiárias (24, 26, 27, 28 e 29 

de maio), que levará a intensidade do 

fogo e o poder da narrativa às escolas 

e bares das cidades envolvidas.

Na serra de são macário (são Pedro do 

sul), a Binaural recupera a lenda popular 

de são Macário (25 de maio) numa cria-

ção contemporânea que reflete ainda 

alguns excertos da vida de José almei-

da, octogenário, escultor e pedreiro da 

aldeia de macieira do sul, devoto de são 

macário a quem construiu um santuário 

particular. No final da apresentação da 

performance, o público é convidado a 

participar no Piquenique Serrano, numa 

evocação clara dos tempos idos em que 

os romeiros que subiam à capela no 

alto da serra de são macário, recupera-

vam as forças à sombra dos castanhei-

ros com um farnel muito típico. este far-

nel poderá ser adquirido no restaurante 

salva almas.

O Teatro regional da serra do montemu-

ro junta-se também a esta festa e fará 

uma digressão por algumas escolas 

com a peça de Teatro À espera que volte 

(26 a 29 de maio). a narrativa apresenta-

da reflete sobre a importância da água 

enquanto recurso essencial de vida.
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Numa metáfora clara da passagem do 

tempo e das pessoas, a Praça da repú-

blica, a rua direita e a rua Formosa, em 

Viseu, serão invadidas pelo Skryf (29 a 

31 de maio) uma máquina que escreve 

textos no pavimento com areia. uma 

instalação que fica exposta aos tran-

seuntes e às forças da natureza.

O centro histórico de Viseu será palco 

de Rádio Drama (29 a 31 de maio) uma 

peça de teatro dividida por um conjunto 

de lojas, em quatro episódios inspira-

dos no próprio universo destes estabe-

lecimentos comerciais.

a Companhia Paulo ribeiro integra 

também a programação do VISEU A… 

com a estreia absoluta de Miraginava 

(29 de maio), um trabalho de Leonor 

Keil e Joana Providência, na qual o 

universo poético da obra de Lourdes 

Castro se cruza com o texto Quando Eu 

Nasci, de isabel minhós martins.

Botijas de gás e pranchas de madeira 

serão os ingredientes chave de Extrê-

mités (29 a 31 de maio), um espetácu-

lo de novo circo da companhia Cirque 

inextremiste, que fará o público suster 

a respiração diversas vezes. a receita 

de bilheteira reverterá a favor da VÁ-

riOs – Cooperativa de solidariedade 

social, CrL.

Numa verdadeira ebulição criativa, a 

companhia Carabosse apresenta em 

Viseu Chez Cocotte (29 a 31 de maio), 

uma fantasia muito singular construída 

com recurso a 55 panelas de pressão e 

a uma vontade de preparar um cozido à 

moda do norte.

dar asas à imaginação é a proposta 

de Dans L’atelier (30 de maio a 01 de 

junho) que convida adultos e crianças 

a conviverem com marionetas que se 

tentam construir, que lutam com os ob-

jetos e os satirizam.

No leque de projetos artísticos criados 

de raiz dentro do Viseu a… encontra-

mos ainda Rua Direita que Finalmente 

se Entorta (30 e 31 de maio), uma ins-

talação visual e sonora que centra as 

atenções na rua direita, conferindo-lhe 

uma vida nova e surpreendente.
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a leitura e as palavras andarão à sol-

ta no mercado 2 de maio, no dia 31 de 

maio. madalena Victorino pretende unir 

entre 100 a 200 pessoas em torno da 

palavra, dos romances, dos livros técni-

cos, de livros de culinária, de todos os 

livros que sejam memoráveis para os 

participantes, criando assim uma Pai-

sagem Humana com Livros.

Verónique Follet não passará desper-

cebida na programação desta festa 

coletiva ou não fosse ela a “chapeleira” 

de serviço em Vero dês Chapeux (31 de 

maio e 01 de junho). Com a utilização de 

diversos materiais de artes plásticas 

criará na cabeça dos transeuntes na 

Praça da república, em Viseu, chapéus 

que assumem uma personalidade mui-

to própria e que receberão os maiores 

elogios.

durante os dias 31 de maio e 01 de 

junho, Viseu recebe a visita do Green 

Man, um Viriato moderno que palmilha-

rá as ruas do centro da cidade, surpre-

endendo as pessoas.

a partir de uma partitura gráfica com 

instruções ligadas à própria perceção 

sonora da cidade de Viseu, a Binaural/

Nodar criou a composição sonora A 

Cidade de Mateus: uma campanologia 

viseense (31 de maio), que será exe-

cutada exclusivamente pelos toques 

e amplificações sonoras dos sinos de 

sete igrejas e capelas da cidade de Vi-

seu. O público poderá seguir um de dois 

percursos previamente estabelecidos 

para percecionar e ouvir este concerto 

inédito na cidade.

Na mesma noite (31 de maio), outro 

acontecimento musical “extraordiná-

rio” que junta no adro da sé o maestro 

miquel Bernat, o iluminador Nuno meira 

e cinco bandas do distrito de Viseu na 

execução da peça sonora e coreográ-

fica Fresco. Os mesmos intervenientes 

serão ainda os protagonistas de Jesus 

Blood Has Never Failed Me Yet, um con-

certo sui generis, único e insólito.

Nesta celebração, o Cine Clube de Vi-

seu propõe o visionamento de Filmes 

de Animação (01 de junho) criados no 

âmbito do projeto Aprender em Filmes 

com os alunos da escola secundária 
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Viriato, escola Básica do 1º Ciclo de san-

tiago e o internato Viseense de santa 

Teresinha.

O VISEU A 24 MAI a 01 JUN encerra em 

celebração e em festa com o concerto 

dos Tora Tora Big Band (01 de junho), 

um coletivo que reúne um cocktail uni-

versal de músicos e várias influências 

sonoras.
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Romeu e Julieta é a história de um amor 

impossível entre dois jovens cujas famílias 

não se dão, nem se gostam e cuja paixão 

fortíssima entre os dois, os leva a percor-

rer um caminho obstinado pelo amor. 

esta aventura cheia de festas e conflitos, 

casamentos secretos e peripécias e que 

passa por lutas, desenganos, venenos e 

mortes será contada pelas pessoas de 

Nelas através da palavra, da música e de 

muito movimento e dança. uma oportuni-

dade única para juntar jovens que habitu-

almente vivem distantes uns dos outros 

à volta do fogo que emana desta história 

fantástica de amor.

TeaTro

romeu e Julieta
encenação graeme pulleYn (pt)

23 mai (antestreia) | 24 mai (estreia)

sex e sáb 21h30 | praça do município, nelas

90 min. aprox. | Todos os públicos

©
 d

r

Encenação Graeme Pulleyn

Assistência à encenação Sónia Barbosa

Intérpretes Ana Lopes, Ana Margarida, Ana Rita, Beatriz 

Gonçalves, Beatriz Moreira, Cátia Santos,

Diana Tessitore, Eva Pais, Feliciane Graça, Inês Mendes, 

Joana Filipa Rodrigues, Mafalda Santos, Mariana Pais, 

Mariana Santos, Marli Neves, Patrick Lourenço,

Rita Rodrigues e Teresa Fortuna (Escola Secundária 

Nelas - grupo de Julietas); 

Ana Fidalgo, Cátia Soeiro, Celeste Borges,

Dores Marques, Emília Brito, Emília Gouveia,

Esmeralda Quintas, Helena Catarina, João Marques, 
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Natural de doncaster, no norte da inglater-

ra. em inícios 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 espetáculos. Projetos individu-

ais 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 dramática na escola superior 

de educação de Viseu e de escolas e méto-

dos de encenação na Faculdade de Letras 

da universidade de Coimbra.

Biografias

graeme pulleYn 

Jorge Justo, Lurdes Silva, Mimi Fontes, Rui Marques e Zélia Morais (Grupo de Adultos);  Beatriz Figueiredo, Diana Sampaio, 

Filomena Afonso S. Andrade, Francisco Martins, Inês Pereira Lopes, Isabela Neves, João Nuno Oliveira, Madalena Mestre 

Lopes, Mafalda Filipa Veiga, Maria Beatriz Moreira, Maria Teresa Fernandes, Mónica Sofia Lopes, Paulo Ricardo Gouveia, 

Pedro Miguel Sucena, Rita Loureiro Rodrigues, Rui Afonso Santos Andrade e Teresa Fernandes (Grupo de Teatro); Ana 

Carreiras, Ana Ferreiras, António Coelho, António Gomes, António Gouveia, Bruno Santos Cláudia Borges Pais, Daniela 

Gonçalves, David Batista, Diogo Oliveira, Emanuel Freitas, Lúcia Pereira, Luís Figueiredo, Luís Gomes,

Mariana Polónio, Miguel Silva, Paula Costa, Ruben Campos, Samuel Loureiro, Sandra Cristina Pina,

Sebastião Fontes Fonseca, Susana Ramos e Susana Ramos (Turma CPTurismo, 11º ano da Escola Secundária de Canas 

de Senhorim);  Ana Barbosa, Bárbara Almeida, Beatriz Rodrigues, Bernardo Ferreira, Bia Rocha, Carlos Figueiredo, Daniel 

Coelho, Eduardo Lebre, Flávia Silva, Inês Fernandes, Luísa Pessoa, Maria Marques, Maria Rodrigues, Maria Vaz,

Mariana Figueiredo, Mariana Guerra, Miriam Cruz, Rafael Barbosa e Salomé Rodrigues (Turma 5ºB da EB 2º e 3º Dr. 

Fortunato de Almeida, Nelas); Diana, Filomena Andrade, Francisco Martins, Isabela Neves, João Nuno, Margarida Camões, 

Rafael Loureiro, Rafaelle Coelho e Rui Andrade (Grupo de Músicos); Ana Figueiredo, Carolina Santos, Francisco Martins, 

Inês Silva, Margarida Costa e Vasco Cabral (Banda de Metais

de Santar); Amadeu Pinto, Amélia Pinto, António Pinto filho (Soarinho), António Pinto (Sr. Soares), Carmen Anjos, Daniel 

Pinto, Érica Pinto, Irenia Pinto, Isamara Soares, Jaime Pinto (Jaiminho), Jardel Pinto, João Anjos Pinto (Sr. Ramos), Joaquim 

Pinto, Liliana Pinto, Lisandra Joaquim, Martins Pinto, Sheila Pinto, Taísa Soares, Xel e Zé Correia (Comunidade Cigana)

Criação musical Carlos Peninha Criação Coreográfica Ricardo Machado

Cenografia Graeme Pulleyn Apoio teatral e pedagógico Clotilde Santos Apoio na área social Isabel Rodrigues

Acompanhamento artístico Madalena Victorino e Giacomo Scalisi Apoio à produção André Rodrigues

Construção cenográfica António Cândido (Câmara Municipal de Nelas) 
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Como é que um Festival de artes rompe com 

as fronteiras dos seus espetáculos e ousa 

entrar literalmente dentro de casa de toda a 

gente? as Histórias de Terror para Adorme-

cer são um programa radiofónico criado para 

este festival. Histórias escritas por quatro 

dramaturgos que usam o terror como móbil 

e a rádio TsF e rádio escuro como palco para 

os ouvidos. É o próprio festival que entra no 

quarto de dormir de cada pessoa que deseje 

adormecer acompanhada por um conto mis-

terioso em cada meia noite do VISEU A... Outra 

alternativa é ouvir estas histórias no bar Lu-

gar do Capitão precisamente às 00h00 entre 

os dias 24 de maio e 02 de junho. Poderá su-

bir à sala mais calma, ligar a rádio e sentar-

se confortavelmente com os seus amigos de 

copo na mão.

TeaTro radiofónico

Histórias De terror para aDormeCer

24 mai a 01 Jun (história #1 a #9) | 02 Jun (história extra #10)

sáb a seg 00h00 | Bar lugar do Capitão, viseu

TSF (102.5 | 106.6 e 107.4) 

Rádio Escuro (98.0 FM) 

8 min. aprox. | m/ 14 anos

Coordenação artística Giacomo Scalisi 

Contos escritos por

Grupo de dramaturgos Amarelo Silvestre: 

Fernando Giestas, Jeanne Waltz, Jorge Palinhos

e Sandra Pinheiro

Intérpretes Pompeu José, Graeme Pulleyn, 

Sónia Barbosa e Rafaela Santos

©
 d

r
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Nasceu em espinho, em 1978. Jornalista para 

sempre, dramaturgo, cofundador, com rafa-

ela santos, da amarelo silvestre (Canas de 

senhorim, 2009). ator de brincar, formador 

de expressão escrita. autor da dramaturgia 

dos espetáculos (criações amarelo silves-

tre): Mar Alto Atrás da Porta, estreado em 

são Paulo, Brasil, na sala do grupo Folias 

d’arte, em março de 2013; Raiz de Memória, 

com utentes do lar de idosos e centro de 

dia da associação de solidariedade social 

da Freguesia de abraveses, estreado no 

Teatro Viriato, em julho de 2012; João Torto, 

estreado no Teatro Nacional d. maria ii (TNd-

mii), em março de 2012. Texto do espetáculo 

publicado pela editora Bicho do mato, em 

parceria com o TNdmii; Sonhos Rotos, com 

estreia no Festival Internacional de Teatro 

Clássico de Almagro – espanha (iniciativa 

almagro Off), em julho de 2011. espetáculo 

distinguido com Menção Especial do Júri de 

Almagro Off; Mulher Mim, estreado no Tea-

tro Viriato, em março de 2010. autor do texto 

do espetáculos Sangue na Guelra, estreado 

no Teatro Viriato, em outubro de 2013 (cria-

ção amarelo silvestre); e Mexe-te!, produção 

Primeiros Sintomas, estreado no Teatro Vi-

riato, em fevereiro de 2008. 

ator e autor na exposição/instalação Uma 

Carta Coreográfica, produção Teatro Viria-

to, coordenação de madalena Victorino, em 

junho de 2013. ator e dramaturgo na Per-

formance Comunitária comunitária Migrar, 

criação amarelo silvestre, ante-estreia em 

Ovar, associação La Fin Terrible, em novem-

bro de 2012.

ator e autor no Teatro Mais Pequeno do 

Mundo, coordenação de Graeme Pulleyn, 

desde 2011. autor da peça curta Sangue na 

Guerra/Guelra/Guerra publicada na coletâ-

nea Oficina de escrita Odisseia: textos es-

colhidos, coordenação de Jean-Pierre sar-

razac e alexandra moreira da silva, edição 

do Teatro Nacional são João, em dezembro 

de 2011. 

autor lido em sessões promovidas pelo 

Centro de dramaturgia Contemporânea de 

são Paulo, no Teatro do Faroeste, são Paulo, 

e pela companhia francesa dYProcess, no 

Théâtre Le Colombier, Bagnolet, Paris (peça 

Sangue na Guerra/Guelra/Guerra), em mar-

ço e em maio de 2013; e nas Leituras no 

mosteiro, organização do Teatro Nacional 

são João (peça Mar Alto Atrás da Porta), em 

março de 2013. 

Biografias

fernanDo giestas
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Nasceu na suiça, em 1962. Vive e trabalha 

em Portugal desde 1989. estudou japonês 

em Berlim, foi gerente de uma sala de ci-

nema, teatro, e concertos (1982-88). iniciou-

se no cinema como decoradora em filmes 

de manuel mozos, Teresa Villaverde, e Tom 

Tykwer (entre outros) e depois como argu-

mentista para Joaquim Pinto, Paulo rocha e 

José alvaro de morais. realizou duas longas 

metragens: PAS DOUCE (NADA MEIGA)  (83’), 

2007, e DAQUI P’RÁ ALEGRIA  (90’), 2003 e 

várias curtas, entre outras TODOS IGUAIS A 

DORMIR, 2010, AGORA TU, 2007, AS TERÇAS 

DA BAILARINA GORDA, 2000 ou LA REINE DU 

COQ-À-L’ÂNE, 1999. Os seus filmes estive-

ram em competição em muitos festivais. a 

sua última longa-metragem foi premiada 

nacional e internacionalmente, distribuída 

em salas de cinco países e editada em dVd 

em França e na suíça.

É autor da peça Auto da Razão, galardoada 

com o Prémio Miguel Rovisco 2003 entre-

gue pelo iNaTeL, e encenada pelas compa-

nhias arteCanes, O Nariz, WeL, FJa e CeNa; da 

peça antes da meia-Noite, galardoada com 

o Prémio Manuel-Deniz Jacinto 2007, ence-

nada pela companhia esbofeteatro e com 

leitura encenada no Centro Cultural de são 

Paulo, Brasil, organizada pela associação 

Paulista de autores de Teatro; autor das pe-

ças Testa de ferro e Voyeur, apresentadas 

na mostra anual de dramaturgia do Fes-

Formação de escrita para Teatro com Jean 

Pierre sarrazac e alexandra moreira da sil-

va, entre outros. autor do livro Cine Cidade 

(2008), sobre o Cine Clube de Viseu. autor 

de contos para a infância, menção Honro-

sa no concurso Lusófono da Trofa - Conto 

Infantil - Prémio Matilde Rosa Araújo 2012, 

promovido pela Câmara municipal da Trofa, 

em parceria com o instituto Camões, com o 

texto Uma Elafanta no Jardim. 

Formador de expressão escrita, desde 2006, 

em colaboração com diversos projetos (Te-

atro Viriato, Centro Cultural Vila Flor, museu 

do douro, rede europeia anti-Pobreza/ Por-

tugal, associação Portuguesa para as Per-

turbações do desenvolvimento e autismo 

- Viseu, Lugar Presente, escolas do 1º, 2º e 3º 

Ciclos do ensino Básico, entre outros).

Jeanne Waltz

Jorge palinHos
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tival Fazer a Festa, e autor da peça Vítima 

da Crise, apresentada no Festival Fazer a 

Festa 2010 e em várias cidades portugue-

sas, cujos direitos de representação foram 

vendidos para o Brasil.

Fez também a adaptação para teatro do ro-

mance Lunário, de al Berto, adaptação essa 

publicada pelo instituto Politécnico do Por-

to, traduziu a peça Dublin Carol, de Conor 

mcPherson, encenada em 2007 pelo Teatro 

Oficina, e Cosmos, de Lautaro Vilo, apresen-

tada em 2012. É cocriador da peça Malacor-

po, produzida por Terra na Boca, e Vira-vida, 

produzida pelo Centro de Criatividade da 

Póvoa de Lanhoso e dirigida por moncho 

rodriguez, autor de Retratinho de Fernão 

Mendes Pinto e Retratinho de Bruce Lee, en-

cenados pelo Teatromosca, e de Relicário, 

encenado por Terra na Boca e apresentado 

no Festival Manobras no Porto e no Festival 

Ver Teatro, da peça A Odisseia de Pedro Ál-

vares Cabral e Cassandra Diz que Morreu 

montada pela companhia Cão danado.

Publicou ainda as peças Retratinho de Bru-

ce Lee na Revista Núa, de santiago de Com-

postela, O Lado dos Turcos, numa antologia 

organizada pelo Teatro Nacional de s. João, 

e a sua peça Frente Fria fez parte da sele-

ção final do Prémio Luso-Brasileiro de Tea-

tro António José da Silva 2011 e foi drama-

turgo e dramaturgista convidado na Capital 

Europeia da Cultura Guimarães 2012. Teve 

formação em dramaturgia com Guillermo 

Heras, Hans-Thiers Lehmann, Jean-Pierre 

sarrazac, mick Gordon, michael Bradford, 

andrea Thome, José sanchis sinisterra, Neil 

LaBute, raimondo Cortese e Thomas Bakk, 

Linda seger, Goran radovanovic, ahmed 

Boulane, Paulo Filipe monteiro e Vergílio de 

almeida.

É editor da revista Drama, da associação 

Portuguesa de argumentistas e dramatur-

gos, colaborador da revista da Revista Núa 

e membro da comissão científica da revista 

Persona. 

está a desenvolver uma tese sobre drama-

turgia contemporânea com bolsa da FCT e 

o projeto Play Game, de teatro imersivo in-

terativo.
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Nasceu em Guimarães, 1977.  É autora das 

peças Emprateleirados Prémio Miguel Ro-

visco 2003 (Teatro da Trindade/inatel), Blin-

dDate, Homens de cá e de lá, Como ser feliz 

em apenas 5 dias, Os trabalhadores invisí-

veis e Os filhos de Teresa, distinguida com 

uma menção Honrosa pelo júri do Prémio 

Nacional de Teatro Bernardo Santareno 

2009. Colabora com O Teatrão em Coimbra, 

desde 2011 e com amarelo silvestre desde 

2013. Teve leituras encenadas no Teatro Ofi-

cina de Guimarães, no Festival Fazer a Fes-

ta, no Porto e no Teatro d. maria ii. a peça 

Como ser feliz em apenas 5 dias estreou no 

Porto e teve espetáculos na maia, Vila real 

e Guarda. em 2013 foi convidada para inte-

grar o projeto PIIGS no royal Court Theatre 

de Londres, para onde escreveu o texto ori-

ginal Adeus ao país dos velhos, que estreou 

no dia 25 de junho.  

sandra Pinheiro participou em workshops 

de escrita com José sanchis sinisterra 

e Linda seger e com andrea Thome e micha-

el Bradford da Lark Play development Cen-

tre de Nova iorque. em julho de 2009 parti-

cipou na residência de escrita dramática do 

royal Court Theatre, em Londres, com uma 

bolsa da dGartes e da Fundação Calouste 

Gulbenkian.

É italiano, vive em Portugal desde 1998. 

desenvolve atividade como programador 

cultural e diretor artístico, realizando um 

trabalho de conceção de programas de es-

petáculos, exposições e festivais em torno 

das artes contemporâneas: Teatro, dança, 

música, Novo Circo, artes Plásticas assim 

como projetos multidisciplinares que envol-

vem também as novas tecnologias. 

entre 2000 e 2008, colabora no Centro Cul-

tural de Belém em Lisboa como diretor ar-

tístico em parceria com madalena Victorino 

do projeto Percursos, Festival Europeu de 

Artes do Espetáculo para um Público Jovem 

e como programador para a área do Teatro 

e Novo Circo, (2004-2008).

destaca entre outros projetos: o Festival 

Todos, Caminhada de Culturas Viajar pelo 

mundo sem sair de Lisboa, uma iniciativa da 

Câmara municipal de Lisboa / Glem, Lisboa, 

encruzilhada de mundos e da academia de 

Produtores Culturais e a Orquestra Todos, 

sanDra pinHeiro 

giaComo sCalisi 
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a TsF nasceu no dia 29 de fevereiro de 

1988, fruto da vontade de um conjunto de 

jornalistas liderados por emídio rangel. Não 

demorou muito a que se tornasse numa 

das principais referências na informação. 

a rádio que mudou a rádio, dá-lhe notícias, 

vídeos, fotos, informação atualizada e em di-

reto e tem sido uma das mais distinguidas 

pelos ouvintes, anunciantes e associações 

de imprensa.

uma nova orquestra intercultural com os 

sons do mundo que a cultura portuguesa 

contém. 

É consultor desde 2011 da Fundação de ser-

ralves no Porto. Faz a consultoria artística 

com madalena Victorino do Festival de Artes 

VISEU A… em 2013 e 2014, uma iniciativa do 

Teatro Viriato.

ráDio tsf

a rádio escuro tem dado oportunidade as 

escolas, associações e Jovens a realização 

de programas temáticos e de divertimen-

to. No ano de 1999 candidatámo-nos ao 

incentivo “ a modernização Tecnológica “; 

candidatura esta que nos permitiu reno-

var todo o equipamento de emissão, com a 

finalidade de melhorar a cobertura e qua-

lidade de emissão aos nossos ouvintes. 

Posteriormente em 2004 , candidatámo-nos 

novamente ao projeto de modernização Tec-

nológica ,que nos permitiu ter meios para 

emitir diariamente 24 horas , especialmente 

a pensar nos nossos emigrantes, que estão 

espalhados por todo o mundo , colocámos 

a nossa emissão On-line , via internet , para 

que os mesmos possam estar a par de tudo 

aquilo que se passa na sua terra Natal . em 

2010 criámos uma página na internet que 

nos possibilita estreitar a nossa ligação 

com os ouvintes que estão espalhados pe-

los quatro cantos do mundo.

ráDio esCuro - uma ráDio Com História
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avós de alguém, pais, bisavós talvez. Tendo 

já experimentado e vivido tanto, este grupo 

aceitou sem hesitar o desafio lançado a 

maiores de sessenta anos de cantar algo 

que lhes poderá ser menos familiar, mas 

ainda assim “tradicionalmente” português. 

Partimos de uma lista importante de te-

mas indie e rock feitos em Portugal nas 

últimas décadas. O rock também é nosso, 

o amor e a vida são temas comuns a todas 

as gerações e permitem entrecruzar tem-

poralidades. inspirado no projeto america-

no Young@Heart, A Voz do Rock é uma per-

formance musical encenada que, acima de 

tudo, celebra o prazer da partilha musical.

Música

a voz Do roCk
ana Bento e riCarDo augusto (pt)

24 mai | sáb 15h00 | Cine-teatro municipal de nelas

31 mai e 01 Jun | sáb e dom 16h30 | museu grão vasco, viseu

50 min. aprox. | Todos os públicos

Direção Musical Ana Bento e Ricardo Augusto

Direção Artística Ana Bento

Intérpretes Adelaide Borges, Alberto Pereira de Sousa, 

Alcina Pereira, António Reais, Celso Albuquerque Leitão, 

Dalma Ferreira, Fernando Costa, Georgina Maria,

Ilidia da Varanda, Jacinta Melo, João Oliva,

Joaquim Ferreira, José Aleixo, Maria Albertina Simões, 

Maria Alcinda Mendes, Maria Augusta Pinto,

Maria Carlota, Maria de Lurdes Aleixo, Maria José 

Rodrigues, Maria Nazaré, Maria Nazaré Cardoso,

Maria Remédios Almeida, Virgínia Lourosa e Zulmira 

Lourenço Coletivo Gira Sol Azul

Alberto Rodrigues (piano), Bruno Pinto (guitarra),

Ana Bento (Baixo) e Joaquim Rodrigues (bateria)
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Concluiu a licenciatura em educação musi-

cal em 2001, e frequentou uma Pós-Gradua-

ção em musicoterapia, tendo, paralelamen-

te, efetuado um percurso formativo na área 

da pedagogia musical. integrou a Orquestra 

Juvenil do Centro. Compôs e interpretou ao 

vivo a música 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 frente até amanhecer. Orienta 

a oficina Primeiros Sons – 1ª Viagem ao Es-

paço (Casa da música). Leciona a disciplina 

de música na escola superior de educação 

de Viseu.

desde cedo participou em projetos de mú-

sica tradicional. Professor de educação 

musical. estudou Técnica Vocal no Conser-

vatório de música Calouste Gulbenkian de 

aveiro. Frequentou workshops na área do 

canto jazz orientados por manuel Linhares 

e rita maria. Frequentou o Curso de anima-

dores musicais na Casa da música (Porto). 

atualmente estuda canto com rita maria. 

encontra-se envolvido em projetos de músi-

ca tradicional (Tranglomango – folk/rock - e 

Azul Espiga, tradicional/jazz) e de música a 

cappella (Alla Vox); é também membro da In-

fantuna Cidade de Viseu. Orienta atualmen-

te o Coro Azul e o Coro da Orquestra Criativa 

da Gira Sol Azul. É ainda orientador de vá-

rios grupos de música tradicional.

Biografias

ana Bento 

riCarDo augusto 
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É a prática do quadro coreano que leva es-

tes dois artistas a dialogarem entre si, ques-

tionando as diferenças que os separam e 

os unem em simultâneo. Trabalham assim 

desde 2006 sem forçar as coisas, através 

da acrobacia aérea e de uma inventividade 

muito própria. Neste espetáculo são “dois 

marginais e meio” desajeitados, coléricos e 

corajosos que provocam acontecimentos ca-

tastróficos, burlescos e poéticos. ao ar livre 

criam um universo fora do comum, onde o 

riso do público tem o sabor de uma pergunta. 

novo circo

2 e 1/2 street vue
CompanHia morosof (fr)

24 mai | sáb 21h30 | praça do município, mangualde

25 mai | dom 18h00 | praça do município, são pedro do sul

31 mai | sáb 17h30 | praça da república (rossio), viseu 

01 Jun | dom 18h30 | praça da república (rossio), viseu

40 min. | Todos os públicos

oficina

ateliê De novo CirCo
CompanHia morosof (fr)

27 a 29 mai | ter a qui 15h00 às 17h00 | escola sup. educação, viseu

público-alvo alunos do Ensino Superior

©
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Dramaturgia e interpretação Blancaluz Capella e Rafael Moraes
Desenho de luz e som Thierry Azoulay
Desenho de som Fernando del Papa
Produção Antoine Billaud

iniciou a sua careira em França. Veio do 

Brasil, onde ele viveu diversas experiências 

artísticas, tanto na dança como no teatro. 

iniciou a sua formação em circo na escola 

annie Fratellini, na National school of Circus 

of rosny e na National Center of Circus arts. 

No último ano de formação, rafael moraes 

conhece Blancaluz Capella e iniciam um 

percurso artístico comum dentro do coleti-

vo Cheptel aleikoum. em 2005, eles criam 

o primeiro espetáculo Prochain, que viria 

a ganhar o prémio Jeunes Talents Cirque 

2006. 

ao mesmo tempo da realização da Tourne, 

os dois trabalham com o diretor Guy allou-

cherie no espetáculo Base 11/19 da HVdZ 

Company. em 2008, criam 2 e 1/2, com o 

qual ganham a medalha de bronze no 29th 

World Festival of the Circus of Tomorrow. 

através de vários encontros artísticos, este 

duo continua o seu trabalho com a Zim-

merman & deperrot Company, integrando a 

tourne de Öper Öpis. em 2011, apresentam 

eppur si muove.

Biografias

rafael moraes
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Proveniente de uma família de músicos, 

Fernando del Papa cresceu desde tenra 

idade, não só na rica tradição do choro, mas 

também do rock brasileiro e pop internacio-

nal. amante de todas as culturas do mun-

do, viaja para Paris para aperfeiçoar a sua 

formação em etno-musicologia. este jovem 

compositor inspira uma comunicação fervi-

lhante, apoiada nas cordas do seu cavaqui-

nho febril. Trabalhou com muitos cantores 

brasileiros e cabo-verdianos como márcio 

Faraco, Jorge Humberto e mayra andrade. 

atualmente, trabalha com a Orquestra do 

Fuba como cantor e “cavaquinhiste”. É dire-

tor de arte na associação roda do Cavaco. 

Com a companhia morosof, ele expandiu os 

seus horizontes sobre a criação musical 

adaptada para artes cénicas, canalizando 

o seu talento para acompanhamentos de 

performance.

Trabalha como diretor técnico para projetos 

desenvolvidos pela Companhia morosof. em 

2 e 1/2, ele trabalhou como técnico e tam-

bém contribuiu como Performer.

fernanDo Del papa

tHierrY azoulaY
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a obra de José saramago, a Viagem do Ele-

fante, pela abordagem narrativa que contém, 

representa um universo de grande expressi-

vidade na criação de uma dramaturgia que 

possibilita a montagem do espetáculo “a Via-

gem do elefante”.

esta iniciativa visa também celebrar um de-

sejo de José saramago. É um tributo à sua 

obra e “vida de criador de livros e de sonhos”, 

como empreendedor de “viagens magníficas 

que o conduziam a pessoas, a cidades, a pai-

sagens e a futuros que somente ele conhe-

cia mas que generosamente nos revelava”.

este projeto contou, desde o primeiro momen-

to, com a parceria da Fundação José sarama-

go, considerando-o “de relevante interesse 

cultural” e demonstrando disponibilidade para 

a criação do espetáculo. este envolvimento 

honra e dignifica a criação do espetáculo, su-

blimando o desejo congregador e afetivo ex-

presso no percurso Caminho de salomão, que 

José saramago efetuou em 2009.  

O espetáculo é uma coprodução com uma 

estrutura artística de espanha, Flor de Jara, 

fator distintivo que lhe confere uma signifi-

cativa abrangência no envolvimento de cida-

des espanholas no acolhimento da criação 

artística. Luís Pastor, reconhecido músico 

que trabalhou de perto com José saramago 

(Cd bilingue – en esta esquina del Tiempo), 

musicando seus poemas, será o autor da 

TeaTro de rua

a viagem Do elefante
trigo limpo teatro aCert (pt)

em coprodução musical com flor De Jara (es) | parceria funDação José saramago

24 mai | sáb 21h30 | adro da sé, viseu

90 min. aprox. | Todos os públicos
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Adaptação dramatúrgica e encenação José Rui Martins e Pompeu José 

Assistência de encenação Ilda Teixeira e Sandra Santos

Criação e direção musical Luís Pastor

Cenografia e desenho gráfico Zétavares

Atores do Trigo Limpo Teatro ACERT António Rebelo, Hugo Gonzalez, Ilda Teixeira, João Silva, José Rui Martins, Pedro Sousa, 

Pompeu José e Sandra Santos

Músicos Carlos Peninha, Lourdes Guerra, Luísa Vieira, Lydia Pinho, Miguel Cardoso, Rui Lúcio, André Cardoso, Carlos Borges 

e Flávio Martins

Desenho de luz e operação de som Paulo Neto e Filipe Abelheira

Figurinos Rafaela Mapril 

Direção de Produção Miguel Torres (PT) e Lourdes Guerra (ES)

Assistente de Produção Rui Coimbra

Produção Trigo Limpo Teatro ACERT

música para esta produção teatral.

Trigo Limpo Teatro acert - 30 anos de Pesquisa, Produção e animação Teatral

desde a sua formação, em 1976, tem vindo a afirmar-se como uma companhia teatral apos-

tada na descoberta de interceções entre as distintas linguagens artísticas e do espetáculo, 

como forma de potenciar uma intervenção teatral experimental, consequente, criativa e so-

cialmente integrada numa intervenção cultural comunitária.

de 1976 a 1979 percorre instalações provisórias, vindo a instalar-se, enquanto organização 

promotora da aCerT, num espaço exíguo. só em 1984, pela adaptação de um antigo hospital, 

conquista o seu primeiro espaço de apresentação e infraestruturas básicas de produção, 

passando a atuar com mais estabilidade e a exercer uma função fortemente dinamizadora 

soBre o trigo limpo teatro aCert
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na região, pela criação de redes de circulação de espetáculos, produção e formação artís-

tica, sendo considerado um dos pólos de descentralização independentes mais significati-

vos no Centro do país.  

em 1987, resultado da implantação e evolução do seu projeto teatral, cria uma estrutura 

mais efetiva que, sem apoio oficial regular, consegue fixar um núcleo artístico base que 

suporta os custos de montagem com uma atividade pluridisciplinar na área do apoio à 

produção e formação. Os espetáculos Silka, adaptado a partir do conto de ilse Losa, e Os 

Cavaleiros de Aristófanes (1989/90) marcam uma viragem significativa no projeto pela con-

solidação artística do TriGO LimPO teatro aCerT, enquanto companhia com mais de 70 apre-

sentações/ano em todo o país e participação em Festivais de Teatro no estrangeiro. só em 

1992 o TriGO LimPO teatro aCerT recebe o primeiro apoio pontual da secretaria de estado 

da Cultura, permitindo-lhe ampliar o seu universo criação e resposta artísticas. No entanto, 

a temporada de 1993 constitui o marco de estabilização do projeto pelo apoio regular que 

passou a ser concedido à Companhia. desde esse ano, o TriGO LimPO teatro aCerT vem 

estreando uma média de três produções teatrais por temporada, promovendo permanen-

temente diferenciada prática de dinamização teatral na região, país e estrangeiro.

O TriGO LimPO teatro aCerT, para além da apresentação de textos dramáticos de autor, 

estreou mais de uma dezena de textos teatrais próprios, incidindo a maior parte deles na 

adaptação teatral de textos de autores contemporâneos (Herman Hesse, ilse Losa, isabel 

allende, José GomesFerreira, Lobo antunes, mia Couto, santos Fernando, entre outros), para 

além de originais criados especificamente para a Companhia. a itinerância assume um dos 

eixos que caracterizam a dinâmica da Companhia correspondendo a mais de 70% do total 

da atividade, possibilitando-lhe a criação de novos públicos, uma proximidade com as dis-

tintas realidades culturais e o estabelecimento de circuitos de descentralização. Para além 

dos seus espetáculos, o Trigo Limpo teatro aCerT amplia o seu exercício de difusão à pro-

moção de redes de circulação de espetáculos de outros grupos nacionais e internacionais 

em outros pontos do país onde desenvolve atividade.

além das participações em Festivais no estrangeiro, a promoção de projetos de intercâmbio 

tem alcançado particular notoriedade na atuação internacional do Trigo Limpo teatro acert, 
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destacando-se as ações desenvolvidas em moçambique, Brasil e Galiza, onde a Companhia 

tem coordenado amplos programas em parceria com grupos e criadores de todo o mundo.

a formação teatral desempenha uma componente contínua do trabalho, sendo dinamiza-

dos planos formativos nas distintas áreas do espetáculo que decorrem, ora no espaço pró-

prio da Companhia, ora junto de outras organizações que os solicitam.

O Festival Internacional (FINTA), promovido anualmente pela Companhia, tem-se implantado 

pela atenção que é dada às distintas abordagens do espetáculo teatral, pela multiplicidade 

de projetos nacionais e internacionais que divulga e, fundamentalmente, pela identidade 

com que proporciona ao público vivências experimentais de participação e fruição. Para 

além do FINTA, a Companhia promove o FINTINHA – Festival de Teatro para a Infância, para 

além de um conjunto de ações teatrais diversificadas criativamente em articulação com or-

ganizações públicas e privadas ligadas à educação e ao desenvolvimento regional (anima-

ções de rua e de espaços não convencionais, exposições, conferências, animações teatrais 

temáticas, edições…). O teatro de rua assume um campo experimental a que tem sido dado 

determinante relevo, assumindo as produções realizadas investimentos criativos caracte-

rizadores da atividade da Companhia (Faldum, AuGaciar, Judas, máquina de cena Memoriar, 

criada para a Expo 98 e Hannover 2000, Ser Pró - Coimbra). esta componente de atuação 

teatral tem também favorecido a formação técnica de especialistas nas áreas de produção, 

som, luz, pirotecnia, cenografia - montagem de máquinas de cena e estruturas teatrais.

as características singulares do espaço (Novo Ciclo aCerT), onde o TriGO LimPO desenvolve 

a sua ação, oferece, condições otimizadas para o prosseguimento da ação da Companhia, 

uma vez que dispõe de três auditórios (116, 276 e 470 lugares); galeria de exposições; res-

taurante; oficinas técnicas; loja cultural; estúdio de gravação áudio e vídeo; salas de forma-

ção e salas de produção e atendimento. ao oferecer uma programação cultural regular nas 

várias áreas do espetáculo, representa um forte pólo cultural de fixação de público e um 

importante ponto da rede de circulação de espetáculos de outros grupos e criadores nacio-

nais e internacionais. enquanto Centro de recursos Culturais, o espaço recebe Companhias 

e produções, que nele se instalam em período de pré-produção. a dinamização regular 

deste espaço, resultante de uma prática reflexiva e criteriosa, requerem a fixação de uma 
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equipa técnica e de produção permanente que potencialize e exercite o desenvolvimento 

de novas etapas criativas para a Companhia. Toda a dinâmica assenta num investimento 

artístico gerador de práticas que permitam, por um lado salvaguardar uma atuação de iti-

nerância do projeto, e pelo outro numa estreita conjugação de sinergias que favoreçam o 

desenvolvimento de novas respostas operativas dinamizadoras do Novo Ciclo aCerT e, con-

sequentemente da criação de públicos e de exercícios de cidadania adequados de ligação 

entre a prática artística e a comunidade.
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a vida resume-se a uma caixa de fósforos. 

Lá dentro estão todos os anos vividos, todas 

as lembranças, todos os pedaços. Lá dentro 

todos os anos que restam viver e os sonhos 

a partilhar. a vida como um fogo que nasce, 

que vive e que se apaga. 

utilizando a linguagem do corpo, do teatro 

de objetos e de vídeo, um ator e um videasta 

juntam-se para revelar histórias que incen-

deiam e se incendeiam.

PerforMance

Histórias inCenDiárias
de luís Belo (pt) e patriCk murYs (fr)

24 mai | sáb 22h00 | Bar indiferente, Canas de senhorim, nelas

26 mai | seg 10h00 e 14h00 | escola sec. emídio navarro, viseu

seg 22h00 | só sabão, viseu

27 mai | ter 10h00 e 14h00 | escola sec. alves martins, viseu

ter 22h00 | Bar lugar do Capitão, viseu

28 mai | qua 10h00 e 14h00 | escola sec./3º Ciclo, tondela

28 mai | qua 22h00 | Bar portus Calle, viseu

29 mai | qui 11h00 | Biblioteca municipal, mangualde

50 min. aprox. | m/ 14 anos

Conceção Patrick Murys e Luís Belo

Interpretação Patrick Murys 

Vídeo Luís Belo

Acompanhamento artístico Giacomo Scalisi

©
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Nasceu em Viseu, 1987. O seu percurso aca-

démico focou-se na área da imagem e ter-

mina com uma licenciatura em artes Plásti-

cas e multimédia. Nos anos seguintes vence 

vários prémios de fotografia e vídeo. realiza 

mais de quatro dezenas de exposições indi-

viduais e coletivas, levando as suas obras a 

várias cidades do país desde Lisboa, Porto, 

Coimbra, aveiro, santarém, Viseu, entre ou-

tras. O seu trabalho fotográfico foi ainda 

publicado em revistas como a atual, Ípsilon, 

O mundo da Fotografia digital, Público, entre 

outros. atualmente trabalha como freelan-

cer em design gráfico, ilustração, fotografia 

e vídeo. mantém atividade em projetos que 

fundou, como o musiquim (onde já trabalhou 

com artistas como Camané, dead Combo, 

The Gift e muitos outros) e a medíocre, onde 

editou o seu primeiro livro de poesia e foto-

grafia emergir.

Patrick murrys nasce em Grenoble em 1974. 

desde 2005 é colaborador assíduo da Cir-

colando integrando os elencos de Charan-

ga, Cavaterra, Quarto Interior, Mansarda, 

Arraial. do seu percurso de intérprete em 

França como em Portugal refere a partici-

pação nas encenações de G.desarthe, shiro 

daimon, madalena Victorino, Nuno Pino Cus-

tódio, romulus Neagu. Trabalhou com as 

companhias m Véricel, Les Yeux Gourmands 

e Le Groupe O. destaca ainda a participação 

entre 2000 e 2008 em todas as criações da 

companhia de teatro de objetos Turak. da 

sua formação recente releva a frequência 

do curso de Clown no Centre National des 

arts du Cirque dirigido por P.a. sagel e os 

estágios com Joseph Nadj, Thierry Bäe, 

alexandre Perrugia, Cécile Loyer. desde a 

criação de um solo em 2005, Paisagem em 

Trânsito, criou vários espetáculos e foi con-

vidado para dar aulas e encenar diferentes 

grupos e escolas em Portugal.

Biografias

luís Belo 

patriCk murYs
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PerforMance/ insTalação

maCário
Binaural / noDar (pt)

25 mai | dom 12h00 | macieira do sul, são pedro de sul*

30 mai | sex 18h30 | teatro viriato, viseu

60 min. aprox. | m/ 6 anos

uma criação contemporânea a partir da re-

leitura livre de elementos da lenda popular 

de são macário (são Pedro do sul), entrecru-

zados com reflexões e excertos da vida de 

José almeida, octogenário, escultor e pedrei-

ro da aldeia de macieira e amante profundo 

de tudo o que rodeia o santo são macário, 

tendo chegado ao ponto de construir com as 

suas mãos um santuário particular em sua 

honra. 

a lenda de são macário fala de um pobre 

almocreve que por engano matou os pais 

e em sinal de arrependimento se tornou 

num eremita tendo-se fixado no alto de um 

monte, o monte magaio, posteriormente 

monte são macário, onde não vivesse nin-

guém e onde poderia adorar deus em paz, 

alimentando-se parcamente de bagas, mel e 

insetos. apesar de viver em isolamento, ma-

cário mantinha contactos esporádicos com 

a aldeia mais próxima (macieira), onde por 

exemplo ia buscar brasas para se aquecer, 

transportando-as na mão sem se queimar 

em sinal de penitência, o que segundo os 

seus devotos, prova a sua santidade. Certo 

dia, no entanto, transportando as brasas en-

controu uma bela pastora da referida aldeia 

e ao olhar para as suas pernas queimou-se, 

o que evidenciava as tentações que poten-

cialmente poderiam atormentar um eremita 

em busca da santidade. 
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morte de macario é a lenda sobre a ascen-

são do santo que nunca foi narrada por nin-

guém. uma lenda desconhecida que pois 

vai reviver entre os castanheiros milenares 

da aldeia de macieira, junto ao monte de 

são macário. destinadas a viver toda a vida 

entre a terra e o céu, estas árvores são tes-

temunhos do tempo e da verdade perene.

No final da apresentação, o público é convi-

dado a conviver ao redor de um farnel, de 

fabrico próprio, ou confecionado no próprio 

restaurante salva almas.

* (bosque dos castanheiros 

em frente ao restaurante Salva Almas)

 

Performance/instalação Manuela Barile

Com Manuela Barile, Romulus Neagu

e atores amadores das aldeias do Maciço

da Gralheira (São Pedro do Sul)

Coprodução Binaural/Nodar e Teatro Viriato

a Binaural/Nodar é uma associação Cultural sem fins lucrativos fundada em 2004 com o 

intuito de promover a exploração e a pesquisa nos domínios da arte sonora experimental, 

com especial ênfase na transversalidade de media e linguagens e na articulação entre 

a produção artística e o contexto envolvente, particularmente ao desenvolver atividades 

nos espaços rurais de Nodar e do maciço da Gralheira (concelho de são Pedro do sul, sub-

região de Lafões), através da plataforma de experimentação coletiva Nodar rural art Lab.

a Binaural/Nodar desenvolve atividades de criação, produção, divulgação, pesquisa e for-

mação, com o objetivo de se estabelecer como uma plataforma para a experimentação e 

partilha de pensamento teórico nos domínios da tecnologia, media e praxis artística.

soBre a Binaural/noDar
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É diretora artística da Binaural/Nodar. É uma 

artista italiana que vive e trabalha em são 

Pedro do sul, Portugal. desde 2006, ela de-

senvolve projetos baseados nos lugares da 

região rural do maciço da Gralheira (municí-

pio de s. Pedro do sul) trabalhando em es-

treito contato com as comunidades locais. 

Os seus trabalhos artísticos combinam som 

antropologia visual, instalação, performan-

ce e voz usada como um instrumento. a sua 

abordagem artística consiste numa inves-

tigação continua sobre a realidade, sobre 

o estar no mundo, sobre a sua experiência 

pessoal. a artista leva em conta vários as-

petos, como a conformação natural dos ter-

ritórios, a arquitetura e história dos lugares, 

simbolizações, tradição, memória ritual e o 

sagrado como sinais indeléveis deposita-

dos no solo.

Nasceu em 1973, tendo feito a sua formação 

no Liceu de Coreografia em Bucareste. apro-

funda, posteriormente, os seus estudos na 

dança contemporânea com Christine Bastin, 

Karine saporta, Thiery Bae, dominique Ba-

gouet, Jeremy Nelson e Joseph Nadj, entre 

outros. Trabalhou na Ópera Nacional de Bu-

careste, Ventura dance Company, Compa-

nhia Paulo ribeiro e colaborou em vários 

projetos dirigidos por Benvindo Fonseca, 

Cláudio Hochman, John mowat, José Wal-

lenstein, Circolando e madalena Victorino.

em coprodução com diferentes entidades 

realizou vários projetos próprios entre os 

quais se destacam: O ensaio de um Eros 

possível, A invisibilidade das pequenas 

perceções, A partir do adolescente míope e 

Alibantes.

desenvolve uma atividade regular de for-

mação na área da dança, criando vários pro-

jetos para grupos específicos, comunidades 

de imigrantes e portadores de deficiência. 

artista associado no Teatro Viriato Viseu, é 

fundador e diretor da associação Cultural 

intruso, projeto de criação e intervenção ar-

tística. atualmente é professor no Conser-

vatório de musica da Jobra, no departamen-

to de dança, em Branca.

Biografias

manuela Barile 

romulos neagu
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piquenique serrano
Binaural / noDar (pt)

25 mai | dom 14h00 | macieira do sul, são pedro de sul*

um Piquenique Serrano debaixo de casta-

nheiros milenares e no sopé do monte míti-

co de são macário em são Pedro do sul. uma 

evocação de tempos antigos em que romei-

ros que vinham pagar promessas à capela 

do alto de são macário e retemperavam as 

suas forças à sombra desses mesmos cas-

tanheiros com um farnel tradicional e vinho 

morangueiro, seguido quiçá de uma retem-

peradora sesta ou de um baile espontâneo 

com concertinas.

 

* (bosque dos castanheiros 

em frente ao restaurante Salva Almas) 

Leve o seu farnel ou reserve-o 

no restaurante Salva Almas: 

Menu Coelho frito; Frango frito; Bacalhau frito; Salpicão, 

Queijo, Presunto, Chouriça; Pão de trigo, Broa de milho; 1 

fatia de Pão de Ló; 1 fatia de Sopa Seca (sobremesa típica 

da região); 1 copo de plástico; guardanapos; 1 toalha 

Preço 1 farnel = 1 pessoa 6.50 € (bebidas extra menu)

Contactos 232 731 272/ 938 362 871
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TeaTro

À espera que volte
teatro regional Da serra De montemuro (pt)

26 mai | seg 10h00 e 14h00 | Biblioteca municipal, mangualde

27 mai | ter 13h30 | escola eB1 passos de silgueiros, viseu

28 mai | qua 09h30 e 14h00 | Centro escolar de rio de loba, viseu

29 mai | qui 10h00 e 14h00 | escola eB1 são João de lourosa, viseu

O homem forte e bom que vem ao nosso en-

contro é Piotor. Piotor não é português. Caiu 

de um avião de carga numa noite de tempo-

ral, numa serra árida, onde depois de muito 

andar no escuro, encontra um cão. esse cão 

é pastor e leva-o para junto do seu rebanho. 

O rebanho leva-o para a aldeia. Na aldeia há 

um teatro e o vazio que Piotor sentia, pre-

encheu-se. Piotor trouxe consigo uma histó-

ria sobre a água... sobre uma gota de água, 

que ao cair do céu da rússia, transforma as 

crianças que a querem ouvir em pequenos 

russos que em de mãos, têm o poder de tra-

zer a chuva e o dilúvio para dentro de casa. 

Quando a história termina, as crianças só es-

peram que a gota de água volte a cair para 

refrescar os seus dedos.

Texto Madalena Victorino e Paulo Duarte

Encenação Madalena Victorino

Assistente de Encenação Abel Duarte

Cenografia e Figurinos Sandra Neves

Costureiras Capuchinhas CRL e Maria do Carmo Félix

Paisagem Sonora Fernando Mota

Cenários e Adereços

Carlos Cal e Maria da Conceição Almeida

Interpretação Piotor (Paulo Duarte)

e a sua sombra (Maria da Conceição Almeida)

Produção Paula Teixeira

Vídeo e Fotografia Lionel Balteiro

©
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Já passaram 20 anos desde o momento em que um grupo de jovens dava os primeiros pas-

sos no teatro. ainda hoje é na pequena aldeia de Campo Benfeito, perdida entre labirínticos 

caminhos e montes que serpenteiam a serra do montemuro, que a equipa de sete pessoas 

trabalha afincamente na criação de projetos inovadores. Para além destas sete pessoas, 

cada novo projeto traz até Campo Benfeito colaboradores de todo o país e estrangeiro. ato-

res e atrizes, cenógrafos, dramaturgos, encenadores rumam até à aldeia com o entusiasmo 

de criar algo de diferente, algo singular.

Como companhia no meio rural, o Teatro do montemuro é por obrigação, mas também por 

vocação, uma companhia itinerante, os “saltimbancos” do século 21, com uma grande apos-

ta em grandes cenários, figurinos minuciosos, máscaras, adereços, música ao vivo. ao longo 

dos 16 anos de criações como companhia profissional de teatro, o grupo distingue–se pela 

autenticidade e originalidade dos seus textos, plástica, música e também pelo trabalho dos 

atores que assenta na verdade, na emoção, na alegria e na fisicalidade levada à exaustão.

O Teatro do montemuro é uma estrutura sólida que investe os seus recursos na criação de 

novos projetos artísticos, na formação, na circulação e internacionalização dos espetáculos, 

no Festival altitudes e outras dinâmicas que de uma forma gradual permitam o crescimen-

to da companhia sempre assente numa noção de sustentabilidade.  

a sua atuação tem corrigido assimetrias culturais, levando ao público espetáculos execu-

tados com rigor, seriedade, profissionalismo, mas acessíveis a todos, desde um advogado 

a um lavrador. 

soBre o teatro Da serra Do montemuro
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insTalação

skrYf
de giJs van Bon

29 mai | qui 10h00 às 13h00 | praça da república (rossio), viseu

30 mai | sex 10h00 às 13h00 | rua Direita, viseu

31 mai | sáb 10h00 às 13h00 | rua formosa, viseu

Skryf escreve textos no pavimento das ruas 

com areia. esta liberta-se da máquina atra-

vés de um pequeno orifício que é comanda-

do por um computador. O texto é depositado 

no chão lentamente letra a letra. a máquina 

protege a parte do texto que vai escreven-

do, afastando-se de seguida para viabilizar 

a leitura que fica exposta aos transeuntes e 

às forças da natureza. 

O texto vai-se apagando à medida do vento, 

do tempo e da passagem das pessoas até 

acabar por desaparecer. Como a areia que 

nos desliza entre os dedos.

©
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TeaTro radiofónico

ráDio Drama

29 mai | qui 11h00 | Casa da sorte | 12h00 | a latoaria  

17h00 | Bar Boquinhas | 18h00 | sapataria paulo Domingos

30 mai | sex 11h00 | Cabeleireiro monteiro | 12h00 | Hotel Casa da sé  

17h00 | armazém fontelo | 18h00 | foto Batalha

31 mai | sáb 11h00 às 13h00

talho oficina da gula | a latoaria | armazém fontelo | sapataria paulo Domingos

31 mai | sáb 15h00 às 17h00

Cabeleireiro monteiro | Hotel Casa da sé | Bar Boquinhas | foto Batalha

20 min. aprox. | m/ 4 anos

uma peça de teatro dividida por um conjun-

to de lojas, em quatro episódios. um passeio 

pelo centro histórico de Viseu para ouvir o 

som do teatro que se revela a cada esquina 

num universo fictício também ele, inspirado 

num conjunto de estabelecimentos disper-

sos pela cidade. um personagem, saído dos 

rádios que albergam o som desta pequena 

saga, guia o público entre ficção e realidade, 

elementos difíceis de distinguir nesta via-

gem artística pelas artérias antigas de Viseu. 

Coordenação artística Giacomo Scalisi 

Episódios

Grupo de dramaturgos Amarelo Silvestre:

Fernando Giestas, Jeanne Waltz,

Jorge Palinhos e Sandra Pinheiro

Intérpretes Pompeu José, Fernando Giestas,

Rafaela Santos, Lira Keil, Pitum Keil do Amaral, 

Tiago Peres, Ivo Keil Amaral,

Joana Garcia Matos, entre outros

(elenco em definição)
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ator e encenador, trabalha na e com a 

aCerT desde 1993.

efetuou diversas formações entre as quais: 

Laboratório de Teatro 81/82, no Teatro ani-

mação de setúbal com os bailarinos antó-

nio rodrigues, Graça Bessa e isabel sousa 

e o ator alexandre sousa; estágio de aper-

feiçoamento Vocal com Bettina Jonic na F. 

C. Gulbenkian; Workshop engenheiros da 

imaginação com o Walfare state internatio-

nal da F. C. Gulbenkian; estágio de aperfeiço-

amento para direção de colónias de férias 

na uFCV - union Française des Colonies de 

Vacances - Paris. 

Tem desenvolvido atividade profissional 

com diversas associações e instituições: 

Tas – Teatro animação de setúbal (1979); Te-

atro animação O Bando (1988); TriGO LimPO 

teatro aCerT (1993); Consultor do departa-

mento de animação da Expo 98 (1996); Par-

que expo – Chefe de departamento da Pere-

grinação evento regular diurno da Expo 98 

(1997/98); TriGO LimPO teatro aCerT (1999). 

Como ator, para além das companhias onde 

tem trabalhado (Tas, O bando e Trigo Limpo), 

tem feito cinema e televisão e participou em 

discoveries da Walfare state international, 

Produção acarte, Fundação Gulbenkian. es-

creveu e adaptou vários textos teatrais. Foi 

professor de expressão dramática na aca-

demia de dança de setúbal e na escola Pro-

fissional eptoliva – pólo de Tábua. É diretor 

artístico do Trigo Limpo Teatro acert desde 

1993.

Tudo começou no tempo das rádios pi-

ratas, no sótão de uma casa no centro da 

vila com equipamentos rudimentares e de 

montagem artesiana, um grupo de 8 jovens 

aventurou-se nas lides radiofónicas a emitir 

inicialmente só aos fins de semana para a 

sede do concelho com programas musicais 

e também com programas de entrevistas e 

debates ás individualidades de então, dos 

mais diversos setores da sociedade conce-

lhia, em que os mesmos tiveram uma boa 

aceitação pelos ouvintes.

seguiu-se um período em que por imposi-

ção da Lei a rádio foi obrigada a calar-se, 

depois a legalização e a nossa estação 

emissora foi legalizada, posteriormente 

melhoraram-se as condições técnicas e as 

instalações, começando a emitir já com uma 

programação semanal organizada. a rádio 

escuro iniciou as suas emissões regulares 

Biografias

pompeu José
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e legais a 27 de abril de 1986 ao longo des-

tes anos de existência, além de emitir nor-

malmente e diariamente as suas emissões 

com noticiários próprios, locais e regionais, 

tem participado na realização de eventos 

culturais e sociais, ajudando as associações 

e coletividades do nosso concelho a divul-

gar os seus eventos e realizações à comu-

nidade onde estão inseridas.
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dança

miraginava
de leonor keil e Joana proviDênCia | CompanHia paulo riBeiro (pt) 

29 mai | qui 19h45 | teatro viriato, viseu

40 min. aprox. | Famílias com crianças m/ 4 anos

É uma maravilhosa viagem ao delicioso 

mundo das sombras, onde o universo po-

ético da obra de Lourdes Castro se cruza, 

rasga e dilui no texto Quando Eu Nasci de 

isabel minhós martins. 

em Miraginava o movimento, a música e as 

silhuetas fazem-nos descobrir e reinven-

tar sabores, cheiros, sons e olhares num 

percurso sem fim, que nos traz de volta 

imagens e sensações, onde o eu e o Outro, 

Natureza e Cultura, o uno e o múltiplo se 

manifestam como opostos necessários à 

compreensão, às ideias e ao pensamento.  

Cocriação Leonor Keil e Joana Providência 

Interpretação Leonor Keil e Margarida Gonçalves

Produção Companhia Paulo Ribeiro

©
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Nasceu em Ponta delgada, em 1973. iniciou 

os seus estudos em dança na escola de 

dança de maputo (moçambique) concluindo 

a sua formação na escola de dança do Con-

servatório Nacional de Lisboa. 

Como intérprete de dança/Teatro trabalhou 

com Joana Providência, madalena Victorino, 

marta Lapa, João Fiadeiro, Paulo ribeiro, 

Francisco Camacho, amélia Bentes, José 

Wallenstein, Cláudio Hochman, John mowat , 

rafaela santos, Giacomo scalisi, Companhia 

TPO (itália), Luis el Gris (Pogo Teatro), Francis-

co Campos (projeto ruinas) e Nuno m. Cardo-

so (Cão danado). 

Foi assistente de ensaios do coreógrafo 

João Fiadeiro na obra Branco sujo e de Pau-

lo ribeiro na obra New Age para o NdT 3, 

Holanda. 

No cinema destaca a sua participação em É 

só um minuto, de Pedro Caldas, Contra rit-

mo de João Figueiras, Pas perdu de sague-

nail, O Barão e Cinesapiens de edgar Pera. 

No âmbito do seu trabalho com a Compa-

nhia Paulo ribeiro, da qual é intérprete 

regular desde 1995, foi-lhe atribuída uma 

menção Honrosa pela sua interpretação na 

obra Rumor de Deuses nos V Rencontres 

Chorégraphiques Internationales de Seine 

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

buído o Prémio Revelação – José Ribeiro da 

Fonte, pelo instituto Português das artes do 

espetáculo. em 2002, foi uma das intérpre-

tes escolhidas para participar no programa 

Vif du Sujet, do Festival d’Avignon, para o 

qual convidou o coreógrafo Javier de Frutos 

(solo Solitary Virgin).

Nasceu em Braga, em 1965. iniciou os seus 

estudos em dança com Fernanda Canossa. 

em 1989 terminou o curso da escola supe-

rior de dança do iPL. 

integra desde 1995 a academia Contempo-

rânea do espetáculo na qualidade de do-

cente responsável pelo departamento de 

movimento do curso de interpretação. inte-

gra a companhia de teatro promovida por 

aquela entidade, a aCe/Teatro do Bolhão, 

sendo membro da sua direção artística. 

Biografias

leonor keil

Joana proviDênCia
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No seu trabalho coreográfico, Joana Provi-

dência tem desenvolvido uma linguagem 

pessoal de composição, onde privilegia a 

relação intérprete/coreógrafo. a matriz do 

seu processo criativo baseia-se num diálo-

go construído a partir da apresentação de 

uma série de propostas para as quais os 

intérpretes desenvolvem respostas. O uso 

da palavra (o texto é um dos pontos de par-

tida), a utilização de espaços arquitetónicos 

(como elementos do processo criativo), a 

escolha de atores (justificada pela sua ca-

pacidade de integrarem palavra com movi-

mento) são elementos estruturantes do seu 

trabalho. 

Como coreógrafa tem desenvolvido di-

versos projetos dos quais destaca, Terra 

Quente, Terra Fria a partir da obra de Graça 

morais, coprodução aCe-Teatro do Bolhão/

Teatro municipal de Bragança, Ladrões de 

Almas coprodução aCe-Teatro do Bolhão/ 

Culturgest, e “mão na boca” coprodução 

aCe-Teatro do Bolhão/ Fundação de serral-

ves, a partir da obra de Paula rego, Meca-

nismos, espetáculo que lhe valeu o Sete de 

Ouro – Prémio Revelação. Participou em di-

versos festivais como: New Moves, Glasgow 

(escócia), Festival de Otoño /madrid, Spring 

Dance (Holanda) e Klapstuck (Bélgica), Tanz-

plattform (Frankfurt).
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novo circo

extrêmités
CompanHia Cirque inextremiste (fr)

29 mai | qui 21h45 | aCert, tondela

30 mai | sex 21h00 | teatro viriato, viseu 

31 mai | sáb 22h30 | teatro viriato, viseu

70 min. | m/ 6 anos 

preço: 2,50€ (receita de bilheteira reverte a favor da VÁRIOS – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL)

Bim, Bam, BOOm estão em equilíbrio. Bim cai. 

Quem resta? resposta: ninguém! se Bim cai, 

caem todos.

Os três protagonistas do Cirque inextremiste 

são fundamentalmente e irreversivelmente 

loucos! Não se tinha ainda visto na História 

do Circo, um espetáculo com botijas de gás 

e pranchas de madeira, que conquistasse 

um mundo sempre em perigo e em colapso, 

sustentando-se nas leis da precariedade. 

as botijas rolam, deslizam, sobem e descem 

a pique como no mar alto. se há uma falha, 

tudo falha. a solidariedade e a suspensão 

da respiração é o que nos salva. 

Criação coletiva Yann Ecauvre, Sylvain Briani-Colin 

(ou Jérémy Olivier) e Rémi Lecocq

Sobre uma ideia de Yann Ecauvre

Encenação e aspeto exterior

Stéphane Filloque e François Bedel

Cenografia Julien Michenaud,

Sébastien Hérouart e Michel Ferandon

Produção, administração,

e difusão Géraldine Gallois e Jérôme Souchet 
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TeaTro de objeTos

CHez CoCotte
CompanHia CaraBosse (fr) 

29 mai | qui 21h30 | mercado 2 de maio, viseu

30 mai | sex 22h30 | mercado 2 de maio, viseu

31 mai | sáb 22h30 | mercado 2 de maio, viseu

55 min. aprox. | Todos os públicos

Chez Cocotte é uma fantasia muito singular 

em oito atos para um velhote reformado 

e mais ou menos 55 panelas de pressão. 

Trata-se de uma máquina formidável, no 

fundo, um teatro “a vapor” com carvão em 

brasa, chamas azuis e o frenesim do vapor 

das panelas onde se prepara um cozido à 

moda do norte. 

Chez Cocotte é uma bomba de pequenas 

malícias saída diretamente da imaginação 

de um “paz de alma” a quem os vizinhos al-

cunham do “panela de pressão”. esta noite, 

será provavelmente a primeira vez em que 

o espetáculo irá funcionar e o público vai 

acreditar.

Criação Companhia Carabosse e Pascal Rome

Encenação Pascal Rome

Direção de atores Jean Louis Cordier

Intérpretes Laurent Patard “cocotte”

e Baptiste Lechuga

Técnica Baptiste Lechuga

©
 d
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TeaTro de MarioneTas

Dans l’atelier
CompanHia tof tHéâtre (Be) 

30 mai | sex 10h00 e 14h00 | Clube de viseu, viseu

31 mai | sáb 15h00, 16h30 e 18h00 | Clube de viseu, viseu

01 Jun | dom 15h00, 16h30 e 18h00 | Clube de viseu, viseu

15 min. aprox. | m/ 8 anos

lotação 80 lugares

um pequeno espetáculo surpreendente que 

funciona como um convite para entrarmos, 

adultos e crianças, num ateliê onde se brin-

ca muito seriamente com marionetas. são 

quinze minutos estonteantes para contar 

as aventuras de uma marioneta que tenta 

construir-se a si própria para chegar a ser. 

Quinze minutos onde esta personagem luta 

com a matéria, com objetos e elementos, 

com os seus manipuladores, que ela tam-

bém não hesita em tiranizar.

Desenho, dramaturgia,

direção, cenografia e marionetas Alain Moreau 

Régie Christine Moreau

Workshop animação Sarah Demarthe,

Emilie Plazolles e Christine Moreau

Desenho de som Max Vandervorst

Desenho de luz Dimitri Joukovsky

Assistente de encenação

Gilbert Epron e Dimitri Joukovsky

Assistente de cenografia Sarah Demarthe 

Produção Margaud Carpentiers

Coprodução Arsenic 2
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novo circo

entre serre & JarDin
CompanHia atelier lefeuvre & anDré (fr)

30 mai | sex 11h00 | parque aquilino ribeiro, viseu

31 mai | sáb 16h00 | parque aquilino ribeiro, viseu

01 Jun | dom 16h00 | parque aquilino ribeiro, viseu

50 min. | Todos os públicos

estes dois não têm nada em comum! a 

sua aparência, as suas personalidades e 

os seus objetivos de vida estão a milhas 

de distância. um é vivíssimo, o outro usa a 

inteligência. entre a competição e a cumpli-

cidade, assim se constrói o seu mundo. ar 

livre e relva. 

Os nossos protagonistas sentem-se em 

casa em todo o lado, sentem-se em casa à 

chuva, à torreira do sol, na terra terra. Os 

objetos transformam--se nas suas cabeças, 

é aí que se encontra a sua poesia, o seu 

circo. 

Temos assim as condições perfeitas para o 

crescimento do absurdo “ao natural”. Como 

um vaso que contém sementes de sorrisos 

e a sua colheita, a felicidade do público, 

sempre.

Criação e interpretção

Didier André e Jean-Paul Lefeuvre

Produção

Atelier Lefeuvre & André e Par Les Chemins

©
 d
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Jean-Paul Lefeuvre e didier andré são co-

legas há vários anos mas vêm de contex-

tos sociais bastante diferentes. Nada fazia 

prever que ambos se dedicassem à área do 

Teatro e do Novo Circo. Jean-Paul Lefeuvre 

formou-se na área da agricultura, na cate-

goria de animais bovinos/suínos. didier an-

dré foi desenhador industrial na Moulinex.

Foi o gosto pelo malabarismo que os levou 

a inscreverem-se num workshop de artes 

circenses no Cirque du docteur Paradis. 

uma experiência que prosseguem, na pri-

mavera de 1985, quando decidem tentar a 

sua sorte no National Centre of Circus arts 

in Chalons, em Champagne. Jean-Paul Le-

feuvre e didier andré fazem parte do grupo 

de primeiros alunos formados nesta escola 

e apresentam em 1989 o seu primeiro es-

petáculo. Terminada a digressão, os dois 

intérpretes formam equipa com mais seis 

colegas de curso e criam Cirque O.

em 1994, Jean Paul Lefeuvre e didier andré 

enveredam por caminhos diferentes. didier 

andré integra o instituto de malabarismo de 

Philippe decouflé, enquanto que Jean-Paul 

Lefeuvre cofunda Que-Cir-Que. Os dois in-

térpretes reúnem-se novamente, em 2001, 

para criar La Serre, um espetáculo poético-

agrícola. desejosos de prolongar o pra-

zer obtido com La Serre, os dois investem 

numa versão mais longa da estufa e criam 

Le Jardin. em itinerância pela europa, desde 

2005, Le Jardin tem sido aplaudido de pé e 

a crítica especializada não lhe tem poupado 

elogios.

Biografia

Jean-paul lefeuvre e DiDier anDré
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insTalação / PerforMance

rua Direita
que finalmente se entorta
conceito e coordenação maDalena viCtorino e rafaela santos (pt)

paisagens e partituras sonoras luís Costa | Binaural/noDar (pt)

30 e 31 mai | sex e sáb 23h30 | rua Direita, viseu

Todos os públicos

a Rua Direita Que Finalmente Se Entorta é 

uma instalação visual e sonora que quer 

trazer para o centro das atenções a rua di-

reita de Viseu, oferecendo-lhe temporaria-

mente uma vida nova e surpreendente.

a rua direita estará aparentemente ador-

mecida na noite escura. No entanto, quan-

do o público chega, verá que, da escuridão 

sobressaem as montras que, iluminadas de 

forma íntima e particular, estarão transfi-

guradas. dentro das montras, pessoas que 

habitualmente são só transeuntes, darão a 

cada uma delas, um sopro fresco, fazendo 

tudo o que se vende dentro ganhar movi-

mento e novos sentidos.
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Cocriadores Fernando Giestas, Ernesto Acosta, Ana Cristina Pereira, Leonor Barata, Ricardo Machado,

Patrick Murys, Sónia Barbosa e Albino Moura

Intérpretes Ana André, Ana Barbero, Ana Cláudia Pinto, Adriana Lopes, Albino Moura, Alcina Afonso, Alexandra Lima, 

Alexandre Guimarães, Alexandre Rodrigues, Andreia Morgado, Aurora Batista, Beatriz Almeida, Bernardo Garcia,

Bruno Costa, Carla Gomes, Carlos Reis, Catarina Keil, Catarina Marques, Carolina Vaz, Cátia Cardoso, Célia Rodrigues, 

Cláudia Barão, Cristina Azevedo, Cristina Nogueira, Cristina Teixeira, Constança Mateiro, Daniela Fonseca, Diana Lopes, 

Eduarda Ferreira, Emília Castilho, Eliseu Costa, Ernesto Acosta, Fernanda Soares Melo, Gabriela Silva, Isabel Moura,

Isabel Obrist, Ivo Keil Amaral, Joana Bigote, Joana Garcia, Joana Sevivas, José Crúzio, José Pereira, Leonor Barata,

Leonor Esteves, Lia Fabíola, Liliana Oliveira, Lucília Marques, Luís Martins, Manuela Antunes, Manuela Bento,

Marco Esteves, Marcelo Silva Margarida Carvalho, Margarida Quintal, Margarida Fonseca, Maria Eduarda, Marta Lourenço, 

Matias Moura, Mauro Melo, Melanie Ferreira, Miguel Almeida, Miguel Pinto, Nelson Afonso, Nelson Martins, Nuno Pereira, 

Patrícia Santos, Paula Costa, Pedro Gomes, Rafael Gomes, Rafaela Rodrigues, Raquel Fruela, Ricardo Pereira, Rita Obrist, 

Rodrigo Loureiro, Roger Bento, Rui Pedro Pêva, Rute Figueiredo, Sara Lopes, Sara Santos, Solange Lima, Sónia Ramos, 

Sónia Rodrigues, Susana Cálix, Susana Costa, Tânia Catarino, Tânia Pereira e Tiago Peres

estudou e formou-se em dança contempo-

rânea, composição coreográfica e pedago-

gia 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 úl-

timas 3 décadas, o seu trabalho tem se evi-

denciado pela criação de muitos projetos 

culturais e artísticos de dimensão comu-

nitária, que sempre se vocacionam para a 

aproximação entre discurso e prática artís-

tica e a sociedade em geral.

interessa-se também pelo público jovem e 

cria no Centro de Pedagogia e animação 

do Centro Cultural de Belém, entre 1996 e 

2008, o primeiro espaço em Portugal, de 

programação de fruição artística interna-

cional para um público jovem. Leciona em 

várias instituições de ensino superior. Cria 

múltiplas peças coreográficas que frequen-

temente envolvem pessoas de idades e 

com experiências de vida muito diferentes 

e intérpretes profissionais. Tem ganho vá-

rios prémios com os seus projetos. O seu 

trabalho é reconhecido pela sua carga hu-

manística. Vive preocupada com a importân-

cia da educação artística de cada e todas as 

pessoas.

Biografia

maDalena viCtorino | Coreógrafa, professora e programaDora
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Nasceu em 1972. É cofundadora da amarelo 

silvestre, assumindo a direção artística, jun-

tamente com Fernando Giestas. Terminou 

a licenciatura Bi-etápica de Teatro e edu-

cação, em 2007, e o bacharelato em forma-

ção de atores, em 1995, na escola superior 

de Teatro e Cinema de Lisboa. Fez o curso 

de formação de atores do iFiCT, em 1991. 

estreou-se como atriz em 1994, com Gre-

ensleeves, de Joyce Carol Oates, encenação 

de Jorge silva melo, tendo, desde então, tra-

balhado com diversos encenadores, como 

Bruno Bravo, ana Nave, João Brites, John 

mowat, sandra Faleiro, diogo dória, Chris-

tinne Laurent, maria emília Correia, ana Tá-

men, antónio Pires, maria Gil, sónia Barbosa. 

Passou por diferentes teatros, como T. da 

Cornucópia, T. da malaposta, T. são Luiz, T. da 

Trindade, Culturgest, CCB, Gulbenkian, T. do 

Chapitô, T. Taborda, T. da Comuna, T. Viriato, 

T. da Cerca de s. Bernardo, entre outros. re-

cebeu o Prémio Melhor Atriz – Teatro na Dé-

cada, com a sua interpretação em Sob um 

bosque de leite, dylan Thomas, encenação 

de sandra Faleiro, no acarte, em 1996. em 

dança, participou em espetáculos de Olga 

roriz (Anjos e arcanjos…) e madalena Vitori-

no (Caruma) e (VISEU A…). entre 1999 e 2009, 

participou em diversos telefilmes e curtas 

e longas-metragens de cinema, com reali-

zadores como Jeanne Waltz, manuel mozos, 

alain Tanner, rosa Coutinho Cabral, Jorge 

silva melo, raquel Freire, edgar Pera, rita 

Nunes e Jean Teddy Filippe, entre outros. É 

formadora de Teatro no Lugar Presente/

Companhia Paulo ribeiro desde 2004. 

atriz, encenadora e formadora, licenciada 

em estudos Teatrais/interpretação na es-

mae do Porto, em 1999. Como atriz trabalha 

em Portugal e em itália (onde viveu entre 

2002 e 2009) com rogério de Carvalho, 

elisabete disdier, alan richardson, antónio 

Capelo, Pierre Voltz, Nuno Cardoso, andrej 

sadowsky, saguenail, Graeme Pulleyn, ra-

faela santos, Joana Craveiro, Fortunato 

Cerlino, Francesco saponaro, angelo Callipo, 

stefano Botta, Luciano melchionna, emanue-

la Guaiana, Cristina Pezzoli e Letizia russo, 

entre outros.

É responsável pelas encenações de o Porto 

a Napoli (Teatro Comunale de Caserta, itá-

lia - 2007), Estilhaços a partir de a. Tchekov 

(Projeto Off – 2009) Crime e Salvação a par-

tir de marguerite Yourcenar, (Naco – 2009), 

Pinóquio a partir de Carlo Collodi, (Compa-

rafaela santos

sónia BarBosa
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nhia Paulo ribeiro/Teatro Viriato – 2010), Os 

malandros a partir de Bertolt Brecht (Proje-

to Off – 2011), Eira a partir de ana de Castro 

Osório e Vergílio Ferreira (Naco – 2011), Árvo-

reSer a partir de Ítalo Calvino (Teatro Viriato 

– 2012), Suspenso a partir de saviano, dos-

toievski, Henry miller e dylan Thomas (Jar-

dins Efémeros, 2012), Um Sonho a partir de 

W. shakespeare (Projeto Off – 2013), Babel 

de Letizia russo (Propositário Azul – 2013), 

entre outras.

É licenciada em Filosofia pela universidade 

de Coimbra e completou a pós-graduação 

em estudos artísticos na mesma instituição.

Fez a sua formação em dança no Forum 

dança, onde foi aluna de Howard sonnen-

clair, Francisco Camacho, madalena Victori-

no, andré Lepecki, Thierry Bae, entre outros.

Foi intérprete em vários espetáculos de 

dança e de Teatro dos quais destaca: a co-

laboração com o Tof Théâtre (Bruxelas) em 

Duel; Miss Liberty de mónica Lapa; As Pulgas 

de salmo Faria e Cyrano de Claudio Hoch-

man.

desde 2000, dedica–se também às artes 

para a infância e juventude tendo sido co-

laboradora

regular de várias instituições como forma-

dora (Centro Cultural de Belém, CeNTa, a 

moagem e Centro Cultural Vila Flor) e ten-

do criado vários espetáculos para o públi-

co jovem: A Menina do Mar (Ócios e Ofícios, 

2004), Pretas e Vermelhas Penduradas nas 

Orelhas (a moagem, 2007), TerraTorga (O Te-

atrão, 2007) e Fios e Labirintos (O Teatrão, 

2009).

leonor Barata
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Nasceu no Porto em 1964. iniciou os estu-

dos em dança no BalleTeatro do Porto, que 

prosseguiu na escola de formação de baila-

rinos do Ballet Gulbenkian e posteriormen-

te na da Companhia Nacional de Bailado, 

cujo corpo de baile integrou até 1991.  

É desde 1995 o produtor da Companhia 

Paulo ribeiro, e leciona Técnica de dança 

Clássica na escola de dança Lugar Presen-

te, a par da frequência do mestrado em en-

sino da dança da escola superior de dança 

de Lisboa. 

Originário de Caracas, Venezuela. estudou 

ballet clássico em 1975 na escola Bal-

let arte. Frequentou a Fundação Gustavo 

Franklin, em Caracas. estudou dança Jazz 

e moderno na alvin ailey dance scholl em 

Nova iorque. 

O seu percurso profissional, iniciado na dé-

cada de 1980, no Ballet do Teatro Teresa 

Carreño, inclui múltiplas participações no 

ballet clássico, realizando tournées interna-

cionais que transportaram o seu talento por 

vários países do mundo (Porto rico, Colôm-

bia, Peru, Brasil, argentina, uruguai, França, 

espanha, eua, reino unido).

ernesto acosta chega a Portugal, ao Porto, 

em 1992 onde continua o seu percurso pro-

fissional no Ballet Teatro do Porto como bai-

larino e professor. Foi o pioneiro das danças 

latino-americanas em Portugal, realizando 

a sua participação em diferentes canais da 

televisão Portuguesa como rTP1, rTP2, TVi 

e siC. Fundou sabor Latino em 1994, junta-

mente com Graça Pinto. a primeira escola 

de danças Latino-americanas em Portugal. 

actualmente é professor de movimento e 

dança da Companhia de dança afrolatin-

connection, Porto. É também professor de 

dança Jazz, Clássico, moderno e Latinas na 

escola Lugar Presente, Viseu. 

alBino moura

ernesto aCosta
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insTalação

paisagem Humana
Com livros
conceito maDalena viCtorino (pt)

31 mai | sáb 11h30 | mercado 2 de maio, viseu

40 min. aprox | Todos os públicos

imagine uma Paisagem Humana: cem, talvez 

duzentas pessoas silenciosas lêem durante 

meia hora numa praça. Pais lêem baixinho 

aos seus filhos, pessoas dispersas pelo es-

paço, sentadas, deitadas, de pé, encostadas 

a uma árvore, acompanhadas de muitas e 

muitas palavras, que são lidas para dentro, 

mas que chegam longe. uma instalação que 

será complementada com o robô Skryf, que 

escreve no chão, fragmentos dos textos que 

em silêncio trespassam o ar.

©
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arTes PlásTicas

véro Des CHapeaux
de veronique follet (fr) 

31 mai e 01 Jun | sáb e dom 11h00 às 13h00 e 15h00 às 18h00 | praça da república (rossio), viseu

Todos os públicos

muitos materiais de todos os tipos e cores, 

esperam o seu momento de glória dentro de 

um carrinho de mão. as pessoas são convi-

dadas a sentarem-se confortavelmente ao 

pé da artista plástica e a emprestarem a sua 

cabeça a pequenas esculturas chapeleiras. 

O processo inicia-se com uma breve conver-

sa inspiradora. O chapéu ganha forma na ca-

beça “dos clientes” entre clicks de agrafador 

e vai assumindo a personalidade que os ob-

jetos escolhidos lhe queiram atribuir. 

Já com as esculturas instaladas na cabeça, 

as pessoas passearão felizes e seguras 

pelas ruas de Viseu com os seus novos cha-

péus, surpreendendo quem passa e rouban-

do elogiosos cumprimentos.

©
 d
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PerforMance

tHe green man
de peter miCHael Dietz (Dk)

31 mai e 01 Jun | sáb e dom 16h00 às 18h00 | várias ruas no centro da cidade, viseu

Todos os públicos

O Green Man é um Viking moderno, que via-

ja para descobrir as suas raízes. Necessita 

da atenção das pessoas para sobreviver. É 

omnipresente, vai onde poucas pessoas vão. 

O Green Man é um grandioso guerreiro, que 

gosta muito de todos e de todas. ele luta por 

cada um de nós. 

atenção! O Green Man, o moderno Viriato, 

está na cidade e virá visitar qualquer um de 

nós quando menos esperarmos.

Criação e interpretação Peter Michael Dietz

Fotografia Luís Belo

©
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dinamarquês, residente em Lisboa des-

de 1993 e no recife entre 2000 e 2005. É 

bailarino, coreógrafo e professor. estudou 

na european dance development Center 

(eddC), na Holanda, onde finalizou o curso 

de bacharel em dança. integrou, como per-

fomer, as companhias re.al (João Fiadeiro), 

Circular ar Companhia de dança (amélia 

Bentes), Jangada de Pedra (aldara Bizarro) 

e a Companhia Clara andermatt. atualmen-

te trabalha com a Companhia Paulo ribeiro. 

Colaborou no projeto república dança com 

direção de Giacomo scalisi e cocriação de 

Nuno Nunes. Fez consultoria de coreografia 

com madalena Vitorino para Vale, em 2009 

e Lã e neve, em 2011. integrou ainda ali-

bantes, de romulus Neagu, como cocriador 

em 2011. Faz parte de intruso - associação 

Cultural de Viseu. Criou I Don’t Belong here... 

Believe Me… para o festival 2 ou menos de 

Naco, 2011.

Tem apresentado os seus trabalhos na 

europa e no Brasil. entre as suas criações 

contam-se: Leão de Lisboa, Dedication to 

Nonsense, Versão Live, Valquírias, Made in 

Brasil, Debaixo dos Lençóis, Valquíria Vol-

tando, Solo Sem Som, Quase Sem Pegadas, 

Viva o momento, Seven Solos for eleven 

scenes falling through, Mistoraba, Os reis, 

Alguns pedaços de dança, I Don’t Belong 

here... Believe Me…, entre outros. Foi diretor 

artístico e professor do Cem – Centro em 

movimento, onde continua a lecionar.

Biografia

peter Dietz
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insTalação sonora

a CiDaDe De mateus:
uma Campanologia viseense 
Binaural / noDar (pt)

31 mai | sáb 20h30 | várias igrejas e adro da sé, viseu

50 min. aprox. | Todos os públicos

a Cidade de mateus é uma composição 

sonora de Luís Costa executada exclusiva-

mente pelos toques e amplificação sono-

ra de sinos de sete igrejas e capelas da 

cidade de Viseu a serem atividados por 

dezenas de jovens voluntários (ligados 

às várias paróquias de Viseu) a partir de 

uma partitura gráfica com instruções liga-

das à própria perceção sonora da cidade, 

criando uma uma fonosfera específica e 

irrepetível numa das cidades icónicas na 

história religiosa de Portugal. serão pro-

postos ao público dois percursos a serem 

percorridos em simultâneo com a inter-

pretação da obra, culminando ambos no 

Largo da sé.

a Cidade de mateus parte de diversas 

fontes e influências que contribuem para 

uma narrativa que atua na ativação emo-

cional da obra, a qual tenta assim escapar 

a um caráter sonoro puramente paisagís-

tico: desde logo, a carga simbólica e liber-

tadora da subida de jovens às torres dos 

campanários, locais tidos de difícil acesso, 

mas também a ligação narrativa à impor-

tância teológica de s. mateus, santo que dá 

nome à feira ancestral da cidade de Viseu. 

O mateus do envagelho da condenação da 

ostentação na prática de três obras fun-

damentais do Judaísmo, a esmola, o jejum 

e a oração, nesse sentido absolutamente 

contemporâneo, em tempos em que a soli-
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dariedade é cada vez mais instrumento de promoção e legitimação social.

ESCOLHA O SEU PERCURSO:

PERCURSO 1 

igreja dos Terceiros; Praça da república;

Largo major Teles; rua Nunes de Carvalho; adro da sé

PERCURSO 2

igreja de são José; av. emídio Navarro; Largo mouzinho de albuquerque;

rua de são Lázaro; Calçada da Vigia; Largo antónio José Pereira; 

Travessa da misericórdia; adro da sé.

Autoria Luís Costa

Coprodução Binaural/Nodar e Teatro Viriato

Colaboração Artística Rui Costa

Colaboração Jovens das paróquias da cidade de Viseu

Parceiro Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu

1. escolher um ponto de partida e um percurso a seguir: igreja de Nossa senhora da Concei-

ção (paróquia de são José) ou igreja dos Terceiros (Parque aquilino ribeiro);

2. Ouvir o primeiro som de sino e afastar-se das restantes pessoas pelo menos 2 metros

3. Fechar os olhos durante um minuto;

4. abrir os olhos e fazer um esforço por “afinar” o ouvido, tentando identificar o maior núme-

ro possível de sons em redor e concentrar no significado profundo desses sons (deixando 

fluir memórias pessoais, impressões etc.);

guia De esCuta para a CiDaDe De mateus: uma Campanologia viseense De luís Costa
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5. durante a peça concentrar paralelamente a mente no universo sonoro da cidade e na 

noção evocativa trazida pelo toque dos sinos;

6. Caminhar seguindo o percurso escolhido, mas sempre lentamente, sentindo cada movi-

mento do corpo e sentindo a mente entrar no ritmo;

7. depois de cerca de 10 minutos e durante um minuto, pensar profundamente no seguinte 

excerto do sermão da montanha do envagelho de são mateus:

Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do 

contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. (mateus, 6:1);

8. depois de cerca de 10 minutos e durante um minuto, pensar profundamente no seguinte 

excerto do sermão da montanha do envagelho de são mateus:

Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas 

nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo: 

já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba 

o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo; e teu Pai, que vê o escondido, 

recompensar-te-á. (mateus, 6:2-4);

9 depois de cerca de 10 minutos e durante um minuto, pensar profundamente no seguinte 

excerto do sermão da montanha do envagelho de são mateus:

Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante 

abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo: já receberam sua 

recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá 

aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto; e teu Pai, que 

vê num lugar oculto, recompensar-te-á. (mateus, 6:16-18);

10. depois de cerca de 10 minutos e durante um minuto, pensar profundamente no seguinte 

excerto do sermão da montanha do envagelho de são mateus:

Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e 

nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo: já rece-

beram sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai 
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em segredo; e teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Nas vossas orações, não 

multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de 

palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lho 

peçais. (mateus, 6:5-8);

11. Chegando ao adro da sé, procurar um espaço não ocupado e fechar os olhos até ao fim 

da peça. Concentrar a mente na experiência dos sons da cidade, dos sinos e dos excertos 

do sermão da montanha.

12. Fim

a Binaural/Nodar é uma associação Cultural sem fins lucrativos fundada em 2004 com o 

intuito de promover a exploração e a pesquisa nos domínios da arte sonora experimental, 

com especial ênfase na transversalidade de media e linguagens e na articulação entre 

a produção artística e o contexto envolvente, particularmente ao desenvolver atividades 

nos espaços rurais de Nodar e do maciço da Gralheira (concelho de são Pedro do sul, sub-

região de Lafões), através da plataforma de experimentação coletiva Nodar rural art Lab.

a Binaural/Nodar desenvolve atividades de criação, produção, divulgação, pesquisa e for-

mação, com o objetivo de se estabelecer como uma plataforma para a experimentação e 

partilha de pensamento teórico nos domínios da tecnologia, media e praxis artística.

soBre a Binaural/noDar
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Presidente da direção e diretor institucional, 

financeiro e educativo da Binaural/Nodar. 

Tem formação em economia, foi professor 

universitário na área de métodos de previ-

são e dedicou quinze anos a uma intensa 

vida profissional na área financeira (foi di-

retor de riscos do Banco mello) e de gestão 

operacional e sistemas (foi administrador 

pelos pelouros operacionais do Grupo 

Orey). está ligado às artes multimédia desde 

1991, inicialmente enquanto hobby, a partir 

de 2006 enquanto profissão. Começou por 

escrever artigos e recensões críticas a títu-

lo pessoal e em vários blogs. escreve para 

publicações ligadas a arte e cultura (revista 

[up]arte, revista Boa união, Lura, etc.).

autor de ensaios científicos e orador con-

vidado em conferências e palestras cien-

tíficas e de divulgação sobre artes, criati-

vidade no espaço rural e desenvolvimento 

rural. desde 2006 que desenvolve projetos 

de documentação sonora e vídeo das regi-

ões do maciço da Gralheira e da serra do 

montemuro. realizou o documentário sono-

ro/vídeo experimental: Onde nasce o meu 

Paiva?, estreado em 2011 durante o Festival 

Paivascapes #1.

autor e coordenador do projeto educativo 

“aldeias sonoras”, o qual consiste no mape-

amento sonoro de zonas rurais portugue-

sas, em paralelo com o seu levantamento 

geográfico, histórico e sócio-cultural. O 

projeto envolve escolas básicas e secun-

dárias de zonas rurais de diversas regiões 

de Portugal, tendo sido percorridas mais de 

200 aldeias ao longo das várias sessões 

do projeto. desenvolve ainda uma intensa 

atividade de coordenação de laboratórios e 

conferências na área da expressão criativa 

territorial, ministrados em Portugal e no es-

trangeiro.

enquanto artista sonoro, publicou na edi-

ções Nodar em 2011 juntamente com o 

artista sonoro inglês Jez riley French o Cd 

Sonata for Clarinet and Nodar. Coeditou em 

2011 também na edições Nodar o catálogo 

retrospetivo e Cd duplo Três Anos em Nodar 

– Práticas Artísticas em Contexto Específico 

no Portugl Rural e editou já no final de 2012, 

ainda na edições Nodar, um livro de textos 

ensaísticos e entrevistas Viver um Mundo 

Antigo: Textos de Arte e Território (2012-

2008).

Biografia

luís Costa
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Música

fresCo
de miquel Bernat e Drumming gp (pt)

31 mai | sáb 21h30 | adro da sé, viseu

35 min. aprox | Todos os públicos

Trata-se de um acontecimento musical 

“extraordinário” que junta no adro da sé o 

maestro miquel Bernat, o iluminador Nuno 

meira e cinco bandas do distrito de Viseu. 

É a peça sonora e coreográfica Fresco de 

Luca Francesconi, o pretexto. miquel Ber-

nat transporta a obra para as artérias da 

cidade, criando uma espiral sonora e visu-

al, em que cada banda representará um 

país diferente numa clara metáfora da eu-

ropa. a propósito do desenho de luz, Nuno 

meira disse que o desafio foi o de desco-

brir como os elementos de luz orgânicos e 

digitais entram em diálogo com a música 

inquietante e perturbadora desta peça de 

música contemporânea.

Composição Fresco Luca Francesconi

Direcção artística Miquel Bernat

e Drumming GP – Grupo de Percussão

Maestro central Miquel Bernat

Desenho de luz Nuno Meira

Assistente de desenho de luz Joaquim Madaíl

Interpretação Sociedade Musical 2 de Fevereiro

de Santar, Orquestra Filarmónica de Ribafeita,

Conservatório Regional de Música de Viseu,

Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo

e Orquestra POEMa
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surgiu em 1999 do primeiro curso superior 

de percussão aberto em Portugal, cinco 

anos antes, pela escola superior de música 

e artes do espetáculo do Porto, com o apoio 

do instituto Politécnico e da escola Profis-

sional de música de espinho.

sob direção de miquel Bernat, percussionis-

ta e pedagogo de prestígio internacional, o 

agrupamento, formado por alunos e pro-

fessores, ostentando no seu currículo de-

zenas de atuações em todas as principais 

salas do país; Fundação Gulbenkian, TNsJ do 

Porto, Culturgest, Centro Cultural de Belém, 

Fundação serralves, Casa da música, etc. e, 

também no estrangeiro: espanha, Bélgica, 

França, Brasil, alemanha, África do sul.

Foi grupo residente da programação musi-

cal da Porto 2001, Capital europeia da Cultu-

ra com oito atuações apresentando os mais 

distintos programas, e vem colaborando em 

parceria com o Teatro Nacional de são João 

na exploração das músicas escénicas desde 

1999.

drumming resulta também da evolução da 

percussão erudita em Portugal e na própria 

cultura ocidental, contribuindo, através da 

divulgação das grandes obras contemporâ-

neas, para um ganho progressivo de públi-

co para esta especialidade, no seio da qual 

percorre as vias da inovação sonora e da 

poética do espetáculo enquanto momento 

cénico único e total.

Com a estabilização em termos profissio-

nais e autónomos, o projeto drumming pas-

sou a desempenhar um papel central na 

divulgação do mais significativo repertório 

existente para percussão, entrando numa 

fase de desenvolvimento do seu próprio re-

pertório com compositores internacionais e 

portugueses.

Nos últimos anos, tem-se consolidado a 

singularidade do papel de «drumming» na 

cena musical portuguesa, mediante apre-

sentações que vão da percussão erudita, ou 

do Rock-Jazz-World Music, à música de cena 

para teatro, ópera e bailado, passando pela 

programação contemporânea temática. O 

grupo tem, igualmente, apresentado pro-

gramas concebidos para fins itinerantes e 

didático-pedagógicos de trabalho com não 

profissionais.

No campo da pesquisa, a organização de se-

Biografia

Drumming - grupo De perCussão
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Percussionista versátil e intérprete de alto 

prestígio, tocou em estreia mundial mais 

de 60 obras especialmente escritas para si 

ou para os grupos que integra como o duo 

Contemporain (de roterdão), Trio allures, ic-

tus Quartet e ictus ensemble.

estudou nos Conservatórios de Valência, 

madrid, Bruxelas e roterdão. Ganhou o Pré-

mio Especial de Percussão do Concurso de 

Gaudeamus (Holanda 1993), o 2º Prémio do 

Concurso E. Nakamichi (usa:1992) e o Pré-

mio Extraordinário Fim de Carreira de Ma-

drid.

dá concertos frequentemente em toda a 

europa, américa do Norte, américa do sul, 

Ásia e austrália, estreando no Festival de 

Ars Música de 1996 o Concerto de marimba 

de david del Puerto.

Gravou vários Cd´s para as editoras adda, 

eTCeTra, GLOBe e TaLL POPies, tendo igual-

mente gravado ao vivo para as emissoras 

BBC de inglaterra, aBC de austrália, radio 

itália, BrT de Bélgica e radio Nacional Vene-

zuelana.

a sua versatilidade leva-o a explorar os 

campos de música clássica atuando com a 

Orquestra sinfónica Ciutat de Barcelona e 

royal Concertgebouw de amesterdão.

Tem exercido a sua atividade docente nos 

Conservatórios de Bruxelas e de roterdão 

e atualmente desenvolve uma importante 

atividade pedagógica em Portugal na es-

cola superior de música e das artes do es-

petáculo (Porto) e na escola Profissional de 

música de espinho.

realizou ainda masterclasses nas mais 

prestigiadas universidades e Conservató-

rios do mundo como por exemplo a escola 

Cívica de milano, Conservatório de sidney, 

universidade de melbourne, royal Northern 

College of music of manchester, Guidhall 

school of music de Londres e Konservato-

minários e conferências e a elaboração de 

um programa pedagógico próprio, integram 

uma atividade orientada numa perspetiva 

eclética que integra também o trabalho de 

atelier experimental, por onde passam tra-

balhos coreográficos, de ligação à música 

eletrónica e fusão com outros géneros mu-

sicais e artísticos.

miquel Bernat
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rium de Nuremberga, no âmbito da investi-

gação, difusão e interpretação da música de 

percussão contemporânea.
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Música

Jesus BlooD
Has never faileD me Yet
de miquel Bernat e Drumming gp (pt)

01 Jun | dom 01h00 | largo mouzinho de albuquerque, viseu

40 min. aprox | Todos os públicos

uma habitação sonora da cidade irá dar 

neste concerto sui generis, único e insólito, a 

oportunidade de vermos um maestro a con-

duzir não somente a música das cinco ban-

das deste distrito, como a sua diversidade, a 

sua espacialidade e a sua mobilidade. serão 

uma comunidade musical que se move na 

direção de um hino. um hino à tristeza, um 

hino sobre os abandonados e os sem-abrigo. 

de alguma forma, o símbolo do que somos... 

um trabalho do qual emerge uma profundi-

dade emotiva, digna de ser vivida e sentida.

Direcção artística Miquel Bernat

e Drumming GP – Grupo de Percussão

Maestro central Miquel Bernat

Interpretação

Sociedade Musical 2 de Fevereiro de Santar,

Orquestra Filarmónica de Ribafeita,

Conservatório Regional de Música de Viseu,

Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo

e Orquestra POEMA

A partir da obra

Jesus Blood Has Never Failed Me Yet de Gavin Bryars
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cineMa

filmes De animação
Cine CluBe De viseu (pt)

esCola seCunDária viriato

internato viseense De santa teresinHa

esCola BásiCa Do 1º CiClo De santiago

01 Jun | dom 11h00 | teatro viriato, viseu

45 min. aprox | Todos os públicos

O telefone substituto, de Luca Camilleri, A 

mulher esqueleto, conto tradicional inuit, Os 

meus vizinhos, de rotzen Zerep, são três his-

tórias sintonizadas com um dos temas ex-

plorados de forma transversal no programa 

do VISEU A..., o terror. a partir destes textos, 

o Cine Clube de Viseu e as escolas eB 1º Ci-

clo de santiago, escola secundária Viriato e 

internato Viseense de santa Teresinha cria-

ram três curtas de animação. 

Aprender em Filmes consiste na realização 

de filmes animados, a partir dos contributos 

de cada participante, desde o trabalho plás-

tico de construção de cenários, adereços e 

personagens, animação e por fim a sono-

rização e filmagem. Cada curta-metragem 

resulta, assim, de um processo partilhado, 

utilizando diferentes técnicas de cinema de 

animação – pixilação, marionetas de papel 

recortado, desenhos animados no quadro 

preto, etc.

©
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Música original e ambiente sonoro Ana Bento

Edição e pós-produção Graça Gomes

Participantes Alunos Ana Rita Neves, Andreia Cardoso, Andreia Rodrigues, António Ribeiro, Beatriz Salgado,

Carolina Rodrigues, Diana Carvalhinha, Ema Almeida, Jessica Ani, Miguel Giestas, Mónica Almeida, Renato Ferreira,

Rita Neves e Rui Almeida (Escola Secundária Viriato); 

Andreia Pinto, Carina Sofia, Catarina Chiquelho, Clara, Jéssica Almeida, Lisete Santos, Margarida Santos, Patrícia Tavares, 

Sandra Monteiro, Sandra Pinto e Tatiana Bastos (Internato Viseense de Santa Teresinha); 

Ana Maria, André Marques, Bárbara Cardoso, Beatriz Gomes, Bruno Luís, Diana Dias, Erica Carvalho, Filipa Figueiredo, 

Francisco Peres, Guilherme Alexandre, Guilherme Cartaxo, Guilherme Marques, Gustavo Santos, Inês Lima, Marisa Cabral, 

Mariana Isabel, Mariana Lopes, Ricardo Albuquerque e Tatiana Costa (Escola Básica do 1º Ciclo de Santiago)

Apoio Rodrigo Francisco 

Projeto Financiado por Ica – Instituto do Cinema e Audiovisual 

Fundado em 1955 por iniciativa de um gru-

po de cinéfilos viseenses, o CiNe CLuBe de 

Viseu teve, logo na sua primeira fase de 

existência, momentos altos de intervenção 

cultural, num período da vida do nosso país 

em que era difícil tal ação. Projetando fil-

mes para público em geral, no Cine rossio, 

e para público infantil, no Clube de Viseu, to-

das as sessões eram, já na altura, acompa-

nhadas por textos de apoio e por palestras. 

Perspetivando a divulgação e o estudo do 

Cinema, como arte e cultura, nos seus múl-

tiplos aspetos, durante a sua história o CCV 

desenvolveu várias iniciativas, no campo 

da formação, exposições, concursos, etc. 

Conseguiu grande notoriedade dinamizan-

do áreas como o teatro, as artes plásticas, 

a música, e especialmente com a sua sec-

ção de Fotografia e o Concurso anual de 

Fotografia. em períodos de adormecimento 

cultural de Viseu, o CCV foi um pólo de ani-

mação cultural de relevo.  

No segundo semestre de 1985 o CCV muda-

se para a sua sede atual, no Centro Histó-

rico de Viseu, onde centraliza a atividade e 

instala a biblioteca e arquivo. as sessões 

de cinema têm lugar pelos mais importan-

tes espaços culturais de Viseu: auditório da 

Casa-museu de almeida moreira, auditório 

mirita Casimiro e, desde 1997, no instituto 

Biografia

Cine CluBe De viseu
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Conhecer o mundo através de uma expres-

são de arte, na sua complexidade histórica 

e, também, lúdica, é o desejo que leva o Cine 

Clube de Viseu a atuar ao longo da sua já 

longa história “com o simples objetivo de, 

para que a memória cinéfila não se perca, 

divulgar o cinema enquanto arte e numa 

perspetiva de cultura integrada” (declara-

ção de princípios, CCV/1955). 

Pensando nas lacunas existentes na forma-

ção educativa em relação à sensibilização 

de jovens e crianças na área do audiovisu-

al, concebemos um projeto global de inter-

venção com a comunidade escolar, visando 

a criação de alternativas e complementos 

aos currículos. O projeto “Cinema para as 

escolas”, realizado anualmente desde 1999, 

cumpre a missão de aliar a formação pes-

soal à sensibilização e formação cinemato-

gráfica e audiovisual. 

No contexto cultural e educativo português, 

a atividade do Cine Clube de Viseu procura 

diminuir o fosso existente entre o currículo 

escolar e a omnipresente cultura audiovisu-

al, e esta responsabilidade não dispensa a 

atuação permanente em toda a região.

Português da Juventude. Neste ano foi re-

conhecida ao CCV a utilidade Pública “pelo 

mérito cultural desenvolvido ao longo da 

sua história”.  

em 1999, teve início o projeto Cinema para 

as escolas, realizado anualmente e que 

visa a sensibilização e formação de novos 

públicos para o cinema. entre 2004 e 2006, 

em parceria com a aCerT de Tondela, o CCV 

desenvolveu o projeto Comum-rede cultu-

ral, uma plataforma pioneira em Portugal: 

consistiu numa programação artística e cul-

tural supramunicipal, abrangendo mais de 

100 mil habitantes em sete municípios de 

três distritos (aguiar da Beira, mangualde, 

Oliveira de Frades, santa Comba dão, sever 

do Vouga, Tondela e Vouzela).

O CCV é hoje uma instituição empenhada 

em cumprir o seu papel cada vez com mais 

profissionalismo, com o simples objetivo de, 

para que a memória cinéfila não se perca, 

divulgar o cinema enquanto arte e numa 

perspetiva de cultura integrada.

Cinema para as esColas
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Também realizamos filmes de animação 

ao longo do ano letivo. Cada filme integra 

um conjunto de oficinas que, utilizando o 

cinema de animação através de diferentes 

técnicas (pixilação, marionetas de papel re-

cortado e de plasticina, desenhos animados 

no quadro preto, etc), proporcionam um tra-

balho organizado em conjunto com alunos e 

professores. Com vista a permitir uma con-

tínua valorização da atividade, os filmes são 

realizados por associações e realizadores 

convidados pelo CCV.

aprenDer em filmes
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Música

tora tora Big BanD (pt)

01 Jun | dom 21h00  | largo mouzinho de albuquerque, viseu

90 min. aprox | Todos os públicos

a Tora Tora Big Band reúne um cocktail 

universal de músicos e de várias influên-

cias sonoras. Formada em Lisboa em 2001 

com músicos de diversas nacionalidades, 

esta almost Big Band oferece world music 

numa fusão de jazz com afro, Latin, Funk, 

arabic, Trance, reggae e drum n’Bass. 

uma mistura cultural e musical que pro-

cura renovar o conceito tradicional de Big 

Band, oferecendo temas originais e cujo 

segredo é a combinação de um apurado 

naipe de metais e uma secção rítmica re-

quintada. Trompetes e Flugels Cláudio Silva e Johannes Krieger 

Trombone e Bombardino Lars Arens e Xavier Ribeiro 

Saxofones João Capinha e Desidério Lázaro 

Piano e Teclados Dan Hewson

Baixo Francesco Valente 

Bateria João Rijo

Percussão Sebastián Scheriff 

 Intérprete Vocal (convidada) Mariana Norton  

©
 d

r



90 // dim · Viseu a

+ INFO EM
www.teatroviriato.com
www.facebook.com/teatroviriato 
tel. 232 480 110

Apoios à divulgação

Obrigada por terem construído esta festa com o Teatro Viriato:

• Quartel da Paz • museu Grão Vasco • diocese de Viseu • santa Casa da misericórdia • Lar de santo antónio 
• igreja dos Terceiros • Lar rainha d. Leonor • Lar Viscondessa são Caetano • Lar de abraveses • Centro 
de dia de são José • escola secundária Viriato • escola eB1 de santiago • internato Viseense de santa 
Teresinha • escola secundária emídio Navarro • só sabão • Bar Lugar do Capitão • Bar Portvs Calle • Bar 
indiferente • agrupamento de escolas de Nelas • escola eB 2,3/s eng. dionísio augusto Cunha • assOPs 
– associação de Passos de silgueiros • GNr Viseu • PsP Viseu • edP • regimento de infantaria nº 14 • dra 
Fátima eusébio • Clube de Viseu • Hotel Grão Vasco • Lar escola santo antónio • Lira Keil • Lojistas para o 
espetáculo Rua Direita que Finalmente se Entorta: minimercado Central • Casa eunice • Bazar Litos • rocha 
e Chaves • ribeiro e Campos Lda. • Casa dos Queijos • Boutique Cavou • Casa roger • drogaria Ferreira 
• Confecções Pereira • sonho de Bebé • Gruta do mago • atoalhados Pedro Pinto • Frutaria Terra e mar 
• Joaninha • Beautiful star • Casa ernesto • Karbitex • elsa Cristina Contabilidade • a Nova económica • 
modas Brasília • Verdadeiro encanto • serra e Vale • Óptica Falcão • José alcides e Cervejaria Henrique 
Bidarra.
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Ação cofinanciada por

VISEU A 24 MAI a 01 JUN’14

UMA INICIATIVA TEATRO VIRIATO 
CONSULTORIA E COORDENAçãO ARTíSTICA GIACOMO SCALISI e MADALENA VICTORINO
COORDENAçãO DE PRODUçãO SANDRA CORREIA

Parceiros no programa de acolhimento

CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU 

Paulo ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo • 
Paula Garcia Diretora Adjunta • ana Cláudia Pinto 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 • raquel marcos Assistente de Secretariado • 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 andré rodrigues, Bruna Pereira, Bruno marques, Catarina Ferreira, daniela Fernandes, 
Franciane maas França, Francisco Pereira, Joana Tarana, João almeida, Luís sousa, margarida 
Fonseca, Neuza seabra, ricardo meireles, rui Guerra, sandra amaral e Vânia silva. 

Colaboração técnica

Estrutura financiada 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:

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


