
TEATRO VIRIATO EXIBE DOCUMENTÁRIO 
JOSÉ & PILAR NO MÊS DE FEVEREIRO
 
Depois da exibição do Filme do Desassosego, em Novembro de 2010, o Cinema 
continua a marcar a programação do Teatro Viriato, que recebe, no dia 17 de 
Fevereiro, o muito aplaudido documentário José & Pilar. Neste trabalho 
cinematográfico, o realizador Miguel Gonçalves Mendes revela sobretudo um José 
Saramago nunca visto, íntimo e pessoal. O realizador desfaz ideias pré-
concebidas e prova que génio e simplicidade são compatíveis. Centrado na
relação entre o escritor português e a jornalista espanhola Pilar Del Río, o 
documentário é também um testemunho raro sobre um homem, que se definia 
como frágil, e sobre a sua vontade sofrega de viver. José & Pilar é uma 
demonstração clara de que, como diz o vencedor do Nobel da Literatura (1998), 
tudo pode ser contado de outra maneira.
 
Na música, o mês de Feveiro reserva também espaço para uma homenagem ao 
Duo Ouro Negro, grupo que marcou a música portuguesa nos anos 60. Um tributo 
que conta com as vozes de Janita Salomé, Ritinha Lobo, Yami e Filipa Pais, que 
reucperam o reportório do grupo com um concerto intitulado Muxima (19 de 
Novembro). Mãe Preta, Vou levar-te comigo, Menino e Maria Rita são algumas 
das canções inesquecíveis que o Duo Ouro Negro deixou de herança à cultura 
musical portuguesa e que ganham nova vida neste concerto.
 

CINEMA  / DOCUMENTÁRIO

17 FEV

JOSÉ & PILAR
de MIGUEL GONÇALVES MENDES
 
 
Ensino Secundário
qui 10h30 e 15h00 | 125 min.
Preço: 2,5€
 
Todos os públicos
qui 19h00 e 21h30 | 125 min.
Preços: 5€ | 4€ (Amigos do Teatro Viriato e Sócios do Cine Clube de Viseu)



 
O livro A Viagem do Elefante é o ponto de partida para José & Pilar, um retrato da 
relação entre José Saramago e a mulher Pilar del Río, mas acima de tudo um filme 
sobre a vontade sôfrega de viver sentida pelo escritor.

O realizador Miguel Gonçalves Mendes, baseando-se no quotidiano do casal em 
Lanzarote e em Lisboa, na sua casa ou em viagens, mostra um Saramago 
desconhecido, desfaz ideias feitas e prova que génio e simplicidade são 
compatíveis.

José & Pilar é uma demonstração clara de que, como diz o vencedor do Nobel da 
Literatura (1998), tudo pode ser
contado de outra maneira.

 
Realização Miguel Gonçalves Mendes
Idioma Original Português / Castelhano
Produção JumpCut (Portugal)
Co-produção EL DESEO (Espanha) e O2 Filmes (Brasil)
Produtor Associado Abel Ribeiro Chaves / OPTEC, Lda
Televisões Associadas SIC (Portugal), YLE (Finlândia) e SVT (Suécia)
 
Iniciativa Cine Clube de Viseu Integrado no ciclo Europa 2011
Informação adicional em www.cineclubeviseu.pt 
Parceria Teatro Viriato
 

MÚSICA

19 FEV

MUXIMA
 
sáb 21h30 | 75 min. aprox.
Preços: B (7,5€ a 15€) / Jovem 5€
m/  6 anos

 
Mãe Preta, Vou levar-te comigo, Menino e Maria Rita são algumas das canções 
inesquecíveis que o Duo Ouro Negro deixou de herança à cultura musical 
portuguesa.

Cinquenta anos depois do surgimento deste grupo, uma nova geração de músicos 
portugueses, cabo-verdianos e angolanos, como Manuel d’Oliveira, Filipa Pais, 
Janita Salomé, Ritinha Lobo e Yami, recupera o reportório emblemático do Duo 
Ouro Negro num álbum de homenagem intitulado Muxima. Um tributo onde não 
faltam os ritmos angolanos, brasileiros ou as melodias do jazz, da soul e do funk 
que sempre marcaram a música sem fronteiras do lendário Duo Ouro Negro.

http://www.cineclubeviseu.pt/
http://www.cineclubeviseu.pt/


 
Vozes Yami, Ritinha Lobo, Filipa Pais e Janita Salomé
Guitarras Manuel D’Oliveira
Percussões Joaquim Teles (Quiné)
Bateria Marito Marques
Piano e Teclas Filipe Raposo
Som de Frente (FOH) Samuel Nascimento
Som de Palco (Monitores) Marco Batista
Iluminação Pedro Leston

 
Se precisar de receber a informação relativa à programação do Teatro Viriato com mais antecedência, por
favor responda a este email com essa indicação. Mais informações e fotografias contacte
anarodrigues@teatroviriato.com

Ana Filipa Rodrigues
Técnica de Imprensa e Comunicação

Largo Mouzinho de Albuquerque
Apartado 1057
3511-901 Viseu
T. +351 232480110
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