
PROGRAMAÇÃO DE MAIO NO TEATRO VIRIATO
 
A comédia protagonizada por Bruno Nogueira e Miguel Guilherme abre o mês de 
maio. É como diz o Outro (03 a 05 de maio) evoca o quotidiano em que cada um 
se revê, é baseada nos textos escritos e interpretados por Henrique Dias e Frede
rico Pombares, na rubrica com o mesmo nome, emitida no programa Cinco para a 
Meia-Noite, da RTP 2. Para rir e chorar... a rir! Segue-se Woyzeck (10 e 11 de 
maio), a mais recente criação do Teatro da Academia, que se apresenta no Teatro 
Viriato, no âmbito do Espaço Aberto. O coletivo, dirigido por Jorge Fraga leva à 
cena o texto de Georg Büchner, Woyzeck. No café-concerto/foyer sobe ao palco 
Guitolão (16 de maio), o projeto inovador de António Eustáquio e Carlos Barretto 
que se encontram sob a égide do guitolão.

 
TEATRO

03 a 05 MAIO

É COMO DIZ O OUTRO
com BRUNO NOGUEIRA e MIGUEL GUILHERME
 
qui a sáb 21h30 | 100 min.
preços: C (10€ a 20€) // descontos aplicáveis apenas para Assinaturas, Amigos e Mecenas
m/ 16 anos

 
ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
 
Num escritório, dois amigos que trabalham juntos, frente a frente, conversam 
sobre as suas vidas, aspirações, dúvidas, trocam confidências e discutem sobre 
temas repletos de complexidade e profundidade como... uma receita de arroz de 
rodovalho ou a escassez da pedra mármore.

Interpretada por Miguel Guilherme e Bruno Nogueira e encenada por Tiago 
Guedes, esta comédia que evoca o quotidiano em que cada um se revê, é baseada 
nos textos escritos e interpretados por Henrique Dias e Frederico Pombares, na 
rubrica com o mesmo nome, emitida no programa Cinco para a Meia-Noite, da 
RTP 2. É Como Diz o Outro... para rir e chorar... a rir!
 
Textos Henrique Dias e Frederico Pombares



Encenação Tiago Guedes

Cenografia José Pedro Penha

Vídeo e Desenho de Luz Artica.cc

Interpretação Bruno Nogueira e Miguel Guilherme

Produção UAU

 
ESPAÇO ABERTO…  ELES FAZEM SEU, POR ALGUMAS HORAS OU ALGUNS DIAS, O TEATRO 
VIRIATO
TEATRO

10 e 11 MAIO

WOYZECK
conceção e direção FRAGA | TEATRO DA ACADEMIA
 
qui e sex 21h30 | 130 min. aprox.
preço 2,5€ // s/ descontos
m/ 16 anos
 
A propósito dos 20 anos do Teatro da Academia, o coletivo, dirigido por Jorge Fra
ga leva à cena o texto de Georg Büchner, Woyzeck, em que muitas das 
personagens são doentes. Mas, ao contrário do que seria de esperar, esta 
coincidência só os faz distanciarem-se, irremediavelmente, em que cada um é 
prisioneiro do seu próprio mal e daí resultar o serem, paradoxalmente, vítimas e 
carrascos.

Em Büchner, esta tomada de consciência da natureza profunda do “mal” numa 
mistura do trágico e do cómico, permite a aparição do humor, como uma maneira 
de olhar e como uma vingança sobre o trágico.
 

O que o autor pretende mostrar num tom de caricatura grotesca e de simpatia 
pelos oprimidos é que também os conceitos de “moral” e de “virtude” são 
socialmente determinados. Poderão os discriminados, cuja vida é preenchida com 
problemas de subsistência, dar-se ao luxo de seguir um preceito moral e de 
virtude?

Distanciando se de igual modo do romantismo e do naturalismo em Woyzeck, 
Buchner, faz esta união indissolúvel do mundo visível e do invisível, que está na 
origem do Teatro e que é a sua única razão de existir.
 
Texto Georg Büchner

Conceção, Direção e Espaço Cénico Fraga

Desenho de Luz Cristóvão Cunha

Desenho de Som e Banda Sonora Pedro Ribeiro
Figurinos e Caracterização Mara Maravilha



Tema Musical Adriano Filipe

Desenho Técnico Cenográfico José Luís Loureiro
Produção Clarisse Nunes, Teatro da Academia
Interpretação Cristóvão Cunha, Jorge Justo, Mariana Veloso, Marina Bento, Marta Santos, Paulo 
Armamar, Pedro Rocha, Pedro Sobral, Rafael Cardoso, Ricardo Cavadas, Rita Casinhas, Rosa 
Oliveira e Sérgio Fernandes

 
CAFÉ-CONCERTO / FOYER

16 MAI

GUITOLÃO
ANTÓNIO EUSTÁQUIO e CARLOS BARRETTO
qua 22h00 | 60 min.
consumo mínimo obrigatório 3,5€ // s/ descontos
m/ 12 anos
 
O encontro entre António Eustáquio e Carlos Barretto faz-se, sob a égide do guito
lão, um novo instrumento português, um cordofone, sonhado por Carlos Paredes e 
construído pelo mestre Gilberto Grácio, que sugere uma guitarra portuguesa, mas 
com um registo mais grave, uma extensão timbrica maior e uma personalidade 
própria.

António Eustáquio e Carlos Barretto apresentam assim um projeto inovador, mar
cado pelo respeito pela qualidade técnica e pelo rigor interpretativo, em que 
guitolão e contrabaixo comungam de uma coerência sonora improvisada ou em 
diálogo permanente.

Lado a lado, o resultado desta investida, embora dificilmente se possa enquadrar 
nos cânones do jazz, está bem perto das suas principais características: autentici
dade e criatividade.
 
Interpretação António Eustáquio (guitolão) e Carlos Barretto (contrabaixo
Parceria JACC - Jazz ao Centro
 
Apresentado no âmbito da rede de programação cultural 5 Sentidos. Ação cofinanciada por 
MaisCentro, QREN e União Europeia

 
TEATRO

02 JUN

OVERDRAMA
de CHRIS THORPE por MALA VOADORA
 
sáb 21h30 | 60 min.
lotação a definir (plateia no palco)
preços: 10€ /Jovem 5€ // descontos aplicáveis



m/ 12 anos

 
ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
 
Marcado pela intriga e agitação social, que se adensam desde a apresentação das 
personagens até ao clímax, overdrama, que foi nomeado como um dos melhores 
espetáculos de Teatro de 2011 pela Sociedade Portuguesa de Autores, foi escrito 
por Chris Thorpe para a mala voadora.

Como sair da crise diz respeito a todos, assim como os problemas conjugais, os 
conflitos geracionais, as sortes e os azares que condicionam as decisões de cada 
um e os seus destinos. Através de cenas soltas, pequenos retratos do quotidiano 
vão-se desenhando comportamentos e valores sociais reconhecíveis. Todos são 
convidados a construir o puzzle de um período conturbado, que se vive 
atualmente. O que parece ser um conjunto de histórias não relacionadas acaba, 
no final, por revelar-se um mesmo enredo.
 
Direção Jorge Andrade

Texto Chris Thorpe Tradução Francisco Frazão

Interpretação Anabela Almeida, Carlos António, Cláudia Gaiolas, Flávia Gusmão, Jorge Andrade, 
Márcia Breia, Marco Paiva, Miguel Fragata, Pedro Gil, Sílvia Filipe, Tânia Alves, entre outros

Cenografia José Capela, com fotos de Bruno Simão

Figurinos Rita Lopes Alves

Luz Daniel Worm com assistência de Eduardo Abdála

Coprodução mala voadora, Culturgest

Apoio Fundação Calouste Gulbenkian, Cine-Teatro Joaquim d’Almeida, NG5

mala voadora é uma estrutura associada da Associação Zé dos Bois e financiada pela Secretaria 
de Estado da Cultura/DGArtes
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