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RELATÓRIO DA ATIVIDADE REALIZADA EM 2013

AVALIAÇÃO

Avaliação dos desvios à atividade contratualizada e consequências no cumprimento dos objeti-
vos artísticos e profissionais, de acordo com as linhas de orientação e estratégias de desenvol-
vimento traçadas; avaliação sobre o desempenho da entidade; indicação de prémios ou reconhe-
cimentos públicos obtidos

INTRODUÇÃO

O programa de atividades do Teatro Viriato de 2013 assentou na continuidade do trabalho que se 
tem vindo a desenvolver desde a sua inauguração, em 1999, com uma programação de regulari-
dade semanal, de oferta variada, atingindo uma larga franja de público. Tentando atingir públicos 
variados e contribuindo para a qualificação da população da região que durante décadas se viu 
privada de acesso regular a uma programação cultural - o programa de atividades evidenciou a 
consolidação de uma política de intervenção cultural definida por um conjunto de ações que impri-
miram uma nova dinâmica ao projeto:

1. APOSTANDO EM NOVAS RELAÇÕES ARTÍSTICAS COM IMPACTO AO NÍVEL LOCAL, NACIONAL 
E INTERNACIONAL, 

a) através da rede internacional Beyond Front@, com sede em 
Lubliana, de que fazem parte entidades sediadas na  Eslovénia, 
Áustria, Croácia, Hungria, Inglaterra, Itália e Grécia. 

b) do desenvolvimento em parceria com o Teatro Nacional S. João e 
o Teatro Municipal S. Luiz de uma ação concertada na área do Novo 
Circo, envolvendo outras estruturas numa programação regular de 
Novo Circo, estimulando a formação e incentivar os artistas nacio-
nais na sua prática envolvendo todos os agentes   na discussão dos 
fatores que condicionam o seu desenvolvimento. 

c) promovendo o alargamento da rede de programação nacional                   
5 Sentidos, que num período pós QREN foi alargada a mais 5 es-
trutras profissionais (Teatro Micaelense, Centro de Artes de Ovar, 
Teatro Académico Gil Vicente, Teatro Nacional S. João, O Espaço do 
Tempo). 

d) o projeto KCena, de promoção do teatro jovem num contexto lu-
sófono, juntando encenadores residentes em Cabo Verde, Brasil e 
Portugal. Para além de estimular o gosto e a curiosidade pela es-
crita e interpretação teatral junto dos jovens, o projeto valoriza a 
língua portuguesa promovendo-a como veículo de uma identidade 
partilhada e motor de enriquecimento pessoal e interpessoal. 
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e) intensificando os projetos de coprodução, decisão que radicou sobretudo na cumplici-
dade artística que cresceu entre o Teatro Viriato e alguns artistas/companhias e no traba-
lho de públicos que foi construído ao longo dos anos. Fruto desta decisão, Viseu foi palco 
de algumas importantes estreias nacionais que mereceram a atenção da crítica especia-
lizada: Terceira Idade, pelo Teatro Praga; Como é que eu vou fazer isto, de Tânia Carvalho; 
Sem um tu não Pode Haver um Eu, de Paulo Ribeiro; Fica no Singelo, de Clara Andermatt. 
Outras estreias produzidas pelo Teatro Viriato foram: Sempre em Frente até ao Amanhecer, 
de Marcio Meirelles; Sangue na Guelra, de Rogério de Carvalho; Vissaium, de Maria Gil e 
Heaven ou ainda: Tu, de André Mesquita. 

2. CRIANDO CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA NA REGIÃO EM 
ESTREITA RELAÇÃO COM  O PÚBLICO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL 

As residências artísticas passaram a ter um carácter mais regular ao longo da programação, ca-
pitalizando a experiência da equipa do Teatro Viriato no apoio ao tecido artístico nacional. Os artis-
tas tiveram a oportunidade de experimentar e testar opções em palco, potenciando os resultados 
dos projetos em antestreia.

O Artista Residente, o coreógrafo André Mesquita que promoveu uma série de ações realizadas ao 
longo do ano e que passou pela apresentação do seu trabalho (Salto), pelo envolvimento da comuni-
dade no processo criativo (Heaven: ou ainda Tu), ações educativas (oficinas para crianças e adultos).  

O Teatro Viriato intensificou a relação com os Artistas Associados (ar-
tistas locais) coproduzindo o trabalho SANGUE NA GUELRA de Rafaela 
Santos, Graeme Pulleyn e Fernando Giestas; convidando o encenador 
Graeme Pulleyn para integrar e orientar o projeto KCena; envolveu todo 
o grupo que constitui os Artistas Associados, no projeto VISEU A 01 de 
Junho 2013; o convite a Graeme Pulleyn, Rafaela Santos e Ana Bento, para 
integrarem o projeto de visita/espetáculo VISSAIUM; o convite a Sónia 
Barbosa para integrar a equipa do espetáculo ESTA É A MINHA CIDADE E 
É NELA QUE QUERO VIVER. 

 Desenvolvendo uma programação regular na área das artes performa-
tivas, ocupando a dança um lugar privilegiado, o Teatro Viriato continua 
a ser a única estrutura independente do país com uma companhia resi-
dente de dança contemporânea. A estreita colaboração do Teatro Viriato 
com a Companhia Paulo Ribeiro (CPR) e com a escola de dança Lugar 
Presente (LP), tem trazido vantagens mútuas que se têm feito sentir no 
desenvolvimento de públicos e no crescente gosto pela dança nesta re-
gião. A mostra de dança, New Age. New Time, foi novamente um sucesso 
em termos de público e foi marcada pela presença da comunidade artís-
tica ligada à dança e de programadores nacionais, captando um público 
profissional de interesse para os artistas. Também a programação do 
Teatro Viriato abriu espaço a uma relação singular no país com uma es-
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cola do ensino artístico - a escola de dança LP - contribuindo para a formação dos seus alunos ao 
convidar bailarinos e coreógrafos profissionais em encontros e master classes (Clara Andermatt, 
Teresa Alves da Silva, Miguel Oliveira, Tânia Carvalho) e cujo contacto foi registado com grande 
sucesso junto desta comunidade escolar. Também aos alunos do LP foi facultado o acesso privile-
giado a ensaios gerais com oportunidade de conversa com os criadores. 

As incertezas levantadas após o anúncio dos resultados da candidatura aos Apoios Tripartidos 
Quadrienais foram responsáveis pelo cancelamento e adiamento das propostas de programação 
para a área do Novo Circo. Muito embora adiadas, o ano de 2013 foi importante para aprofundar 
contactos internacionais nesta área com reflexos na programação de 2014.

Por último, a análise do relatório abaixo, demonstra bem a intensidade e diversidade da progra-
mação regular direcionada para a atração do público local, regional, nacional e internacional, nas 
áreas do Teatro, Dança, Música, Novo Circo e Pluridisciplinar. Por outro lado o Sentido Criativo 
continuou a desenvolver uma ação de intervenção social e educativa abrangendo projetos com 
comunidade, com as escolas e grupos específicos através de espetáculos, de oficinas e de eventos 
de grande escala que extravasaram para o espaço público. 

Em 2013, o Teatro Viriato cumpriu os objetivos estratégicos para esse ano:

Investir no trabalho em parceria a todos os níveis, dentro do setor e com outros setores de ativida-
de e nas diferentes escalas – local, regional, nacional e internacional;

1. Criar condições para a mobilidade e o intercâmbio internacional dos artistas locais e na-
cionais;

2. Diversificar e alargar a ação educativa do Teatro Viriato e a consequente captação de novos 
públicos;

3. Oferecer condições para a fixação de artistas profissionais na região;

4. Apoiar o tecido artístico nacional através de uma política concertada de residências e co-
produções;

5. Intensificar a relação com a Companhia Paulo Ribeiro no sentido de captar novos públicos 
para a Dança e conferir, em torno da dança, uma identidade própria ao TV com impacto ao 
nível nacional e internacional;

6. Desenvolver e sedimentar uma cooperação lusófona internacional em torno de projetos 
artísticos para jovens; 

7. Desencadear uma operação estruturada na área do Novo Circo com impactos ao nível do 
território e do país no que toca a formação de públicos e o enriquecimento do tecido artís-
tico nacional nesta área;
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8. Intensificar a intervenção do Teatro Viriato junto da comunidade local e regional em que 
está inserido numa perspetiva de coesão social, educação para a cidadania, valorização da 
identidade individual e coletiva e sensibilização para a fruição das artes;

Manter ao longo do ano uma programação regular nas várias artes performativas com impactos ao 
nível do desenvolvimento de públicos beneficiando a qualidade de vida da população e fomentando 
o turismo cultural.
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NO ÂMBITO DO TEATRO:

• Porto S. Bento, de Nuno Cardoso, que nos últimos tempos nos 
tem habituado aos textos clássicos e que desta vez apresentou 
um trabalho desenvolvido com residentes do Porto partindo de 
uma reflexão sobre a identidade social dessa cidade; 

•  Alma, de Nuno Carinhas, uma produção do TNSJ, o auto de Gil 
Vicente. Um espetáculo para o púbico jovem/adulto merecendo o 
contacto direto de promoção com as escolas; 

•  Três Dedos Abaixo do Joelho, de Tiago Rodrigues, um texto origi-
nal com base em documentos da Torre do Tombo, no arquivo da 
censura exercida sobre o Teatro durante o regime fascista;

• A coprodução de Wilde da Mala Voadora, uma cocriação de Jorge 
Andrade e Miguel Pereira, a partir do texto Lady Windermere’s…, 
de Oscar Wilde. Um encenador e um coreógrafo exploraram o 
discurso gestual no adensamento da leitura das intrigas/enig-
mas. A coprodução prendeu-se com a relação que o Teatro 
Viriato tem estabelecido esta companhia reconhecida do públi-
co, e pela qualidade a que nos têm habituado. Mala Voadora, TV 
e Culturgest, juntos na criação desta peça que conta com um 
núcleo forte de atores: Carla Bolito, Joana Bárcia, Nuno Lucas, 
Tiago Barbosa e Valentina Parlato;

• Senhor Ibrahim, de Miguel Seabra, a partir do texto de Eric-
Emmanuel Schmidt, um dos dramaturgos mais representado em 
todo o mundo. O Teatro Meridional é conhecido do público pelo 
trabalho que desenvolve em torno da lusofonia e o Miguel Seabra 
tem conseguido estabelecer uma boa relação na cidade, através 
da apresentação do seu trabalho e dos encontros/conversas com 
o público; 

• Esta é a Minha Cidade e eu Quero Viver Nela, do Teatro do Vestido. 
Tomou como ponto de partida Viseu obrigando à residência em 
Viseu para a escrita da dramaturgia. O público foi convidado a 
embarcar numa viagem pelas ruas e a conhecer histórias e es-
paços que deambulam entre a realidade e a ficção. O projeto in-
tegrou 1 ator profissional local.

O PROGRAMA DE ATIVIDADES
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• Terceira Idade, Teatro Praga, o novo trabalho deste coletivo 
que construiu uma identidade própria no panorama nacional. 
Apresentado em estreia, o espetáculo aborda, em comédia, o 
tema do envelhecimento humano.

• Sangue na Guelra/Guerra/Guelra, dos Artistas Associados do 
Teatro Viriato – Fernando Giestas (dramaturgia), Rafaela Santos 
e Graeme Pulleyn (atores) – coprodução com a Amarelo Silvestre 
e o Teatro Nacional S. João, encenação de Rogério de Carvalho. 
A estreia aconteceu em Viseu depois de uma residência de palco.

ESPETÁCULO DATA HORA LOTAÇÃO PÚBLICO % OCUPAÇÃO

PORTO S. BENTO 09-02-2013 21:30 88 88 100,00%

ALMA 15-02-2013 21:30 228 163 71,49%

TRÊS DEDOS ABAIXO DO JOELHO 16-02-2013 21:30 289 287 99,31%

WILDE 06-04-2013 21:30 84 84 100,00%

O SR. IBRAHIM E AS FLORES DO CORÃO 20-04-2013 21:30 264 143 54,17%

ADALBERTO SILVA SILVA 09-05-2013 21:30 50 42 84,80%

LEITORES NA NOITE DE VISEU 22-05-2013 21:30 15 15 100,00%

ESTA É A MINHA CIDADE… 02-06-2013 21:30 90 90 100,00%

ESTA É A MINHA CIDADE… 03-06-2013 21:30 90 89 98,89%

ESTA É A MINHA CIDADE… 04-06-2013 21:30 98 98 100,00%

O GRANDE SALÃO 20-09-2013 21:30 253 105 41,50%

O GRANDE SALÃO 21-09-2013 21:30 253 127 50,20%

TERCEIRA IDADE 04-10-2013 21:30 262 77 29,39%

TERCEIRA IDADE 05-10-2013 21:30 262 48 18,32%

SANGUE NA GUELRA 12-10-2013 21:30 75 53 70,67%

TOTAL 2461 1509 62,85%
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NO ÂMBITO DA DANÇA:

• A Viagem, da coreógrafa Filipa Francisco. Um trabalho que pri-
vilegia o cruzamento da dança contemporânea com o folclore. A 
coreógrafa esteve em residência para trabalhar com o Rancho 
Folclórico de Torredeita que agradeceu o desafio. O resultado 
surpreendente para o público e sobretudo para todos os elemen-
tos que integram o rancho folclórico foi, pela natureza do projeto, 
um importante trabalho de captação de novos públicos;

• Shelters, que o coreógrafo inglês Hofesh Shechter coreografou 
para a Companhia Instável. Foi uma oportunidade para o público 
conhecer a linguagem de um dos coreógrafos que tem tido gran-
de destaque na Europa; 

• O Céu na Boca, do reconhecido coreógrafo brasileiro, Henrique 
Rodovalho, aproveitando a vinda da companhia para a Europa; 

• A Sagração da Primavera, pela conceituada coreógrafa Olga 
Roriz;

• A Mostra New Age. New Time, que depois do sucesso da 1ª edição 
em 2012, contou com 3 dias e 6 espetáculos nacionais tendo sido 
marcada pela estreia do solo que Tânia Carvalho coreografou 
para Leonor Keil. Os outros coreógrafos da mostra foram: Victor 
Hugo Pontes, Peter Michael Dietz, André Mesquita e Lander 
Patrick, tendo a Tânia Carvalho apresentado mais um trabalho 
para além do solo de Leonor Keil.

• A nova criação de Paulo Ribeiro, estreada em novembro e ao 
contrário de previamente anunciado não contou com a colabo-
ração de Gonçalo M. Tavares e Beatriz Batarda, passando a ser 
um solo exclusivo do coreógrafo a partir do universo artístico de 
Ingmar Bergman.

• Estreia e coprodução da nova peça da coreógrafa Clara 
Andermatt. É uma das mais respeitadas coreógrafas nacionais 
que o público de Viseu conhece desde 1999 com a apresentação 
da peça emblemática Uma história da dúvida. Com este trabalho, 
a coreógrafa esteve em Viseu, em residência de palco, logo an-
tes da estreia e partindo da pesquisa e investigação em torno da 
dança tradicional portuguesa, sendo que o final reservou uma 
surpresa ao público: o convite para um baile orientado pela co-
nhecida associação Pé de Xumbo e que foi também coreografa-
do por Clara Andermatt. O TV apresentou o trabalho em copro-
dução com a Companhia Clara Andermatt e a Culturgest; uma 
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aposta de sucesso não só pela reação do público mas pelo reco-
nhecimento da crítica especializada. 

• os encontros de reuniões de trabalho no âmbito da rede internacio-
nal Beyond Front@, em Viena, para a decisão sobre o acolhimento 
de coreógrafos emergentes europeus, bem como a mobilização 
de coreógrafos nacionais nas cidades internacionais parceiras ao 
projeto.

ESPETÁCULO DATA HORA LOTAÇÃO PÚBLICO % OCUPAÇÃO

A VIAGEM 02-03-2013 21:30 250 244 97,60%

A VIAGEM 03-03-2013 21:30 251 159 63,35%

SHELTERS 11-05-2013 21:30 257 88 34,24%

CÉU NA BOCA 18-05-2013 21:30 258 100 38,76%

A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA 16-05-2013 21:30 245 179 73,06%

NEW AGE, NEW TIME

ZOO 14-11-2013 21:30 262 115 42,75%

I DON’T BELONG HERE… 15-11-2013 19:30 54 54 100,00%

SALTO 15-11-2013 22:00 265 111 41,89%

NOODLES NEVER BREAK ... 16-11-2013 11:30 50 45 90,00%

O REVERSO DAS PALAVRAS 16-11-2013 16:30 260 91 35,00%

COMO É QUE EU VOU FAZER ISTO? 16-11-2013 21:30 263 110 41,83%

SEM UM TU NÃO PODE HAVER UM EU 23-11-2013 21:30 265 226 85,28%

FICA NO SINGELO 13-12-2013 21:30 291 180 61,86%

FICA NO SINGELO 14-12-2013 21:30 262 107 40,84%

TOTAL 3240 1809 55,83%

NO ÂMBITO DA MÚSICA:

• 5 importantes formações/músicos nacionais apresentaram o seu 
trabalho em Viseu, e que à exceção de 1 concerto, todos tiveram 
lotação esgotada:

• o Divino Sospiro em parceria com o Conservatório Reg. de Música 
de Viseu, abrindo desta forma o Festival da Primavera; 
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• a STOPESTRA, a maior banda rock do mundo, que arrastou a curiosidade do público em geral, 
um projeto singular de associativismo de músicos profissionais do Porto, dirigidos pelo maestro 
Tim Steiner e cuja apresentação contou com o apoio da Casa da Música; 

•  a OCP com um concerto para famílias em torno da obra de Beethoven, Beethoven Trocado por 
Miúdos;

• o novo disco de Maria João e Mário Laginha, Iridescente, cujas presenças são sempre um su-
cesso de público em Viseu;

• pela primeira vez a presença de António Zambujo;

•  o premiado Tom Zé, que regressou a Viseu com a 
sua banda para apresentação do seu novo disco. 
Viseu descobriu este músico em janeiro de 2009 com 
um concerto memorável. Novamente uma parceria 
com o Centro Cultural Vila Flor; 

• manteve-se a programação regular dos concertos 
de jazz no espaço de café-concerto, em parceria com 
a JazzAoCentro. 

• ainda no café-concerto, outros formações de peque-
no formato foram apresentados: a norte americana 
Samara Lubleski que vem para a Europa em digres-
são; o trabalho de Ana Deus e Alexandre Soares 
com novo trabalho; a estreia do compositor e músico 
Tiago Sousa que se estreia no Teatro Viriato; 
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ESPETÁCULO DATA HORA LOTAÇÃO PÚBLICO % OCUPAÇÃO

IRIDESCENTE 26-01-2013 21:30 311 311 100,00%

SAMARA LUBELSKI 30-01-2013 22:00 71 71 100,00%

FAIL BETTER! 06-02-2013 22:00 50 44 88,00%

QUINTO 23-02-2013 21:30 323 323 100,00%

INTERLÚNIO 06-03-2013 22:00 50 19 38,00%

SAMSARA 13-03-2013 22:00 50 42 84,00%

DIVINO SOSPIRO 12-04-2013 21:30 259 239 92,28%

MIGUEL MOREIRA “CÂMBIO” 16-05-2013 22:00 50 26 52,00%

OSSO VAIDOSO 13-06-2013 22:00 50 42 84,00%

LOKOMOTIV 19-06-2013 22:00 58 58 100,00%

TOM ZÉ 10-07-2013 21:30 253 188 74,31%

STOPESTRA 28-09-2013 21:30 296 296 100,00%

SUSANA SANTOS SILVA 10-10-2013 22:00 50 20 40,00%

A ÉBANO E BOTÕES 23-10-2013 22:00 95 95 100,00%

BEETHOVEN T(R)OCADO POR MIÚDOS 03-11-2013 21:30 298 267 89,60%

INCOMPLETO 11-12-2013 22:00 50 4 8,00%

TOTAL 2314 2045 88,38%

ESPETÁCULO DATA PÚBLICO

A_MOSTA.PT/ José Alfredo 26-01-2013 a 29-03-2013 4008

MODOS DE VER 06-04-2013 a 31-07-2013 6062

DIÁLOGOS EM LUGARES NÃO IMAGINADOS/ Carina Martins 20-09-2013 a 14-12-2013 3834

TOTAL 13904

CAFÉ-CONCERTO

NO ÂMBITO DOS CRUZAMENTOS DISCIPLINARES:

- o foyer do Teatro Viriato acolheu a exposição de fotografias de José Alfredo (local) a partir da 1ª edi-
ção da mostra de dança New Age. New Time; e a exposição de fotografias em torno dos processos 
de criação do coreógrafo André Mesquita – o Artista Residente – da autoria dos alunos da Restart;
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ESPETÁCULO DATA HORA LOTAÇÃO PÚBLICO % OCUPAÇÃO

LUÍS DE MATOS CHAOS 02-02-2013 21:30 289 289 100,00%

LUÍS DE MATOS CHAOS 03-02-2013 16:00 292 292 100,00%

RASO COMO O CHÃO 09-03-2013 21:00 70 56 80,00%

20 FINGERS… 12-07-2013 21:30 232 77 33,19%

L’HIRONDELLE ET LA MÉSANGE 25-10-2013 21:30 234 105 44,87%

L’HIRONDELLE ET LA MÉSANGE 26-10-2013 21:30 236 171 72,46%

TOTAL 1443 1080 76,84%

NO ÂMBITO DO SENTIDO CRIATIVO (SERVIÇO EDUCATIVO):

- o espetáculo seguido de uma oficina, intitulado Mito Móvel – 
Histórias de Princípios, da autoria de Vera Alvelos, um trabalho no 
território entre a luz e a sombra, entre o antigo e o atual onde se 
desvendam ao público as “histórias de princípios”, símbolos fortes 
do nosso imaginário, ora trágicos ora alegres, sempre poéticos e 
intemporais. Dirigido a grupos escolares, do 2º e 3º ciclo, os alunos 
foram convidados, a seguir à apresentação, a um trabalho de escri-
ta e artes plásticas que os levou à construção de uma pequeníssima 

- Chaos do mágico português Luís de Matos e que atraiu ao TV um público abrangente tendo sido 
necessária a realização de uma sessão extra que logo esgotou.

- o espetáculo para a pequena infância, Barriga da Baleia, da autoria e interpretação de Ana Brandão 
e do ilustrador António Jorge Gonçalves, mais um projeto que cruza as áreas artísticas – o teatro 
e as novas tecnologias. O espetáculo contou com sessões dirigidas a escolas e outras dirigidas a 
famílias;

- Raso como o Chão, da autoria de João Sousa Cardoso e Ana Deus, uma ideia de aula encenada onde 
se dá a conhecer a obra do escritor e pintor português, Álvaro Lapa. Pela forma como é abordada 
a obra, o espetáculo permitiu desenvolver uma divulgação específica aos professores do ensino 
secundário e ensino superior;

-20F Multimédia, concebido por Bruno Cochat, cruza a música com VJ. Uma viagem virtuosamente 
tocada ao piano a 4 mãos, que passou pelas obras de Mozart a Chico Buarque.

- o filme concerto L’hirondelle et le Messange, musicado ao vivo por Mário Laginha, estreou-se do 
CineCoa’12. Uma parceria com o Cine Clube de Viseu de trazer à cidade encontro feliz do filme de 
André Antoine, considerado o fundador do moderno teatro francês, com a irrepreensível música 
original e interpretação ao vivo de Mário Laginha;
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história para um mini-móvel. Também se confirmou uma ofi-
cina dirigida a professores, bibliotecários e animadores, que a 
partir da ideia do Móvel, exploraram metodologias para contar 
histórias com recurso aos materiais plásticos;

- o Artista Associado, André Mesquita, esteve connosco ao lon-
go do ano para desenvolver 2 oficinas de expressão corporal, 
dirigidas a jovens, e desenvolver um trabalho onde convidou 
cerca de 20 pessoas da comunidade de Viseu a envolverem-se 
num processo de criação que privilegiou a área da Dança e 
cujo resultado final foi apresentado ao público. Um trabalho 
que à semelhança de tantos outros foi muito importante na 
captação e sensibilização de novos públicos;

- KCena – projeto lusófono de teatro jovem, uma iniciativa do 
Teatro Viriato que convidou parceiros lusófonos para a cria-
ção de um dispositivo na área do Teatro Jovem e que contou 
com a participação do Teatro Vila Velha, Brasil e o Centro 
Cultural Português/Pólo do Mindelo, Cabo Verde. Um proje-
to que privilegia a língua portuguesa, que entende o Teatro 
como veículo de desenvolvimento cultural e social das cama-
das jovens e promove a interculturalidade. Os resultados dos 
processos de criação nos 3 países envolvidos foram apresen-
tados no 1º trimestre 2013, em Salvador da Bahia, Mindelo e 
Viseu. O projeto contou nesta 1ª edição com o apoio do progra-
ma Internacionalização das Artes, da DGArtes e da Fundação 
Calouste Gulbenkian.

- promovendo a multidisciplinariedade das expressões artísti-
cas, convidamos novamente a Radar 360º a dirigir uma oficina 
que cruzou a dança, o malabarismo e o teatro físico. Dirigida a 
jovens com idades dos 10 aos 14 anos, contou com uma apre-
sentação no espaço público;

- para uma aproximação à arte contemporânea, convidamos a 
professora e excelente comunicadora, Magda Henriques, a um 
encontro com o público em geral, privilegiando a presença dos 
Mecenas e Amigos do Teatro Viriato, sobre práticas artísticas 
contemporâneas, abrindo caminhos numa reflexão sobre a 
arte, cruzando géneros artísticos e tempos históricos variados. 
O encontro foi identificado com uma provocação, Isto é Arte?!, 
partindo de um dos comentários mais frequentes perante as 
obras de arte do nosso tempo.  

- Histórias Magnéticas – o meu primeiro D. Quixote, uma atriz 
que conta uma história, um músico e um texto emblemático 
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e obrigatório, juntaram-se para oferecer a crianças dos 6 aos 
10 anos um momento de escuta de associação da música à pa-
lavra. No final do espetáculo o grupo foi convidado a escrever 
uma partitura e uma história a partir de elementos variados, 
recortes, imagens, etc., que serviram de estímulo à constru-
ção da narrativa para depois de experimentada, ser interpre-
tada em contexto de sala de aula;

- Um corpo que Dança, de Marina Nabais, explorou a importân-
cia do corpo como forma de expressar emoções através do 
movimento, do tempo, do ritmo e da poesia.

- a escola de dança, Lugar Presente, apresentou em 2 momen-
tos o trabalho dos seus alunos orientado pelos professores. 
Assim, assinalaram o dia mundial da dança no palco do Teatro 
Viriato e em junho regressaram para apresentarem ao públi-
co os espetáculos, que de certa forma, são representativos de 
uma escola dinâmica, em crescimento, que desenvolve o ensi-
no da dança de forma ímpar na região;

- na busca de artistas residentes em Viseu, o Teatro Viriato lan-
çou o desafio à artista plástica e ilustradora Raquel Balsa para 
a criação de uma oficina de abordagem à imagem na palavra. 
Imalavra, foi o título encontrado e trabalhou com jovens dos 9 
aos 12 anos que levaram o resultado final ao espaço público; 

- VISSAIUM, um projeto que partiu do diálogo com a Fundação 
Calouste Gulbenkian no sentido de valorizar o património ma-
terial. Em Viseu decidiu-se trabalhar sobre os dados arqueo-
lógicos da cidade e convidou-se a Maria Gil (dramaturga e en-
cenadora) que juntamente com os artistas associados Graeme 
Pulleyn, Rafaela Santos e Ana Bento, criaram uma visita/espe-
táculo que contou com o apoio científico do arqueólogo Pedro 
Sobral. VISSAIUM, tem cerca de 24 apresentações previstas 
para 2014 e pretende-se dar continuidade em 2015. As sessões 
são dirigidas a escolas (dias de semana) e público geral (sába-
dos). 
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ATIVIDADE DATA HORA LOTAÇÃO PÚBLICO %
OCUPAÇÃO

MITO MÓVEL 22-01-2013 10:30 30 30 100,00%

MITO MÓVEL 22-01-2013 15:00 28 28 100,00%

MITO MÓVEL 23-01-2013 10:30 25 0 0,00%

MITO MÓVEL 24-01-2013 10:30 28 28 100,00%

MITO MÓVEL 24-01-2013 15:00 28 28 200,00%

MITO MÓVEL - HISTÓRIAS DE PRINCÍPIOS 23-01-2013 19:00 13 26 83,33%

CORPO EM MOVIMENTO (CRIANÇAS) 26-01-2013 15:00 12 10 100,00%

CORPO EM MOVIMENTO (ADULTOS) 26-01-2013 19:00 13 13 100,00%

AQUECIMENTO ESCLARECIDO 05-02-2013 10:30 92 92 100,00%

AQUECIMENTO ESCLARECIDO 05-02-2013 15:00 93 93 100,00%

BARRIGA DA BALEIA (ESCOLAS) 07-03-2013 15:00 46 46 100,00%

BARRIGA DA BALEIA (ESCOLAS) 08-03-2013 10:30 43 43 100,00%

BARRIGA DA BALEIA (ESCOLAS) 08-03-2013 15:00 43 43 100,00%

BARRIGA DA BALEIA (FAMÍLIAS) 09-03-2013 11:00 47 47 100,00%

BARRIGA DA BALEIA (FAMÍLIAS) 09-03-2013 15:00 53 53 100,00%

REINVENTAR O CIRCO 18 a 22-03-2013 14 14 100,00%

REINVENTAR O CIRCO (APRESENTAÇÃO) 23-03-2013 11:00 40 40 100,00%

K CENA - SEMPRE EM FRENTE ATÉ AMANHECER 27-03-2013 21:30 252 224 88,89%

K CENA - SEMPRE EM FRENTE ATÉ AMANHECER 28-03-2013 21:30 252 244 96,83% 

CARA 09-04-2013 15:00 60 26 43,33%

CARA 10-04-2013 10:30 66 66 100,00%

CARA 10-04-2013 15:00 62 62 100,00%

ISTO É ARTE? 20-04-2013 15:30 15 15 100,00%

HISTÓRIAS MAGNÉTICAS 22-04-2013 10:00 19 19 100,00%

HISTÓRIAS MAGNÉTICAS 22-04-2013 15:00 25 25 100,00%

HISTÓRIAS MAGNÉTICAS 23-04-2013 10:30 24 24 100,00%

HISTÓRIAS MAGNÉTICAS 23-04-2013 15:00 29 29 100,00%

HISTÓRIAS MAGNÉTICAS 24-04-2013 10:30 20 20 100,00%

HISTÓRIAS MAGNÉTICAS 24-04-2013 15:00 20 20 100,00%

DIA MUNDIAL DA DANÇA - FILME “BILLY ELLIOT” 29-04-2013 18:45 166 24 14,46%

DIA MUNDIAL DA DANÇA 30-04-2013 21:00 286 286 100,00%

UM CORPO QUE DANÇA 08-05-2013 09:30 25 25 100,00%

UM CORPO QUE DANÇA 08-05-2013 11:15 23 23 100,00%

UM CORPO QUE DANÇA 08-05-2013 15:00 27 27 100,00%

UM CORPO QUE DANÇA 09-05-2013 09:30 20 20 100,00%

UM CORPO QUE DANÇA 09-05-2013 11:15 27 27 100,00%

UM CORPO QUE DANÇA 09-05-2013 15:00 28 28 100,00%
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UM CORPO QUE DANÇA 10-05-2013 10:30 28 28 100,00%

UM CORPO QUE DANÇA 10-05-2013 15:00 31 31 100,00%

APRES. DANÇA CRIATIVA E CURSO VOCACIONAL 22-06-2013 11:00 258 251 97,29%

HEAVEN OU AINDA:TU 08-06-2013 21:30 272 223 81,99%

HEAVEN OU AINDA:TU 09-06-2013 21:30 259 187 72,20%

APRES. CURSO BÁSICO DE DANÇA E HIP-HOP 28-06-2013 19:00 258 242 93,80%

APRESENTAÇÃO CURSO BÁSICO DE DANÇA 28-06-2013 21:30 258 252 97,67%

APRES. DANÇA CLASSICA, CONTEMPORÃNEA E 
JAZZ

29-06-2013 21:00 258 178 68,99%

APRES. EXPRESSÃO DRAMÁTICA E TEATRO 
ADULTOS

30-06-2013 18:00 258 210 81,40%

IMALAVRA 03 a 09-07-2013 15 15 100,00%

IMALAVRA (APRESENTAÇÃO FINAL) 09-07-2013 19:00 55 55 100,00%

WORKSHOP TERCEIRA IDADE 05-10-2013 15:00 30 8 26,67%

VISSAIUM 19-10-2013 16:30 28 28 100,00%

VISSAIUM 22-10-2013 10:30 32 30 93,75%

VISSAIUM 22-10-2013 15:00 32 32 100,00%

ESTRADA ESFOMEADA 27-11-2013 15:00 28 28 100,00%

ESTRADA ESFOMEADA 28-11-2013 10:30 38 38 100,00%

ESTRADA ESFOMEADA 28-11-2013 15:00 44 44 100,00%

ESTRADA ESFOMEADA 29-11-2013 10:30 44 44 100,00%

ESTRADA ESFOMEADA 29-11-2013 15:00 44 44 100,00%

ESTRADA ESFOMEADA (FAMÍLIAS) 30-11-2013 16:00 45 42 93,33%

DURA DITA DURA 05-12-2013 15:00 192 132 68,75%

DURA DITA DURA 06-12-2013 10:30 192 192 100,00%

DURA DITA DURA 06-12-2013 15:00 192 138 71,88%

DURA DITA DURA (FAMÍLIAS) 07-12-2013 16:00 158 29 18,35%

ESPAÇO CRIANÇA 09-06-2013 21:30 - 3 -

ESPAÇO CRIANÇA 23-11-2013 21:30 - 5 -

TOTAL 5143 4377 84,95%

ATIVIDADE DATA HORA LOTAÇÃO PÚBLICO %
OCUPAÇÃO
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NO ÂMBITO DO NOVO CIRCO:

- Como já referimos, a aposta no Novo Circo vai integrar a regularidade de programação do Teatro 
Viriato nos próximos anos. 2013, foi o ano de definição estratégica com os parceiros e pelas razões 
já anteriormente apontadas, os espetáculos internacionais previstos acabaram por ser adiados 
para 2014. Ainda assim, apresentou-se o Pedra-Pão, de Patrick Murys.

NO ÂMBITO DAS RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS:

- Mar Alto Atrás da Porta e Sangue na Guelra/Guerra/Guelra, na área do Teatro, dos Artistas 
Associados;

- A Viagem, na área da Dança, no âmbito dos projetos com a comunidade;

- Shelters, na área da Dança, para dar a conhecer novos coreógrafos internacionais;

- Heavem ou ainda: Tu, de André Mesquita, o projeto com a comunidade de Viseu;

- Esta é a minha cidade…, numa política de extroversão do Teatro para a rua;

- de Maria Ramos, no âmbito do apoio aos artistas emergentes;

- de Martim Pedroso, no âmbito do apoio aos artistas emergentes;

- Passageira em Casa, no âmbito do apoio aos artistas emergentes locais;

ESPETÁCULO DATA HORA LOTAÇÃO PÚBLICO % OCUPAÇÃO

PEDRA PÃO 04-05-2013 21:30 261 113 43,30%
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- Terceira Idade, no âmbito da coprodução;

- Caminha de Elefantes, no âmbito da coprodução a projetos de público infanto-juvenil;

- de Tânia Carvalho e Leonor Keil, para estreia da nova criação e apoio aos coreógrafos nacionais;

- Vissaium (Ações em Trânsito, no plano de atividades), no âmbito da coprodução a projetos de públi-
co infanto-juvenil;

- Fica no Singelo (Folklores, no plano de atividades), no âmbito da coprodução e estreia;

Projeto Lull Cancelado por decisão dos artistas Hora Lotação

Insight 
(Leonor Keil E Francisco Campos)

21-01-2013 25-01-2013 Estúdio de dança

11-02-2013 28-02-2013

23-04-2013 26-04-2013

23-05-2013 24-05-2013

Alibantes (Romulus Neagu) 11-02-2013 12-02-2013 Sala de ensaios

A Viagem 16-02-2013 01-03-2013 Esc. Prof. De Torredeita, 
sala de ensaios e palco

Mar Alto Atrás Da Porta 18-02-2013 20-02-2013 Sala de ensaios e palco

K Cena
Sempre Em Frente Até Amanhecer

06-03-2013 25-03-2013 Sala de ensaios e palco

Uma Carta Coreográfica 
(Madalena Vitorino)

01-05-2013 05-05-2013 Sala de ensaios

27-05-2013 31-05-2013 Estúdio de dança

Heaven 06-04-2013 09-06-2013 Estúdio de dança, 
sala de ensaios e palco

Shelters 05-05-2013 12-05-2013 Estúdio de dança e
sala de ensaios

Esta é a Minha Cidade… 20-05-2013 31-05-2013 sala de ensaios e palco

Vissaium 13-06-2013 14-06-2013 Sala de ensaios, 
Estúdio de dança, palco 

e ruas da cidade08-07-2013 19-07-2013

26-08-2013 30-08-2013

13-10-2013 18-10-2013

Movement is Best… (Maria Ramos) 15-07-2013 19-07-2013 Sala de ensaios e palco

O Canto do Imperador (Martim Pedroso) 22-07-2013 26-07-2013 Palco

Terceira Idade 30-09-2013 03-10-2013 Palco

Retornos, Exílios E Outros Que Ficaram 14-10-2013 18-10-2013 Sala de ensaios

25-11-2013 30-11-2013

16-12-2013 21-12-2013

Caminhada de Elefantes 11-07-2013 12-07-2013 Escolas

16-10-2013 17-10-2013 Palco

Passageira Em Casa (Maile Colbert) 28-10-2013 01-11-2013 Estúdio de dança

Como É Que Eu Vou Fazer Isto?
(Leonor Keil e Tânia Carvalho)

05-11-2013 09-11-2013 Sala de ensaios, 
Estúdio de dança e palco

Fica No Singelo 09-12-2013 13-12-2013 Palco

Rota Do Românico (Margarida Gonçalves) 26-12-2013 27-12-2013 Sala de ensaios
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ALTERAÇÕES REGISTADAS

- no cancelamento, a pedido da companhia, da residência artística com o título Paus e Pétalas, da 
Circolando. O projeto foi adiado para final de 2014.

- no cancelamento, por parte do produtor, do projeto Tell, por não ter tido o apoio financeiro da 
DGArtes. 

- no adiamento do novo trabalho de Patrícia Portela e Cláudia Jardim, com o título, Fábulas 
Materiais, pelo facto de a Patrícia Portela ter sido selecionada para participar, durante o perí-
odo de outubro a dezembro 2013, no programa internacional literário da Universidade de Iowa, 
numa residência literária do prestigiado International Writers Program.

- no cancelamento, por parte do produtor, da residência do Projeto Lull, por não ter conseguido 
espaço de estreia e circulação do projeto.

- a programação, não prevista no Plano de Atividades, do espetáculo de Teatro, intitulado Estrada 
Esfomeada, dirigido por Vera Alvelos, a partir do poema de Ben Okri. Foram programadas 6 
sessões do espetáculo, com lotação esgotada para grupos escolares e público geral.

- a programação, não prevista no Plano de Atividades, do espetáculo de Teatro, intitulado Dura 
Dita Dura, dirigido e interpretado por Igor Gandra, a partir de um texto original de Regina 
Guimarães. Foram programadas 4 sessões do espetáculo, com lotação esgotada nas sessões 
para grupos escolares.

PARCERIAS LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PROGRAMAÇÃO:

PARCERIAS NA REGIÃO:

- Conservatório Regional de Música de Viseu: coapresentação do Divino Sospiro e acolhimento de 
outros concertos programados ao abrigo do Festival de Música da Primavera;

- Cineclube de Viseu: filme-concerto “L’Hirondelle et le Messange”, musicado ao vivo por Mário 
Laginha;

- Museu Grão Vasco e outras estruturas ligadas ao património da região: projeto Vissaium;
- Várias Escolas da cidade e no assento em Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Viso, 
da Escola Secundário Emídio Navarro e da Escola Secundária Viriato.

- Artistas locais: estreia, residências dos seus trabalhos;
- Ass. Cultural Binaural: residência artística de Maile Colbert.

PARCERIAS NACIONAIS:

- Fundação Calouste Gulbenkian, KCena;
- Teatro Nacional S. João / Porto e Teatro S. Luiz / Lisboa: operação Novo Circo;
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- Teatro Maria Matos / Lisboa, o Centro Cultural Vila Flor / Guimarães, o Teatro Municipal da 
Guarda e o Teatro Virgínia / Torres Novas, na coapresentação de espetáculos;

- Casa da Música / Porto: Stopestra.

PARCERIAS INTERNACIONAIS:

- rede internacional Beyond Front@: mobilização na europa de jovens coreógrafos e bailarinos;
- Charleroi Danses: criação de um dispositivo na área da Dança, ao nível da formação, residên-
cias e espectáculos;

- Teatro Vila Velha, em Salvador, Brasil, e Centro Cultural Português/Pólo Mindelo: KCena – pro-
jecto lusófono de teatro jovem;

PARCERIAS DE CO-PRODUÇÃO:

- Wilde – da Mala Voadora;
- Esta é a Minha Cidade e é Nela que Quero Viver – Teatro do Vestido;
- Terceira Idade – Teatro Praga;
- Sangue na Guelra - Amarelo Silvestre;
- Fica no Singelo – Clara Andermatt;
- Caminhada de Elefantes – Inês Barahona;
- Heaven – Tokar’t
- Como é que eu vou fazer isto – Companhia Paulo Ribeiro

PROJETOS ESPECIAIS

VISEU A 01 DE JUNHO 2013

Promovido pelo Teatro Viriato a partir de uma candidatura desenhada em 2007 e submetida ao 
QREN em 2009, vocacionado para a promoção da criação e da fruição artística, o “VISEU A...”, 
com duração aproximada de um ano, foi inaugurado a 01 de junho de 2013, com “A Primeira 
Festa”.

Integrado na Rede Urbana Viseu | Dão Lafões, candidatada pela Comunidade Intermunicipal 
da Região Dão Lafões (CIMRDL) ao Programa Operacional Regional do Centro – Mais Centro, 
o “VISEU A...” pretende afirmar-se como uma marca distintiva e contagiante. Com evidente im-
pacto na promoção da região, este projeto convoca como participantes ativos os habitantes da 
cidade, de todas as idades e quadrantes, assim como comerciantes, agentes turísticos e o tecido 
empresarial local para que o “VISEU A...” se transforme numa enorme experiência de qualidade 
cultural e contemporânea e ampla para toda a região. Durante meses, fruto das práticas artís-
ticas que serão desenvolvidas, este território repensa-se e prepara-se para acolher. Por estes 
dias, o próprio ato de receber transforma-se em espetáculo, motivo de festa e de orgulho. O pú-
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blico que chega reconhece que a região se vira para ele, que muda por ele e é surpreendido não 
só pela programação artística oferecida, mas também pela forma como a cidade se preparou. 
Reivindica-se uma atitude cosmopolita, aberta e criativa.

Um evento virado para o espaço público de Viseu. Durante todo o dia, pelas ruas e pelo céu do 
centro de Viseu, desde o Parque da Cidade, passando pelo Adro da Sé até ao Largo Mouzinho de 
Albuquerque espalhou-se o teatro, a música, a dança, o novo circo e o funambulismo, envolven-
do artistas locais, nacionais e internacionais. A Banda Filarmónica de Ribafeita, o Conservatório 
Regional de Música de Viseu, Carina Martins, Fernando Giestas, Graeme Pulleyn, José Crúzio, 
Les Bleus de Travail, Luís Belo, Madalena Victorino, Margarida Mestre, Drumming - GP, Olivier 
Roustan, Orquestra Todos, Peter Michael Dietz, Rafaela Santos, Romulus Neagu, Sónia Barbosa 
e o Teatro do Vestido fizeram esta primeira festa do “VISEU A...”. Vinte e quatro horas de artes 
performativas, que ajudaram a (re)descobrir o território da cidade num percurso transforma-
dor, orientado por um programa assumidamente festivo para ser desfrutado por todos, em que 
a apresentação de companhias internacionais conviveu, lado a lado, com a de projetos artísticos 
criados em e a partir de Viseu.

“Esta é a minha cidade e eu quero viver nela” abriu o progra-
ma, precisamente, às 00h00, de sábado. Um manifesto poéti-
co, criado por Joana Craveiro (Teatro do Vestido), construído a 
partir das vivências do quotidiano e dos espaços da cidade de 
Viseu. Depois de uma pesquisa intensiva em que procuraram 
apropriar-se do território desconhecido, os intérpretes condu-
ziram, a partir do Teatro Viriato, os espectadores pelas ruas, 
esventrando a cidade, desvendando as suas memórias, ao mes-
mo tempo que construiram uma cidade nova para poderem vir 
a desejar viver nela também. Uma experiência invulgar acerca 
da vida nas cidades. 

Foi também o pulsar de Viseu, desta vez, dos seus artistas, que 
se refletiu em “Uma Carta Coreográfica”, de Madalena Victorino. 
Das 10h00 às 19h00, no Rossio, nove artistas interagiram com 
esta exposição, ou melhor, carta sobre a história da dança e, 
que no fundo, convidou a uma visita coreográfica ao próprio 



23     Relatório de Atividades & Contas 2013

corpo de cada um que queira movimentar ideias, sons, ima-
gens, histórias, as pernas e os braços. De hora a hora, a expe-
riência ia mudando. 

Às 15h00, no Parque Aquilino Ribeiro, “Passagem”, instalação/
performance produzida pela cooperativa PIA - Projetos de 
Intervenção Artística, convidou à contemplação de um fasci-
nante mundo novo, pleno de emoções e de pura poesia visual, 
criado a partir de um lugar comum e do que nele melhor existe, 
com o recurso ao teatro físico de andas e à máscara.

A festa prosseguiu, desta vez, sobre rodas, com a companhia 
francesa Les Bleus de Travail que apresentou “Le Voyage de 
Noces” (18h00). Um passeio turbulento e hilariante protago-
nizado por um casal atípico, um cão embalsamado e um Fiat 
500 caprichoso. Ao longo da viagem, eles dançaram, saltaram 
e cairam sobre os dois pés… Foram poéticos às vezes, mas ir-
resistíveis sempre.

Meia dúzia de passos à frente, mesmo no Adro da Sé, às 21h00, 
foi chegado o momento de desviar o olhar para o céu porque 
neste espetáculo “Uma linha no céu... lembrando João Torto” 
é de voar que se trata. Dar asas à imaginação com uma linha 
traçada no céu no mesmo lugar onde o inventor, intelectual e 
inconformista João Torto, há mais de quatro séculos, tentou a 
sua proeza de desafiar a gravidade. Desta vez, essa linha foi 
percorrida pelo extraordinário funâmbulo Olivier Roustan, uma 
referência mundial, que “voou” no alto de uma corda, entre as 
torres da Igreja da Misericórdia e da Sé de Viseu, ao som de 
outras linhas traçadas no ar por um repertório musical con-
temporâneo interpretado por três formações que se juntaram, 
propositadamente, para este espetáculo: a Banda Filarmónica 
de Ribafeita, o Conservatório Regional de Música de Viseu e o 
Drumming – GP. De cortar a respiração.

Por fim, ainda houve tempo para um concerto da Orquestra 
Todos, às 22h30, no regresso a casa, ao Largo Mouzinho de 
Albuquerque. Uma formação que juntou pessoas que fazem 
música a partir de diferentes e invulgares instrumentos, distin-
tas tradições e universos e que inventam uma mistura singular 
de sonoridades que dialoga constantemente com todas as raí-
zes culturais e musicais da cidade de Lisboa, onde foi criada, e 
da sua Lusofonia. 
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Em 2014 haverá mais, prevendo o alargamento inter-regional.

Integrado na Rede Urbana Viseu | Dão Lafões, candidatada pela Comunidade Intermunicipal 
da Região Dão Lafões (CIMRDL) ao Programa Operacional Regional do Centro – Mais Centro, 
o “VISEU A...” pretende afirmar-se como uma marca distintiva e contagiante. Com evidente im-
pacto na promoção da região, este projeto convoca como participantes ativos os habitantes da 
cidade, de todas as idades e quadrantes, assim como comerciantes, agentes turísticos e o tecido 
empresarial local para que o “VISEU A...” se transforme numa enorme experiência de qualidade 
cultural e contemporânea e ampla para toda a região. Durante meses, fruto das práticas artís-
ticas que serão desenvolvidas, este território repensa-se e prepara-se para acolher. Por estes 
dias, o próprio ato de receber transformou-se em espetáculo, motivo de festa e de orgulho. O 
público que chega reconhece que a região se vira para ele, que muda por ele e é surpreendido 
não só pela programação artística oferecida, mas também pela forma como a cidade se prepa-
rou. Reivindica-se uma atitude cosmopolita, aberta e criativa.

O projeto foi amplamente veiculado na comunicação social e redes sociais.

VISEU A 1 DE JUNHO HORÁRIO PÚBLICOS 
(estimativa)

Esta é a Minha Cidade… 01-06-2013 00:00 90

Uma Carta Coreográfica 10:00/19:00 1400

Pequeníssima Biblioteca do Jardim Tomás Ribeiro 10:00/19:00

Mesas de jogos coreográficos 10:00/19:00

Carta à carta 10:00/19:00

 Visita Guiada 10:00/11:00

Instalações 11:15/12:00

Corpo pirilampo

Thy Effervescence

Danças densas

A grande dança a céu aberto 12:00/12:30

Visita Guiada 12:30/13:30

Visitas privadas e duetos 13:30/14:30

Visita Guiada 14:30/15:30

Instalações 15:30/16:00

Danças sem chão

Princesas sem braços

Corpo opaco

Visitas privadas e duetos 16:00/17:00

As grandes danças de puxar a vida 17:00/17:45

Fonte da rotunda

Passadeira de peões da avenida

Espaço em frente à CMV

Instalações 18:00/18:30
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Corpo pirilampo

Thy Effervescence

Danças densas

A grande dança a céu aberto 18:45/19:15

Passagem 16:00 1300

Le Voyage De Noces / Les Bleus De Travail 18:00 900

Uma Linha No Céu… Lembrando João Torto 21:00 1000

Orquestra Todos 22:30/24:00 1000

TOTAL 5690

ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA CMV E OUTROS

ATIVIDADE DATA HORA LOTAÇÃO PÚBLICO % OCUPAÇÃO

Concerto De Ano Novo E Reis 05-01-2013 21:30 260 260 100,00%

Concerto Dia Da Uniddae Ri14 17-03-2013 17:30 258 258 100,00%

40 Anos Expresso 07-05-2013 15:00 178 178 100,00%

Show Nico Com Nicolau Breyner 24-05-2013 21:30 258 105 40,70%

6º Festival Musica Da Primavera De Viseu 16-04-2013 21:30 258 246 95,35%

6º Festival Musica Da Primavera De Viseu 21-04-2013 17:00 258 258 100,00%

6º Festival Musica Da Primavera De Viseu 28-04-2013 15:00 258 258 100,00%

Fado Alma Do Mundo 24-07-2013 21:30 259 259 100,00%

Recital de Ópera 05-07-2013 21:30 258 194 75,19%

Gala Andebol 23-08-2013 21:30 250 250 100,00%

Gala Appacdm 03-12-2013 21:30 310 310 100,00%

Mozart Viii 21-12-2013 21:30 288 288 100,00%

TOTAL 3098 2864 92,60%

VISEU A 1 DE JUNHO HORÁRIO PÚBLICOS 
(estimativa)
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RESUMO DE ATIVIDADES / SESSÕES / PÚBLICOS

ATIVIDADE SESSÕES LUGARES 
DISPONÍVEIS

PÚBLICOS
OCUPAÇÃO

% OCUPAÇÃO

Teatro 11 15 2401 1509 62,85%

Dança 12 14 3240 1809 55,83%

Música 16 16 2314 2045 88,38%

Cruzamentos Disciplinares 4 6 1443 1080 74,84%

Sentido Criativo 20 62 5143 4377 84,95%

Novo Circo 1 1 261 113 43,30%

CMV e Outros 10 12 3093 2864 92,60%

Totais / ocupação média 17895 13797 77,06%

VISEU A 01 DE JUNHO 6 5690

Residências Artísticas 18

Edição 5

Exposições Fotografia 3 13904

Visitas Guiadas 365

TOTAL 106 126 33756

Artistas Profissionais 506

Artistas Amadores 756

Conferencistas 5

Produtores 52

 Técnicos 103

Criativos 35

Staff. 84

TOTAL 1541



27     Relatório de Atividades & Contas 2013

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE QUE DISPÕE E PRINCIPAIS ENCARGOS

[justificação de alterações relativamente ao contratualizado; adequação dos espaços de traba-
lho à atividade, indicando o regime legal de utilização (se são alugados, cedidos ou próprios); 
aproveitamento dos espaços, nomeadamente pela sua disponibilização a terceiros (aluguer, ce-
dência); investimento em equipamentos móveis ou imóveis]

TEATRO VIRIATO: 

• 1 Sala de espetáculos, na maior parte dos quais a lotação máxima é de 236 lugares (50 com 
restrições de visibilidade), podendo ir até 316 lugares em alguns espetáculos; 

• 1 Sala de Ensaios, utilizada também em atividades pedagógicas; 
• 1 Estúdio de Dança, afeto à Companhia Paulo Ribeiro; 
• 1 Foyer, zona de convívio e de estar, café-concerto, exposições, bar.

O Teatro Viriato é cedido a título gratuito pela Câmara Municipal de Viseu, cujo protocolo inclui 
a participação no financiamento das catividades e funcionamento.
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LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS OU ACOLHIDAS PELO CAEV / 
TEATRO VIRIATO:

> No Palco do Teatro Viriato foram realizados: 78 Espetáculos e 1 Conferência; 3 Apresentações 
Informais; 7 Residências Artísticas.

> No Foyer do Teatro Viriato foram realizados: 11 Espetáculos e 3 Exposições de Fotografia;

> No Estúdio de Dança do Teatro Viriato foram realizados: 7 sessões Workshops/Oficinas; 3 
Apresentações Informais; 6 Espetáculos e 4 Residências Artísticas.

> Na Sala de Ensaios do Teatro Viriato foram realizados: 14 Sessões de Workshops, 4 
Residências Artísticas e 10 Espetáculos.

> Na Escola Profissional de Torredeita foram realizados ensaios para o espetáculo ‘A Viagem’, 
com o Rancho Folclórico de Torredeita.

> Os 5 espetáculos e muitos ensaios do espetáculo ‘Esta é a minha cidade e eu quero Viver nela’ 
aconteceram nas ruas da cidade de Viseu.

> Viseu a 01 de Junho:
Carta Coreográfica - Rossio e Escadaria Igreja da Misericórdia, Viseu;
Passagem - Parque Aquilino Ribeiro, Viseu;
Les Blues de Travail - Praça do Funicular, Viseu;
Uma Linha no Céu… Lembrando João Torto - Adro da Sé de Viseu;
Orquestra Todos - Largo Mouzinho de Albuquerque, Viseu.

> Vissaium, Projeto Património aconteceram 3 sessões no Palco, devido a questões climatéri-
cas, no entanto, durante todo o período de residência artística e ensaios este projeto este nas 
ruas da cidade: Rua Direita, Sé de Viseu, Casa do Miradouro, Funicular, Rua do Comercio e Rua 
Formosa.

> HEAVEN OU Ainda: Tu, espetáculo de André Mesquita com a comunidade de Viseu que foi pro-
gramado no Teatro Municipal da Guarda, no dia 7 de Dezembro de 2013.

Observação: Não estão contabilizados as sessões de ensaios que ocuparam Palco, Sala de 
Ensaios e Estúdio de Dança.
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ATIVIDADE

Concerto De Ano Novo (Cmviseu) 1 Palco 0,5

Residência Leonor Keil E Francisco Campos 1 Estúdio 0

Mito Móvel 4 1 Sala de Ensaios 0,5

Mito Móvel- Histórias De Princípios 1 Sala de Ensaios 0

Corpo Em Movimento- Dos 8 Aos 10 Anos 1 Sala de Ensaios 0

Corpo Em Movimento- M/18 Anos Sala de Ensaios 0

Iridescente 1 Palco 1

Exposição A_mostra.Pt Foyer 0,5

Samara Lubelski 1 Foyer 0,5

Luís De Matos- Chaos 2 Palco 1

Aquecimento Esclarecido 2 Palco 0,5

Fail Better 1 Foyer 0,5

Porto S. Bento 1 Palco 3

Ensaios Alibantes Sala de Ensaios e Estúdio 0

ALMA- TNSJoão 1 Palco 4,5

Residência Mar Alto Através da Porta Palco 3

Quinto/António Zambujo 1 Palco 1

A Viagem- Projeto Comunidade 2 Torredeita e Palco 4

Interlúnio 1 Foyer 0,5

Barriga da Baleia 5 Estúdio 0,5

Raso como o Chão 1 Palco 1,5

Samsara 1 Foyer 0,5

Três dedos abaixo do Joelho 1 Palco 3

Concerto Regimento de Infantaria 14 
- Ad Libitum + Infantuna

1 Palco 0,5

Reinventar o Circo 1 1 5 Estúdio 0,5

K Cena 2 Palco 8

Exposição Modos de Ver Foyer 0,5

Wilde 1 Palco 2,5

Cara 3 Palco 1

Divino Sospiro 1 Palco 0,5

Orquestra de Sopros de Aveiro 1 Palco 0,5

Sr. Ibrahim 1 Palco 1,5

Isto é Arte! 1 Estúdio 0,5
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Concerto de Piano Solo 1 Palco 0,5

Histórias Magnéticas 6 Sala de Ensaios 0,5

Concerto de Laureados 1 Palco 0,5

Filme dia Mundial da Dança L.P. 1 Palco 0,5

Apresentação escolas L.P. 1 Palco 1

Pedra Pão 1 Palco 2

Conferência Jornal Expresso 1 Palco 1,5

Um Corpo que Dança 6 Sala de Ensaios 0,5

Adalberto Silva Silva 1 Foyer 0,5

Shelters 1 Palco 2,5

Miguel Moreira ‘Câmbio’ 1 Foyer 0,5

Céu na Boca 1 Palco 1,5

Nicolau Breyner- CMViseu 1 Palco 1

Res. Teatro do Vestido
Esta é a minha cidade…

4 Ruas da Cidade 5

Viseu a 01/06/2013

Carta Coreográfica 1 Rossio - Viseu 1,5

Passagem 1 Parque Aquilino Ribeiro 4

Les Bleus de Travail 1 Praça do Funicular-Viseu 0,5

Uma Linha no Céu…
Lembrando João Torto

1 Adro da Sé de Viseu 4

Orquestra Todos 1 Largo 
Mouzinho de Albuquerque

0,5

HEAVEN 2 Palco 4

Osso Vaidoso 1 Foyer 0,5

Sagração da Primavera 1 Palco 3,5

Lokomotiv 1 Foyer 0,5

Apresentações L.P. Palco

Dia 22 de Junho -Dança Criativa 1 Palco 0,5

Dia 28 de Junho - Hip-Hop 1 Palco 0,5

Dia 28 de Junho - Curso Básico de 
Dança

1 Palco 0,5

Dia 29 de Junho - Dança Clássica + 
Dança Contemporânea

1 Palco 0,5

Dia 30 de Junho- Expressão Dramática 
+ Teatro Adultos

1 Palco 0,5

Imalavra 5 Sala de Ensaios 0,5
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Mara Pedro - CMViseu 1 Palco 1

Gala de Ópera 1 Palco 0,5

Res. Projeto Património Estúdio / Sala de Ensaios e 
Cidade de Viseu 

0

Tom Zé 1 Palco 1

20Fingers 1 Palco 1

Res. Maria Ramos Palco 5

Res. Martim Pedroso Palco 5

Gala de Andebol-24 de Agosto-CMV 1 Palco 1,5

Exposição Carina Martins Foyer 0,5

O Grande Salão 2 Palco 1,5

Stopestra 1 Palco 1

Terceira Idade 2 Palco 6

Workshop Terceira Idade 1 Estúdio 0

Susana Santos Silva e Torbjorn Zetterberg 1 Foyer 0,5

Sangue na Guelra/Guerra/Guelra 2 Palco 4

Res. Joana Craveiro - entrevistas Cidade de Viseu, 
Hotel Avenida e T.Viriato

Res. A Caminhada do Elefante 2 Palco 2

Projeto Património- Vissaium 3 Palco, Questões climatéri-
cas

6

Zé Miguel Amaral e Nuno Silva 1 Foyer 0,5

Mário Laginha-Filme musicado 2 Palco 1,5

Maile Colbert Estúdio 2

Beethoven Trocado por miúdos 1 palco 1

Res. Leonor Keil e Tânia Carvalho Sala de Ensaios e Estúdio

Mostra de Dança – New Age, New Time: Palco 1

Zoo 1 Palco 3

I Don’t Belong Here 1 Palco 0,5

Salto 1 Palco 0,5

Noodles Never Break 1 Palco 0,5

Reverso das Palavras 1 Palco 0,5

Como é que eu vou fazer isto? 1 Palco 0,5

Paulo Ribeiro
Sem um tu não pode haver um eu!

1 Palco 6,5
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Res. Joana Craveiro - entrevistas Cidade de Viseu, 
Hotel Avenida e T.Viriato

0

Estrada Esfomeada 6 Palco 2,5

Gala APPACDM 1 Palco 0,5

Dura Dita Dura 4 Palco 1

HEAVEN 1 Teatro Municipal da Guarda 0

Incompleto 1 Foyer 0,5

Fica no Singelo 2 Palco 5

K-Cena 2013/2014 1 Palco 0,5

Coro Mozart 1 Palco 0,5

Res. Margarida Gonçalves 
Rota do Românico

Sala de Ensaios 0

TOTAL 115 6 21 1 147,5

PROJETOS COM A COMUNIDADE:

• A Viagem, de Filipa Francisco com o Rancho Folclórico de Torredeita - 43 elementos (17 
músicos, 24 bailarinos e 2 elementos da Direção do Rancho).

Projeto na área da dança e das músicas tradicionais que se cruzou com a música e a dança 
contemporânea.

Este grupo ensaiou entre os dias 16 a 24 de fevereiro na Escola Profissional de Torredeita, Viseu 
e entre os dias 26 de fevereiro a 1 de março no Palco e Sala de Ensaios do Teatro.Os espetáculos 
aconteceram nos dias 2 e 3 de março.
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PLANO DE TRABALHOS:
- Dias 16 e 17 e fevereiro: das 15h às 19h;
- De 19 a 22 de fevereiro: das 20h30-23h;
- Dias 23 e 24 de fevereiro: das 15h às 19h;
- De 26 de fevereiro a 1 de março: das 14h30 às 19h e das 20h30 às 00h. 

•  K Cena - Projeto de Teatro Jovem, com Graeme Pulleyn e Márcio Meirelles:

Projeto de Teatro Jovem onde 15 jovens com idades entre os 14 e os 18 anos ensaiam no Teatro 
Viriato com o Graeme Pulleyn de 19 de outubro a 14 de dezembro, ensaios todas as sextas-
feiras, das 18h30 às 21h30 e aproveitando a pausa de Natal nos dias 20 e 21 de dezembro en-
saiaram das 15h às 18h.

Este projeto em 2013 continuou a acontecer durante os meses de janeiro, fevereiro e início de 
março sempre às 6ªfeiras entre as 18h30 e as 21h.

A partir de dia 07 até dia 15 de março aconteceu todos os dias entre as 18h30 e as 21h.

De 16 a 26 de março intensificaram-se no período da manhã e tarde: das 10h às 13h e das 14h30 
às 17h30.

• HEAVEN OU AINDA: TU, de André Mesquita.

Projeto com a Comunidade na área da Dança Contemporânea.
Inscreveram-se um total de 45 pessoas sendo que 28 pessoas chegaram a Palco.

Ensaios: 
- De 06 de abril a 26 de maio, aos sábados e domingos entre as 15h e as 19h.
- Dias 05 a 07 de junho das 20h30 às 00h. 
- Espetáculo dia 08 de junho, às 21h30 e dia 09 de junho às 16h.
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Este espetáculo deslocou-se ao Teatro Municipal da Guarda para um espetáculo no dia 07 de 
dezembro de 2013, às 21h30 e por isso o grupo fez novamente ensaios.

- Dia 01 de dezembro, das 15h às 19h;
- De 02 a 06 de dezembro das 20h30 às 23h.

• K Cena Projeto de Teatro Jovem 2014, com Graeme Pulleyn e João Branco:

Projeto de Teatro Jovem onde 39 jovens com idades entre os 14 e os 18 anos se inscreveram e 
efetivamente 23 ensaiaram no Teatro Viriato com o Graeme Pulleyn de 05 de novembro a 17 de 
dezembro, ensaios todas as terças e quintas-feiras, das 18h45 às 20h45 e aproveitando a pausa 
de Natal nos dias 18 a 20 de dezembro ensaiaram das10h às 13h e das 14h30 às 17h30.

No dia 20 de dezembro houve uma apresentação informal às famílias e amigos.

Este projeto vai continuar nos meses de janeiro a abril, no entanto, vamos trabalhar com 13 
jovens nesta fase.
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Aquisição de equipamentos para Sala de ensaios: foi adquirido equipamento de som (consola) e 
de luz (consolo e varas) para capacitar este espaço para a apresentação de atividades e ensaios.

Manutenção do Piano: foi realizada uma revisão profunda ao piano Steinway

Empréstimos de equipamentos a outras entidades no ano de 2013: 
Jardim de Infância D. António Monteiro, Jugueiros:

Empréstimo decorreu entre os dias 08 e 11 de janeiro e novamente de 25 de março a 8 de abril:
• 2 iodines;
• 1 PC 650W; 
• 2 bases de torre;
• 6 pesos;
• 2 tubos de 3m;
• 2 triplas.

Magnólia Teatro, Amarelo Silvestre- Associação Cultural:
Empréstimo decorreu entre os dias 25 de fevereiro e 9 de março:

• 3 torres;
• 3 bases e pesos;
• 6 pesos.

Igreja Baptista de Viseu:
Empréstimo decorreu entre os dias 20 e 25 de março:

• 4 estrados.

EQUIPAMENTOS
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Conservatório Regional de Música de Viseu:
Empréstimo entre o dia 12 a 29 de abril:

• 4 PC ADB C-51 650W;
• 1 mesa dimmer;
• 6 extensões de vários tamanhos;
• 4 bases;
• 4 tubos de 2 metros;
• 4 adaptadores CE-Shuko;
• 4 porta filtros.

Magnólia Teatro, Amarelo Silvestre- Associação Cultural:
Empréstimo decorreu entre os dias 18 a 21 de abril:

• mesa de luz AVAB Presto;
• 1 monitor;
• 1 cabo DMX;
• 1 cabo de alimentação de mesa de luz.

Grupo de Leitura e Poesia, a/c Eng.º Carlos Borges:
Empréstimo decorreu entre os dias 19 e 22 de abril:

• 1 tripé;
• 1 followspot RJ Cricket.

Escola Secundária Emídio Navarro:
Empréstimo decorreu entre o dia 23 e 24 de abril:

• 2 estrados.

Conservatório Regional de Música de Viseu:
Empréstimo entre o dia 24 a 29 de abril:

• vários panos pretos;
• 2 escadas de palco 80 cm, 3 degraus;
• 19 estrados;
• 1 projetor de vídeo;
• 3 spots de 600 w;
• 1 tripé;
• 1 followspot RJ Cricket.

Escola Secundária Emídio Navarro:
Empréstimo decorreu entre os dias 29 de abril e 2 de maio:

• 11 estrados.

Projecto Humanizarte (Caravana Penélope, Graeme Pulleyn):
Empréstimos decorreram entre o dia 06 de março a 06 de maio; de 07 a 11 de junho; de 28 de 
junho a 01 de julho:

• 2 tubos de 4 metros;
• 2 bases;
• 8 pesos.
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ACERT – Associação Cultural e Recreativa de Tondela):
Empréstimo decorreu entre os dias 10 e 22 de maio:

• 6 rolos de linóleo.

Escola Secundária Viriato:
Empréstimo decorreu entre os dias 17 a 20 de maio:

• 1 máquina de fumos.

Escola Secundária Emídio Navarro:
Empréstimo decorreu entre os dias 06 a 11 de junho:

• 12 estrados.

Câmara Municipal de Viseu:
Empréstimo decorreu entre os dias 07 a 11 de junho:

• 8 estrados.

Empréstimo decorreu entre os dias 14 a 17 de julho:
• 5 estrados.

Empréstimo decorreu entre s dias 28 de junho a 1 de julho:
• 20 estrados.

Empréstimo decorreu entre os dias 11 a 13 de julho:
• 12 recortes 650w;
• 1 par 64-cp 62 com base de chão;
• 13 adaptadores CEE Shuco;
• 13 extensões CEE;
• 1 Rack Dimmers;
• 4 bases;
• 4 tubos de 3 metros;
• 4 micros.
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Empréstimo decorreu entre os dias 12 a 15 de julho e de 18 a 22 de julho:
• 18 estrados.

Empréstimo decorreu entre os dias 22 a 29 de julho:
• 12 estrados.

Escola da Ribeira:
Empréstimo decorreu entre os dias 12 e 13 de junho:

• 9 estrados.

Projecto Humanizarte (Caravana Penélope, Graeme Pulleyn):
Empréstimo decorreu entre os dias 17 e 18 de julho:

• 2 adaptadores CE;
• 2 bases;
• 2 projetores fresnel;
• 1 extensão 6 metros;
• 1 extensão 10 metros.

Cine Clube de Viseu:
Empréstimo decorreu entre os dias 22 a 26 de julho:

• 4 postes de sinalização e respetivas correias.

Clube de Viseu, a/c Dr. Vasco Marcelo: 
Empréstimo decorreu entre os dias 25 a 28 de outubro:

• 2 PC’s 650;
• 1 recorte 650;
• 3 adaptadores CEE/Shuco;
• 1 iris para o Projetor.

ACERT – Associação Cultural e Recreativa de Tondela):
Empréstimo decorreu entre os dias 01 a 04 de novembro:

• 7 rolos de linóleo;
• 2 rolos de fita de linóleo.

Girasolzul:
Empréstimo decorreu entre os dias 18 a 21 de novembro:

• 1 bombo grande.

Lugar Presente:
Empréstimo decorreu entre os dias 25 de novembro e 17 de dezembro:

• 6 microfones com fio;
• 6 tripés de microfone;
• 2 colunas amplificadoras;
• 15 cabos de microfone;
• 1 mesa de mistura.
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ACERT – Associação Cultural e Recreativa de Tondela):
Empréstimo decorreu entre os dias 02 a 09 de dezembro:

• 6 lâmpadas CP 62;
• 14 pc 650w com palas, porta filtros e grampos;
• 12 recortes Profile 650w com porta filtros e grampos;
• 26 adaptadores CEE/Shuko.

EMPRÉSTIMOS SOLICITADOS PELO TEATRO VIRIATO A OUTRAS ENTIDADES NO ANO DE 2013:
Escola Secundária Emídio Navarro- Viseu:

• Empréstimo de um retroprojetor, no âmbito do espetáculo Sempre em Frente até ao 
amanhecer, pelo Gupo K-Cena , entre os dias 19 de março a 2 de abril.

• Empréstimo de 4 lupas para o espetáculo Uma Carta Coreográfica, no âmbito do even-
to Viseu A… 1 de junho de 2014, entre os dias 31 de maio a 1 de junho.

• Empréstimo de uma sala de aulas com projetor de imagem para o Gupo K-Cena no 
dia 14 de novembro.

Conservatório Regional de Música de Viseu:
• Empréstimo de um banco de piano, no âmbito da apresentação do espetáculo 20 

Fingers Multimédia, entre os dias 10 a 15 de julho.
• Empréstimo de 30 estantes para partituras para o espetáculo Beethoven T(r)ocado por 

Miúdos entre os dias 01 a 04 de novembro. 

Clube de Viseu:
• Empréstimo de 80 cadeiras brancas e 10 mesas para o espetáculo ‘Carta Coreográfica’, 

no âmbito do evento Viseu A… 01 de junho de 2014, entre os dias 31 de maio a 01 de 
junho.

Rancho Folclórico de Torredeita, Viseu:
• Empréstimo de 4 bancos, 2 chapéus para o espetáculo Uma Carta Coreográfica, no 

âmbito do evento Viseu A… 01 de junho de 2014, entre os dias 31 de maio a 01 de junho.
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Hotel Grão Vasco- Viseu:
• Empréstimo de 5 chapéus-de-sol e bases para o espetáculo Uma Carta Coreográfica, no 

âmbito do evento Viseu A… 01 de junho de 2014, entre os dias 31 de maio a 01 de junho.

Hotel Avenida- Viseu:
• Empréstimo de mobiliário para o espetáculo Uma Carta Coreográfica, no âmbito do 

evento Viseu A… 01 de junho de 2014, entre os dias 31 de maio a 01 de junho.

Aluguer de Equipamento Técnico no ano de 2013: 
• Iridescente, aluguer de material de som, dia 26 de janeiro.
• Samara Lubelski, aluguer de amplificador, dia 30 de janeiro. 
• Quinto, de António Zambujo, aluguer de material de som, dia 23 de fevereiro.
• A Viagem, aluguer de material de som, dias 1 a 3 de março.
• Viseu a 1 do 06, aluguer de palco, amplificação de som e equipamento complementar 

para os espetáculos da Primeira Festa.
• Tom Zé, aluguer de material de som, dia 10 de julho.
• Stopestra, aluguer de equipamento de som.
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IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPAS

Avaliação sobre o funcionamento das equipas [justificação de alterações e adequação à ativida-
de desenvolvida do ponto de vista artístico e de gestão]

EQUIPA PERMANENTE 

A 31 de Dezembro de 2013, a equipa permanente é composta por 13 pessoas, a maioria profis-
sionais com larga experiência, 6 deles permanecem na equipa desde o início do projeto (1998), 
sendo 6 contratos sem termo, 6 a termo incerto, justificados pelos contratos de financiamento 
estabelecidos com a DGArtes / SEC e Câmara Municipal de Viseu.

VERIFICARAM-SE ALGUMAS ALTERAÇÕES NA EQUIPA DURANTE O ANO DE 2013:

COORDENAÇÃO TÉCNICA
Depois de alguns anos de coordenação técnica rotativa, decidimos por termo a esse modelo de 
gestão da equipa técnica do Teatro Viriato.

Como consequência de anomalias e falhas detetadas, que se agravaram durante a prepara-

FUNÇÃO NOME

Responsáveis pela direção artística Paulo Manuel de Oliveira Santos Ribeiro

Responsável pela gestão administrativa e financeira José Fernandes Carrilho Gomes

Elementos das equipas produção, técnica, comunicação e administrativa

Diretora Adjunta (Programação | Coord. de Produção) Paula Tavares Mota Garcia Rodrigues de Matos

Responsável de Produção Maria João Cardoso Rochete

Assistente de Produção Carlos Alberto Rodrigues Fernandes

Técnico de Palco Paulo Sérgio Amado de Matos

Técnico de Palco Nelson dos Santos Oliveira Almeida

Técnico de Palco Pedro Manuel Lopes faro Dias Teixeira

Frente de Casa e Base de Dados de Contactos José Emanuel Pereira Lopes

Designer Gráfica Maria Teresa Duarte do Vale

Bilheteira Gisélia Maria de Campos Antunes

Assistente da Direção Ana Cláudia Marques Pinto

Assistente de Secretariado Cláudia Raquel Marcos

N.º total de pessoas da equipa permanente 13
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ção do programa “Viseu a 1 do 6”, suspendemos a coordenação que então estava atribuída ao 
Técnico de Palco Rui Cunha. Posteriormente este veio apresentar a rescisão do contrato de 
trabalho.

Na sequência destas ocorrências, contratámos, em regime de prestação de serviços, Paulo 
Ferrão, que, através da sua empresa (Publiferrão), vinha já prestando serviços técnicos na área 
do som e audiovisual.

Técnico de Palco Rui Cunha
Como se disse, Rui Cunha rescindiu o contrato de trabalho, com efeitos a partir de Agosto de 
2013.

RECEÇÃO / VIGILÂNCIA
Devido à grande dificuldade de gestão destes postos de trabalho nos moldes em que estava a 
funcionar, com os custos financeiros elevados e qualidade de serviço muito deficitária, decidi-
mos pela reorganização desta área funcional, extinguindo os postos de trabalho a ela afetados 
(3).

Depois de consulta ao mercado, a 15 de Julho 2013 entrou em funcionamento o novo modelo, 
com a contratação de uma empresa (Securitas) para a prestação de serviços de Vigilância e 
Segurança das instalações.

Desta reorganização resultou o despedimento de dois trabalhadores (Fátima Domingues e 
Paulo Mendes) por extinção dos respetivos postos de trabalho e a requalificação da terceira 
trabalhadora (Raquel Marcos), que passou a assumir as funções de Assistente de Secretariado, 
incluindo o complemento de horário de bilheteira.

Como referimos, estas alterações garantem a redução de custos fixos e a melhoria dos serviços.

COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
A Assessora de Imprensa e Comunicação, Marisa Miranda, apresentou a rescisão do contrato 
de trabalho com efeitos a partir de 1 de Outubro 2013. Para a substituir foi aberto um pro-
cesso de seleção ao qual se apresentaram 100 candidatos. Despois de análise de currículos, 
provas práticas e entrevista, decidimos pela contratação de Manuel Poças como Técnico de 
Comunicação e Imprensa.

Recentemente denunciámos o contrato de Manuel Poças, dentro do período experimental, por 
inadaptação à funções e à exigência requerida. Em Janeiro recuperaremos a anterior colabo-
radora Ana Filipa Rodrigues, que substituiu temporariamente a Marisa Miranda na licença de 
maternidade e licença sem vencimento (2010 e 2011).

COLABORADORES
Consultor para a área do Novo Circo
Foi contratado um consultor francês para a programação Novo Circo, com a duração de um ano 
(Abril 2013 a Março 2014).
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Coordenador Técnico
Com a alteração referida, a coordenação técnica passou para a responsabilidade de Paulo 
Ferrão (contrato de prestação de serviços) a partir de Junho de 2013.

OUTROS
Frente de Casa
Luís Sousa
Desde 6 de Novembro de 2012, através da escola Lugar Presente, o CAEV tem acolhido o Luís 
Sousa, que tem executado trabalho comunitário por motivo de cumprimento de pena. Todos 
os trabalhos executados são descontados da sua bolsa de horas definida pela pena que lhe foi 
atribuída.

 No setor da Frente de Casa, o Luís Sousa tem sido acompanhado pelo responsável do setor e 
tem realizado os seguintes trabalhos:

- Apoio na divulgação e promoção de eventos;
- Reestruturação dos mapas/listas de locais de divulgação de materiais gráficos para pos-
terior criação de base de dados;

- Apoio no arquivo e seleção de materiais para arquivo definitivo;
- Apoio em tarefas diversas de manutenção dos espaços públicos;
- Preparação para normalização de base de dados de contatos da escola Lugar Presente 
para futura junção com base de dados de contatos do CAEV.

A partir de 24 de Maio, o Luís Sousa incorpora a equipa de Acolhimento do Público, realizando 
tembém tarefas inerentes à assistência de sala. A pena de cumprimento de horas de trabalho 
comunitário pelo Luís Sousa ficou completa a 3 de Dezembro.

Emanuel Dutra
A partir de Fevereiro de 2013 e até fim de Março, através da escola Lugar Presente, o CAEV 
acolheu o Emanuel Dutra, que executou trabalho comunitário por motivo de cumprimento de 
pena. No setor da Frente de Casa, o Emanuel Dutra foi acompanhado pelo responsável do sec-
tor, tendo realizado os seguintes trabalhos:

- Apoio em tarefas diversas de manutenção dos espaços públicos;
- Apoio na gravação/conversão de vídeos de arquivo do Teatro Viriato, para formato digital.

ESTÁGIOS
Produção e Direção de Cena

- Carina Martins, Escola Informal de Fotografia de Espetáculo, organizado pelo Teatro Académico 
Gil Vicente+ THE PORTOFOLIO PROJECT+ Susana Paiva, início em Setembro de 2012 e termina 
a Julho de 2013.

- Andreia Filipa Caetano Mendes, Instituto de Gouveia- Escola Profissional, estágio entre os dias 
07 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2013.

- Maria de Fátima Fernandes Correia, Escola Superior de Educação de Portalegre, Curso de 
Educação Artística, estágio decorreu entre os dias 31 de Maio a 31 de Julho.
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Em 2013, tal como em anos anteriores, a ação do gabinete de Comunicação norteou-se pela 
imperiosa necessidade de se prolongar o trabalho artístico que emana da programação, procu-
rando o desenvolvimento de públicos e a criação de massa crítica. 

Assim sendo, passando em revista o último ano, destaque para a aposta: 

• criação de um canal LiveStream para transmissão em direto;
• em publicações (lançamento de mais um número da revista Boa União e produção de 

documentários audiovisuais sobre projetos artísticos de criação própria); 
• na criação de mensagens que comuniquem com a diversidade de públicos, valorizando 

cada vez mais, o papel formativo das folhas de sala, através da encomenda de textos a es-
pecialistas em diversas áreas artísticas, mas também através da disponibilização deste 
instrumento de Comunicação no site do Teatro Viriato; 

• na intensificação da relação com interlocutores privilegiados e com os públicos-alvo das 
atividades do Sentido Criativo.

Toda a atividade desenvolvida pelo Teatro Viriato foi acompanhada de perto pelos órgãos de 
Comunicação Social e, apesar do encerramento de alguns títulos, o Teatro Viriato conseguiu 
manter o seu nível de visibilidade, tendo conseguido conquistar um espaço maior nos órgãos de 
âmbito nacional. 

IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 

No âmbito da estratégia de Imprensa e Comunicação 
continuaram a ser valorizados, sobretudo, os contactos 
diretos e personalizados (seja por telefone ou e-mail) 
com jornalistas a nível local, regional e nacional, no 
sentido de fomentar as relações de comunicação entre o 
Teatro Viriato e a imprensa. Ainda neste âmbito, mante-
ve-se a promoção de conferências de imprensa, de en-
saios abertos à Comunicação Social, aquando da estreia 
de qualquer espetáculo e a difusão de comunicados, de 
acordo com a atividade regular do Teatro Viriato. Este 
ano ficou marcado pela reorganização de toda a base de 
dados de contactos da Comunicação Social, tornando-
se, desta forma, o envio de informação mais eficaz. 

COMUNICAÇÃO, IMAGEM E RELAÇÕES PÚBLICAS | 2013
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Para a apresentação da programação de cada temporada foram promovidas três conferências 
de Imprensa. Em média, cada conferência contou com a presença de 9 jornalistas, a maioria 
dos quais de meios de comunicação social local e regional. Excecionalmente, realizou-se ainda 
uma outra conferência de imprensa para a assinatura do contrato de financiamento do VISEU 
A 01 DO 06 e apresentação da respetiva programação da primeira edição deste projeto de ex-
troversão que se realizou em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões, 
numa ação cofinanciada pelo QREN.

Em todas as conferências de imprensa foi distribuído um Dossiê de Imprensa aos jornalistas 
com informação detalhada sobre cada espetáculo. O Gabinete de Comunicação assegurou o 
envio dos sons recolhidos durante as conferências e do Dossiê de Imprensa aos jornalistas que 
não tiveram a oportunidade de marcar presença, mas que solicitaram o envio desta informação. 
Um trabalho que permite ampliar o reflexo do trabalho do Teatro Viriato junto da Comunicação 
social. Referências que continuam a aumentar, fruto da eficácia da política de comunicação uti-
lizada no Teatro Viriato, mas também da monitorização das mesmas menções.

ENSAIOS ABERTOS À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ao longo deste ano foram promovidos sete ensaios abertos à Comunicação Social para sete es-
treias absolutas que o Teatro Viriato acolheu. Em cada ensaio foi entregue uma Folha de Imprensa 
com informação pormenorizada sobre o espetáculo, o criador/companhia responsável pelo traba-
lho artístico. Uma vez mais, também nos ensaios de imprensa, foram os jornalistas da esfera local/
regional os mais assíduos. 

CONFERÊNCIAS DE IMPRENSA

DATA ASSUNTO

08 janeiro de 2013 Apresentação da Programação janeiro – março de 2013

02 abril de 2013 Apresentação da Programação abril – julho de 2013

06 maio de 2013 Assinatura do contrato de financiamento do VISEU A 01 DO 06 e 
apresentação da respetiva programação

02 setembro de 2013 Apresentação da Programação setembro - dezembro de 2013

DATA ASSUNTO

26 de fevereiro de 2013 A Viagem

28 de maio de 2013 Esta é a minha cidade e eu quero viver nela

06 de junho de 2013 Heaven ou ainda: Tu

08 de outubro de 2013 Sangue na Guelra

16 de outubro de 2013 Vissaium

08 de novembro de 2013 Como é que eu vou fazer isto

18 de novembro de 2013 Sem um Tu não pode haver um Eu
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Destaque ainda para a cobertura mediática do K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem. Ao invés 
de promover um só ensaio de imprensa e perante a disponibilidade da equipa artística foram abertos 
vários ensaios de trabalho, o que permitiu um acompanhamento mais eficaz por parte dos órgãos 
de Comunicação Social, como se pode atestar pelos recortes de imprensa referentes a este projeto. 

Tal como acontece com as conferências de imprensa, também as Folhas de Imprensa foram enviadas 
aos jornalistas que não estiveram presentes nos ensaios mas solicitaram o envio de mais informação. 

REFLEXO DO TEATRO VIRIATO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

As menções relativas ao Teatro Viriato publicadas nos órgãos de Comunicação Social têm um ca-
ráter regular, acompanhando sempre a atividade desta instituição cultural. A recolha de recortes 
de imprensa foi realizada pela empresa de clipping, com a qual o Teatro Viriato opera desde final 
de 2009. Entre imprensa escrita, rádio e televisão o Teatro Viriato foi mencionado em 1130 notícias. 
Abaixo segue a distribuição do reflexo do Teatro Viriato na Comunicação Social, de acordo com o 
âmbito do órgão de Comunicação Social: 

Em 2013, o Teatro Viriato foi mencionado em 1130 artigos. Destas referências nos meios de co-
municação social, 377 aconteceram em órgãos de comunicação nacionais. O Teatro Viriato foi no-
ticiado a nível da comunicação social regional 101 vezes e nos meios de comunicação social local 

313 vezes. Tal como verificado em 2012, mantém-se a tendência para o aumento de referências ao 
Teatro Viriato na internet. Durante as três temporadas de programação do ano de 2013, o Teatro 
Viriato foi noticiado em 339 vezes em diversos sites.

A atenção da imprensa escrita para com o Teatro Viriato continua a ser claramente superior à que 
os restantes meios de comunicação conferem a esta instituição cultural. Em 2013, das 1130 refe-
rências recolhidas, 762 foram encontradas na imprensa escrita. Ver gráfico abaixo: 

nacional - 377 menções
Local - 313 menções (Distrito de Viseu)
Regional - 101 menções (outros distritos)
Internet - 339 menções

TOTAL  = 1130 menções

Imprensa escrita - 762 menções
Rádio - 14 menções
TV- 15 menções
Internet - 339 menções

TOTAL  = 1130 menções
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FACEBOOK

A página no Facebook teve atualização diária, com colocação de, pelo menos, dois posts / dia, com 
exceção do mês de Agosto.

Em 2013 houve um acréscimo de 5.836 fãs, correspondendo a  209 %, atingindo o número de 11.172 
em 31/12/2013.
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K CENA – PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM 

No âmbito do K CENA – Projeto Lusófono de Teatro Jovem, uma iniciativa do Teatro Viriato (Viseu, 
Portugal), em parceria com o Teatro Vila Velha (Salvador-Bahia, Brasil) e Instituto Camões/Centro 
Cultural Português - Pólo do Mindelo, com o apoio local da Mindelact – Associação Artística e 
Cultural (Cabo Verde), apoiado no âmbito do programa de apoio à internacionalização das artes, 
promovido pela DGARTES (Portugal) e integrado no programa oficial Portugal Brasil Agora, o 
Teatro Viriato foi o parceiro responsável por toda a estratégia de Comunicação. Apesar de se ter 
mantido a identidade de cada instituição cultural envolvida, todos os meios acionados foram articu-
lados entre os parceiros, assim como foram partilhadas todas as mensagens veiculadas, de modo 
a garantir que a divulgação do projeto fosse fiel aos princípios de criação do mesmo.

Dadas as características deste projeto, que se pautava pela partilha de experiências entre os par-
ticipantes, o Teatro Viriato promoveu a emissão em direto, via LiveStream, através de um canal 
próprio, do espetáculo criado pelo grupo de participantes portugueses, que subiu ao palco em 
março deste ano. Sempre em Frente Até Amanhecer foi transmitido na íntegra, permitindo que os 
grupos do Brasil e Cabo Verde pudessem assistir em direto ao trabalho dos parceiros portugueses. 
Uma experiência inédita que se revelou um sucesso, devendo repetir-se sempre que os projetos-
alvo reúnam as especificidades do K Cena. Foi também uma oportunidade para experimentar uma 
estratégia de comunicação digital das artes performativas, neste caso, do teatro, um dos assuntos 
que tem marcado a discussão à volta dos públicos para as artes.
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VISEU A 01 DO 06: A PRIMEIRA FESTA

Promovido pelo Teatro Viriato em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões 
(CIMRDL) e vocacionado para a promoção da criação e da fruição artística, o VISEU A 01 DO 06 foi 
inaugurado em junho de 2013 com A Primeira Festa, um evento centrado no espaço público de 
Viseu, que envolveu artistas locais, nacionais e estrangeiros. Integrado na Rede Urbana Viseu | Dão 
Lafões, candidatada pela Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões (CIMRDL) ao Programa 
Operacional Regional do Centro – Mais Centro, o VISEU A 01 DO 06 tem como objetivo principal 
afirmar-se como uma marca distintiva e contagiante. Com evidente impacto na promoção da re-
gião, este projeto convocou como participantes ativos os habitantes da cidade, de todas as idades e 
quadrantes, assim como comerciantes, agentes turísticos e o tecido empresarial local para que se 
transforme numa enorme experiência de qualidade cultural e contemporânea e ampla para toda 
a região. 

Dado o caráter iniciático da primeira edição do VISEU A 01 DO 06 definiu-se como público-alvo, 
preferencialmente, o município de Viseu e municípios envolvidos na RUCI (CIMRDL), apostando-se 
numa Comunicação direta e de proximidade. A estratégia de Comunicação desenhada alicerçou-
se na preocupação de envolver entidades e instituições na promoção de um evento da sua/nossa 
cidade, criando “embaixadores” que ampliassem o alcance da nossa mensagem.

A par do acesso gratuito; a apresentação personalizada da programação a instituições/grupos es-
pecíficos; a identificação da equipa através da utilização de pólos com a marca Teatro Viriato; a 
identificação da entidade promotora dos espetáculos através da utilização de bandeiras; a relação 
com a CIMDRL no estabelecimento de contatos personalizados com municípios aderentes à RUCI 
para agilizar a distribuição de materiais gráficos foram alguns dos pontos fortes da estratégia de 
Comunicação deste projeto que, no dia 01 de junho de 2013, mobilizou milhares de espectadores 
que invadiram o espaço público da cidade. A estes convém acrescer: a distribuição de aviso sobre 
condicionamentos de trânsito aos moradores e automobilistas; o anúncio publicitário criado na 
rede social Facebook; a própria Comunicação feita através da página de Facebook do Teatro Viriato 
(potenciando o alcance que esta já tinha); distribuição de materiais gráficos pela cidade através 
da Associação de Comerciantes do Distrito de Viseu; parcerias de divulgação com o Instituto 
Politécnico de Viseu e Visabeira (cedências de outdoors) e cartas de agradecimento a parceiros e 
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entidades envolvidas em todo o projeto (Banda Filarmónica de Ribafeita, Escola Secundária Emídio 
Navarro, ARPT, Turismo do Centro, Expovis, Igreja dos Terceiros, Visabeira, Cabido da Sé, Cónego 
Orlando Paiva, Regimento de Infantaria 14, Lar-Escola Santo António, Hotel Grão Vasco, Hotel 
Avenida, Associação de Comerciantes do Distrito de Viseu e Instituto Politécnico de Viseu/Escola 
Superior de Tecnologia, Conservatório Regional de Música de Viseu, Santa Casa da Misericórdia). 
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O feedback recolhido ultrapassou todas as expectativas:

Foi bonita a festa pá! Bonita, estrondosa, ecológica e arrumada. Esta manhã quando passeei no parque, 
deambulei no Rossio e calcorreei a Sé quase não havia “restos” da mais extravagante, feliz e conseguida 
ideia parida nesta cidade. Em poucas horas desmontaram o palco, arrumaram os escaparates e levaram 
os palcos.

E que orgulho poder ter tido tudo isto, passeando a pé, comendo bem, bebendo melhor e, sobretudo, le-
vando mulher e filho pelo regaço. Estrondoso. Vi amigos, criadores do melhor que a pátria tem, encena-
dores como julgava não haver, músicos de boa cepa e, graças a deus mas que dirá muito deste modo de 
plantar outdoors pela cidade, poucos ou nenhuns políticos. E que orgulho, Paulo Ribeiro e Teatro Viriato, 
poder ouvir dizer que um tipo mora nesta cidade. Ip ip Urra. Bem-haja. Dadas as boas notícias é hora das 
más: queremos mais. Mais e mais.
Amadeu Araújo 

Enquanto moradora, quero aqui deixar o meu bem hajam pelo respeito que manifestam por quem vive 
no centro histórico, ao prestarem a devida informação relativa aos condicionamentos a que a nossa vida 
estará sujeita nestes dias. Esta é uma atitude própria de quem, de facto, valoriza o centro histórico, com-
preende a importância de haver moradores na zona. Uma atitude singular a que não estamos habituados 
mas que gostaríamos de ver generalizada por quantos aqui promovem iniciativas. Obrigada pelo vosso 
trabalho e pela atitude. 
Filomena Pires

DOCUMENTÁRIOS DOS PROJETOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA PRÓPRIA

Apostados na criação de memória em torno dos 
projetos artísticos de iniciativa do Teatro Viriato 
queremos produzir – recorrendo a entidades ex-
ternas, a selecionar – documentários audiovisuais 
que retratem todo o processo de criação de vários 
projetos com e para a comunidade, nomeadamen-
te, em 2013: A Viagem, de Filipa Francisco com 
o Rancho Folclórico de Torredeita; Sempre em 
Frente até Amanhecer (K Cena – Projeto Lusófono 
de Teatro Jovem) e Heaven ou ainda: Tu, de André 
Mesquita. Ao longo dos vários meses de trabalho 
foram registados em vídeo diferentes momentos 
de criação, a par de relatos quer da equipa artís-
tica, quer dos participantes. Cada documentário 
tem uma duração aproximada de 30 minutos e as 
cópias foram distribuídas pelos participantes e 
equipas artísticas e servem também para arquivo 
do Teatro Viriato.    
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DANÇA / PROJETO COM A COMUNIDADE

16 FEV a 03 MAR’13

A VIAGEM
de FILIPA FRANCISCO 

com RANCHO FOLCLÓRICO DE TORREDEITA

≥ DVD DOCUMENTÁRIO
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REVISTA BOA UNIÃO 

Como já foi referido anteriormente, este ano pu-
blicou-se mais uma edição da Revista de Artes e 
Cultura do Teatro Viriato – Boa União. Impelidos 
pelas circunstâncias frágeis do país e certos de 
que estas devem ser oportunidades únicas para 
lançar as sementes do futuro, preparámos a edi-
ção de mais um número da Boa União – Revista de 
Artes e Cultura do Teatro Viriato (BU) propondo, 
desta vez, uma reflexão sobre o mapa das estru-
turas culturais do país, sobre a sua sustentação e 
orientação programática estratégica, com vista à 
sua sobrevivência e afirmação inequívoca no ter-
ritório. Partindo do número crescente de estrutu-
ras culturais que pululam no país e da indefinição 
que atravessam alguns Teatros propomos uma 
reflexão, sobretudo, sobre a necessária distinção 
programática que se impõe, passando pelo dese-
nho da estratégia que estruturas e agentes cultu-

rais poderão seguir para sobreviver num quadro de profundas alterações. Para este desafio con-
támos com a colaboração de Augusto Seabra, Cláudia Dias, Fernando Giestas, João Teixeira Lopes, 
João Sousa Cardoso, José Maria Vieira Mendes, Patrícia Portela, Tiago Bartolomeu Costa, Tiago 
Guedes e Tiago Rodrigues. Este número lançado em abril de 2013 e, ao contrário dos números an-
teriores, foi disponibilizado apenas em formato digital, no sítio oficial de internet do Teatro Viriato.  

Lançada em 2007, a BU, que herdou o nome da newsletter de informação do TV, pretende ser um 
espaço de informação, esclarecimento e discussão sobre Cultura. Projeto inovador no panorama 
de Teatros portugueses, a publicação conta já com quatro números editados pelo próprio TV e dis-
tingue-se, sobretudo, por reunir as reflexões de empresários, governantes, artistas e académicos, 
quer nacionais, quer locais, que cruzam os seus olhares sobre temas ligados às Artes e à Cultura, 
tendo já contado com a colaboração de cerca de 30 agentes de vários setores da sociedade. 

O primeiro número da Boa União contou com a colaboração de Miguel Lobo Antunes, Augusto 
Seabra, Gonçalo M. Tavares, Filipe Teles, João Luís Oliva e Ana Cota. Já o segundo número de-
dicado aos temas: Cultura e pensamento imaterial de intervenção, recuperação de meios margi-
nalizados e de formação, assim como o binómio da educação e arte. Madalena Victorino, Susana 
Gomes da Silva, Filipa Francisco, Henrique Amoedo, André Teodósio, Patrícia Portela, Ana Diogo, 
Almeida Henriques, Manuel João Vieira foram alguns dos colunistas convidados. Já o terceiro nú-
mero, dedicado à sustentação cultural, contou com Jorge Barreto Xavier, Miguel Honrado, Isabel 
Alves Costa, Mark Deputter, José Bastos, João Fiadeiro, Fernando Giestas, Catarina Martins, Inês 
Barahona, Ana Coelho, Fernando Pera e Luís Costa. O último número dedicado ao W-Est_Where, 
projeto de cooperação coreográfica entre França, Portugal, Croácia e Hungria e coordenado pelo 
jornalista e crítico Tiago Bartolomeu Costa reuniu as reflexões de Mirna Zagar, Rui Horta, Maria de 
Assis Swinnerton e André Dourado.
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DESIGN DE COMUNICAÇÃO

Enquanto parceiro promotor do K CENA – Projeto Lusófono de Teatro Jovem, coube ao Teatro Viriato 
a criação da identidade gráfica do projeto lusófono, propondo o grafismo de todos os materiais de 
divulgação. A identidade gráfica de todo o evento foi criada acente no espirito jovem. 

A letra K deu mote a todo o grafismo, um grafismo que revela irreverência, também presente na 
gama cromática escolhida.

Foi também desenvolvida toda a campanha com vista à promoção do VISEU A 01 DO 06: A PRIMEIRA 
FESTA. A identidade gráfica foi criada a partir do mapa da cidade - ruas, quarteirões, parcelas, 
linhas, junção/aglomeração, eventos diferentes e multifacetados. A identidade gráfica de todo o 
evento foi alicerçada nos conceitos emanados da Programação para esta Primeira Festa: pessoas, 
cor, festa e diversidade. Paralelamente, associou-se as premissas de fusão/cruzamento de ideias, 
da diferenciação de eventos e de pessoas. Cada ideia, cada palavra é representada por uma cor dis-
tinta; cada pessoa, cada área artística, uma forma. Sob todas estas matrizes funde-se uma cidade 
que cresce em direção ao centro deste turbilhão de cor e de formas.

Meios de Comunicação/ materiais gráficos produzidos: 

ver anexos: em papel, seleção; DVD, todos os materiais

PROGRAMAÇÃO REGULAR

 Agenda de programação - 3 edições/ano:
• jan/mar - 7.500 exemplares
• abr/jun - 7.500 exemplares
• set/dez - 7.500 exemplares
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Mupis - 3 edições/ano:
• jan/mar – 30 exemplares;
• abr/jun – 30 exemplares;
• set/dez – 30 exemplares. 

Cartazes para caixas de luz (3 edições/ano)
(novo material gráfico instalado na fachada do Teatro Viriato, vocacionado para a divulgação da 
programação para o exterior):

• jan/mar – 6 exemplares;
• abr/jun - 6 exemplares;
• set/dez - 6 exemplares.

- Cartazes de programação mensal (11 edições/ano x 16 exemplares) 
- Distribuição em Escolas e outros locais estratégicos e bilheteira Fnac-Viseu.

 - Telão - 3 edições/ano:
• jan/mar;
• abr/jun;
• set/dez.

- Poster de Bilheteira  - 3 edições/ano:
• jan/mar;
• abr/jun;
• set/dez 
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- Cartazes espetáculo/atividade
- Distribuição por estabelecimentos comerciais de Viseu e outros locais estratégicos.

- Folhas de sala (uma para cada atividade), entregue a cada espectador.
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Programa e Desdobrável:
New Age New Time

Anúncios de Imprensa: 
Jonal do Centro 
Tom Zé (jul), no âmbito da rede de programação 5 sentidos;

Diário Regional de Viseu 
Espetáculos de café-concerto (set/dez) : Susana Santos Silva; A Ébano e Botões; Incompleto;

Ípsilon Público
Espetáculos inseridos no âmbito das copoduções do Teatro Viriato (set/dez): 
Terceira Idade; Sangue na Guelra; Vissaium; Como é que eu vou fazer isto? (inserido na mostra de 
Dança New Age New Time), Sem Um Tu não Pode Haver um Eu e Fica no Singelo;

Ípsilon Público (2 inserções), Expresso e Mouvement 
Mostra de Dança New Age New Time (novembro).
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Spot de rádio VFM:
• A Ébano e Botões
• L’Hirondelle et la Mésange
• Beethoven T(r)ocado por Miúdos!
• Incompleto
• Dura Dita Dura
• Fica no Singelo
• Inscrições KCena 2013/2014

Spot televisivo RTP2: 
• New Age New Time

Registo vídeo / documentário: 
• A Viagem, 
• Sempre em Frente Até Amanhecer (K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem)
• Heaven ou ainda: Tu.

K CENA – PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM
Materiais gráficos:

• Cartazes - 70 exemplares;
• Folhas de sala - 400 exemplares;
• Certificados – 15 exemplares;
• Convites – 50 exemplares;
• Newsletter.
• Registo vídeo.

VISEU A 01 DO 06
Materiais gráficos:

• Mupis - 30 exemplares;
• Cartazes - 300 exemplares;
• Programa/Desdobrável - 6000 exemplares, 2257 ensacados;
• Pendões - 15 exemplares;
• Outdoor - 2 exemplares;
• Telas - 2 exemplares;
• Cartazes Caixas de Luz - 2 exemplares;
• Flyers - 1300 exemplares impressos no Teatro;
• Folhas de sala - 1500 exemplares;
• Newsletter com programação geral;

Anúncios de Imprensa:
• Diário de Viseu – 21, 23 e 30 de maio
• Jornal do Centro – 16, 23 e 30 de maio + Banner;
• Público Online (MREC) – 28, 29 e 30 de maio;
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Social Media: 
Facebook:

• teaser, evento geral e evento por espetáculo, 
imagem com programa completo; 

• produção diária de conteúdos sobre o evento, 
com vista à criação de narrativas;

• Anúncio;
• Criação da página Flickr para divulgação das 

fotografias de “Uma Carta Coreográfica”.

Site:
• Pop-Up;
• Programa geral no Calendário;
• Programa geral em formato PDF, inserido no 

detalhe de cada espetáculo;
• Banner geral com link para programa deta-

lhado;
• Programa detalhado de “Uma Carta 

Coreográfica”.

Sinalética:
• Bandeira Pluma com marca Teatro Viriato 

(locais de apresentação) - 5 exemplares;
• Placa com programa geral detalhado de 

“Uma Carta Coreográfica” - 1 exemplar;
• Placa de identificação de cada instalação de 

“Uma Carta Coreográfica” - 3 exemplares;
• Placa com horário de “Passagem” (coloca-

da em todas as entradas do Parque Aquilino 
Ribeiro) - 5 exemplares.

Identificação: 
• Cartões de identificação (voluntários, assis-

tentes, fotografo, repórter de imagem, jorna-
listas e frente de casa) - 31 exemplares;

• Cartões para fotógrafos de “Uma Carta 
Coreográfica” (com identificação da platafor-
ma onde seriam divulgadas as imagens – Flickr) - 300 exemplares;

• Informação sobre jogos “Uma Carta Coreográfica” - 90 exemplares.

Outros:
• Convites institucionais via email (Câmara Municipal de Viseu, CIMRDL, Turismo do Centro, 

IPV, ARPT, Associação de Comerciantes do Distrito de Viseu);
• Aviso a moradores e automobilistas sobre condicionamentos de trânsito - 610 exemplares.

Registo vídeo e fotográfico.
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RELAÇÕES PÚBLICAS

PROGRAMAÇÃO REGULAR

Contactos personalizados
No sentido de continuar a aproximar o Teatro dos seus públicos, o gabinete de comunicação pros-
seguiu no esforço de estabelecer estratégias que permitissem levar a sua programação a dife-
rentes setores da comunidade. Para isso, contámos com a colaboração de vários parceiros que 
se disponibilizaram para conhecer pessoalmente toda a programação do Teatro Viriato e apoiar a 
divulgação da mesma entre pessoas/entidades próximas. Nesse sentido, em 2013, as linhas pro-
gramáticas foram apresentadas a:

• Auto-Reparadora da Muna (Mecenas) – D. Otelinda Antunes;
• Vidis (Mecenas) – José Coelho;
• Hotel Grão Vasco (Mecenas) – Nuno Casanova;
• BPI (Mecenas) – Carla Carmos e Ângela Almeida;
• Universidade Sénior (Usavis).
• 

Visitas Guiadas 
A comunicação do Teatro passa também pela apresentação do espaço à comunidade, daí a aposta 
em visitas, de caráter institucional. Em 2013, a procura de Grupos Escolares manteve-se, tendo 
maior predominância no primeiro semestre do ano. É de salientar que a procura por parte de 
escolas fora da cidade teve um ligeira diminuição, em relação a 2012. Contudo apesar da procura 
não foi possível realizar todos os pedidos de visitas devido à ocupação de espaços. O quadro abaixo 
indica as visitas realizadas:

ESCOLA/INSTITUIÇÃO NÚMERO DE VISITANTES

abril Colégio da Via Sacra 85

junho Agrupamento de Escolas de Mangualde 280
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PARCERIAS: MECENAS E AMIGOS
Mecenas Atuais
Renovações 

No seguimento da continuidade das boas relações 
estabelecidas com algumas empresas da região, 
que apoiaram e permitiram ao Teatro Viriato esta-
belecer-se na comunidade, em 2013, foram contac-
tadas as empresas mecenas em 2012, com o obje-
tivo de continuar a fomentar as referidas parcerias. 
Neste sentido, foram feitas propostas de renovação 
do protocolo de Mecenato às empresas:

• Vidis - Renovou e manteve o donativo em relação a 2012;
• BPI - Renovou e manteve o donativo em relação a 2012;
• Autoreparadora da Muna - renovou e manteve o donativo em relação a 2012.
• Hotel Grão Vasco - Mostrou interessa mas a renovação não ficou fechada em 2013.

Novas Propostas
Fruto de um esforço de prospeção e para estabelecer novas parcerias que permitissem ao Teatro 
Viriato servir melhor a comunidade onde está inserido, tentaram-se agendar reuniões com a 
Patinter e Martifer Solar, contudo, sem sucesso. Foi também encetado um contacto com o Forlife, 
Desporto & Bem – Estar, do qual nasceu uma parceria de colaboração que permite descontos nas 
atividades promovidas pelo ginásio aos aos Amigos, colaboradores do Teatro Viriato e companhias 
visitantes.

Dada a avaliação da conjuntura atual não foram feitos mais esforços para estabelecer parcerias 
com empresas da Região. 

Amigos Atuais
Manteve-se nas agendas de programação de 2013 a campanha “Faça-se Amigo…”, no sentido de 
captação e fidelização de públicos. Em resposta a esta campanha, durante o ano de 2013, foram 
feitas 45 renovações e duas inscrições (o que perfaz um total de 47 amigos) distribuídas pelas se-
guintes categorias:

• Sostenuto – 1 Renovação (janeiro);
• Allegro - 2 renovações (janeiro e outubro);
• Moderato – 1 incrição (março);
• Andante - 2 renovações (janeiro e fevereiro); 
• Adagio - 25 renovações na modalidade individual (6 em janeiro, 2 em fevereiro, 2 em abril, 1 

em maio, 3 junho, 4 em outubro, 1 em novembro e 6 em dezembro) e 1 inscrição (setembro), 
e 7 renovações na variante casal (3 em janeiro, 1 em junho, 1 em setembro e 1 em outubro);

• Junior - 8 renovações (6 em janeiro, 1 em fevereiro e 1 em junho) e 1 inscrição (setembro).
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SENTIDO CRIATIVO
Como forma de manter e criar novas parcerias com professores e jovens 
em idade escolar, o gabinete de comunicação, no início de cada temporada 
de 2013 enviou, por correio eletrónico, a programação de Sentido Criativo 
para as escolas da cidade e da região. Sempre que necessário foi tam-
bém feito um reforço de divulgação através de contacto telefónico, para 
um aconselhamento personalizado, tanto com professores e diretores de 
escolas, como com pais de crianças e jovens dentro da faixa etária da ofi-
cina ou espetáculo pretendido.

Assim, foram feitos contactos personalizados para:

• Mito Móvel – Contactos telefónicos com as Escolas do 1º Ciclo de Rio de Loba, Gumirães, 
São Miguel e João de Barros (marcações da escola João de Barros). Devido a alterações por 
parte das escolas a uma semana da realização do espetáculo, fizeram-se novos contactos 
para preencher a sessão de quarta-feira, às 15h00. Apesar de ser ter feito uma marcação, a 
sessão acabou por ter de ser cancelada, no próprio dia, devido à desistência da professora 
responsável.

• Aquecimento esclarecido – Contactos telefónicos com as escolas secundárias Viriato, Emídio 
Navarro e Alves Martins, com a instituição Casa da Aguieira e com a Escola de 2º e 3º Ciclo 
Infante D. Henrique (Marcações das Escolas Secundárias Viriato, Alves Martins e Emídio 
Navarro);

• Histórias Magnéticas - Contactos telefónicos com professores da Escola do 1º Ciclo de 
Abraveses, Escola João de Barros (marcação da escola de Abraveses);

• Estrada Esfomeada – Contactos telefónicos com o Coordenador da Escola da Ribeira 
(Marcação para as 3 sessões disponíveis na altura do contacto);

• KCena – Contacto direto com a Escola Secundária Viriato e Escola Secundária Emídio Navarro 
e contacto telefónico e por email com a Escola Secundária Alves Martins, a pedir colaboração 
para captação de público jovem (17 inscrições da Escola Secundária Viriato, 1 inscrições da 
Escola Secundárias Alves Martins e cinco Inscrições da Escola Secundária Emídio Navarro).

FRENTE DE CASA E BASE DE DADOS DE CONTATOS
> Acolhimento do público, equipa de Assistentes de Sala

No ano de 2013 verifica-se a saída de dois elementos e entrada também de dois elementos na 
equipa de Acolhimento do Público. Por motivos profissionais que implicaram a redução de disponi-
bilidade, os assistentes Diogo Almeida e Maria Carvalho, deixam de assumir funções na equipa de 
Acolhimento do Público no final de Abril e  meados de Junho, respetivamente, 

No decorrer do mês de Maio, véspera do evento “Viseu a 1 do 6”, foram admitidos na equipa de 
Acolhimento do Público dois novos elementos: Bruna Pereira e Luís Sousa, ambos os novos assis-
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tentes iniciaram funções a partir do dia 24 de Maio. As horas de trabalho realizadas pelo assistente 
Luís Sousa mantiveram-se, ao longo do ano, a acumular para o plafond da pena de horas de serviço 
comunitário que o mesmo que encontrava a cumprir desde Novembro de 2012 no Teatro Viriato. 

A assistente Margarida Fonseca, permanece na equipa em contexto honorário, integrando algumas 
escalas mais complicadas em termos de recursos.

Permanecem na Equipa de Acolhimento os seguintes elementos: André Rodrigues, Bruna Pereira, 
Bruno Marques, Catarina Ferreira, Daniela Fernandes, Diogo Almeida, Franciane Maas, Francisco 
Pereira, Joana Tarana, João Almeida, Luís Sousa, Margarida Fonseca, Neuza Seabra, Ricardo 
Meireles, Rui Guerra, Sandra Amaral e Vânia Silva. 

> Apreciação global do grau de satisfação do público utente, reclamações verbais e escritas
Ao longo do ano não foram registadas reclamações por parte do público. Não ocorreram igualmen-
te reclamações verbais, com contornos dignos de registo.

À semelhança dos anos anteriores, tem-se notado, de um modo geral, agrado por parte do público 
relativamente à programação apresentada. Mantém-se a presença de um leque de público fiel aos 
cafés-concerto que se realizam no foyer. 

> Base de Dados de Contatos
Existem no fim deste ano, 10209 contatos na pasta “geral” e, 1050 na pasta de contatos da comu-
nicação social. Dos contatos das pastas geral e comunicação social, são usados para envio de 
programa: 3708 e 369 contatos respetivamente. 

A 31 de dezembro 2013, contabilizam-se cerca de 2342 contatos de correio electrónico nas listas 
de distribuição de e-mail geral e 320 contactos nas listas de distribuição de e-mail da comunicação 
social A partir da subscrição de newsletter no website do Teatro Viriato, foram obtidos, ao longo de 
2013, um total de 51 novos endereços de correio electrónico. Por pedido direto na bilheteira, foram 
adicionados em 2013 um total de 31 endereços de correio electrónico.

> Mailing, e-mailling e Sms
À semelhança dos mailings e e-mailings já realizados, tem sido respeitado o objetivo da comunica-
ção, o público-alvo, a abrangência geográfica e/ou a taxa de sucesso vs esforço ou seja, o retorno 
em função do esforço despendido na comunicação. 

 Envio do programa Jan-Mar:
• Geral: 3573;  
• Protocolo: 67 contactos;
• Instituições: 232 contactos;
• Comunicação Social: 396 contatos;
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Envio do programa Abr-Jul:
• Geral: 3532 contactos; 
• Protocolo: 67 contactos;
• Instituições: 240 contactos;
• Comunicação Social: 379 contatos;

Envio do programa Set-Dez:
• Geral: 3385 contactos; 
• Protocolo: 67 contactos;
• Instituições: 237 contactos;
• Comunicação Social: 372 contatos

 

Ao longo do ano foram enviados diversos e-mailings promocionais para as listas de distribuição: Um por 
mês com a lista de eventos programada e, um por evento. 

Foram também enviadas mensagens promocionais sms para os seguintes eventos:
• Alma (fevereiro): 481 mensagens; 
• O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão (abril): 474 mensagens; 
• Pedra-Pão (maio): 477 mensagens;
• Shelters (maio): 479 mensagens;
• Céu na Boca (maio): 478 mensagens;
• Tom Zé (julho): 475 mensagens;
• 20 Fingers (julho): 477 mensagens;
• O Grande Salão (setembro): 537 mensagens;
• Terceira Idade (outubro): 470 mensagens;
• L’Hirondelle et la Mesange (outubro): 473 mensagens;
• Mostra de Dança “New Age New Time” (novembro): 1537 mensagens;
• Fica no Singelo  (dezembro): 530 mensagens.

Ao todo, ao longo do ano de 2013, representam 6888 mensagens sms para 12 eventos.

Os contatos telemóvel para envios sms estão divididos em três listas principais de distribuição sms. 
Contatos de residentes em Viseu, Amigos e Mecenas do Teatro Viriato e Clientes de Bilheteira e, 
comportam 2048, 43 e 529 contactos respetivamente. Para alguns envios foram realizadas filtra-
gens (por perfil de espectador, localização e/ou outros parâmetros) dentro destas listas, de forma 
a direcionar o melhor possível a mensagem. 

> Bar/ Livraria/ Centro de Documentação
A oferta e equipamento presente no bar/foyer mantém o formato adotado no ano anterior. A livraria 
Bertrand-Viseu mantém a sua extensão no foyer do Teatro Viriato, ocupando desta forma os supor-
tes/expositores de livros e alguns armários). 
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O público frequentador destes espaços, no período diurno é maioritariamente estudantes do ensi-
no secundário, embora em número reduzido. 

Das ofertas disponíveis no horário diurno, as mais solicitadas foram o acesso à Internet e os es-
paços de cafetaria/bar para leitura e estudo. No período noturno, o bar apenas esteve aberto ao 
público, com serviço de cafetaria, dentro do horário de espetáculo (45 minutos antes do início, 
durante intervalo sempre que exista e, no final do espetáculo), O respetivo serviço de cafetaria só 
foi prestado nos horários de espetáculo ou outro evento com necessidade de serviço de bar, pelo 

“Restaurante Tia Iva”, em regime exploração direta (assumindo custos com pessoal de bar, controlo 
de stocks, consumíveis e contatos com fornecedores). 

Os 2 postos fixos de acesso à Internet foram utilizados em média por 1 pessoa por dia no período 
diurno e 3 pessoas em horários de espetáculo. A média diária de utilização de acesso por compu-
tador pessoal portátil nas zonas públicas do Teatro Viriato foi de 1 pessoa.

Ao centro documental foram acrescentados 7 livros, 4 dvd e 11 cd’s áudio. Existem neste momento 
no centro documental 734 livros e outras publicações impressas, 282 obras de áudio e 931 obras 
de vídeo.

Foram requisitados 3 livros para empréstimo domiciliário devidamente autorizado.

> Simulacro de Incêndio 
Realizou-se no dia 21 de Fevereiro o segundo simulacro de teste do plano de emergência interno do 
Teatro Viriato. O cenário escolhido para este simulacro foi um foco de incêndio no palco no decorrer 
de um evento.
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Participaram neste simulacro 7 elementos da equipa de acolhimento do público, exercendo fun-
ções na equipa de evacuação e 5 elementos da equipa técnica e produção, que exerceram funções 
na equipa de atuação. Uma turma da Escola Secundária Emídio Navarro aceitou o convite para 
participar no simulacro como público num evento, tornando o teste um pouco mais realista. Os 
restantes colaboradores de serviço cumpriram também os procedimentos pressupostos em situ-
ações de emergência, ou seja, iniciaram a evacuação do edifício por meios próprios, dirigindo.se ao 
ponto de encontro no exterior do edifício. Das entidades externas envolvidas, estiveram represen-
tadas: CDOS de Viseu- Autoridade Nacional de Proteção Civil, Bombeiros Municipais, PSP, Polícia 
Municipal e INEM.

> Formação em Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida
Realizou-se nos dias 19 e 20 de Novembro uma formação em primeiros socorros destinada aos co-
laboradores do Teatro Viriato, com foco principal nas equipas de frente de casa, produção e técnica. 
A formação foi ministrada por Alberto Ferreira (enfermeiro INEM) e Sandra Amaral (socorrista 
CVP).
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ANEXO

REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL CINCO SENTIDOS

EIXO 8 – VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO REGIONAL

REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS – PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OPERAÇÃO

A operação Cinco Sentidos - CAEV integra uma rede cultural constituída pelo CAEV / Teatro Viriato 
e quatro estruturas culturais do Norte (Centro Cultural Vila Flor/Guimarães), Centro (Teatro 
Municipal da Guarda e Teatro Virgínia/Torres Novas) e Lisboa e Vale do Tejo (Teatro Maria Matos/
Lisboa) que, em conjunto, elaboraram um projeto cultural, que tem por objeto as artes performa-
tivas nas suas diferentes abordagens estéticas da atualidade, bem como um conjunto de conceitos, 
ideias, práticas e rotinas culturais. O objetivo desta rede cultural é participar, física e financeira-
mente, na produção de alguns espetáculos e promover a itinerância e divulgação de muitos outros, 
nacionais e internacionais, proporcionando aos espectadores um programa anual de qualidade e 
diversidade, que cubra diferentes abordagens estéticas, que inclua algumas das companhias mais 
importantes do panorama nacional, representativas do que melhor se faz no seu domínio, e desti-
nadas a vários públicos-alvo, com especial atenção para uma programação de Serviço Educativo/
Sentido Criativo.

Ação cofinanciada por
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DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No âmbito da rede cultural Cinco Sentidos, o CAEV/Teatro Viriato apresentou espetáculos de teatro, 
dança, novo circo, teatro de objetos, ópera, jazz, música alternativa, barroca, bossa-nova, pluri-
disciplinares, com cariz educativo e sociocultural. O serviço educativo - Sentido Criativo - produ-
ziu, em 2012, a oficina/espetáculo ÁrvoreSer, para circular em escolas afastadas e sem recursos 
para deslocarem os seus alunos ao Teatro Viriato. Com o objetivo de estimular o sentido crítico e 
criativo, alguns espetáculos dirigidos ao público infantil foram complementados com oficinas de 
formação, como no caso de Mito Móvel (2013). De entre os projetos pluridisciplinares salientam-
se: Sopa Nuvem (2012), um projeto de teatro, cinema e música, de família para famílias, com uma 
sopa que é cozinhada ao vivo e servida a todos os espectadores no final e L’Immédiat (2011), um 
espetáculo que une teatro, dança e novo circo, numa comédia surreal. Ainda na dança destaca-se 
um espetáculo para bebés, dos 0 aos 36 meses: Pequenos Mundos (2012). Ao nível sociocultural 
desenvolveram-se projetos artísticos com a comunidade integrando e dignificando a participação 
de qualquer indivíduo com vontade e disponibilidade para participar, como no caso do projeto Atlas 
(2012), que envolveu 100 pessoas da comunidade de Viseu, cada uma em representação de uma 
profissão da sociedade.

ATIVIDADES DATAS DE APRESENTAÇÃO

Jardim Zoológico de Cristal 13 e 14 novembro 2009

O Jogo das Perguntas 07, 08, 09 e 10 dezembro 2009

Hurra!Arre!Apre!Irra!Ruh!Pum! 08 fevereiro 2010

Vice-Versa 03 a 06 março 2010

Le Jardin 05 março 2010

O Ano do Pensamento Mágico 12 e 13 março 2010

In Pieces 23 abril 2010

Bramborry 20 e 21 maio 2010

AudioMenus 16 a 19 junho 2010

A Colecção Privada de Acácio Nobre 01 e 02 outubro 2010

Pequenas Histórias Sem Palavras 14, 15 e 16 outubro 2010

À Deux Pas de Là-Haut 23 novembro 2010

What I Heard About the World 03 e 04 dezembro 2010

Sombras 13, 14 e 15 janeiro 2011

A Bela Adormecida 29 janeiro 2011

Local Geographic 25 e 26 fevereiro 2011

Cédric Andrieux 26 março 2011

Cheio de (Pequenos) Nadas 26 maio 2011

Dido e Eneias 08 e 09 junho 2011

L’Immediat 16, 17 e 18 junho 2011
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Não se Brinca com o Amor 16 e 17 setembro 2011

Mãe-Mão 24 setembro 2011

Amarelo 13, 14 e 15 outubro 2011

Rosmersholm 15 outubro 2011

Dentro das Palavras 22 outubro 2011

Nothing’s Ever Yours to Keep 28 outubro 2011

A Nova Bailarina 5, 6 e 7 dez 2011

A Palavra Manifesta 17, 18, 19, 20 e 21 dezembro 2011

Tristeza e Alegria na Vida das Girafas 04 fevereiro 2012

Heart Mouth Dialogues 15 fevereiro 2012

Sopa Nuvem 18 fevereiro 2012

You Never Know How Things Are Going To Come Together 25 fevreiro 2012

ÁrvoreSer março, abril e maio 2012

Aquaparque 01 março 2012

NO Project 21 março 2012

Alva 7.0 24 março 2012

Mútuo Consentimento por Sérgio Godinho 30 março 2012

Rodrigo Amado Motion Trio 18 abril 2012

Édipo 20 abril 2012

Tropeçar 27 abril 2012

Guitolão 16 maio 2012

Farfalle 07 junho 2012

Histórias do Bosque de Viena 16 junho 2012

Marko Topchii 21 junho 2012

PI_ADD(A) FORTE 21 setembro 2012

Nicolau Pais & Os Originais 26 setembro 2012

Pas Perdus 28 e 29 setembro 2012

Norberto Lobo & João Lobo 06 outubro 2012

Atlas 12 a 14 outubro 2012

Luís Vicente Trio 17 outubro 2012

Édipo 31 outubro, 01 e 02 novembro 2012

A Verdadeira História do Teatro 08 a 10 novembro 2012

27 Ossos 17 novembro 2012

Pequenos Mundos 24 novembro 2012

José Peixoto / António Quintino 28 novembro 2012

Mito Móvel 22, 23 e 24 janeiro 2013

Iridescente 26 janeiro 2013

Samara Lubelski 30 janeiro 2013

ATIVIDADES DATAS DE APRESENTAÇÃO
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Fail Better! 06 fevereiro 2013

Quinto, António Zambujo 23 fevereiro 2013

Interlúnio 06 março 2013

Barriga da Baleia 07 a 09 março 2013

Três dedos abaixo do Joelho 16 março 2013

Cara 09 e 10 abril 2013

O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão 20 abril 2013

Pedra Pão 04 maio 2013

Câmbio 16 maio 2013

Lokomotiv 19 junho 2013

Tropicália Lixo Lógico por Tom Zé 10 julho 2013

A Rede de Programação Cinco Sentidos a partir de Setembro de 2013:

Pensada para promover a programação cultural e a produção artística em rede, a 5 Sentidos foi 
criada em 2009 por cinco estruturas culturais do país, tendo sido alargada para 10 parceiros em 
2013. Esta rede de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer uma colaboração 
mais estreita entre os vários Teatros assente na troca de saberes, processos e experiências de 
trabalho. Uma estratégia que visa fortalecer o desempenho de todos os parceiros e que permita 
apoiar e dinamizar a criação artística através de ações concertadas no âmbito da coprodução, dos 
circuitos de apresentação e do alargamento de públicos.

As estruturas que integram esta rede de programação cultural são:

• Teatro Viriato (Viseu), 
• Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), 
• Cine-Teatro de Estarreja, 
• O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), 
• Teatro Académico Gil Vicente (Coimbra), 
• Maria Matos Teatro Municipal (Lisboa), 
• Teatro Micaelense (Ponta Delgada), 
• Teatro Municipal da Guarda, 
• Teatro Nacional São João (Porto) e 
• Teatro Virgínia (Torres Novas).

ATIVIDADES DATAS DE APRESENTAÇÃO
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RELATÓRIO DE CONTAS 2013
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VISEU, 31 DE JANEIRO DE 2014
A DIREÇÃO

Estrutura financiada por


