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INFO
PROGRAMAÇÃO
BILHETES

Ler um QR Code através do seu smartphone
ou tablet é simples, basta...

1. Ter um equipamento com câmara 
para a leitura de QR Codes.

2. Aceder a todos os conteúdos. 

leitura
QR Codes

O código gera automaticamente 
um link para o nosso site:
www.teatroviriato.com
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O TEATRO DE CHOCOLATE

Era uma vez uma família peculiar que vivia num planeta onde mal se podia 
viver. As geadas davam cabo das searas, as cheias e os incêndios destruíam 
os campos e cidades, as ondas de calor e de frio matavam os mais velhos e 
fechavam os mais novos em casa.

Esta família, como tantas outras, tinha insónias, e à noite, alguns davam 
voltas na cama, enquanto elaboravam formas de se sustentar e de 
sobreviver às intempéries. Mas enquanto outras famílias decidiam partir 
para outros lugares, mudar de emprego, duplicar os turnos e os trabalhos 
ou assaltar bancos para melhorar o nível de vida, esta família peculiar teve 
uma ideia peregrina:

- Ó Zé, e se abandonássemos os nossos filhos à sua sorte, no meio da 
floresta? Acendemos-lhes uma fogueira, damos-lhes um bocadinho de pão, 
dizemos que já voltamos e nunca mais aparecemos.



O TEATRO DE CHOCOLATE

O Zé, que apesar das costas partidas, de um dedo amputado e duas úlceras, 
ainda tinha um bocadinho de coração, hesitou, mas logo a Elvira o confortou 
com argumentos imbatíveis:

- Então vamos morrer os quatro para não deixar morrer dois, que nem 
sequer podem ajudar na labuta por causa das malditas leis contra o trabalho 
infantil?

O Zé encolheu os ombros, o rabo entre as pernas, e concordou com o plano.

Mas porque a fome não deixa só os crescidos insones, João e Maria, no 
quarto ao lado, ouviram o plano maquiavélico dos pais. Mas não se deixaram 
ir abaixo. Encheram os bolsos de pedrinhas e, de manhã, já eles estavam 
preparados.

O Zé e a Elvira levaram os filhos, por muitas voltas, até ao centro mais denso 
da floresta, acenderam uma fogueira e deram um bocadinho de pão a cada 
um.

- Não saiam daqui, nós já voltamos.

E nunca mais apareceram...

Mas o João e a Maria, destemidos, não porque tinham um cavalo que só 
falava inglês (como na canção do Chico) mas porque tinham, mui prevenidos, 
largado as pedrinhas que traziam nos bolsos para assinalarem o regresso, 
puseram-se a caminho de casa. Chegaram com o rouxinol (ou terá sido 
com a cotovia, qual dos dois cantou a aurora a Romeu?) e bateram à porta. 
Elvira, quando os viu, escondeu o espanto e gritou-lhes com toda a fúria que 
sempre tinha:

- Ai filhos malditos, que quase nos mataram de angústia, que andaram vocês 
a fazer toda a noite fora de casa? E chegam de mãos a abanar? Sem lenha 
rachada para nos aquecer nem nada? Ficam de castigo, hoje não comem!

Nessa mesma noite, os filhos ouviram a gritaria dos pais, a lista das contas 
por pagar, a falta que a mobília penhorada lhes fazia, mais o anel de rubi, 
mais o terceiro emprego que tinham perdido, etc. etc. etc...

E, no dia seguinte, a Elvira ordena de novo, como se nada fosse: - Vá, ala 
para a floresta cortar lenha, que se faz tarde!
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O João e a Maria olharam petrificados um para o outro. Não lhes ocorreu 
que os pais repetissem o plano. Mas não desanimaram. Pegaram no pão 
que os pais lhes deram como farnel e, migalha a migalha, foram marcando 
o caminho.

- Não saiam daqui, que nós já voltamos.

E nunca mais apareceram.

Puseram-se os dois de novo a caminho mas, quando olharam em volta não 
encontraram uma única migalha. Os rouxinóis (ou teriam sido as cotovias?) 
tinham-se regalado com as migalhinhas de pão e não havia como saber o 
caminho de volta. O João entrou em pânico. Mas a Maria, que era mais velha, 
teve uma ideia:

- Oh, para quê regressar a casa? Amanhã põem-nos aqui outra vez. Porque 
não nos fazemos à estrada?

E lá foram. A chatice é que eles não sabiam onde estavam nem que direção 
deviam seguir e, depois de andarem um dia inteiro, acabaram no mesmo 
sítio.

Ainda assim, continuavam destemidos (eram novos) e com muita vontade 
de fazer alguma coisa pela vida (eram ingénuos). E voltaram a caminhar. E 
voltaram ao mesmo lugar.

À terceira vez que encontraram as cinzas da sua própria fogueira no 
caminho, e apesar de ainda destemidos e com vontade de fazer alguma 
coisa pela vida, veio-lhes um enorme cansaço, a única coisa que consegue 
atirar os corpos contra a insónia da fome e pesar mais sobre os olhos. 
Adormeceram. Debaixo de uma árvore. E como acontece a muitos que assim 
dormem, sonharam.

Sonharam que ouviam uma cotovia a cantar maviosamente para um rouxinol. 
Sonharam que viam no bico do rouxinol as suas migalhinhas. Sonharam que 
o rouxinol lhes dizia para o seguirem. Sonharam que o seguiam. Sonharam 
que o rouxinol depositava a migalhinha na boca de Romeu, como uma 
mãe-pássaro faz a um filhote-pássaro. Sonharam que corriam para a boca 
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de Romeu a tempo de ver que a 
migalhinha tinha manteiga e que por 
ela poderiam escorregar. Sonharam 
que escorregavam pela migalhinha, 
caindo os dois pela goela do Romeu 
abaixo. Afinal não era Romeu mas 
Hamlet.

E, sem saber muito bem o que fazer 
com essa descoberta, mas ainda 
destemidos, João e Maria seguiram 
na sua viagem e aventuraram-  

-se pelas artérias e veias, pelas 
cartilagens e pelos músculos do 
Reino da Dinamarca. Era tudo tão 
bonito, ali dentro daquele corpo 
que ainda não era um fantasma! 
Nunca lhes tinha ocorrido pensar 
que um corpo era um sítio tão 

impressionante! Nem um órgão fora do sítio, nem osso sem função! Até 
a fome lhes pareceu bonita por um momento, e foi nesse momento que 
avistaram ao longe, na palma da mão direita do príncipe, um teatrinho de 
chocolate. A barriga apertou, relembrando-lhes da fome que tinham. Deram 
as mãos, e com muito cuidado desceram pelo braço direito, até às falanges 
do dedo mindinho, e lá chegaram ao teatrinho de chocolate.

O teatrinho era lindo e cheirava muito bem. Tinha um telão com um príncipe 
igual ao seu e de cada lado, um pendão que dizia: Ser ou não ser? Eis a 
questão. A Maria, sempre a mais destemida e a mais esfomeada, pegou na 
maçaneta da porta e tentou abri-la. Ficou com a maçaneta na mão. Qual não 
foi o seu espanto ao perceber que o interior da maçaneta de chocolate era 
feito de pão-de-ló.

Comeu a maçaneta. O João era mais tímido, mas fixou o chão e, sem pensar 
duas vezes, deu duas dentadas num rodapé. Era de massapão.

- Olha, João, os vidros são de algodão-doce!

- Maria, as cadeiras são cavacas de ovos-moles!
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- João, os bilhetes são bolachinhas!

- Maria, o palco é feito de sonhos 
de abóbora e rabanadas! Podemos 
viver aqui para sempre sem nunca 
mais passar fome!

Mas dos bastidores, chega-lhes 
uma voz retumbando:

- Quem está a comer o meu lindo 
teatrinho de chocolate? Era a 
bruxa má, claro, disfarçada de 
velhinha inocente e querida.

- Que lindos meninos! Comam à 
vontade! Venham comigo, que 
vou mostrar-vos as melhores 
guloseimas.

E a bruxa fez-lhes uma visita guiada ao teatrinho de chocolate enquanto lhes 
oferecia leite morno, bolinhos, maçãs e nozes.

Eles comeram até mais não.

- Ai Maria, adoro a Dinamarca!

- Ai João, eu também, e se ficássemos cá a dormir?

E logo apareceram duas caminhas para eles pernoitarem no teatrinho de 
chocolate. Caminhas que se podiam comer ao pequeno-almoço quando 
acordassem.

Tudo indicava que tinham encontrado o paraíso nas vísceras de um príncipe 
conturbado. No dia seguinte é que foram elas. De chocolate ou de folhado, 
a maçaneta não rodava e os vidros de açúcar das janelas não abriam. 
Procuraram outra saída e acabaram por encontrar a porta dos artistas, 
e, já fora do teatro e quase fora da palma da mão direita do príncipe da 
Dinamarca, estava a bruxa a aquecer um grande caldeirão, enquanto se ria:
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- Estão tão gordinhos! Vão dar um belo petisco! Já é o terceiro casalinho 
de garotos que encontro esta semana na floresta! Esta crise tem sido uma 
festa!

A Maria, que mesmo com excesso de açúcar no sangue continuava 
destemida, nem pensou duas vezes, correu para a velha bruxa e empurrou-a 
para dentro do caldeirão que, afinal, era um buraco sem fundo na mão de 
Hamlet. Ainda foi a tempo de salvar a colher de pau, que era de rebuçado, e 
ficou a ver a bruxa a cair, qual Alice pelo buraco das maravilhas, até deixar 
de ouvir os seus gritos.

Maria nunca pensou que pudesse ser tão fácil emancipar-se. Mas Maria 
também não imaginara encontrar um teatrinho de chocolate. Nem ser 
abandonada pelos pais. Nem perder o caminho para casa porque um 
rouxinol lhe comera as migalhinhas que assinalavam o caminho de volta. 
Maria fica muito tempo a olhar para o abismo, sem saber o que fazer.

Eis se não quando uma caveira de algodão-doce aparece e lhe pergunta:

- Ser ou não ser, é essa a questão? A sobrevivência? A insistência? Ou a 
procura do sublime? Do belo? Do transcendente? O que será mais nobre? 
Aceitar o infortúnio? Ser almejada por setas? Seguir pedras e migalhas 
que nos vão assinalando o caminho?

Ou devemos insurgir-nos contra as provocações e os impropérios, contra 
as injustiças e as desigualdades?

Estaremos mais à altura quando vamos à luta? Seremos mais altos 
quando, imóveis, decidimos pôr fim à angústia com o sono, empurrando a 
dor para o dia seguinte? Comendo apenas em sonhos, portas e janelas de 
um teatro anatómico de chocolate quando deveríamos comer a vida como 
se fosse um banquete onde todos se servem à mesma mesa?

A Maria não percebeu.

O João também não percebeu mas decidiu:

- Anda! Vamos construir a nossa própria casa de chocolate!

Patrícia Portela “O Teatro de Chocolate” é o terceiro conto de Grimm reescrito para os programas do 

Teatro Viriato, desta feita a partir de “Hensel e Gretel”



To be, or not to be, that is the question:

Whether ‘tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune,

Or to take arms against a sea of troubles

And by opposing end them. To die — to sleep,

No more; and by a sleep to say we end

The heartache and the thousand natural shocks

That flesh is heir to: ‘tis a consummation

Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;

To sleep, perchance to dream — ay, there’s the rub:

For in that sleep of death what dreams may come,

When we have shuffled off this mortal coil,

Must give us pause — there’s the respect

That makes calamity of so long life.

For who would bear the whips and scorns of time,

Th’oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,

The pangs of dispriz’d love, the law’s delay,

The insolence of office, and the spurns

That patient merit of th’unworthy takes,

When he himself might his quietus make

With a bare bodkin? Who would fardels bear,

To grunt and sweat under a weary life,

But that the dread of something after death,

The undiscovere’d country, from whose bourn

No traveller returns, puzzles the will,

And makes us rather bear those ills we have

Than fly to others that we know not of?

Thus conscience doth make cowards of us all,

And thus the native hue of resolution

Is sicklied o’er with the pale cast of thought,

And enterprises of great pith and moment

With this regard their currents turn awry

And lose the name of action.
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EDITORIAL

FRAGMENTO DE HAMLET 



EDITORIAL · SER E NÃO ESTAR? ESTAR E NÃO SER?

Ser ou não ser,
Estar ou não estar
Ser mas não estar
Estar sem o ser.

Hoje estamos ausentes na presença, ligados à corrente, ao telemóvel, 
à plataforma digital que nos deixa cumprir o horário de trabalho no 
local da família e do lazer.
E estamos presentes na ausência, relembrados pelas cadeiras vazias 
em teatros e cinemas, em jantares e aniversários. Passamos o tempo 
a pensar que queríamos estar noutro lado, porque longe daqueles que 
amamos e que estão doentes. Distantes.
Ser e não estar
Estar sem o ser,
Será mais nobre aceitar o infortúnio, resignada.
Ou insurgir-me contra as provocações e os impropérios, contra as 
injustiças e as desigualdades?
Estaremos mais à altura quando vamos à luta
Ou quando, imóveis, decidimos pôr fim à angústia com o sono, 
empurrando a dor para o dia seguinte, até à morte?
Dormir, talvez sonhar, com a presença dos ausentes,
Com a ausência de um contágio que não convidámos a entrar no nosso 
estar.
Ser e não ser
Estar e não estar.

Este trimestre convocamos a sua presença – física, grande, pronta, 
decidida, de todo o ser – no nosso teatro. Queremos ouvir a plateia, 
aplaudindo, pateando, discordando, acrescentando, sempre, a tudo o 
que apresentamos.

Queremos saber a altura e o cheiro do nosso público, como se ri, como 
entra na sala, se sai a correr ou se fica para conhecer os artistas e dar 
a sua opinião.

Queremos conversar. Através da arte e através do encontro, antes e 
depois de cada espetáculo. Porque são as cogitações que constroem 
os obstáculos e a melancolia, a vontade de escapar ao tumulto da 
existência através do repouso e da morte. Mas também são, na 
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presença de outro, daquele que de nós difere, o que nos acorda, o que 
nos faz amenizar o cenário mais negro, o que nos dá coragem para 
enfrentar todos os males, a irrisão do mundo.

O agravo do opressor, a afronta do orgulhoso, o desprezo do amor, 
a insolência oficial, as dilações da lei, a impaciência dos tempos, o 
mérito imerecido dos traidores.

É o pensamento que nos acobarda perante a possibilidade da morte, e 
é esse medo, na companhia de outros que connosco partilham tantas 
ansiedades, o que nos conduz à possibilidade da ação.

O teatro é esse lugar onde todas as noites se está para se poder 
ser, e onde se é tanta coisa, quando não se pode estar em mais lado 
nenhum.

AÇÃO, PALAVRA, MISSÃO. É ISTO A QUESTÃO!

Nos próximos meses desafiamo-lo a ser nosso espectador regular e 
ter muita dificuldade nas suas escolhas.

Como escolher entre o manifesto de 14 adolescentes sobre a violência 
verbal e física exercida sobre as mulheres nas ruas do Chile e a 
música de TRISTANY ou DINO D’ SANTIAGO que nos misturam as 
almas, os mundos, as referências e os estados de espírito?

Como escolher entre a MALA VOADORA, que nos conta a história 
de uma mulher que vê o seu corpo desintegrar-se à velocidade da 
decomposição do mundo, as inquietações do TEATRO DO VESTIDO 
ou ainda a história desconhecida e não reconhecida da luta pela 
dignidade do trabalho doméstico apresentada e esmiuçada na obra de 
SARA BARROS LEITÃO?

E no cinema, como escolher entre a instalação “Natureza Fantasma”, 
de Marco Martins, apresentada num espaço alternativo, no Piso -3 
do FORUM VISEU, ou toda a programação do VISTACURTA do nosso 
parceiro Cine Clube de Viseu?

E há quanto tempo não vê um espetáculo dos PRAGA, ou do projeto 
Dançando com a Diferença ou do coreógrafo PAULO RIBEIRO que 
celebra com o espetáculo “Segunda 2” os 26 anos da sua Companhia?

EDITORIAL · SER E NÃO ESTAR? ESTAR E NÃO SER?



E poderíamos continuar, mas na verdade o que desejamos é que 
escolha, sem pensar duas vezes, comprar uma assinatura e seguir 
a nossa programação toda até ao final de dezembro. Haverá algum 
espetáculo que queira mesmo perder?

Venha estar connosco e transformar-se connosco. Venha ser 
connosco: Ação, Palavra, Missão. E participar, sempre connosco, 
nas conversas, nos debates, desenhando, connosco, depois de cada 
espetáculo, propostas futuras que contamos pôr em prática, em cena 
e em estado de ser, no programa seguinte.

Façamos-nos companhia, para que juntos, possamos acompanhar 
estes tempos, cuidando deles, cuidando uns dos outros, interpretando-
-nos, oferecendo-nos novos rumos e novas perspetivas.

Patrícia Portela 

(Direção Artística)

EDITORIAL · SER E NÃO ESTAR? ESTAR E NÃO SER?



SETEMBRO

16 qui 21h00 DINO D’ SANTIAGO música

22 SET a
16 DEZ

qua a dom 12h00 às 18h00 MEIA DOSE
TEATRO VIRIATO NO FORUM VISEU

22 qua 19h30 BOCA LIVRE - O RISCO DE CUIDAR conversa

24 sex 21h00 PAISAJES PARA NO COLOREAR teatro

30 qui 21h00 ESCREVER, FALAR teatro

OUTUBRO

02 sáb 17h00 BOCA LIVRE conversa

02 sáb 21h00 TRISTANY música

08
09

sex
sáb

21h00
17h00

OFF teatro

14 a 24
seg a sex
sáb e dom

18h30 às 21h30
16h00 às 21h00

NATUREZA FANTASMA
local . Forum Viseu

instalação

15 sex 19h30 FILMITIS VS. REINITIS cine-concerto

15 e 16 SÍFILIS VERSUS BÍLITIS livro

16 sáb 16h00 STRÁ… TUM… PSCHH filme concerto

18 e 19 seg e ter
horários a definir 
com as escolas

SÃO OS LIVROS E OS
VIDEOJOGOS INCOMPATÍVEIS? 

oficina

22 e 23 sex e sáb 21h00 ALEKSEI OU A FÉ · estreia teatro

23 sáb 15h00
BOCA LIVRE - DOSTOIÉVSKI, CRIAÇÃO 
TEATRAL E INVESTIGAÇÃO TRÊS 
PERSPETIVAS EM DIÁLOGO

conversa

26 ter 15h00 e 19h30 MACBAD teatro

27 qua 19h30 SUPERNATURAL filme

29
30

sex
sáb

21h00
17h00

INFO MANÍACO teatro

PROGRAMAÇÃO SET/DEZ

O TEATRO VIRIATO ACONTECE

*

NO PALCO · NA SALA DE ESPETÁCULOS · NA SALA DE ENSAIOS · NO ESTÚDIO DE DANÇA · 

NA BILHETEIRA · NO CAFÉ DO TEATRO · NAS ESCOLAS DA REGIÃO · NO FORUM VISEU · NO PALÁCIO 

DO GELO · NA LIVRARIA LEYA PRETEXTO · NA RÁDIO JORNAL DO CENTRO · NO SUBPALCO (O PALCO 

DIGITAL NO YOUTUBE) · NAS PLATAFORMAS ÁUDIO DIGITAIS

* 



PROGRAMAÇÃO SET/DEZ

NOVEMBRO

03 qua 21h00 NOITE FORA...
leitura 

encenada

06 sáb 16h00 às 20h00
MADAME: CONVERSAS PRIVADAS
EM ESPAÇO PÚBLICO

performance

12
13

sex
sáb

21h00
17h00

JUVENTUDE INQUIETA teatro

19
20

sex
sáb

21h00
17h00

SEGUNDA 2 dança

23
24 

ter
qua

15h00 e 19h30
10h30 

PLANO COMENSAL DE LEITURA teatro 

24 qua 19h30 às 21h30
SABER E SABOR:
UMA DIETA IMPOSSÍVEL?

oficina

25 qui
horário a definir 
com as escolas

UMA QUESTÃO DE APETITES oficina

27 sáb 21h00 MARIA REIS música

29 NOVEMBRO a
04 DEZEMBRO

O BARULHO ENSURDECEDOR
DO SILÊNCIO

residência 
artística

DEZEMBRO

03 sex 21h00 FLORES EM TI · estreia vídeo-dança

10
11

sex
sáb

21h00
17h00

DIÁRIO DE UMA REPÚBLICA teatro

17
18

sex
sáb

21h00
17h00

MONÓLOGO DE UMA MULHER
CHAMADA MARIA COM
A SUA PATROA

teatro

18 sáb
após o espetáculo 
das 17h00

BOCA LIVRE conversa

20 a 22 seg a qua
10h00 às 13h00
e 14h30 às 19h00

A MINHA VOZ NÃO É CIRCULAR oficina



MEIA DOSE
TEATRO VIRIATO NO FORUM VISEU

22 SET a 16 DEZ
qua a dom 12h00 às 18h00

Entrada Livre

Imagine que, como sempre, vai a correr ao supermercado para 
comprar algo embalado, comer sentado num banco do centro comercial, 
enquanto espreita no seu telemóvel as notícias que já conhece. 
Imagine que nessa pausa, em vez de se perder mais uma vez nos 
comentários das redes sociais, ou ficar preso naquele documento que 
já não consegue (re)ler… Imagine que nesse curto espaço de tempo 
pode assistir a uma minirrécita de ópera, a um concerto inesperado, 
a uma leitura encenada de poesia, a uma conferência com grandes 
pensadores? E tudo enquanto faz uma pausa no seu dia! 

MEIA DOSE é o título da rubrica que lhe propomos, semanalmente, 
de setembro a dezembro. Durante 30 a 40 minutos, numa das lojas 
no piso 0 do Forum Viseu, na loja (temporária) entre o ginásio e o 
supermercado, oferecemos-lhe gratuitamente inesperados encontros 
artísticos relacionados com a programação do Teatro Viriato. Tudo pode 
acontecer. 

Para participar, basta passar no Forum Viseu, deslocar-se para a loja à 
hora combinada. E entrar! 

Aproveite para respirar fundo e inspire-se nestes intervalos da azáfama 
semanal. Todos nós precisamos de musas para aguentar os dias.  

UMA PARCERIA



PROGRAMA

22 SET // qua 12h30 
A NOSSA FACHADA*
abertura do espaço e da exposição

22 SET // qua 13h30
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 

“Práticas Artísticas, Participação 

e Política” de Hugo Cruz

29 SET // qua 12h30 às 13h30
TRANSMISSÃO 
DE RÁDIO LEVEZA 

06 OUT // qua 12h30
MOMENTO MALA VOADRA 

14 OUT // qui 18h30 
INAUGURAÇÃO 
DA INSTALAÇÃO 

“Natureza Fantasma”  

20 OUT // qua 12h30
MOMENTO DOSTOIÉVSKI 

27 OUT // qua 12h30 
MOMENTO PRAGA 

05 NOV // sex 19h30
MOMENTO K CENA
Apresentação da residência do músico 

são-tomense Guilherme de Carvalho 

com os participantes do K Cena

10 NOV // qua 12h30
MOMENTO TEATRO DO VESTIDO

17 NOV // qua 12h30
MOMENTO 
COMPANHIA PAULO RIBEIRO

25 NOV // qui 12h30
MOMENTO MARIA REIS

01 DEZ // qua 12h30
MOMENTO
DANÇANDO COM A DIFERENÇA
apresentação das conclusões do 

“Encludança 2020” 

e do documentário PEDI

08 DEZ // qua 12h30
MOMENTO AMARELO SILVESTRE

16 DEZ // qui 12h30
MOMENTO SARA BARROS LEITÃO

*A NOSSA FACHADA é a exposição dos estudos de Alice Geirinhas, Bárbara Assis 

Pacheco e Pedro Vieira, os autores dos telões das três temporadas de 2021, que 

estarão presentes neste novo espaço do Teatro Viriato/Forum Viseu de 22 de 

setembro a 16 de dezembro. 

PROCURE #meiadose_teatroviriato 

E esteja atento às nossas redes sociais, vão surgir muitas mais ementas!



MÚSICA

16
SETEMBRO

qui 21h00

m/ 6 anos

DINO D’ SANTIAGO

Nesta nação ainda existem barreiras sociais e raciais, mas quando existe 
vontade de compreender e não se receia a mistura também acontecem 
coisas extraordinárias(…). Somos todos mistura. Somos todos crioulos.
Dino D’ Santiago in Público, abril 2020
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60 min. 

preço B: 153 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas) // descontos aplicáveis

Voz e composição Dino D’ Santiago Back vocals e instrumentistas Nayela Simões, Sol 

Lopes Produção Rita Queiroz / Arruada Road manager, driver Afonso Manchinha

Técnico de som Bruno Lobato Técnico de monitores Pedro Gerardo 

Técnico de luz Diogo Mendes

Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum e ainda Prémio da Crítica, 
na edição de 2021 dos Play – Prémios da Música Portuguesa, Dino 
D’ Santiago dispensa apresentações. Com um repertório que 
inclui temas de “Kriola”, o seu disco mais recente, “Mundu Nôbu” 
e “Sotavento”, sobe ao nosso palco para nos deliciar com “uma 
cachupa instrumental” que combina tradição e contemporaneidade. 
Tudo o que se deseja ter e ouvir nos tempos que correm.

DINO D’ SANTIAGO 

SALA DE ESPETÁCULOS



VISEU TAMBÉM MEXE

O MEXE chega pela primeira vez a Viseu numa 

parceria com o Teatro Viriato para celebrar a sua 6.ª 

edição entre o Porto, Lisboa e a nossa cidade, entre 

18 de setembro e 03 de outubro.

Sob o tema “O risco de sermos humanos”, e com o 

propósito de pensar a comunidade localmente sem 

perder a noção de outros lugares, o MEXE apresenta, 

durante duas semanas, produções “de distintas 

configurações de encontro entre criações e públicos, 

comunidades e espaços, instituições e processos 

de criar e programar, protagonistas formais e 

informais”, numa construção de micropolíticas do 

sensível e da atenção, através do “cruzamento dos 

contributos da tecnologia e do pensamento científico, 

perspetivando mesmo as comunidades para além 

do humano, aprofundando outras relações possíveis 

com a natureza e procurando construir espaço 

de afirmação para ‘invisibilidades’ que refletem 

desigualdades sociais, agravadas pela pandemia”, 

como afirma Hugo Cruz, director artístico do festival.

Cuidando, reparando e criando espaços de novas 

intimidades, estaremos juntos a abrir mais uma 

temporada.

conheça todo o programa:

www.mexe.org.pt



MEXEZINE
A MEXEzine é uma revista “feita na hora” 

com o intuito de documentar o que vai 

acontecendo no festival, pelas palavras e 

imagens dos públicos, dos participantes e 

das gentes que mexem. Na sua segunda 

edição, MEXEzine reafirma a importância 

das palavras, sem preconceitos, desafiando 

o encontro de pessoas, ideias, tendências, 

identidades… distintas, sem categorizar. 

Este ano a MEXEzine terá 5 edições durante 

o festival, sendo a terceira a sua primeira 

aventura em Viseu, a 24 de setembro.

O RISCO 
DO RETRATO DO INVISÍVEL
Juan Cabello Arribas

As comunidades estabelecem-se e, quando 

a lente do observador as captura, elas já 

são outra coisa. Fazer visível a energia 

que transforma um grupo de indivíduos 

numa massa humana é tarefa para uma 

comunidade. Juan Cabello Arribas convida 

todos para a construção do cartaz MEXE, 

que são dois. O primeiro, apresentado 

aqui, é o cartaz da promessa que anuncia o 

festival. E o cartaz em que inscreveremos, 

no final, o que serão estes dias de encontro 

até ao último momento, a 03 de outubro. 

Regressamos ao Porto, a Viseu e a Lisboa, 

agora mudados pela viagem que mexeu 

connosco em 2021.  

03 OUT // dom 16h00 

sala 2 Culturgest, Lisboa 

Editoras Ana Antónia, Cláudia Galhós, 

Isabel Campante, Maria Gil, Mariana Eugénia 

e Raquel Melo Design Irina Pereira 

Distribuição Estúdio Comunitário OUPA Cerco 

(a receita reverte na totalidade para a associação)



CONVERSA · BOCA LIVRE

22 
SETEMBRO

BOCA LIVRE - O RISCO DE CUIDAR

CONVIDADOS HENRIQUE AMOEDO ARTISTA RESIDENTE

BÁRBARA GOMES E RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS
PARCERIA MEXE

Arriscar a intimidade, o cuidado e a reparação é fundamental para nos 
mantermos sãos, humanos e com a capacidade de imaginarmos futuros 
possíveis.
Festival MEXE

qua 19h30

m/ 3 anos

BÁRBARA GOMES © DR

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS © Patrícia Blázquez

HENRIQUE AMOEDO © DR



60 min. 

Entrada gratuita mediante disponibilidade do espaço do Café do Teatro 

e Acesso livre no SubPalco

Correr riscos é frequentemente conotado com falta de prudência. 
Este equívoco moderno, simultaneamente visionário e poético, mas 
também conservador, leva-nos a encarar quem corre riscos como 
alguém que oscila entre um otimismo negligente e um pessimismo 
cínico. Da redoma de um mui seguro primeiro mundo, contemplamos 
passivamente a vida dos que correm tantos riscos para que nós 
não corramos nenhum, enquanto nos queixamos do risco do 
aborrecimento e caímos no flagrante risco da indiferença (como 
proclamaria Giddens). É tomando o pulso a um planeta que grita 
por ajuda contra danos potencialmente irreversíveis que arriscamos 
nomear três riscos inevitáveis. O risco de cuidar, o risco da intimidade 
e o risco da reparação. São estes os temas de três conversas 
indispensáveis durante o festival MEXE, uma em cada cidade parceira.

No Viriato falaremos do risco de cuidar na companhia de Henrique 
Amoedo (diretor artístico da companhia Dançando com a Diferença) 
e Bárbara Gomes (investigadora em cuidados paliativos), com 
moderação de Raquel dos Santos (mediadora da Culturgest).

BOCA LIVRE

CAFÉ DO TEATRO E SUBPALCO (PALCO DIGITAL NO YOUTUBE)

MAIS CONVERSAS NO PORTO E EM LISBOA 

21 SET // ter 19h30 // Porto, Jardim de São Lázaro e online

O RISCO DE CONVERSAR: O RISCO DA INTIMIDADE

com Gabriela Moita (terapeuta), Rafa Gomes (participante do Enxoval – Tempo 

e Espaço de Resistência), Inês Lapa (Pele) e moderação de Patrícia Portela 

(Teatro Viriato)

30 SET // qui 19h30 // Lisboa, Culturgest e online 

O RISCO DE CONVERSAR: O RISCO DA REPARAÇÃO

com Rosa Pomar (artesã e investigadora), Lúcia Marques (conservadora 

da coleção CGD) e Hugo Cruz (MEXE)



TEATRO · ESPETÁCULO FALADO EM CASTELHANO

24 
SETEMBRO

PAISAJES PARA NO COLOREAR 
DE LA RE-SENTIDA (CHILE)

PARCERIA MEXE

Uma das obras marcantes deste ano, “Paisajes para no colorear” é 
um alívio emocional coletivo, o grito de toda uma geração. Meninas e 
adolescentes chilenas que falam, exigem respeito e são ouvidas pela 
primeira vez.
La Tercera
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sex 21h00

m/ 14 anos



87 min.  

preço único 33 // descontos não aplicáveis

Interpretação Ignacia Atenas, Almendra Menichetti, Paula Castro, Daniela López, Angelina 

Miglietta, Matilde Morgado, Constanza Poloni, Rafaela Ramírez e Arwen Vásquez Direção 

Marco Layera Assistente de direção Carolina de la Maza Dramaturgia Carolina de la Maza 

e Marco Layera Consultoria dramatúrgica Anita Fuentes e Francisca Ortiz Assistente 

de palco Francisca Hagedorn Desenho cenográfico e iluminação Pablo de la Fuente 

Desenho de figurino Daniel Bagnara Direção técnica Karl Heinz Sateler Música Tomás 

González Som Alonso Orrego Produção GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral) Coprodução 

Compañía de Teatro La Re-Sentida

“Paisajes para no colorear” nasce da reflexão sobre os inúmeros 
atos de violência atrozes cometidos contra raparigas adolescentes 
no Chile e no resto da América Latina. A brutalidade destes 
acontecimentos levanta muitas questões sobre o impacto desta 
realidade no quotidiano e crescimento destas raparigas: como 
interagem com a história e o presente do seu país, com o discurso 
oficial e o que se subentende do que se passa na rua e como se 
posicionam e se defendem de um mundo adulto que naturalizou a 
violência de género. 

PAISAJES PARA NO COLOREAR 

SALA DE ESPETÁCULOS



TEATRO 

30 
SETEMBRO

ESCREVER, FALAR
TEXTO JACINTO LUCAS PIRES
ENCENAÇÃO SIMÃO DO VALE AFRICANO

A vida acontece quando estamos absolutamente desatentos. Não há nada 
escrito. Nenhuma receita, nenhum truque. 
Jacinto Lucas Pires, “Escrever, Falar”
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qui 21h00

m/ 12 anos 



60 min. aprox. 

preço único 53 // descontos não aplicáveis

Texto Jacinto Lucas Pires Encenação Simão Do Vale Africano Assistente de 

encenação e produção Inês Simões Pereira Interpretação Daniel Silva e Diogo 

Freitas Música de cena e sonoplastia Daniel Martinho Desenho de luz Pedro 

Correia Sonoplastia Daniel Martinho Figurinos Joana Africano Produção executiva 

Ruana Carolina Fotografia Patrícia Ferreira e Simão Do Vale Africano Apoio à 

residência Teatro Viriato Apoio Teatro Nacional São João Coprodução Momento 

Artistas Independentes e Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão

Dois homens sentados num banco corrido de madeira, sem saber 
como ali chegaram, a discorrer sobre as suas vidas pela pena 
elegante de Jacinto Lucas Pires. Se lhe juntarmos a encenação 
subtil de Simão Do Vale Africano, que nos convida a viajar entre o 
real e o imaginário, entre o dramático e o cómico, temos tudo o que 
precisamos para nos debruçarmos sobre a condição humana. Como 
assim nos exige uma sala de teatro. 

ESCREVER, FALAR

SALA DE ESPETÁCULOS



CONVERSA · BOCA LIVRE

02 
OUTUBRO

BOCA LIVRE
CONVIDADOS TRISTANY E SÉRGIO HYDALGO
PARCERIA GALERIA ZÉ DOS BOIS

A música, que ele mesmo produz (…), faz-se todas as matérias da história, 
espraia-se das margens da música clássica aos hipnóticos arremedos soul 
da modernidade pós-Frank Ocean, reclama África e o espaço, as caixas de 
graves dos clubes e as cúpulas das maiores igrejas, tem ruas e sonhos, 
tem drama e esperança, tem vozes submersas em geleia digital e outras 
que nadam em límpidos lagos melódicos (…).
Rui Miguel Abreu, in Rimas e Batidas, junho de 2020

SÉRGIO HYDALGO © Humberto Mouco

TRISTANY © DR

sáb 17h00

m/ 6 anos



60 min. 

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Para este Boca Livre, Sérgio Hydalgo conversa com Tristany sobre o 
processo de escrita de “Meia Riba Kalxa” enquanto um trabalho de 

“cooperativa e comunidade”.

No seu novo álbum, Tristany reflete as suas raízes portuguesas 
e angolanas, mas também as diferentes realidades que o 
acompanham no dia-a-dia. Quais os caminhos que inspiram 
Tristany? Que palavras merecem destaque na sua escrita? Como é 
que a sua música flui entre colaborações? Nesta conversa teremos 
acesso às respostas, num aproximar direto ao processo de criação 
do músico.

BOCA LIVRE

SALA DE ESPETÁCULOS

29 SET // 12h30 às 13h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

TRANSMISSÃO DE RÁDIO LEVEZA
de Sérgio Hydalgo e convidados



MÚSICA

02
OUTUBRO

sáb 21h00

m/ 6 anos

TRISTANY
CICLO DE MÚSICA GALERIA ZÉ DOS BOIS

Tristany espalha sabedoria e uma ética moral nas letras, mas também 
nos interlúdios, pequenos e preciosos filmes da vida na tal periferia que 
pode ser intransponível.
Rui Miguel Abreu, in Rimas e Batidas
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Artista multifacetado, Tristany estreou-se com “Meia Riba 
Kalxa”, um dos grandes discos nacionais dos últimos anos. Disco 
comunitário, abre o rap a uma panorâmica em que cabem a hipnose 
do r&b, o nervo do rock, a herança africana e a kizomba, cascatas 
de sintetizador espectrais e uma imaginação prodigiosa feita de 
memórias, conjeturas e refutações.
 
Rapper, músico, artista visual e relator atento e consciente 
das realidades sociais e quotidianas das periferias de 
Lisboa, Tristany sonda o percurso da Linha de Sintra até Lisboa para 
aí recolher peças para construir um mosaico que espelha a vivência, 
o trabalho, os anseios e as aspirações de toda uma comunidade 
ainda demasiado arredada dos epicentros de decisão, a clamar por 
um lugar.

TRISTANY

SALA DE ESPETÁCULOS

60 min.

preço único 53 // descontos não aplicáveis

Voz Tristany Voz e violino Suzana Guitarra Célio “Pratos” Du

Loopstation, percussão e voz Ariyouok



TEATRO 

08 e 09 
OUTUBRO

OFF
DE JORGE ANDRADE
MALA VOADORA

A personagem central da peça começa a ver que tudo o que acontece no 
seu corpo, acontece com o mundo, e isso leva-a a ter consciência de uma 
coisa que ninguém sabe (o que é), nem ela percebe muito bem como a 
tem: uma grande empatia com o mundo.
Jorge Andrade, revista Visão, janeiro 2021
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sex 21h00 e sáb 17h00

m/ 14 anos



70 min. aprox.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 53 (frisas) // descontos aplicáveis

Direção Jorge Andrade, com assistência de Maria Jorge Texto Jorge Andrade e Chris 

Thorpe, a partir de Dying de Chris Thorpe Tradução Manuel Poças Com Andreia 

Bento, David Pereira Bastos e Maria Jorge Cenografia José Capela, com edição de 

imagem de António MV Figurinos José Capela Luz João Fonte, com Jorge Andrade 

Banda sonora Sérgio Delgado Imagem e vídeo de divulgação António MV Direção 

de produção Pedro Jordão Produção executiva Andreia Bento Coprodução Teatro 

Nacional D. Maria II e Teatro Nacional São João Residência de coprodução O Espaço 

do Tempo A mala voadora é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal 

– Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes e associada d’O Espaço do Tempo 

Conta com o apoio da Fundação “la Caixa” e do BPI, e, para a atividade no Porto, da 

Câmara Municipal do Porto / Criatório

Um espetáculo de ficção científica que decorre num tempo 
indefinido muito parecido com o nosso. Uma mulher lida com dois 
fins em simultâneo. Pela janela assiste ao desmoronamento do 
mundo. No seu próprio corpo, vive a sua degradação por efeito 
de uma doença degenerativa. A sua destruição prolonga-se na 
destruição do mundo e vice-versa.

“OFF” propõe um labirinto entre aquilo que acontece a esta mulher, 
a história contada no livro que um escritor lhe propõe publicar e as 
legendas dadas a ler ao público que assiste. 

Quais os limites entre as coisas se acreditarmos que existem 
entidades diferenciadas no mundo? Poderemos sacrificar uma parte 
a favor da sobrevivência do todo? O todo para salvar só uma parte?

OFF

SALA DE ESPETÁCULOS

06 OUT // 12h30  // MEIA DOSE · FORUM VISEU

MOMENTO MALA VOADORA



INSTALAÇÃO // FORUM VISEU // ESTACIONAMENTO PISO -3 

14 a 24 
OUTUBRO

NATUREZA FANTASMA
MARCO MARTINS COM FERNANDA FRAGATEIRO, 
GONÇALO M. TAVARES E COMPANHIA MAIOR
COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

A memória é uma forma de o cérebro colocar imagens na cabeça que não 
existem cá fora – e perder a memória é um incêndio algures no nosso 
sótão mais privado – e as imagens, já sabemos, são bem inflamáveis. 
As palavras ardem a uma temperatura, as imagens a uma outra – talvez 
mais baixa, talvez mais alta, não sabemos. Estudemos, pois, quem perde 
a memória; o que perde primeiro: palavras ou imagens?
Gonçalo M. Tavares
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seg a sex 18h30 às 21h30 | sáb e dom 16h00 às 21h00

m/ 6 anos



Entrada gratuita

OBSERVAÇÃO: A instalação “Natureza Fantasma” tem dispositivo de luz strobe

De Marco Martins Escultura e espaço cénico Fernanda Fragateiro Texto Gonçalo 

M. Tavares e Marco Martins Elenco Companhia Maior (Angelina Mateus, Carlos 

Fernandes, Carlos Nery, Catarina Rico, Cristina Gonçalves, Edmundo Sardinha, 

Elisa Worm, Isabel Simões, João Silvestre, Kimberley Ribeiro, Manuela de Sousa 

Rama, Maria Helena Falé, Michel e Paula Bárcia) Consultoria técnica, montagem e 

desenho de som João Ferro Martins Digitalização e tratamento de arquivo Blues 

Photography Studio Movimento Cláudia Nóvoa e Vânia Rovisco Administração 

Arena Marta Delgado Martins Assistência de produção Mafalda Teles Direção de 

produção Mariana Brandão Coprodução Teatro Viriato, CCB, Companhia Maior e 

Arena Ensemble Apoios Artworks, Câmara Municipal de Lisboa/MUDE - Museu do 

Design e da Moda, CAPC - Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, Centro Hospitalar 

Universitário de Lisboa Central, Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, 

Ministério dos Filmes, Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Uma Pedra 

no Sapato Parceiro na divulgação Cine Clube de Viseu

Marco Martins foi o convidado da Companhia Maior para dirigir uma 
peça em 2020. Perante a impossibilidade causada pela pandemia de 
trabalhar com o elenco, criou “Natureza Fantasma”, com Fernanda 
Fragateiro e Gonçalo M. Tavares.  

Esta é uma instalação multidisciplinar que parte das imagens dos 
velhos álbuns de família dos intérpretes e de longas entrevistas 
que incidiram na forma como as imagens domésticas fixam e 
condicionam a nossa memória. 

Num constante paradoxo entre um testemunho vivo e um tempo 
estacionário, “Natureza Fantasma” move-se entre a vida mantida e a 
morte adiada, num tempo suspenso, um passado presente e a surpresa.

NATUREZA FANTASMA

FORUM VISEU // ESTACIONAMENTO PISO -3 

14 OUT // qui 18h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

INAUGURAÇÃO DA INSTALAÇÃO



VISTACURTA 
NO TEATRO VIRIATO

O Teatro Viriato e o Cine Clube de Viseu voltam  

a aliar-se para misturar artes em palco, 

apresentando objetos que pensam, ligam e redefinem 

o cinema, a música e a literatura.

Além das combinações improváveis de obras e 

artistas, numa programação para todas as faixas 

etárias, este ano há uma novidade: a reedição de 

“Sífilis Versus Bílitis”, livro de poesia de Rui Reininho. 

Atiramos com a literatura para a cataplana de 

disciplinas artísticas, fazendo perdurar esta parceria 

para lá dos encontros regulares do “querido mês de 

outubro”, na sala do Teatro Viriato.

conheça todo o programa:

www.vistacurta.pt



PROGRAMA NO TEATRO VIRIATO

15 OUT // sex 19h30
FILMITIS VS. REINITIS 
EDGAR PÊRA e RUI REININHO

local Sala de Espetáculos

15 e 16 OUT 
SÍFILIS VERSUS BÍLITIS
livro de RUI REININHO 

livro à venda na bilheteira 

16 OUT // sáb 16h00
STRÁ… TUM… PSCHH
QUIM ALBERGARIA e RICARDO MARTINS

local Sala de Espetáculos



CINE-CONCERTO | VISTACURTA NO TEATRO VIRIATO

15
OUTUBRO

FILMITIS VS. REINITIS
EDGAR PÊRA E RUI REININHO

Os cine-concertos de Pêra distinguem-se pela interação constante entre 
imagens e sons, misturando filmes pré-montados com imagens captadas 
em direto fazendo destes eventos momentos únicos e irrepetíveis. 
in Observador
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60 min.

preço cine-concerto 53 // descontos não aplicáveis

preço do livro 7,503 // Pacote Livro + bilhete “FILMITIS vs. REINITIS” 103

Filmes e câmara Edgar Pêra Poemas e performance Rui Reininho VJ e esterografia 

Cláudio Vasques Música e sonoplastia Artur Cyaneto

Este cine-concerto de Edgar Pêra em diálogo com Rui Reininho 
parte do seu livro “Sífilis Versus Bílitis”. As imagens em direto 
da performance de Reininho serão manipuladas pelo VJ Cláudio 
Vasques, que as misturará com filmes de Pêra pré-montados. A 
música e sonoplastia estarão a cargo de Artur Cyaneto (alter-ego de 
Edgar Pêra), na sua primeira atuação ao vivo.

O já proclamado “cineasta português mais persistentemente 
individualista” e a figura pop nacional mais incontornável no nosso 
país juntam-se em “FILMITIS vs. REINITIS” para mais uma página 
na história que liga a música ao cinema, o cinema à música, e com 
eles o Teatro Viriato ao Cine Clube de Viseu.

FILMITIS VS. REINITIS

SALA DE ESPETÁCULOS



LIVRO | VISTACURTA NO TEATRO VIRIATO

15 e 16
OUTUBRO

SÍFILIS VERSUS BÍLITIS
REEDIÇÃO DO LIVRO DE RUI REININHO

Não lhe chamo um livro de poesia nem de prosa. A imagem é a dos 
cartazes dos combates de boxe. Há uma dualidade – depois vir-se-ia a 
chamar “bipolaridade”. Mas eu ainda sou do tempo dos tolinhos, em que 
as pessoas tinham duas personalidades, uma mais suave e outra mais 
perigosa, para si próprio e para a Humanidade.
Rui Reininho
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preço do livro 7,503 // Pacote Livro + bilhete “FILMITIS vs. REINITIS” 103

O Cine Clube de Viseu e o Teatro Viriato lançam uma reedição 
de “Sífilis Versus Bílitis”, o livro de Rui Reininho — publicado 
inicialmente pela &etc (1983) e mais tarde pela Quasi (2006).  

Com revisão e notas de Margarida Assis e capa de Edgar Pêra, esta 
nova edição resulta de uma parceria única entre o Cine Clube de 
Viseu e o Teatro Viriato, em nome da duração das palavras e da 
poesia para lá da música a que pertencem. 

Durante o vistacurta, a bilheteira do Teatro Viriato terá à venda 
“Sífilis Versus Bílitis”.

SÍFILIS VERSUS BÍLITIS

BILHETEIRA DO TEATRO VIRIATO



FILME CONCERTO | VISTACURTA NO TEATRO VIRIATO

16
OUTUBRO

STRÁ… TUM… PSCHH
COM QUIM ALBERGARIA E RICARDO MARTINS

Um ecrã de cinema, duas baterias muito atentas e divertidas, uma 
daquelas sessões vistacurta para toda a família que vai perdurar para 
sempre. Tum… tum… pschh… pschh… strá… tum… pschh.
Cine Clube de Viseu
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sáb 16h00

m/ 6 anos



60 min.

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis

Baterias Quim Albergaria e Ricardo Martins Filmes “A Febre do Xadrez”, 

de Vsevolod Pudovkin e Nikolai Shpikovsky, e “Polícias”, de Buster Keaton

No palco, um ecrã de cinema e duas baterias muito atentas e 
divertidas. Enquanto as curtas-metragens são projetadas, Quim 
Albergaria e Ricardo Martins dão som às imagens, captando o ritmo 
das histórias e reinventando as peripécias do enredo. Um diálogo 
único e irrepetível entre cinema e música, numa sessão mágica 
para o pequeno e grande público, pensada originalmente para a 
edição do IndieLisboa 2018.

Baterista dos Paus, Quim Albergaria está habituado às exigências 
do público de palmo e meio: tem uma filha a quem dá música todos 
os dias. E Ricardo Martins, baterista que já tocou com inúmeras 
bandas, atualmente nos Pop dell’Arte, traz a experiência do ensino. 

A sessão abre com “A Febre do Xadrez”, realizado por Vsevolod 
Pudovkin e Nikolai Shpikovsky, uma inesperada comédia soviética 
sobre a obsessão dos russos pelo jogo de tabuleiro. Segue 

“Polícias”, um dos mais trepidantes filmes de perseguição do grande 
Buster Keaton. Duas obras-primas do cinema mudo para rever ou 
descobrir ao som de duas baterias.

STRÁ… TUM… PSCHH

SALA DE ESPETÁCULOS



OFICINA 

18 e 19 
OUTUBRO

seg e ter (horários a definir 

com as Escolas Secundárias interessadas) | m/ 15 anos 

SÃO OS LIVROS E OS 
VIDEOJOGOS INCOMPATÍVEIS?
ORIENTAÇÃO ANTÓNIO SARAIVA (DR. BAKALI) | GOJIRA

Terá o surgimento da tecnologia alterado a nossa relação com a ficção e 
a literatura de forma irreversível? Será possível replicar a experiência de 
ler um livro na ação de dominar um videojogo? 
António Saraiva
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Persiste a ideia de que os jovens se estão a afastar da dimensão 
narrativa ou ficcional da literatura para mergulhar na experiência 
mais mecânica dos videojogos. 

Será que a natureza interativa dos videojogos, que coloca o jogador 
no papel de decisor sobre o desenrolar da ação — menorizando 
assim o papel do narrador — ameaça definitivamente a tradição 
literária e a sua função? 

Ou será possível recuperar aquela literatura que não envolve elfos, 
nem bárbaros e dragões, recuperando-a para o imaginário e a 
experiência dos videojogos? 

A partir da relação entre literatura e videojogos, vamos procurar 
respostas para estas questões numa Oficina com alunos do Ensino 
Secundário. 

SÃO OS LIVROS E OS 
VIDEOJOGOS INCOMPATÍVEIS? 

NAS ESCOLAS

60 min. aprox.

preço único 2,503

inscrições na bilheteira através: 

e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110

lotação 1 turma/sessão



TEATRO

22 e 23
OUTUBRO

ALEKSEI OU A FÉ
ENCENAÇÃO E DRAMATURGIA SÓNIA BARBOSA ARTISTA ASSOCIADA

RITUAL DE DOMINGO 
COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

O corpo do bebé lambido pelas ondas do mediterrâneo não me sai da 
cabeça. Pouco sobrevive a uma imagem como esta. Aquilo que sobrevive, 
no fim de tudo, são as lágrimas. As lágrimas são aquilo que não me deixa 
matar Deus. Enquanto houver lágrimas destas talvez possa haver Deus.
Sónia Barbosa 

©
 L

uí
s 

B
el

o

sex e sáb 21h00

m/ 14 anos
ESTREIA



Dostoiévski afirmou que a luta interior entre a dúvida e a fé seria 
contínua até ao fim da sua vida. Sónia Barbosa, Artista Associada do 
Teatro Viriato, reflete sobre estas e outras questões na sua trilogia 

“Projeto Karamázov”. Desta vez, debruça-se sobre Aliocha em 
“Aleksei ou a Fé”.

No que conseguimos ainda acreditar? 

Na memória? Na infância? Na presença constante da morte e na 
força de a ritualizar?

ALEKSEI OU A FÉ

120 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 53 (frisas) // descontos aplicáveis

Encenação, dramaturgia e interpretação Sónia Barbosa Interpretação e cocriação 

Hugo Inácio, Nuno Nunes e Rosinda Costa Participação especial Guilherme Gomes

Espaço cénico e figurinos Ana Limpinho Luz Cristóvão Cunha Música e cocriação Ana 

Bento Curadoria objeto videográfico São Castro e António M Cabrita Produção Ritual 

de Domingo Associação Artística Coprodução Teatro Viriato Comunicação e imagem 

do projeto Nuno Rodrigues Fotografias e vídeos Luís Belo Consultoria dramatúrgica 

Anabela Mendes Apoios Fundação Lapa do Lobo, Teatro Municipal da Guarda, NACO, 

Contraponto Agradecimentos Patrícia Santos, Patrick Murys, Juan Brizida, Ivan 

Romero Projeto apoiado pela República Portuguesa - Cultura/Direção-Geral das Artes

SALA DE ESPETÁCULOS

20 OUT // qua 12h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

MOMENTO DOSTOIÉVSKI
Exposição “As obras de Dostoiévski nos filmes e teatro russos”, da Casa Russa 

em Lisboa - Representação de Rossotrudnichestvo em Portugal



CONVERSA · BOCA LIVRE

23
OUTUBRO

BOCA LIVRE - DOSTOIÉVSKI, 
CRIAÇÃO TEATRAL E INVESTIGAÇÃO 
TRÊS PERSPETIVAS EM DIÁLOGO
CONVIDADOS SÓNIA BARBOSAARTISTA ASSOCIADA 

ANABELA MENDES, ANA MATOSO E VLADIMIR IAROSHEVSKII

Quais são as ideias de cruzamento entre literatura (neste caso, a russa 
e, especificamente, a de Dostoiévski) e o teatro? Entre investigação 
científica e prática artística?
Sónia Barbosa

sáb 15h00

m/ 15 anos

ANABELA MENDES © DR

VLADIMIR IAROSHEVSKII © DR

SÓNIA BARBOSA © Artur Cunha

ANA MATOSO © DR



A encenadora Sónia Barbosa convida-nos a ocupar o espaço 
dramatúrgico da sua peça “Aleksei ou a Fé” em modo de conversa. 
O ponto de partida é o projeto de pesquisa e criação teatral que 
desenvolveu a partir da obra literária “Os Irmãos Karamázov”, de 
Fiódor Dostoiévski, que surge no âmbito da tese de doutoramento 
da artista em Estudos de Teatro, e que deu origem a três peças de 
teatro e diversas oficinas.

Os convidados desta sessão são Anabela Mendes, professora 
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Ana Matoso, 
professora e investigadora no Centro de Estudos de Comunicação 
e Cultura (CECC) da Universidade Católica Portuguesa, e Vladimir 
Iaroshevskii, Conselheiro da Embaixada da Federação Russa para os 
Assuntos Culturais e Diretor da Casa Russa em Lisboa.

BOCA LIVRE - DOSTOIÉVSKI, 

CRIAÇÃO TEATRAL E INVESTIGAÇÃO

TRÊS PERSPETIVAS EM DIÁLOGO

90 min. aprox.

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

SALA DE ESPETÁCULOS



SEMANA PRAGA 
NO TEATRO VIRIATO

A primeira das muitas semanas que vamos dedicar, 

no Teatro Viriato, a uma companhia ou um artista 

convidados. Será uma forma de assinalar e celebrar 

diferentes aspetos das suas obras e assim oferecer 

ao nosso público a oportunidade de descobrir artistas, 

percursos e escolas fundamentais das últimas 

décadas.

Companhia bem conhecida do nosso público, e uma 

das referências do teatro independente em Portugal, 

o Teatro Praga é sinónimo de reflexão, diversidade, 

questionamento e um humor contagiante, um humor 

daqueles que castiga os costumes enquanto nos faz 

sorrir de nós mesmos. 

De um programa inicialmente previsto em conluio 

com o Centro Cultural Vila Flor, vamos apresentar 

três obras, inteiramente criadas em 2021. Nelas, 

sente-se o pulso destes tempos e o modo como as 

suas propostas o reanimam e oxigenizam, com as 

suas múltiplas armadilhas dramatúrgicas e labirintos 

filosófico-teatrais. 



PROGRAMA

26 OUT // ter 15h00 e 19h30
MACBAD
TEATRO PRAGA

local Sala de Espetáculos

27 OUT // qua 12h30 
MOMENTO PRAGA 

local MEIA DOSE · Forum Viseu

27 OUT // qua 19h30
SUPERNATURAL [WORK IN PROGRESS]

Um projeto do TEATRO PRAGA e JORGE JÁCOME 

para a COMPANHIA DANÇANDO COM A DIFERENÇA

local Sala de Espetáculos

29 e 30 OUT // sex 21h00 e sáb 17h00
INFO MANÍACO
TEATRO PRAGA 

local Sala de Espetáculos 



TEATRO

26
OUTUBRO

MACBAD
TEATRO PRAGA

Nesta versão interactiva em que o espectador é também jogador, o 
protagonista dá pelo nome de MacBad, um verdadeiro “bad guy” que vai 
tentar escapar às profecias das bruxas.
Time Out
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ter 15h00 | grupos escolares entre os 8 e os 12 anos 

ter 19h30 | Famílias (m/ 6 anos)



“MacBad” é o terceiro projeto de uma série de espetáculos do Teatro 
Praga dedicados aos mais novos e inspirados nas obras-primas do 
dramaturgo inglês William Shakespeare. 

Desta vez, a escolha é uma das suas peças malditas, “Macbeth”, a 
“peça escocesa” em que um trio de bruxas amaldiçoa, com as suas 
profecias, Macbeth, o lorde que se tornou rei. 

O espectador/protagonista é um gamer que garante que a história 
chega ao fim e que as profecias se cumprem. 

MACBAD

75 min. aprox. 

preços únicos 

2,503 (Escolas) | 43 Famílias (m/ 6 anos)  // descontos não aplicáveis 

Texto e criação Cláudia Jardim, Diogo Bento e Pedro Penim Interpretação Claúdia 

Jardim e Diogo Bento Programação de videojogos Filipe Baptista Mestra costureira 

Teresa Louro Fotografia promocional Alípio Padilha Coordenação de produção Daniela 

Ribeiro Produção Alexandra Baião Coprodução LU.CA – Teatro Luís de Camões e 

Oficina – Centro Cultural Vila Flor Agradecimentos Beatriz Carneiro, Catarino Campino, 

Maria Sequeira Mendes, Mariana Sá Nogueira, Rita Telhada, Ricardo Santos Costa, 

Ruben Maia

SALA DE ESPETÁCULOS



FILME

27
OUTUBRO

SUPERNATURAL [WORK IN PROGRESS]

UM PROJETO DO TEATRO PRAGA E JORGE JÁCOME
PARA A COMPANHIA DANÇANDO COM A DIFERENÇA

Este filme performativo interpela e ambiciona ativar um efeito, um 
relaxamento hipotético, uma experiência sensorial para quem está fora 
da tela como se nela estivesse.
Teatro Praga
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qua 19h30

m/ 12 anos



“Supernatural” é um filme performativo da companhia Teatro Praga 
que envolve os intérpretes da companhia Dançando com a Diferença. 
É um filme que fala e escuta, que interfere e procura quem está 
à sua frente. A sua vontade é a de sair da tela para ver e escutar 
quem o olha, mas também para ser cheirado e visto para lá do 
que se vê. Há duas formas de lidar com o “natural”: recusá-lo ou 
expandi-lo. “Supernatural” expande, claro, porque quer ocupar para 
depois superar e hiperbolizar. Nessa expansão, o natural não existe 
mais, perde a sua definição ocupando o lugar da imagem mutante 
de que se faz o mundo.

“Supernatural” é a saída do corpo, de todos os corpos, sobretudo do 
próprio. É como um superpoder e, neste movimento, concentra-se 
na imagem, uma existência sensível com a qual se pretende falar.

SUPERNATURAL [WORK IN PROGRESS]

75 min. aprox.  +  Conversa no final da apresentação com Henrique Amoedo, 

André e. Teodósio e Jorge Jácome

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Realizador Jorge Jácome Intérpretes Alexis Fernandes, Bárbara Matos, Bernardo 

Graça, Celestine Ngantonga Ndzana, Diogo Freitas, Isabel Gomes Teixeira, Joana 

Caetano, Maria João Pereira, Mariana Tembe, Milton Branco, Pedro Alexandre Silva, 

Rui João Costa, Sofia Marote e Telmo Ferreira

“Supernatural” é um projeto Teatro Praga para o Dançando com a Diferença 

SALA DE ESPETÁCULOS

27 OUT // qua 12h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

MOMENTO PRAGA



TEATRO

29 e 30
OUTUBRO

INFO MANÍACO
TEATRO PRAGA 
COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

Seguindo em desordem, “Info Maníaco” é um manual de guerrilha 
para os tempos modernos, é uma apologia do estar-em-relação, um 
espetáculo que pensa em tudo para conseguir dar e ocupar espaço e 
tempo. E no segredo, saberemos que nada sabemos, mas que o Tudo 
sabe tudo sobre nós.  
Teatro Praga
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sex 21h00 e sáb 17h00

m/ 16 anos



Em 2005, André e. Teodósio e J. M. Vieira Mendes conheceram-se a 
fazer um espetáculo a que chamaram “Super Gorila”. Se em 2005, 
nesse espetáculo, um artista pedia ajuda aos espectadores para 
rebentar com tudo (com o espaço, com a história, consigo próprio e 
com os princípios, os meios e os fins), em 2021, ao mesmo artista, já 
só lhe interessa um desmantelamento incondicional. 
 

“Info Maníaco” é uma rememoração em tempos de Praga, uma 
deambulação que vai dos histriões que atuavam ao som da flauta na 
Roma Antiga até ao conhecimento quântico do nosso presente. Um 
one-man-show com um humano a repensar a sua entidade figurativa 
num dia que contém todos os dias e todos os tempos. 
 
Um ator em cena tanto fala de si, revelando tudo, como revela 
ser tudo menos ele! Para isso recorre ao repertório das suas 
experiências: poemas, coreografias, receitas, histórias e poções 
mágicas, bem como a uma espécie de glossário retrospetivo do 
trabalho do Teatro Praga. 

INFO MANÍACO

56 min. aprox.

preço único 7,503 // descontos não aplicáveis 

Um espetáculo Teatro Praga Criação André e. Teodósio e José Maria Vieira Mendes

Desenho de luz Daniel Worm Sonoplastia Miguel Lucas Mendes Instalação Bruno 

Bogarim Fotografia promocional Carlos Pinto Residência de criação O Espaço do 

Tempo, Montemor-o-Novo Apoio Polo Cultural das Gaivotas | Boavista / Câmara 

Municipal de Lisboa Direção de produção Daniela Ribeiro Produção executiva 

Alexandra Baião Coprodução A Oficina / Centro Cultural Vila Flor, Teatro Viriato e 

Centro Cultural de Belém Agradecimentos Ana Tang, Jazzy.pt, Joana Barrios,

Paula Sá Nogueira, Pedro Faro, Rui Horta e Rita

SALA DE ESPETÁCULOS



LEITURA ENCENADA

03
NOVEMBRO

qua 21h00

m/ 12 anos

NOITE FORA:
LEITURA E CONVERSAS SOBRE TEATRO 
COORDENAÇÃO SÓNIA BARBOSA ARTISTA ASSOCIADA 

ARTISTA CONVIDADO TÓNAN QUITO

Para além da leitura encenada, continua a interessar-me encontrar 
formas de proporcionar a reflexão coletiva, o debate, a partilha de 
ideias. E não só entre os artistas (…). Faz muito sentido para mim criar 
momentos de bilateralidade entre o artista/criador e as pessoas que vão 
ao encontro da criação.
Sónia Barbosa, in Gerador, junho 2020
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120 min. aprox. 

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Um projeto Teatro Viriato e Sónia Barbosa Coordenação Sónia Barbosa 

Artista convidado Tónan Quito Interpretação a definir

Ler em voz alta textos teatrais, e assim embarcar numa viagem de 
discussão, reflexão e fruição do pensamento em torno de diversos 
temas, tem sido a premissa de “Noite Fora: Leitura e Conversas 
sobre Teatro”, um projeto do Teatro Viriato, coordenado pela 
encenadora Sónia Barbosa. 

Em cada encontro é apresentada uma obra ou um autor escolhidos 
por um artista convidado. Não existindo temáticas impostas, o 
leque das escolhas poderá conter textos e artistas contemporâneos 
ou clássicos, portugueses ou estrangeiros, conhecidos ou 
desconhecidos. 

Nesta nova edição, caberá ao ator e encenador Tónan Quito escolher 
a obra que iremos interpretar e conhecer. 

NOITE FORA

SALA DE ESPETÁCULOS



PERFORMANCE

06
NOVEMBRO

sáb 16h00 às 20h00 

m/ 16 anos

MADAME: CONVERSAS PRIVADAS 
EM ESPAÇO PÚBLICO   
DE ANTÓNIO ALVARENGA E LEONOR BARATA

MADAME dá conselhos, relembrando histórias e parábolas, partilhando 
leituras, questionando o real. Tudo se joga, portanto, num limbo de 
definições. MADAME, entre a performer e a terapeuta que só adquire 
significado real no encontro com o público.
António Alvarenga e Leonor Barata
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15 min. aprox. / sessão 

preço único 33 // descontos não aplicáveis 

lotação 4 pessoas por hora

Criação e interpretação António Alvarenga e Leonor Barata

Acompanhamento dramatúrgico João Fiadeiro Design gráfico Raquel Balsa

Apoio Café do Teatro

Dois performers, um espectador. Uma conversa, uma escuta, um 
conselho, uma confissão. Breve. Mas duradoura.

Este projeto nasce do encontro entre Leonor Barata e António 
Alvarenga, um encontro “ao centro” (da vida, do país, das 
linguagens, das metodologias). “Madame” é a dança, o teatro, a 
filosofia, a performance, o corpo, os medos, a literatura da Leonor; 
e os conselhos, a perspetiva, os cenários, as decisões, as intuições, 
as insónias, a improvisação, a corrida, e os sustos do António. Entre 
os dois nasce o mecanismo através do qual descobrem o público, 
tornando-o parceiro e, quem sabe, “Madame” como eles.  

MADAME: CONVERSAS 
PRIVADAS EM ESPAÇO 
PÚBLICO

CAFÉ DO TEATRO



TEATRO

12 e 13
NOVEMBRO

sex 21h00 e sáb 17h00 

a definir

JUVENTUDE INQUIETA   
DE JOANA CRAVEIRO ARTISTA RESIDENTE 
TEATRO DO VESTIDO
COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

Escrevia Abelaira em 1961: “tenho esperança de que, dentro de 50 anos,  
“A Cidade das Flores” já não seja lida.” O seu desejo, contudo, não se 
cumpriu. E daí esta peça. 
Joana Craveiro
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duração a definir  

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 53 (frisas) // descontos aplicáveis

Texto e direção Joana Craveiro Cocriação e interpretação David dos Santos, Estêvão 

Antunes, Francisco Madureira, Gonçalo Martins, Gustavo Vicente, Inês Rosado, Inês 

Minor, João Raposo Nunes, Sara Ferrada, Simon Frankel, Tânia Guerreiro, Tozé Cunha 

e Violeta d’Ambrósio Música e espaço sonoro Francisco Madureira Cenografia Carla 

Martinez Figurinos Tânia Guerreiro Vídeo e imagens (originais, reproduções, slides) 

João Paulo Serafim Assistência e operação vídeo direto José Torrado Desenho de luz 

João Cachulo Desenho de som Pedro Baptista, Sérgio Milhano (PontoZurca) Direção 

de produção Alaíde Costa Assistência cenografia Camila Serafim Assistência de 

encenação Henrique Antunes Assistência técnica FX RoadLights Apoio à residência 

de escrita CITEMOR - Festival Montemor-o-Velho Apoio Polo Cultural das Gaivotas | 

Câmara Municipal de Lisboa e FX RoadLights Produção Teatro do Vestido Coprodução 

Teatro Nacional D. Maria II e Teatro Viriato O Teatro do Vestido é apoiado por República 

Portuguesa | DGARTES 

As utopias, sonhos e aspirações políticas de jovens de diferentes 
épocas, sob inspiração do romance de Augusto Abelaira, “A 
Cidade das Flores”, de 1959. Passado em Florença, na época da 
ascensão do fascismo de Benito Mussolini, este livro tem vindo a 
inspirar Joana Craveiro, conduzindo a encenadora a refletir sobre a 
resistência ou a luta ativa contra os sistemas autoritários — velhos 
e novos — e a inércia que se instala e à qual, em tempos, se dava o 
nome de conformismo, resignação, ou mesmo, colaboração.

“Juventude Inquieta” cruza várias gerações de actores-criadores 
em cena, empenhados num mesmo conjunto de perguntas: como 
se combate a ascensão do fascismo?, como se avança daqui para a 
frente?, e haverá uma Cidade das Flores que nos espera?

JUVENTUDE INQUIETA

SALA DE ESPETÁCULOS

10 NOV // qua 12h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

MOMENTO TEATRO DO VESTIDO



DANÇA

19 e 20
NOVEMBRO

sex 21h00 e sáb 17h00 

público-alvo a definir

SEGUNDA 2 

DE PAULO RIBEIRO | PRODUÇÃO COMPANHIA PAULO RIBEIRO
COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

Preciso de tempo para falar melhor deste tempo, preciso de tempo para 
resolver o que passou e redefinir os novos horizontes que a maturidade 
me faz saborear. Preciso de tempo. É um acordo tácito e vital, entre o 
futuro e eu.
Paulo Ribeiro
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 60 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 53 (frisas) // descontos aplicáveis

Coreografia, direção artística e montagem sonora Paulo Ribeiro Interpretação Ana 

Jezabel, Ana Moreno, Catarina Ribeiro Keil, Margarida Belo Costa, Pedro Matias, 

Sara Garcia e Valter Fernandes Desenho de luz Nuno Meira Figurinos José António 

Tenente Organização de objetos cénicos (cenografia) João Mendes Ribeiro Produção 

Companhia Paulo Ribeiro Coprodutores (atuais) Centro Cultural de Belém, Lisboa; 

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães; Teatro Nacional São João, Porto; Teatro Viriato, 

Viseu e Cine-Teatro Louletano, Loulé A Companhia Paulo Ribeiro é uma estrutura 

financiada pela República Portuguesa - Cultura/Direção-Geral das Artes

Paulo Ribeiro apresenta uma peça com a qual reflete e assinala 26 
anos de criações ininterruptas. 26 anos a encontrar e desencontrar 
um corpo individual e coletivo. 26 anos a pensar na felicidade 
de quem cria, interpreta e assiste. 26 anos de reconhecimento 
e agradecimento a tantos que acompanharam e acompanham o 
coreógrafo e a história da Companhia Paulo Ribeiro.  

SEGUNDA 2  

SALA DE ESPETÁCULOS

17 NOV // qua 12h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

MOMENTO COMPANHIA PAULO RIBEIRO



TEATRO

23 e 24 
NOVEMBRO

PLANO COMENSAL DE LEITURA
A PARTIR DE VAMOS COMPRAR UM POETA DE AFONSO CRUZ;
DE MARTA BERNARDES EM COCRIAÇÃO COM VANDA R. RODRIGUES, 
CATARINA CARVALHO GOMES, RICARDO VAZ TRINDADE 
E IVO ROMEU BASTOS | COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

Pai — Este exemplar é subversivo, é a caraterística mais temida nos 
poetas, é o equivalente à agressividade dos cães. 
Vendedor —  Está abaixo dos dois por cento. É sempre necessário serem 
um pouco subversivos ou a qualidade poética baixa demasiado e não gera 
lucro…
Afonso Cruz, “Vamos comprar um poeta”
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ter 15h00 e qua 10h30 | Escolas (m/ 12 anos)

ter 19h30 | Famílias (m/ 12 anos)



60 min.

preços únicos

2,503 (Escolas) | 43 Famílias (m/ 12 anos) // descontos não aplicáveis

Direção artística Marta Bernardes Cocriação e interpretação Catarina Carvalho 

Gomes, Ivo Romeu Bastos, Ricardo Vaz Trindade e Vanda R. Rodrigues Direção 

técnica blackbox Produção executiva Vanda R. Rodrigues Fotografia Belmiro Ribeiro 

Apoio à produção Catarina Carvalho Citações de “Adeus” (Eugénio de Andrade), 

“Poema Pouco Original do Medo” (Alexandre O’Neill), “A Defesa do Poeta” (Natália 

Correia), “O Que Mais Gosto” (Julio Cortázar), “Bohemian Rhapsody” (Queen) e 

“Antígona” (Jean Anouilh) Apoio Mala Voadora e Câmara Municipal de Évora 

Produção Colecção B Coprodução Teatro Oficina (Guimarães), Teatro Viriato

e São Luiz Teatro Municipal 

“Plano Comensal de Leitura” é um espetáculo que estabelece um 
diálogo com a obra “Vamos comprar um poeta” de Afonso Cruz. 
Na sociedade consumista retratada no livro, em que tudo pode ser 
medido e comprado, a protagonista, uma adolescente pespineta e 
observadora, escolheu ter um poeta. Um poeta não sai caro nem 
suja muito — como acontece com os pintores ou os escultores — 
mas pode transformar muita coisa. E a presença deste curioso 
bicho de companhia vai, pouco a pouco, transformar a realidade da 
sua família. 

A partir desta narrativa, o espetáculo, repleto de sentido de humor 
e de sentido de amor, convida a refletir sobre o papel do teatro e da 
arte na discussão de temas como a política, a diferença entre preço 
e valor, ou a beleza e a utopia.

PLANO COMENSAL DE LEITURA

SALA DE ESPETÁCULOS



OFICINA

24 
NOVEMBRO

SABER E SABOR: 
UMA DIETA IMPOSSÍVEL?
ORIENTAÇÃO MARTA BERNARDES E VANDA R. RODRIGUES

O que podem os artistas apaixonados pela literatura, pela poesia, pela 
palavra, fazer para dotar os que já se oferecem todos os dias à missão de 
plantar o apetite pela leitura em milhares de crianças e jovens?
Marta Bernardes e Vanda R. Rodrigues
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qua 19h30 às 21h30 | público-alvo Professores de Língua 

Portuguesa ou formadores da área da promoção da leitura



120 min.

preço único 53 // descontos não aplicáveis

inscrições na bilheteira através de: 

e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110

lotação 12 pessoas

Como se conversa com um chef sobre cozinha? É uma pergunta 
difícil, mas também estimulante. É este o princípio que leva a 
equipa artística do espetáculo “Plano Comensal de Leitura” a propor 
uma oficina para professores e todos os interessados na língua 
portuguesa e na promoção de hábitos de leitura junto de crianças e 
jovens. 

E que contributo podem dar os artistas, que vivem a palavra 
enquanto sabor, para reenergizar aqueles que transmitem a beleza 
do saber? No final, espera-se que todos sejam capazes de elencar 
os ingredientes deste banquete e trocar receitas entre si.

SABER E SABOR: 
UMA DIETA IMPOSSÍVEL?

ESTÚDIO DE DANÇA



OFICINA

25 
NOVEMBRO

UMA QUESTÃO DE APETITES
ORIENTAÇÃO CATARINA CARVALHO GOMES E JOÃO CASTRO

Nesta coisa da leitura não é fácil ter apetite e muito menos sabermos que 
dieta é para cada um de nós, a mais indicada, a mais saudável e a que 
mais contribui para o bem estar e bom crescimento.
Catarina Carvalho Gomes e João Castro
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qui (horários a definir) 

com as Escolas do 3.º ciclo interessadas | m/ 12 anos



90 min.

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis

inscrições na bilheteira através de: 

e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110

lotação 1 turma/sessão 

Neste encontro, com duração de 90 minutos, os artistas partilham 
com os jovens as suas experiências de nutrição poética, escutam 
as suas dificuldades e os seus enjoos, bem como os seus desejos 
e as suas carências. Propõem também que essa conversa 
possa culminar com a escrita de um plano alimentar literário 
personalizado e dos fundamentos que o justificam. 
Atrevem-se a provar?

UMA QUESTÃO DE APETITES

SALA DE AULAS



MÚSICA

27 
NOVEMBRO

MARIA REIS
CICLO DE MÚSICA GALERIA ZÉ DOS BOIS
COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

Ao vivo, Maria Reis procura sempre uma transcendência.
Rodrigo Nogueira, in Público, maio de 2021
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m/ 6 anos



60 min.

preço único 53 // descontos não aplicáveis

Voz essencial no bonito mosaico de canções que se tem vindo a 
compor por cá ao longo dos últimos anos, e após anos de militância 
ao lado da sua irmã Júlia nos Pega Monstro, Maria Reis deu este 
ano um passo seguro e importantíssimo na sua afirmação com 
a edição de “A Flor de Urtiga”. Um disco imaculado assente num 
lirismo tão real quanto alusivo, entregue a melodias que perduram 
entre a doçura e aquela amargura que torna tudo mais tangível e 
vivido, produzido por Noah Lennox (Panda Bear, Animal Collective). 

Em Viseu, Maria Reis apresentará o resultado da sua residência 
artística no Teatro Viriato com cordofones da região da Beira Alta e 
Minho, seguindo depois para a sua gravação na gnration em Braga. 

Esta residência é uma coprodução entre o Teatro Viriato e a gnration 
em Braga. 

MARIA REIS

SALA DE ESPETÁCULOS

25 NOV // qui 12h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

MOMENTO MARIA REIS



SEMANA DANÇANDO 
COM A DIFERENÇA

NO TEATRO VIRIATO

Dançamos com o corpo e não apesar do corpo. 

A Dançando com a Diferença é uma companhia de dança 

fundada em 2001, na Madeira, que desde 2014 mantém 

uma relação cúmplice com o Teatro Viriato, oficializando-

-se no ano de 2017 como Projeto Residente. A partir 

do Teatro, tem lançado à cidade de Viseu as sementes 

de um relevante trabalho artístico, pedagógico e de 

sensibilização para a inclusão social, que por sua vez 

tem sido acolhido com sucesso, quer pelo público, quer 

por entusiastas da Dança Inclusiva, escolas e instituições. 

Nesta semana contamos dar um lamiré da multiplicidade 

de atividades que o Dançando propõe, além dos seus 

espetáculos que circulam um pouco por toda a Europa. 

Por vezes o trabalho mais invisível é aquele que perdura 

e cria raízes mais profundas numa cidade, num corpo, 

numa vida, passando de mão em mão, de geração em 

geração, de lugar para lugar, com a força silenciosa da 

disciplina diária e do cuidado permanente.

conheça em detalhe a 

Dançando com a Diferença - Viseu

www.teatroviriato.com

A Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada no biénio (2020-2021) por 
República Portuguesa – Direção-Gral das Artes, Governo Regional da Madeira 

através da Direção Regional de Educação e Direção Regional da Cultura 
e Câmara Municipal do Funchal



PROGRAMA

29 NOV a 04 DEZ 
O BARULHO ENSURDECEDOR DO SILÊNCIO
ORIENTAÇÃO MIGUEL MOREIRA COM DANÇANDO 

COM A DIFERENÇA – VISEU

04 DEZ // sáb 17h00 
APRESENTAÇÃO INFORMAL

local Sala de Espetáculos

01 DEZ // qua 12h30
MOMENTO
DANÇANDO COM A DIFERENÇA
apresentação das conclusões do “Encludança 2020” 

e do documentário PEDI 

local MEIA DOSE · Forum Viseu

03 DEZ // sex 21h00
FLORES EM TI
DANÇANDO COM A DIFERENÇA - VISEU 

local Sala de Espetáculos



RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

29 NOVEMBRO a
04 DEZEMBRO

O BARULHO ENSURDECEDOR 
DO SILÊNCIO
ORIENTAÇÃO MIGUEL MOREIRA 
COM DANÇANDO COM A DIFERENÇA – VISEU

Esperar, como os caçadores de mariposas raras que dançam para deixar 
de sentir o frio e interromper o silêncio. Dançar o silêncio e a espera. 
Caçar borboletas imaginárias para as ver de perto. Como a liberdade 
de um voo pode alterar a nossa perceção da vida e da forma como 
respiramos.
Miguel Moreira
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“O barulho ensurdecedor do silêncio” é o tema lançado pelo artista 
Miguel Moreira neste processo de trabalho com os intérpretes do 
Dançando com a Diferença – Viseu. 

Durante este período, será desenvolvido um ciclo de oficinas em que 
os intérpretes participantes poderão dar início a um processo de 
autodescoberta e reimaginação da sua identidade criativa individual 
e coletiva, que culminará numa apresentação final no dia 04 de 
dezembro.

O BARULHO ENSURDECEDOR 
DO SILÊNCIO

PALCO

04 DEZ // sáb 17h00 

APRESENTAÇÃO INFORMAL
duração a definir | m/ 3 anos // Sala de espetáculos

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

DANÇANDO COM A DIFERENÇA – VISEU 

Direção artística Henrique Amoedo Coordenação geral Ricardo Meireles 

Participantes Ana Cláudia Lopes, Anabela Teixeira, Camila Cabral, Carla Almeida, 

Catarina Campos, Cati Cardoso, Cuca Calheiros, Daniela Costa, Daniela Dias, 

Diogo Peres, Fernando Vieira, Filipe Domingues, Graça Rebelo, Hélder Cardoso, 

Helena Oliveira, Henrique Freitas, Inês Oliveira, Isabel Ferreira, Ismael Santos, 

João Estrela Azevedo, João Paulo Lopes, João Vasconcelos, Jorge Lopes, José 

António Correia, Juliana Ribeiro, Luísa Vaz, Margarida de Carvalho, Natália 

Fonseca, Orlando Vicente, Rita Antunes, Rosana Costa, Sandra Farinha, Sara Dias, 

Sara Lourenço, Susana Tavares e Teresa Costa



VÍDEO-DANÇA

03
DEZEMBRO

FLORES EM TI
DANÇANDO COM A DIFERENÇA – VISEU

“De todo o meu passado
Boas e más recordações
Quero viver meu presente
E lembrar tudo depois…”
“Flores em Você”, Ira!
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sex 21h00

m/ 6 anos
ESTREIA



duração a definir

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis

A sucessiva adoção de medidas restritivas durante a pandemia, 
o distanciamento físico e também o medo, fizeram com que a 
proximidade, um dos pilares mais importantes do trabalho da 
companhia Dançando com a Diferença – Viseu, fosse, de diferentes 
formas, abalado.

O vídeo-dança “Flores em ti” será o resultado do trabalho final de 
reconstrução da confiança e consequente reaproximação entre 
todos os que compõem o elenco de Viseu da Dançando com a 
Diferença.

FLORES EM TI

SALA DE ESPETÁCULOS

01 DEZ // qua 12h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

MOMENTO DANÇANDO COM A DIFERENÇA



TEATRO

10 e 11
DEZEMBRO

DIÁRIO DE UMA REPÚBLICA
CRIAÇÃO AMARELO SILVESTRE
DIREÇÃO ARTÍSTICA FERNANDO GIESTAS ARTISTA ASSOCIADO

COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

Olhar para ver. Olhar com o corpo todo. Cansar o corpo, caminhando, 
caminhando, contrariando o que já sabemos, contrariando o que vemos 
por ver. O que vemos sem querer. Disponibilizar o corpo para olhar por 
querer. Ter a sensação de que nunca vimos o que estamos a ver.
Fernando Giestas
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sex 21h00 e sáb 17h00

m/ 16 anos



70 min. aprox.

preço único 7,503 // descontos não aplicáveis  

Direção artística Fernando Giestas Apoio à direção artística Rafaela Santos 

Fotografia Augusto Brázio e Nélson d’Aires Interpretação Carla Galvão Cenografia 

Henrique Ralheta Assistente de cenografia Carolina Reis Apoio à dramaturgia e 

ao movimento Yola Pinto Desenho de luz Wilma Moutinho Música José Pedro Pinto 

Figurinos Rafaela Mapril Colaboração Álvaro Laborinho Lúcio Operação de som 

e projeção Ricardo Loio Design gráfico e comunicação Ana Verónica Dias Gestão 

financeira Susana Loio Criação e produção Amarelo Silvestre Coprodução 

Cine-Teatro Louletano, Teatro Viriato e Teatro Virgínia

Que Teatro se fará a partir do que se vê? Num diálogo próximo 
com Álvaro Laborinho Lúcio, sábio cidadão da República, “Diário 
de uma República” é um projeto de Teatro e Fotografia enquanto 
espectadores da vida quotidiana de uma década. Uma reflexão 
artística sobre o que vão sendo as pessoas e as paisagens de 
Portugal entre 2020 e 2030. Que Teatro resultará do ato de (nos) 
vermos realmente? Ver por querer. Sair para ver. As ruas, as 
pessoas, as casas, as coisas. Fotografar para prolongar o olhar. 

A Justiça será o tema foco da 1.ª edição de “Diário de uma 
República”, entendida no seu sentido mais amplo: a justiça das 
leis, das relações, das construções, da natureza, a justiça do nosso 
próprio olhar.  

DIÁRIO DE UMA REPÚBLICA

SALA DE ESPETÁCULOS 

08 DEZ // qua 12h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

MOMENTO AMARELO SILVESTRE



TEATRO

17 e 18
DEZEMBRO

MONÓLOGO DE UMA MULHER 
CHAMADA MARIA COM 
A SUA PATROA
DE SARA BARROS LEITÃO | COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

O trabalho doméstico é estruturalmente atribuído à mulher. É uma 
atividade não reconhecida e uma das profissões que mais carece de 
regulamentação. É uma das últimas formas de exploração e, em muitos 
casos, escravatura.
Sara Barros Leitão
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público-alvo a definir



duração a definir

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 53 (frisas) // descontos aplicáveis

Criação, texto e interpretação Sara Barros Leitão Assistência à criação Susana 

Madeira Cenografia e figurino Nuno Carinhas Desenho de luz Cárin Geada Desenho 

de som José Prata Montagem e operação Mariana Guedelha Coordenação e 

acompanhamento da pesquisa Mafalda Araújo Tradução e legendagem para inglês 

Amarante Abramovici Direção de produção Susana Ferreira Registo vídeo Mariana 

Vasconcelos Produção Cassandra Coprodução 23 Milhas, Fundação Centro Cultural 

de Belém, A Oficina, Cine-teatro Louletano, Teatro Académico Gil Vicente, Teatro 

do Noroeste - Centro Dramático de Viana, Teatro Municipal Baltazar Dias, Teatro 

Nacional São João e Teatro Viriato Projecto financiado por Direção-Geral das Artes e 

República Portuguesa

“Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa” é o 
título roubado clandestinamente a um texto do livro “Novas Cartas 
Portuguesas” e dá o mote para este espetáculo.

Sara Barros Leitão parte da criação do primeiro Sindicato do 
Serviço Doméstico em Portugal para contar a história, ainda pouco 
conhecida e pouco contada do trabalho das mulheres, do seu poder 
de organização, reivindicação e mudança.

É a história das mulheres que limpam o mundo, das mulheres 
que cuidam do mundo, das mulheres que produzem, educam e 
preparam a força de trabalho. Um trabalho invisível que põe o 
mundo a mexer.

MONÓLOGO DE UMA MULHER 
CHAMADA MARIA COM 
A SUA PATROA

SALA DE ESPETÁCULOS 

16 DEZ // qui 12h30 // MEIA DOSE · FORUM VISEU

MOMENTO SARA BARROS LEITÃO



CONVERSA · BOCA LIVRE

18
DEZEMBRO

BOCA LIVRE
CONVIDADOS SARA BARROS LEITÃO E MAFALDA ARAÚJO

Sara Barros Leitão descreve-se como feminista, ativista, incoerente, 
revolucionária. E afirma usar o espaço de cena e o papel e a caneta 
como um bidão de gasolina para atear fogos no pensamento, desfazer 
em cinzas a desigualdade e o preconceito e trazer a lume a história das 
pessoas esquecidas e invisíveis.
Bernardo Mendonça, in podcast A Beleza das Pequenas Coisas

sáb após o espetáculo das 17h00

MAFALDA ARAÚJO © Teresa Pacheco Miranda

SARA BARROS LEITÃO © Filipe Ferreira



Sara Barros Leitão usa o palco como meio de questionamento e 
de luta por um mundo melhor, em que dá voz aos esquecidos e 
oprimidos. Criou em 2020 a estrutura artística Cassandra, que 
coloca a mulher no centro da criação, e dirige Heróides, um clube 
do livro feminista. 

Na nova peça “Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua 
patroa” debruça-se sobre o serviço doméstico, sobre as mulheres 
que cuidam do mundo com um trabalho que é tantas vezes 
desvalorizado. Quem assistir à apresentação deste espetáculo, no 
sábado, terá a oportunidade de partilhar dois dedos de conversa 
com Sara Barros Leitão e Mafalda Araújo, socióloga e escritora que 
coordenou a pesquisa para a peça.

BOCA LIVRE

SALA DE ESPETÁCULOS 



OFICINA NOVO CIRCO

20 a 22
DEZEMBRO

A MINHA VOZ NÃO É CIRCULAR
ORIENTAÇÃO HUGO OLIVEIRA E SAGE CUSHMAN

Eu penso o mundo a partir do meu lugar e procuro dizê-lo a partir da 
linguagem corporal.
Hugo Oliveira e Sage Cushman
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seg a qua 10h00 às 13h00 e 14h30 às 19h00

m/ 8 anos



Hugo Oliveira e Sage Cushman regressam ao Teatro Viriato para 
orientar uma oficina de exploração de técnicas circenses. 

Os artistas propõem aos participantes a construção de um exercício 
coreográfico com recurso ao malabarismo, à suspensão e à 
manipulação de objetos, levando-os a construir uma linguagem 
individual e coletiva. Através da exploração de áreas artísticas 
como o Teatro Físico, o Teatro de Objetos e o Movimento e Técnicas 
Circenses, os jovens são convidados a encontrar as ferramentas de 
comunicação que podem ser potenciadas a partir do seu corpo.

“A minha voz não é circular” termina com uma apresentação pública. 

A MINHA VOZ NÃO É CIRCULAR

PALCO

preço único 153 // descontos não aplicáveis

inscrições na bilheteira através de: 

e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110

lotação 16 participantes 

22 DEZ // qua 19h30

APRESENTAÇÃO INFORMAL
30 min. aprox. | m/ 8 anos // Sala de espetáculos

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)



K CENA
PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM  

CRUZAMENTO DISCIPLINAR 

≥

INSCRIÇÕES ABERTAS 

06 SET a 06 OUT

PÚBLICO-ALVO
15 aos 18 anos ≥ SEM EXPERIÊNCIA EM TEATRO
19 aos 25 anos ≥ COM EXPERIÊNCIA NO PROJETO K CENA

INSCREVE-TE 
na bilheteira do Teatro Viriato 
ou em www.teatroviriato.com

ENSAIOS // 11 OUT’21 a MAR’22 
seg ≥ presencial no Teatro Viriato
sáb ≥ online



MARQUE O SEU ENCONTRO AS CEGAS COM 
OS LIVROS ESCOLHIDOS PELOS NOSSOS 
ARTISTAS PARA SI.

À sua espera temos um conjunto de enigmas que o 

ajudarão a escolher o companheiro ideal de leitura. 

Depois de conhecer as propostas que se encontram 

na nossa bilheteira ou no nosso site, basta contactar a 

bilheteira e referir qual o texto que mais despertou a 

sua curiosidade. 

Até dezembro, pode conhecer os livros escolhidos 

por Marta Bernardes, Sara Barros Leitão, Hugo Cruz, 

Jorge Andrade e a sugestão habitual do Dr. Changuito.

“Blind Book Date” é uma iniciativa do Teatro Viriato com 
curadoria de Susana Cardoso, em parceria com as livrarias 
Leya/Pretexto e Poesia Incompleta.

+ info 
bilheteira@teatroviriato.com ou 232 480 110
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“Boca a Boca” pode ser ouvido na Rádio Jornal do 

Centro (à quarta-feira, às 08h45 com repetição às 

12h00 e às 18h10) e nas plataformas digitais do Teatro 

Viriato. A crónica de Patrícia Portela pode ser lida no 

site do Jornal do Centro. 

Uma produção do Teatro Viriato

Desde abril de 2020, no magazine semanal 
e podcast “Boca a Boca” damos voz a um 
Teatro que vai à montanha porque não pode 
esquecer a mais elementar premissa de 
uma casa de espetáculos: a partilha. E essa 
partilha também está presente nas reflexões 
que o Teatro provoca com a sua circunstância, 
programação, encontros e… persistência!

Para lá da crónica regular de Patrícia 
Portela, inclui entrevistas, oráculos e outras 
performances radiofónicas.



#58 Um fémur curado ou a selva #57 Já fui ao Brasil, Goa e Macau… #56 

Poderei dar fruto? #55 Filhos de Abel #54 Vamos morrer até quando? #53 

Porque vamos ao teatro? #52 Dois Amores como o Primeiro #51 Querer 

Saber o Fim Da História Sem Querer Que Acabe #50 (How) Must The Show 

Go On #49 Uma Colher De Chá De Mel #48 Ser Um Só #47 B de Benjamin e 

Fachada #46 Estado Vegetal #45 De Abril A Ernesto #44 Pensar A Mais De 

Dois #43 Todos Múltiplos De 1 #42 O Que Sentimos Mesmo Falta #41 Em 

Boa Companhia #40 A História Repete-se#39 Ataques Tipográficos #38 

Do Medo E Do Feminismo#37 A Escolha E A Decisão #36 A Tua Presença 

#35 Robôs, Protestos E Teatros #34 Dois Milionários E Duas Vacinas #33 

Parar Para Pensar #32 De Luz Acesa #31 Mais Do Que 12 Desejos #30 No 

Olho Do Furacão #29 Camas E Mesas Por Por Partilhar #28 Pelo Menos 

Dois Tipos De Pessoas #27 O Terceiro Corpo #26 Tempos E Rebeldias 

#25 A Baleia #24 Tocar Um Filme Como Se Sente #23 Terras Em Pó#22 

Mudando Com A Diferença #21 “A Dor Define A Nossa Vida Toda” #20 A 

Nossa Herança #19 Para Onde Vão As Lágrimas Que Não Choramos #18 

Nada Se Perde Se Tudo Se Transforma #17 Tocar Neste Verão Como 

Cézanne #16 Para Ennio Morricone, Em 3d #15 Da Boca Para Fora #14 

Sócrates Ou A Dança Do Que Não Se Sabe #13 A Minha Vida Por Um 

Zombie #12 As Pedras Dançam Por Dentro 1 #11 Desmascarar A Máscara 

#10 O Disfarce Da Realidade #09 Mil Milhões De Possibilidades #08 Que 

Teatro Posso Fazer Agora #07 Vizinhança Para Além Da Geografia #06 Um 

Copo Cheio De Água #05 Inquietação Ou Ilusão De Ótica #04 O Primeiro 

Beijo #03 Não Lavo Daí Minhas Mãos #02 Verdade Ou Consequência #01 

A Nossa Voz

conheça o projeto em:

anchor.fm/teatroviriato/



EXPOSIÇÃO // GALERIA TEATRO VIRIATO

SETEMBRO a
DEZEMBRO

MEMÓRIA FUTURA
fotografias de CARLOS FERNANDES e RAQUEL BALSA

Sentimos que cada um destes espetáculos ficará guardado como 
momento de encontro, de cumplicidade, de questionamento, de toque  
e de capacidade de acreditar que há sempre uma alternativa.
Patrícia Portela
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m/ 8 anos

Entrada gratuita

Conceção do espaço expositivo Carlos Fernandes com o apoio de Teresa Vale 

e Paulo Matos Apoio Movecho Produção Teatro Viriato

“Madalena”, de Sara de Castro, “Tangerina”, de Ana Bento, “Os 
Três Irmãos” de Victor Hugo Pontes, “Sinais de Pausa”, de São 
Castro e António M Cabrita, “Coreografia”, de João dos Santos 
Martins, “Faustless”, de Margarida Belo Costa, e “Gabo”, de Patrick 
Murys para a Companhia Dançando com a Diferença. Estes são os 
espetáculos que em 2020 estrearam no palco físico do Teatro Viriato 
e que agora ocupam as paredes desta galeria.

Com a exposição “Memória Futura” celebramos a capacidade de 
resiliência dos artistas, equipas e público que, num dos anos de 
maior incerteza nas artes performativas de que há memória, nos 
brindaram com as suas criações, o seu olhar atento, a sua presença, 
mesmo quando esta tinha de se escudar atrás de uma máscara. 
2020 permanecerá na nossa memória por inúmeros motivos. 

MEMÓRIA FUTURA

GALERIA TEATRO VIRIATO // PALÁCIO DO GELO SHOPPING · PISO 2



A CAMINHO DE MIM
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOMES TEIXEIRA, ARMAMAR

A CAMINHO DE MIM

Apesar da interrupção e da incerteza dos dias nas escolas, o programa 
de oficinas e espetáculos intitulado “A Caminho de Mim”, que iniciámos 
no ano letivo 2019-2020 no Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira 
(Armamar), prossegue em 2021-2022. Este programa é dirigido a alunos 
dos quatro ciclos do ensino obrigatório, que são desafiados por vários 
artistas a explorarem, através da escrita criativa, da dramaturgia, da 
leitura, da expressão dramática e da expressão corporal, competências 
variadas que contribuam para o seu sucesso escolar. 

Parceria 

Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar 

Financiamento

Parceria 

para a residência artística

Promotor

PROGRAMA // 2021

OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA

FERNANDO GIESTAS

oficina > 7º e 8º ano do 3º ciclo

OFICINA DE LEITURA EM VOZ ALTA

RAFAELA SANTOS

oficina > 9º ano do 3º ciclo

O LABIRINTO DE MIM

GUILHERME GOMES

Oficina > grupo da oficina de teatro do Agrupamento de Escolas de Armamar



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM DANÇA INCLUSIVA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
EM DANÇA INCLUSIVA

A companhia Dançando com a Diferença tem vindo a desenvolver o seu 
eixo de ação de formação em contexto escolar a partir de Viseu. Com a 
cumplicidade do Teatro Viriato e do programa municipal Viseu Educa, a 
companhia acabou por iniciar um polo educativo na cidade, através do 
qual foi criado o Programa de Desenvolvimento em Dança Inclusiva que 
propõe iniciativas que decorrem em contexto escolar e que se destinam 
a pessoas com dificuldades várias no ensino, com e sem deficiência, 
sejam alunos, professores ou outros membros da comunidade educativa. 
Em comum, todos estas iniciativas partilham um potencial de inclusão 
que pode ser concretizado, neste momento, por duas diferentes vias: 
 
1 IGUAL 1 (1=1) 
Oficina de Dança Inclusiva desenhada para professores, alunos e outros 
agentes da comunidade escolar e educativa onde a perspetiva ensino/
aprendizagem é questionada, tendo como principal objetivo a aproximação e 
a troca de experiências entre os seus participantes. 
 
CORO DA MUDANÇA 
Residência artística de Dança Inclusiva, dinamizada por dois artistas 
convidados e dirigida a alunos dos diferentes níveis de ensino a quem se 
propõe a construção e/ou a transformação do seu discurso público a partir 
da experiência do movimento do corpo em relação com o espaço e com 
o outro. Pretende-se, na exploração e desenvolvimento da relação com a 
comunidade educativa, criar novas estratégias de intervenção que darão 
origem a iniciativas distintas que vão sendo somadas ao Programa de 
Desenvolvimento em Dança Inclusiva. 

Parceiros

Cofinanciado por:



ARTISTAS ASSOCIADOS 
Desde a sua criação, o Teatro Viriato tem-se assumido como laboratório 
de criação para diversos artistas com ligação à região. São eles: Ana Bento, 
Fernando Giestas, Graeme Pulleyn, Mickaël de Oliveira, Nuno Veiga, Rafaela 
Santos, Romulus Neagu e Sónia Barbosa. 

ARTISTAS RESIDENTES 
Joana Craveiro, encenadora e dramaturga do Teatro do Vestido, João Fiadeiro, 
coreógrafo, performer e investigador, e Henrique Amoedo, diretor da 
companhia Dançando com a Diferença, são Artistas Residentes do Teatro Viriato 
até ao final de 2021.  

ARTISTAS DO TEATRO VIRIATO

Fica o convite para conhecer e 

acompanhar o trabalho dos nossos 

Artistas Residentes.

Fica o convite para conhecer e 

acompanhar o trabalho dos nossos 

Artistas Associados.

RAFAELA SANTOS
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ROMULUS NEAGU
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NUNO VEIGA
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MICKAËL DE OLIVEIRA
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ANA BENTO
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FERNANDO GIESTAS
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GRAEME PULLEYN

©
 L

uí
s 

B
el

o

JOANA CRAVEIRO
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

Ao longo de mais de 20 anos de história, o Teatro Viriato tem assumido um 
lugar central na criação artística nacional. Além da nossa programação re-
gular, somos ainda uma casa que acolhe artistas em diferentes estágios 
das suas produções, com o objetivo de oferecer as melhores condições de 
trabalho para que desenvolvam as suas criações. Residências artísticas e 
técnicas, espaços de discussão e construção dramatúrgica, apresentações 
experimentais, leituras encenadas com e sem público, testes de palco ou 
de equipamento. No Teatro Viriato não há um centímetro quadrado que não 
respire uma ideia ou que não sirva de cenário ou de incubadora a um qual-
quer projeto. Nesta temporada acolhemos:

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

TEATRO // 18 a 23 OUT

TRATADO DA CONSTITUIÇÃO UNIVERSAL 

DIOGO FREITAS 

MÚSICA // 28 OUT a 05 NOV

ENTRE CORDAS E TAMBORES

GUILHERME DE CARVALHO 

RESIDÊNCIA COM PARTICIPANTES DO PROJETO K CENA 

Apoio do projeto PROCURARTE/ Bolsas Fundação Calouste Gulbenkian para 2021

MÚSICA // 17 a 26 NOV

MARIA REIS

CRIAÇÃO DO NOVO ÁLBUM



créditos fotos © Carlos Fernandes · Sofia Pereira

· Raquel Balsa · António M Cabrita · José Alfredo

COMPANHIA PAULO RIBEIRO || SETEMBRO - DEZEMBRO 2021
Aproximando-se o final de 2021, são ainda muitos os projetos que a 
Companhia Paulo Ribeiro apresenta e propõe. Destacando a estreia da 
nova criação de Paulo Ribeiro, as peças em circulação continuarão a 
subir a palcos nacionais e internacionais. Para e nas escolas, as oficinas 
criativas ampliam-se com a estreia de “A Dança e a Matemática”. No 
nosso estúdio, acolhemos em residência artística jovens coreógrafos 
e em âmbito online continuamos o programa de masterclasses com 
artistas consagrados. A conclusão de mais um ano, num exercício 
constante de manter o passo.



COMPANHIA PAULO RIBEIRO

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA

08 e 09 OUT // Centro Cultural da Malaposta, Odivelas, Lisboa 

LAST
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA

30 SET // Cine-Teatro Louletano, Loulé

SINAIS DE PAUSA 
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA

22 OUT // Casa da Criatividade, São João da Madeira

BOX 2.0 – Instalação Holográfica
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA

01 a 17 OUT // Centro Cultural da Malaposta, Odivelas, Lisboa

LAST at home [vídeodança]
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA

SET a OUT // Mostra de Videodança 2021 – 29º Quinzena de Dança de 

Almada – International Dance Festival

EM DIGRESSÃO

SEGUNDA 2
de PAULO RIBEIRO

15 OUT // Antestreia // Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

29 e 30 OUT // Estreia // Centro Cultural de Belém 

05 NOV // Cine-Teatro Louletano, Loulé

19 e 20 NOV // Teatro Viriato, Viseu

A DANÇA E A MATEMÁTICA
de e com PEDRO CARVALHO

13 a 17 SET // Estúdio da Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu

EM CRIAÇÃO



COMPANHIA PAULO RIBEIRO

A DANÇA E A FILOSOFIA
de e com LEONOR BARATA

11 SET // “Verão na Cidade Jardim”, Casa do Miradouro, Viseu*

22 a 26 NOV // Escolas a definir*

A DANÇA E A MATEMÁTICA
de e com PEDRO CARVALHO

18 SET // “Verão na Cidade Jardim”, Casa do Miradouro, Viseu*

20 e 21 SET // Escolas a definir 

22 a 24 NOV // Teatro Virginia, Torres Novas

A DANÇA E A LITERATURA
de e com CATARINA CÂMARA

26 a 28 OUT // 23 Milhas, Ílhavo

EM FORMAÇÃO

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH 
com JULIE ANNE STANZAK

OUT // Formato online

OUTRAS MASTERCLASSES [a definir]
DATAS a definir // Formato online

APOIO A JOVENS COREÓGRAFOS
06 a 10 SET // Estúdio Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu

08 a 12 NOV // Estúdio Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu*

STUDIOTRADE [rede internacional]
22 a 26 NOV// Estúdio Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu*

*A atividade conta com apoio do Município de Viseu através do  programa Viseu Cultura

MASTERCLASSES

EM RESIDÊNCIA ARTÍSTICA



COMPANHIA PAULO RIBEIRO

COMPANHIA PAULO RIBEIRO ·  EQUIPA

DIREÇÃO ARTÍSTICA 

São Castro e António M Cabrita

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

E FINANCEIRA Sandra Correia

PRODUÇÃO Carlos Fernandes

COMUNICAÇÃO Liliana Rodrigues

DESIGN GRÁFICO Teresa Vale

COMPANHIA RESIDENTEESTRUTURA FINANCIADA POR

Teatro Viriato Largo Mouzinho de Albuquerque, 

3500-160  Viseu 

TEL. 232 480 110 

WEB. www.companhiapauloribeiro.com 

E-MAIL geral@pauloribeiro.com 

producao@pauloribeiro.com 



MECENATO CULTURAL

OBRIGADO 

A TODOS OS AMIGOS E MECENAS 

QUE APOIAM A CULTURA.

TODOS PODEM SER 

AMIGOS DO TEATRO VIRIATO. 
SAIBA COMO junto da nossa bilheteira 
ou em www.teatroviriato.com

Amigos · 2021

Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana 

Maria Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Centro 

de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo Brazete 

• Fernando Gomes Morais • Fernando Poças Figueiredo e Maria 

Adelaide Poças • Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías 

Gomes Pinto • Joana Santareno Ferreira • José Luís Abrantes • 

Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom 

e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes 

Poças • Marina Bastos • Nanja Kroon • Martin Obrist e Maria João 

de Ornelas Andrade Diogo Obrist • Paula Costa • Paula Nelas • 

Júnior Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Rafael 

Cunha Ferreira • E outros que optaram pelo anonimato.



Saiba como ser Amigo e Mecenas do Teatro Viriato 
em www.teatroviriato.com 

Mecenas · 2021

Apoio · 2021

Apoio à divulgação · 2021

MECENATO CULTURAL



O TEATRO VIRIATO é gerido e programado pelo 
CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU, ASSOCIAÇÃO CULTURAL E PEDAGÓGICA
Corpos Sociais 2019-2022 

Mesa da Assembleia Geral
Presidente António Augusto Espinha Ribeiro de Carvalho
Secretário José Eduardo Fiúza Batista de Matos
Secretário Miguel Alcobia de Moraes Sarmento Honrado

Direção
Presidente Paula Tavares Mota Garcia
Vice-Presidente Maria de Assis Andermatt Brás de Oliveira Swinnerton
Vice-Presidente José Fernandes Carrilho Gomes
Secretária Maria João Cardoso Rochete
Tesoureiro Sandra Sofia Simões Correia Rodrigues

Conselho Fiscal         
Presidente João Luís Oliva Costa
Vogal José Augusto Ferreira
Vogal José Joaquim da Silva Perdigão

EQUIPA

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • 

Maria João Rochete Adjunta da Direção • Carlos Fernandes Coordenação de Produção • 

Gi da Conceição Produção • Paulo Matos Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João 

Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Isabel Campante Comunicação e 

Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente de 

Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação 

Consultores Programação Maria de Assis Swinnerton · Colaboradores Assuntos Jurídicos 

António Ribeiro de Carvalho · Eletricidade José António Loureiro · Contabilidade 

Contraponto · Encarregado da Proteção de Dados José António Pinto · Informática Info 

Things · Fotografia de Espetáculo Carlos Fernandes e Raquel Balsa · Redes Sociais Pedro 

Vieira (irmão Lúcia) · Revisão Isabel Garcez · Tradução Anton Stark · Streaming e vídeo 

Tomás Pereira · Colaboração Especial José Fernandes · Acolhimento do Público André 

Rodrigues, Catarina Loureiro, Diana Silva, Filipa Antunes, Francisco Pereira, Joana 

Silva, João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Raquel 

Gonçalves, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral

Estrutura 
financiada por



newsletter www.teatroviriato.com 
facebook www.facebook.com/teatroviriato

instagram www.instagram.com/teatro_viriato/
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
youtube www.youtube.com/teatroviriato
blogue saladeensaiosteatroviriato.blog

SIGA-NOS



INFORMAÇÃO GERAL

*aplicáveis todos os descontos

**O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

A ocupação dos lugares disponíveis será gerida de acordo com as normas 

recomendadas pela Direção-Geral da Saúde.

Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis 
a amigos & mecenas)

Frisas 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis 
a amigos & mecenas)

Frisas 7,501

Preço C

Plateia 20,001*

Camarote 20,001

(descontos aplicáveis 
a amigos & mecenas)

Frisas 10,001

Outros Preços Preço Jovem 5,001 **
≤ 29 anos (em espetáculos no 
auditório, salvo indicação em 
contrário).

Preço Desempregado 2,501**
(em espetáculos no auditório, salvo 
indicação em contrário e mediante 
apresentação de comprovativo do Centro 
de Emprego ou Segurança Social).

Plateia

158 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas 

70 Lugares

Camarotes

Palco

Plateia
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QUANDO ENTRAR NO TEATRO VIRIATO, 
POR FAVOR, CUMPRA ESTAS NORMAS DE VISITA.

HIGIENIZE AS MÃOS
Desinfete as mãos à entrada e repita 
a operação sempre que possível. 

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA
Use sempre máscara durante a sua permanência 
no Teatro Viriato.

PRATIQUE A ETIQUETA RESPIRATÓRIA
Cubra a boca e nariz com um lenço ou 
o cotovelo sempre que espirrar ou tossir. 

MANTENHA O DISTANCIAMENTO
Mantenha a distância mínima de 2m 
em relação a outras pessoas

AGUARDE A SUA VEZ
Siga todas as indicações da equipa do Teatro Viriato.

SIGA OS PERCURSOS DE ENTRADA E SAÍDA 

ASSINALADOS NO CHÃO

CONSULTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA, 
SEGURANÇA E HIGIENE DO TEATRO VIRIATO EM:
WWW.TEATROVIRIATO.COM

NORMAS DE VISITA



INFORMAÇÃO GERAL

BILHETEIRA

CONTACTOS geral 232 480 110  e-mail bilheteira@teatroviriato.com

NOVOS HORÁRIOS

• seg a sex 13h00 às 19h00. Em dias de espetáculo noturno 18h00 às 22h00.

• Em espetáculos a realizar de manhã, a bilheteira abre 1h antes do mesmo,  

encerrando 30 minutos após o seu início. 

• Em espetáculos a realizar à tarde, aos sáb., dom. e feriados, a bilheteira abre 2h antes  

dos espetáculos, encerrando 30 minutos após o início do espetáculo. 

• Bilhetes à venda também em BOL (www.teatroviriato.com),  

nos balcões dos CTT, na Fnac e Forum Viseu.

FUNCIONAMENTO  

•	 A	reserva	de	bilhetes	deve	ser	feita,	preferencialmente,	através	do	telefone	232	480	110	ou	

pelo	e-mail	bilheteira@teatroviriato.com	até	24	horas	antes	do	espetáculo.

•	 Os	bilhetes	reservados	devem	ser	levantados	até	3	dias	após	a	reserva	e	até	24h	antes	da	hora	

de	início	do	espetáculo.	Não	há	lista	de	espera.	Só	serão	vendidos	bilhetes	até	30	minutos	

antes	do	início	do	espetáculo.

•	 A	compra	antecipada	de	bilhetes	deve	ser	feita,	preferencialmente,	através	da	BOL		

(bilheteira	online	do	site	do	Teatro	Viriato).

CONDIÇÕES DE ACESSO 

•	 Recomendamos	a	chegada	ao	Teatro	com	20	minutos	de	antecedência.

•	 É	obrigatória	a	utilização	de	máscara	dentro	do	Teatro.

•	 Desinfete	as	mãos	à	entrada	e	sempre	que	possível.

•	 Cubra	a	boca	e	nariz	com	um	lenço	ou	o	cotovelo	sempre	que	espirrar	ou	tossir.

•	 Mantenha	o	distanciamento	mínimo	de	2	metros	em	relação	a	outras	pessoas.

•	 Siga	os	percursos	de	entrada	e	saída	assinalados	no	chão.

•	 Aguarde	as	indicações	da	equipa	do	Teatro	para	a	entrada	e	saída	(sala	de	espetáculos).

•	 Após	o	início	do	espetáculo	não	é	permitida	a	entrada	na	sala	(n.º	5	do	Art.°	340	do	Decreto-

Lei	n.º	315/95	de	28/11),	não	havendo	lugar	ao	reembolso	do	preço	pago	pelo	bilhete.

•	 O	bilhete	deverá	ser	conservado	até	ao	final	do	espetáculo.

•	 É	expressamente	proibido	filmar,	fotografar	ou	gravar,	assim	como	fumar	ou	consumir	

alimentos	ou	bebidas.	À	entrada,	os	espectadores	devem	desligar	os	telemóveis	e	outras	

fontes	de	sinal	sonoro.

GRUPOS ESCOLARES

No	caso	de	grupos	escolares,	por	cada	10	alunos,	um	adulto	tem	direito	a	uma	entrada	gratuita.

O	público	carenciado	e	as	instituições	de	solidariedade	social	beneficiam	de	bilhetes	subsidiados	

por	donativos	dos	Amigos	do	Teatro	Viriato.	Os	bilhetes	de	grupos	escolares	deverão	ser	

confirmados	e	levantados	até,	pelo	menos,	20	dias	antes	da	data	da	atividade.



INFORMAÇÃO GERAL

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A assistência a pessoas com deficiência motora deverá ser solicitada antecipadamente. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

Canto do Teatro (exposição permanente); Foyer aberto no horário de Bilheteira.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 

Às segundas, terças e quartas, mediante marcação prévia (visita não encenada).

DESCONTOS 

(exceto indicação contrária)

50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão Municipal do Idoso;

Cartão Viseu Jovem e Cartão Jovem.

30% Famílias (pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os bilhetes dos adultos,

aos menores é aplicado o Preço Jovem (53); Amigos do Teatro Municipal da Guarda; 

Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube de Viseu; profissionais do espetáculo; 

funcionários da Câmara Municipal de Viseu e dos SMAS Viseu; funcionários das juntas de 

freguesias de Viseu e dos municípios membros institucionais de Obras Sociais e m/ 65 anos.

15%  Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.

10%  Cartão Fnac

Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e intransmissíveis e 

obrigam à apresentação de documento de identificação quando solicitado à entrada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA

5% não acumulável com qualquer outro desconto na compra até 20 dias antes do espetáculo 

(exceto grupos escolares).

ASSINATURAS*

* Peça o seu cartão na bilheteira.

As assinaturas de pacotes temáticos ou para espetáculos à escolha 

beneficiam de descontos progressivos, em reservas antecipadas. 

Mais informações na bilheteira.

A programação poderá sofrer alterações. Toda a informação estará

em constante atualização no site e redes sociais.

Preço A 103 Preço B 153 Total de bilhetes Custo normal Preço assinatura

Hiper 3 2 5 603 253

Mini 2 1 3 353 153

Livre*  Descontos progressivos + espetáculos = + descontos



O Teatro Viriato é, desde 1999, gerido e programado pelo 
Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural 
e Pedagógica.

Este projeto foi distinguido a 19 de setembro de 2019 com a 
atribuição do Título de Membro Honorário da Ordem do Mérito por 
Sua Excelência o Presidente da República Marcelo Rebelo de 
Sousa a propósito dos 20 anos de atividade do Teatro Viriato.

MISSÃO

No Teatro Viriato pretendemos fomentar 
a participação da população da cidade de Viseu 
na atualidade artística. 

O Teatro deve ser um espaço de descoberta, 
discussão, aprendizagem e convívio. 

O Teatro Viriato permite-nos ainda aproximar esta 
cidade de outras cidades e de outros povos, através 
da arte que vive e desenvolve ou edifica 
a nossa dimensão humana. (CAEV, 1999)



SABIA QUE 
PODE RECEBER 
O TEATRO VIRIATO 
NA SUA CAIXA 
DE CORREIO?

Seja na versão digital, 

por correio ou sms, 

queremos estar próximos de si.

Assine a nossa newsletter 

gratuitamente através do nosso site.

Pode aceder por aqui:

www.teatroviriato.com



FICHA TÉCNICA

Imagem de Capa, por Pedro Vieira

Depois de meses e meses de afastamento, é preciso dizer presente. Não apenas com 

a atenção ou com a disponibilidade, intermediadas por ligações e redes com ou sem 

fios; dizer presente, mas com o corpo inteiro. Por dentro e por fora, envolvendo-nos. 

A partir deste mote, vieram à baila os crânios de Hamlet: ser ou não ser, estar ou não 

estar, pois se no inglês o verbo até é o mesmo. E as alusões tímidas às tentações de 

Santo Antão, monstrengos que pavores da psique, das memórias, do pecado, que só 

podemos afastar (ou aprender a conviver com) reincidindo. Prevaricando. Dizendo 

presente, para além dos ecrãs e à mercê do toque. Abaixo as ligações 5G, vivam as 

ligações por onde corre o sangue vital.

Publicação 3 edições (janeiro a março, abril a julho e setembro a dezembro)

Impressão Tipografia Beira Alta

Editada pelo Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, 

Associação Cultural e Pedagógica 

NIPC 504 570 870 · Nº ex. 1.500 · Depósito Legal 131367799 · ISSN 1646-4141

Todos os textos estão redigidos de acordo com as novas normas ortográficas, 

salvo algumas exceções.



Viriato Teatro Municipal 
Lg Mouzinho de Albuquerque 
Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 Viseu

Bilheteira 232 480 110 · seg a sex 13h00 às 19h00 
Em dias de espetáculo noturno 18h00 às 22h00.

Geral 232 480 110 
site www.teatroviriato.com · e-mail geral@teatroviriato.com

 

 

 

 

 

A cultura mostra-nos o mundo. Fala-nos de nós próprios. Do que fomos 
e do que seremos. E ensina-nos a ser melhores. Como pessoas e como 
sociedade. É por isso que no BPI e na Fundação ”la Caixa” estamos 
comprometidos a aproximá-la de todas as pessoas. Onde quer que 
estejam. Isto é acreditar na cultura. Isto é crescer com a cultura.

MECENAS
TEATRO VIRIATO




