
NOVAS AÇÕES, 
NOVOS TEMPOS

14 a 29 JAN’22
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14 JAN  sexta  21h00 

19 JAN  quarta  21h00 

15 JAN  sábado  21h00 

19 JAN  quarta  15h00 

BATE FADO 
JONAS & LANDER 

local Sala de Espetáculos // DANÇA E FADO

HIP. A PUSSY POINT OF VIEW 
PINY 

local Sala de Espetáculos // DANÇA

FRAMEWORK 

MÁRIO AFONSO

local Sala de Espetáculos // DANÇA

20 JAN  quinta  15h00 e 19h30 

AS ESTRELAS LAVAM OS TEUS PÉS
SARA ANJO

local Estúdio de Dança // DANÇA

AS ESTRELAS LAVAM OS TEUS PÉS
SARA ANJO

local Estúdio de Dança // DANÇA

22 JAN  sábado  21h00 

26 JAN  quarta  21h00 

29 JAN  sábado  21h00 

O QUE NÃO ACONTECE! 

SOFIA DIAS & VÍTOR RORIZ

local Sala de Espetáculos // DANÇA

FALSOS AMIGOS
GUILLEM MONT DE PALOL E MIGUEL PEREIRA

local Sala de Espetáculos // DANÇA

O SUSTO É UM MUNDO
VERA MANTERO

local Sala de Espetáculos // DANÇA

13 JAN  quinta  21h00 CINEMA

O HOMEM QUE VENDEU A SUA PELE
KAOUTHER BEN HANIA

local Auditório IPDJ

18 JAN  terça  10h30 WORKSHOP

HIP
PINY

local Palco

20 JAN  quinta  21h00 

NADA PODE FICAR
MARIA JOÃO GUARDÃO

local Auditório IPDJ // DOCUMENTÁRIO
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+ info www.teatroviriato.com

ASSINATURA NANT 

30€ = 7 ESPETÁCULOS + 1 DOCUMENTÁRIO 
NUM ÚNICO BILHETE 

/teatroviriato /teatro_viriato
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O corpo é todo
E tudo é o corpo.
 
Por vezes, ausente,
Teimoso, independente.
Não recebe ordens,
Vive no caos da desobediência.
 
Porém, vicia-se na consciência.
Vive da esperança de poder negar
O desejado movimento.
 
E nisto, a mente
Desesperada, sem comando, mente.
Incita em nós
Vários nós.
 
Duvida que seja capaz
De dominar a inércia mordaz
De um corpo que parece falhar.
 
Depois de muito lutar,
Contra si e a favor do corpo,
Entende que não há melhor tempo
Do que o exato momento.
 
Não dança perfeito,
mas contorce-se e foge do peito.
Chama pelo corpo:
Que se esforce,
Que ceda,
Que tenha sede de mais.
 

Pode dar-se ao chão,
Entregar-lhe o coração.
Pode parar, fraquejar.
Sentir a respiração.
 
O corpo é tudo
E todo é o corpo.
 
Que se dane a mente.
Que o corpo, 
Sozinho,
Sente.
 
 
Cuca Calheiros

Texto escrito para “O Barulho Ensurdecedor do Silêncio”

Dançando com a Diferença, direção de Miguel Moreira

Teatro Viriato, 4 de dezembro de 2021

O CORPO É TODO



04 · dim

O que significa receber a herança de um encontro de dança que marcou uma década, juntando novíssimos 
coreógrafos que nele se apresentaram pela primeira vez e tantos são hoje consagrados? O que significa ser a 
décima edição de um encontro que se intitulou New Age, New Time num ano como o de 2022, o terceiro que se 
vive em pandemia? Será que vive cada vez mais consciente do tempo, do corpo, da fisicalidade, da distância 
e do peso das palavras que usamos para nomear o que sentimos, o que fazemos, o que queremos, o que não 
queremos? 

Para esta edição, que é simultaneamente a 10.ª e a 01.ª, repensamos cada palavra, cada escolha, cada gesto. 
Começamos pelo título: NANT. Procurámos o seu significado como se não o conhecêssemos, como se não 
conhecêssemos a história deste encontro. O uso da palavra “nant” pode remontar ao século XIX e ao viajante e 
autor George Borrow (1803-1881), para significar “pequeno riacho”, “pequena corrente de um rio em Gales”; ou 
pode denominar alguém apaixonado pela tecnologia e que a usa para embelezar a vida e o seu meio ambiente. 
Se usarmos a palavra “nant” em francês numa expressão como “L’Europe est t’arriver à un tournant”, queremos 
dizer: “a Europa chegou a um ponto de viragem”. “NAN” (acrónimo do inglês Not a Number) em linguagem 
de programação representa um número indefinido ou irrepresentável. New Age está hoje conotado com um 
movimento alternativo à cultura tradicional ocidental, com um forte interesse no misticismo, no ambientalismo 
e numa perspetiva holística do mundo. New Time... novo tempo... estará ligado a quê? A que novo tempo nos 
referíamos há uma década e que novo tempo desejamos agora? Se “nant” é uma palavra que se pronuncia da 
mesma maneira em quase todas as línguas e que não tem tradução, New Age, New Time pode ser traduzido para 
uma nova expressão que melhor represente as novas ações, do corpo, da mente, no espaço, que pretendemos 
divulgar, descobrir, praticar; e os novos tempos que se desenham, que se formam, que queremos moldar, 
preencher e construir para os podermos habitar em conjunto. 

Assim nasceu a vontade de rebatizar este encontro entre e dos corpos em movimento de NANT- Novas Ações, 
Novos Tempos, começando com uma edição que é um regressar à casa da partida, uma aposta em dar o corpo ao 
manifesto.

10.ª EDIÇÃO NANT – NEW AGE, NEW TIME
01.ª EDIÇÃO NANT – NOVAS AÇÕES, NOVOS TEMPOS

O QUE SIGNIFICA UM TÍTULO DE UM ENCONTRO?
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Em 2022, o festival NANT – New Age, New Times ou Novas Ações, Novos Tempos celebra 10 anos.

São 10 anos a programar, a mostrar e a partilhar o universo da dança contemporânea em Viseu, que é também, 
pelo seu histórico, uma cidade da dança.

Nestes 10 anos muita coisa mudou, na dança, no território, no mundo. Em particular os últimos anos têm sido um 
teste à nossa capacidade de resistir e ao nosso desejo de insistir.

Insistir no encontro presencial entre público e artistas.

Insistir em manter os equipamentos culturais de portas abertas e fazendo deles lugares seguros.

Insistir também na criação de um mapa cultural que sirva os interesses do público e do território e permita a 
presença na nossa cidade de diversos artistas de inegável destaque no panorama da Dança Contemporânea 
Nacional e Internacional.

Por isto tudo é com muita satisfação que mais uma vez nos associamos a este festival.

Um festival que celebra a dança e, portanto, o encontro.

Um festival aberto a todos e que conta com uma programação muito variada para diversos públicos.

Serão 15 dias intensos com espetáculos, oficinas, conversas e uma série de outras atividades a que poderemos 
assistir e onde poderemos participar.

Celebremos, pois, a entrada de 2022 a dançar.

Celebremos, pois, a Dança destes Novos Tempos!

Leonor Barata
Vereadora da Cultura, Turismo e Património Cultural da Câmara Municipal de Viseu

NANT _ 10.ª EDIÇÃO
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O que significa dar o corpo ao manifesto em 2022?

É cuidá-lo e protegê-lo? É arriscar perdê-lo a cada dia que passa? É oferecê-lo às balas? É investi-lo de ação e 
de tempo?

Para esta edição, que é simultaneamente a 10.ª e a 01.ª, dedicamo-nos a pensar o corpo: o corpo feminino ou 
masculino, o corpo não binário, o corpo belo, o corpo que adoece e envelhece, o corpo mútuo, o corpo duplo, o 
corpo norma e tradição, o corpo que rasga o sistema, o corpo domesticado, o corpo livre, o corpo língua, o corpo 
planeta, o corpo que dá o litro e se entrega à vida e ao movimento.

Este encontro está pensado para públicos muito jovens (como é o caso de  “As Estrelas Lavam os Teus Pés”, 
de Sara Anjo e Madalena Palmeirim, para espectadores a partir dos três anos), e para diversas gerações e 
tendências. Abrirá com “Bate Fado”, de Jonas & Lander, um espetáculo grandioso que investiga a relação 
entre fado e dança a partir de registos e documentos do início do século e de ilustrações de Rafael Bordalo 
Pinheiro; aconchega-se em “Framework”, de Mário Afonso; passa pelo virtuosismo e ativismo de Piny em “HIP. 
A Pussy Point of View”, onde o movimento da anca descreve um conjunto de referências que transformam a 
carne em matéria de opressão, desejo ou movimento político; viaja por “O que não Acontece” no gesto na voz 
de duas das mais preciosas estrelas cadentes - Sofia Dias e Vítor Roriz; sorri e revê “Falsos Amigos” no discurso 
mirabolante e desafiador de Miguel Pereira e Guillem Mont de Palol; e termina com uma reflexão coreográfica 
sobre a nossa condição neste planeta com “O Mundo É um Susto”, de Vera Mantero. 

Para esta edição juntamo-nos ao Cine Clube de Viseu que, ao organizar um ciclo dedicado à Arte, inscreve o 
corpo em duas das suas sessões: em “O Homem que Vendeu a sua Pele”, de Kaouther Ben Hania, sobre a história 
de um refugiado sírio que vende o seu corpo a um tatuador e cedo se apercebe que carrega uma mui desejada 
obra de arte (literalmente) às costas; e “Nada Pode Ficar”, de Maria João Guardão, parte integrante do programa 
do NANT, sobre a (des)ocupação do espaço da Re.AL de João Fiadeiro, após 15 anos de vivência numa casa que 
serviu de centro de experimentação e de laboratório da dança contemporânea em Lisboa. 

Porque para existir é preciso respirar, é preciso ter corpo, é preciso ter movimento, abrimos 2022 oferecendo 
os nossos corpos múltiplos aos tempos vindouros, juntando-nos para celebrar o que um corpo pode em palco, o 
que um corpo pede, o que um corpo pulsa, o que um corpo dá, o que um corpo precisa, o que muitas vezes não é 
mais do que outro corpo com quem se amantizar, pensar, trocar ideias, avançar na (sua? nossa?) história.

DAR (O) CORPO AO MANIFESTO

PATRÍCIA PORTELA
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«[…] do muito que desde 2019 Jonas & Lander têm vindo a pesquisar, 

surgiu uma coreografia na qual a música é o fado, os instrumentos são 

duas violas e duas guitarras portuguesas e os bailarinos são cinco — 

um deles também fadista, o Jonas, alma do projeto. A criação deste 

“Bate Fado” resulta do encontro entre o que se sabe de uma tradição 

quase perdida e a reconfiguração criativa daquilo que existia antes; 

é um objeto totalmente original, ancorado numa tradição tomada, 

literalmente, a sério. O espaço cénico, de Rita Torrão, sugere um 

coreto, lugar onde se faz música e ocasionalmente se dança, e que abre 

quando é necessário o espetáculo transbordar para o espaço alargado 

da cena. “Bate Fado” tem do fado, como o conhecemos, a gravidade e a 

sombra da melancolia; tem da música desse mesmo fado a capacidade 

de permanente transformação; e tem da dança, e do conjunto de todos 

os elementos, uma vitalidade nada menos do que euforizante, desde o 

primeiro até ao último minuto.» 

JOÃO CARNEIRO, EXPRESSO, 16 de julho de 2021

«Em “Bate Fado” — uma viagem ficcionada a uma Lisboa oitocentista, 

onde o fado espontâneo acontecia dentro e fora de portas, nos campos, 

nas vielas e nas tabernas, e se dizia batido e dançado —, Jonas & Lander 

propõem uma sensual travessia coreográfico-musical, semi-ficionada, 

desse fado batido em contextos vincadamente marginais e de 

transgressão. Satirizam, com o humor que lhes é próprio, a censura que 

sobre ele exerceram a Igreja Católica e a ditadura do Estado Novo.

Supõe-se que as primeiras versões do fado dançado tenham tido 

origem no lundum, uma dança de origem africana que terá chegado 

através das pessoas escravizadas primeiro a Cabo Verde, depois a 

partir do século XV a Portugal, e no século XVII ao Brasil. 

O lundum também se batia, com movimentos sensuais 

de umbigada, de que o fandango ainda possui ecos. Essa 

dança considerada indecorosa e imoral, proibida ao longo 

de séculos, viria a adquirir tonalidades mais nostálgicas, 

vagarosas e sentimentais, próximas do que viria a ser o 

fado urbano do século XIX.»

ALEXANDRA BALONA, PÚBLICO, 23 de abril de 2021

sex 21h00 | 110 min. | m/ 6 anos

LOCAL Sala de Espetáculos

PREÇO 7,50€ // descontos não aplicáveis      

CONVERSA NO FINAL

BATE FADO 
DE JONAS & LANDER

14 JAN

ESPETÁCULO ACESSÍVEL
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JONAS & LANDER

O trabalho autoral de Jonas & Lander conta com um variado leque de peças como “Matilda Carlota” 

(2014), “Arrastão” (2015), “Adorabilis” (2017), “Lento e Largo” (2019) e “Coin Operated” (2019); 

desenvolvendo ainda projetos com comunidades locais como a peça “Playback” (2013) ou 

“Caruma” (2014). Em 2015, fundam a Sinistra, uma casa de fados situada em Sintra, cuja estrutura 

legal funciona como casa de produção do trabalho autoral do duo.  Em 2017, participaram na série 

documental “Portugal que Dança”. Integraram o filme “Body Buildings”, estreado em 2020. “Bate 

Fado” é a sua mais recente criação.

BIOGRAFIA

Direção artística e coreografia Jonas&Lander Investigação Jonas e Lander Patrick Interpretação Catarina Campos, Jonas, Lander Patrick, Lewis 

Seivwright e Melissa Sousa Baixo Yami Aloelela Viola Tiago Valentim Guitarra portuguesa Acácio Barbosa e António Duarte Martins Voz Jonas 

Composição musical Jonas&Lander Direção técnica e desenho de Luz Rui Daniel Operação de som João Pedreira Cenografia  Rita Torrão Figurinos 

Fábio Rocha de Carvalho e Jonas  Calçado Gradaschi Direção de produção e gestão Patrícia Soares Produção executiva Inês Le Gué Assistente 

de cenografia e figurinos Fábio Rocha de Carvalho Casa de produção Associação Cultural Sinistra Coprodução Centro Cultural de Belém, Cine- 

-Teatro Avenida, Teatro Académico Gil Vicente, Teatro Municipal do Porto e Theater Freiburg Residência de coprodução O Espaço do Tempo Apoio 

à criação Centro Cultural Olga Cadaval, Estúdios Victor Córdon / OPART, Mala Voadora e Pro.dança Apoio à investigação Casa-Museu Leal da 

Câmara, LIPA - Laboratório de Investigação de Práticas Artísticas da Universidade de Coimbra e Museu Bordalo Pinheiro Discografia Valentim de 

Carvalho / Projeto apoiado pela República Portuguesa - Cultura I DGARTES – Direção-Geral das Artes
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DANÇA15 JAN ©
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«Este trabalho surge do interesse em criar um objeto cénico no qual 

se assume a palavra, o desenho e o gesto como elementos centrais. 

Um “dueto” com um quadro branco, cuja superfície plana oferece a 

possibilidade de registar a concretude da palavra e a subjetividade do 

desenho, nos interstícios da ação determinada do gesto que apaga, 

que faz tábua rasa para prosseguir.  A manipulação do quadro branco, 

objeto pesado e de grandes dimensões, transforma o seu caráter 

estático e o espaço cénico, na relação entre corpo e objeto. Uma 

música de Count Basie, manipulada na duração para servir de moldura 

temporal a “Framework”, cria a ilusão de estrutura coreográfica pela 

justaposição do ritmo musical e os movimentos meramente funcionais 

do intérprete.  Nesta reflexão em torno do real há uma qualidade 

festiva, pois não esqueci, naturalmente, a poética do tempo e do lugar 

em que me encontro. The show must go on!»

MÁRIO AFONSO

«Há um palco vazio, apenas manchado pela presença de vestígios 

dourados que são minuciosamente varridos. Recomeçamos.

Há um quadro branco que é uma tela, uma página em branco, uma 

moldura, um palco, um espaço vazio e cheio, uma matéria refletora, um 

corpo.

De uma forma direta e austera, este corpo, nu, expõe as suas dúvidas 

e revela a fragilidade de quem se coloca perante o abismo, ou o 

insondável da existência e da criação. Aquele lugar que não sabemos, 

mas que a todos pertence. Que nos deixa desarmados 

perante o vazio, mas também num estado de potência, 

como uma janela aberta onde nos projetamos exaltantes 

e livres.

Perante uma contenção de meios e gestos que revelam 

uma poética nesta funcionalidade performática, há uma 

explosão de pensamentos e sensações, embalados por 

elementos cénicos e sonoros que nos sugerem o “show”, 

a espetacularidade, pontuados aqui e ali por pequenos 

gags e ironias. Como um fogo-de-artifício, efémero, 

que rapidamente se extingue [...] algo que se constrói e 

destrói alternadamente até um novo vazio, deixando outra 

vez tudo a nu com vestígios dourados.»

MIGUEL PEREIRA 

sáb 21h00 | 45 min. | m/ 18 anos (cenas de nudez) 

LOCAL Sala de Espetáculos

PREÇO 5€ // descontos não aplicáveis

       

CONVERSA NO FINAL

FRAMEWORK
DE MÁRIO AFONSO
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MÁRIO AFONSO

Nasceu em 1969. Estudou na Escola de Artes Visuais António Arroio (1986-1990). De 1991 a 

1995 foi bolseiro na escola Pro.Dança e neste último ano ingressou no Instituto das Artes da 

Holanda (Hogeschool voor de kunsten-Arnhem) onde concluiu, em 1998, a licenciatura em Dance 

Theatre Performance. Desde 1998 desenvolve trabalho autoral no âmbito da criação artística em 

artes cénicas, uma abordagem multidisciplinar que resulta num conjunto de objetos de caráter 

coreográfico, performance e instalação. Alguns desses trabalhos foram apresentados em Portugal, 

Espanha, Holanda e Bélgica. Enquanto bailarino e performer tem participado em trabalhos de 

outros artistas como André Godinho, Cão Solteiro, João Fiadeiro, Miguel Pereira, Sofia Dias & Vítor 

Roriz, Vânia Rovisco e Vasco Araújo. Em 2009, fundou a Carta Branca, associação cultural que 

dirige desde então. Através desta estrutura de produção e realização de ideias, iniciou, em 2016, o 

projeto Prata da Casa.

BIOGRAFIA

Conceção e Interpretação Mário Afonso Produção Carta Branca Edição Áudio Nuno Luz

Música “Splanky”, de Count Basie Comunicação Patrícia Cuan Produção executiva Hannya Melo Apoios EIRA, Festival Cumplicidades 

Agradecimentos Miguel Pereira, Sofia Campos e Teresa Dias

©
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R

©
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As estrelas lavam os teus pés. Dos teus pés crescem delícias. Logo, as 

tuas pernas são estrelas em delícias-estrelícias.  

Este poema do “Tratado de Botânica”, de Joana Serrado, serviu de 

inspiração para Sara Anjo olhar “O Jardim das Delícias”, de Hieronymus 

Bosch, e transformar em movimento coreográfico o imaginário 

infindável deste quadro. O corpo na sua multiplicidade explora o 

movimento transformando-se em jardins e em delícias, em monstros 

e noutras perícias. Um espetáculo de dança concebido para crianças a 

partir dos três anos.

“Se nos deitarmos no chão e levantarmos as pernas e os pés ficarem lá 

no topo, altos, será que as estrelas lavá-los-ão? E se nos levantarmos 

e esticarmos o braço, será que conseguimos agarrar uma estrela, 

comê-la e tornar o nosso corpo brilhante no escuro? Será que ao 

pegarmos nas baquetas do xilofone e tocarmos nas estrelas elas farão 

sons?

Como relacionamos o corpo com os elementos e objectos à nossa 

volta? O corpo é o motor do Ser no mundo, é pluridimensional, 

multifacetado e permite-nos cruzar o conhecimento com a 

efabulação, a experiência com o mundo do fantástico e o mundo 

do simbólico. Assim faz parte do saber que se nos deitarmos no 

chão e levantarmos a pernas fazemos uma invertida, mas isso não 

nos impede de imaginar as estrelas a lavar os nossos pés. Este 

espectáculo cria um espaço lúdico de imagens em 

movimento, onde o corpo encontra formas híbridas entre 

animais, instrumentos e objectos, como se fosse um 

ritual de magia e fabulação. É um espetcáculo focado 

no acto de brincar, como forma de conhecer melhor as 

coisas.”

SARA ANJO

[escrito com antigo AO]

35 min. 

qua e qui 15h00 | público-alvo Grupos escolares m/ 3 anos

qui 19h30 | Famílias (m/ 3 anos)

LOCAL Estúdio de dança

PREÇOS sessão escolar 2,50€ | sessão famílias 5€ 

// descontos não aplicáveis

CONVERSA NO FINAL

AS ESTRELAS LAVAM OS TEUS PÉS 
DE SARA ANJO E MADALENA PALMEIRIM

DANÇA19 e 20 JAN ©
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SARA ANJO

MADALENA MANZONI PALMEIRIM

Nasceu na primavera de 1982 na ilha da Madeira, na terra dos funchos, planta da qual se fazem 

rebuçados. Assim teve uma infância doce nessa cidade chamada Funchal e que tem a forma de um 

auditório. Habituou-se a ver diariamente o espetáculo das nuvens a dançarem no céu e no mar e as 

ondas a transformarem-se em carneirinhos quando o vento soprava com muita força. Inspirada por 

esse espetáculo decidiu dedicar-se à dança, a arte de pôr os corpos e as coisas em movimento. Um 

dia ganhou coragem e mergulhou nas águas profundas do Oceano Atlântico, apanhou as correntes 

rápidas do mar e foi viajar e dançar por outras terras. Desde então navega à deriva, segue a força 

do vento e das marés, às vezes perde o norte, mas sabe que sempre que chega a uma sala de 

espetáculos, chega a bom porto.

Nasceu em 1987, em Lisboa. É cantautora e multi-instrumentista e escreve canções para cantar 

ao piano, com o ukulele, o cavaco ou a autoharpa. Começou por estudar piano com Carla Seixas 

mas cedo continuou o seu percurso como música autodidata, aventurando-se na aprendizagem de 

diferentes instrumentos. Trabalha na sonoplastia para espetáculos, nas áreas de teatro e dança, 

e na composição de bandas sonoras para filmes. É licenciada em Artes do Espetáculo e mestre em 

Estudos Ingleses e Americanos – Estudos Inter-Artes pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, tendo ingressado em 2008 na Universiteit van Amsterdam como aluna Erasmus. É coeditora 

da revista Cine Qua Non – Bilingual Arts Magazine.

BIOGRAFIAS

Conceção artística e interpretação Sara Anjo Composição e interpretação musical Madalena Palmeirim Assistência artística Teresa Silva 

Figurinos Sara Anjo Coprodução Fábrica das Artes - CCB
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«Manifesto. Cru, rude, de dúvida e poder. Ponho na arena o espaço 

pélvico como tabu, como produtor de movimento, como espaço físico 

que contém órgãos reprodutores, sexuais, orifícios e zonas erógenas. 

Trauma e prazer.

É um combate, entretenimento, um clube, um espaço sagrado, um 

cabaret, um quarto. É um grito de explosão contido sobre o privado e 

o público, os rituais de antes e de hoje; tudo sem geografia definida, 

a não ser a do corpo. Faço descer a Vénus de Hottentot e assumo o 

poder que lhe foi retirado e também a dor profunda da exposição a 

que foi sujeita. Agarro e transformo. Viajo pelo tempo, pelo feminino 

e masculino de ser mulher num espaço social e político de poder 

e vulnerabilidade, na reivindicação de liberdade, diversão, prazer e dor. 

É a reclamação do espaço do(s) corpo(s), a libertação do medo 

deixando o corpo à frente na luta. »

PINY

«Ousada e febril, o solo de Anaísa Lopes (a.k.a. Piny) é um exame 

indutor de transe do corpo da mulher com foco em seu núcleo mais 

sagrado e violado: o espaço pélvico, como diz a criadora. Explorando 

arquétipos históricos da objetificação feminina e da sexualidade, 

como Saartjie Baartman (infamemente conhecido como Vénus de 

Hottentot), e ícones da dança do ventre, “HIP. A Pussy Point of View” 

remete-nos às reencarnações YouTubeera (os corpos femininos 

hipersexuais do hip-hop e de outras cenas da música urbana, e mais 

especialmente do funk brasileiro, um género muito difundido em 

alguns contextos portugueses), convidando todos os 

tipos de física, digressões etológicas, estéticas, sociais e 

políticas. No geral, é uma jornada fascinante e animada 

ao funcionamento interno de um corpo feminino 

dançante, considerado tanto uma zona erógena quanto 

uma zona de guerra. Ou você a experimenta como uma 

afirmação direta sobre o poder da pelve, apesar de todos 

os traumas e agressões infligidas a ela desde tempos 

imemoriais, ou como uma celebração contagiante e 

alegre de suas possibilidades infinitas, HiP. A Pussy Point 

of View é absolutamente imperdível.»

INÊS NADAIS

in PT.21, Portuguese Platform for Performing Arts

qua 21h00 | 60 min. | m/ 16 anos (cenas de nudez)

LOCAL Sala de Espetáculos

PREÇO 5€ // descontos não aplicáveis

CONVERSA NO FINAL

HIP. A PUSSY POINT OF VIEW 
DE PINY

DANÇA19 JAN ©
 D

R

ESPETÁCULO ACESSÍVEL
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PINY

Nasceu em Lisboa, e tem ascendência portuguesa e angolana. Terminou, em 2007, a licenciatura 

em Arquitetura  e uma pós-graduação em Cenografia. Neste mesmo ano, completou a formação em 

Cenografia, Dança e Arquitetura em Paris, na École National d’Architecture e no Centre National de 

la Danse. Em 2012, terminou a licenciatura em Dança na Escola Superior de Dança. O percurso na 

dança começou em 1999, quando iniciou os estudos em danças do Médio Oriente e Norte de África 

e, desde 2006, tem feito paralelamente o seu percurso na pesquisa e vivência de danças urbanas 

norte-americanas (breakdance, hip hop, house, vogue, waacking) e de fusão destas linguagens. 

Iniciou, em 2006 a crew feminina ButterflieSoulFlow e em 2012, o coletivo Orchidaceae. Leciona a 

nível nacional e internacional desde 2007 e organiza festivais de dança de fusão, battles e debates 

sobre danças urbanas, contexto político e social da dança, orientalismo e apropriação/apreciação 

cultural. Como intérprete, colaborou com Kwenda Lima, Alice Joana Gonçalves, Filipa Francisco, 

Tiago Guedes, Victor Hugo Pontes, Ricardo Ambrózio, Tânia Carvalho, Raquel Castro, Cristina Planas 

Leitão e Marco da Silva Ferreira, com quem trabalha desde 2011. 

Em nome próprio, paralelamente ao trabalho desenvolvido nas danças urbanas e fusões, destaca 

os espetáculos “Corpo (i)lógico” (Criadores Emergentes em 2011); “Periférico” (em colaboração 

com Vhils para a BoCA – Biennial of Contemporary Arts); “Sacred Geometry - a meditative State”; 

“HIP. A Pussy Point of View” e “.G RITO”.

BIOGRAFIA

Conceito, coreografia, interpretação e HIPzine Piny Sonoplastia Pedro Coquenão Design de iluminação Carolina Caramelo Edição vídeo Maria 

Antunes Figurinos Veronique Divine e Piny Pesquisa de dança com Blaya, Louise L’Amour, Catarina Branco, Stella Capapelo, Carina Russo, Ariane 

Magri Coprodução Teatro Municipal do Porto / DDD - Festival Dias da Dança Residências artísticas Teatro Municipal do Porto - Teatro do Campo 

Alegre, O Espaço do Tempo, Estúdio Victor Córdon - Residências Artísticas

©
 D

R

©
 D

R



dim · 15

«Numa cidade consumida pela gentrificação, o artista João Fiadeiro 

e a sua companhia adiam e abraçam o fim na casa que habitaram nas 

últimas décadas. Desocupando ocupam, debandando juntam-se, 

celebrando resgatam um projecto com 30 anos do desafecto das 

políticas de Estado. 

O que permanece quando nada pode ficar? 

 

Fazer um filme é uma forma de estarmos juntos. Juntarmo-nos é uma 

forma de fazer com que o fim - de um projecto, de um modo de fazer 

comunidade, de uma maneira de habitar a cidade - possa ser motor de 

coisas por vir. 

Este filme feito de fins é o meu primeiro filme.» 

MARIA JOÃO GUARDÃO

[escrito com antigo AO]

qui 21h00 | 104 min. | m/ 12 anos

LOCAL Auditório IPDJ sessão do Cine Clube de Viseu

PREÇO 4€ (maiores de 18 anos) | entrada gratuita 

para jovens até aos 18 anos (mediante levantamento de 

bilhete na bilheteira)

2,50€ (associados do Cine Clube de Viseu, 

Amigos e Mecenas do Teatro Viriato)

bilhetes à venda na bilheteira do Teatro Viriato 

e na bilheteira do IPDJ 

CONVERSA NO FINAL

NADA PODE FICAR 
UM FILME DE  MARIA JOÃO GUARDÃO
EM COLABORAÇÃO COM ANTÓNIO ALVARENGA E JOÃO NUNES 
A PARTIR DE UM PROJETO DE JOÃO FIADEIRO 
NA DES|OCUPAÇÃO DO #55, RUA POÇO DOS NEGROS, LISBOA 
ÚLTIMA CASA DO ATELIER REAL.

DOCUMENTÁRIO20 JAN ©
 D

R



16 · dim

MARIA JOÃO GUARDÃO

Faz filmes e faz jornalismo. Nasceu em Moçambique e vive e trabalha em Lisboa, onde fundou 

a produtora DESMEDIDA Filmes. Realizou séries documentais para televisão e trabalhos de 

jornalismo para jornais, canais de televisão, projetos editoriais e online e, atualmente, para o 

Teatro Nacional D. Maria II. NADA PODE FICAR é o seu primeiro filme.

BIOGRAFIA

Realização Maria João Guardão Argumento António Alvarenga, João Fiadeiro e Maria João Guardão Montagem João Nunes Imagem Maria João 

Guardão e Gaspar M. Nascimento Imagem adicional Clara Consentino  Som Gaspar M. Nascimento Diagrama Composição em Tempo Real João 

Fiadeiro Paisagem-som Steve Bird Design gráfico Ana Teresa Ascensão Cor João Nunes Mistura de som Roland Vajs Produção Ana Calheiros e 

Marta Moreira Produção executiva Atelier REAL, DESMEDIDA Filmes e DuplaCena - António Câmara Manuel Residência artística Teatro Viriato 

Apoio Câmara Municipal de Lisboa | Governo de Portugal - Cultur

Parceria Cine Clube de Viseu

©
 D

R

©
 D
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«Antes dizíamos que cada peça era um género de materialização 

pontual da pesquisa, hoje parece-nos que cada peça é mais uma 

síntese da própria vida. Como se cada peça reflectisse uma (re)visão 

do mundo, do que é viver, destruir e construir com o outro, do que 

é estar em cena e partilhar com o público uma intimidade - porque 

todas as peças têm esse lado ao mesmo tempo belo e violento da 

exposição de um imaginário que é talvez o que ainda nos resta de mais 

íntimo. Ao longo dos dois últimos anos, apresentámos uma série de 

performances em espaços não convencionais na tentativa de isolar e 

questionar os elementos da nossa pesquisa: a relação do gesto com o 

texto dito e cantado; o modo como os objectos informam o movimento; 

a escrita como acto performativo ou acção coreográfica. Agora surgiu 

a necessidade de transpor essa pesquisa para o espaço convencional 

de um teatro procurando não perder o carácter imediato, lúdico e 

imprevisível que essas performances tinham. Uma síntese, sobretudo 

do que ficou por fazer. Sem pausas, sem espaços em branco, sem 

pontuação, em scriptio contínua.»

SOFIA DIAS & VÍTOR RORIZ

[escrito com antigo AO]

«Como em um filme de Chris Marker, uma partitura de John Cage ou 

uma fábula mitológica em que deusas nuas transformam homens em 

animais, “O que não acontece” constrói-se tanto pelo que diz quanto 

pelo que deixa de dizer. Convida à livre associação e ao desvio do olhar 

para os detalhes. A textura de um pedaço de madeira encostado à 

parede oferece tanta informação quanto o suor que mancha as roupas 

claras dos performers. Encontros que parecem acontecer 

por coincidência e talvez sejam meticulosamente 

ensaiados. O céu iluminado por relâmpagos em uma tela 

de televisão. 

Ao final de tudo, o que parece sobressair na massa 

de palavras, ideias e imagens em movimento que 

impulsionam Sofia Dias & Vítor Roriz é o desejo de estar 

em relação. A construção deste espaço comum, como um 

oásis com arbustos de fetos verdejantes, a superfície 

reflexiva de um lago, pássaros chilreantes - mas também 

predadores com dentes e cascos. Um oásis igualmente 

acolhedor e perigoso.»

ALEX CASSAL encenador e dramaturgo

sáb 21h00 | 70 min. | m/ 12 anos

LOCAL Sala de Espetáculos

PREÇO 5€ // descontos não aplicáveis

CONVERSA NO FINAL

O QUE NÃO ACONTECE! 
DE SOFIA DIAS & VÍTOR RORIZ 

DANÇA 22 JAN ©
 F
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SOFIA DIAS & VÍTOR RORIZ

São coreógrafos e bailarinos a colaborar desde 2006 na pesquisa e concepção de vários projectos 

de dança e performance apresentados em mais de 17 países. Tendo por base o movimento e o 

gesto, Sofia e Vítor têm alargado a sua pesquisa à natureza dúctil da palavra dita, cantada e escrita, 

cruzando diferentes formatos de apresentação, numa tentativa de questionamento dos limites da 

linguagem e da representação.

Sofia e Vítor lecionam regularmente aulas e workshops em Portugal e no estrangeiro, quer no 

contexto dos festivais e teatros onde apresentam os seus espectáculos, quer em instituições 

de ensino formal e informal. Em 2018, foram os curadores da 2a edição do Programa Avançado 

de Criação em Artes Performativas (PACAP - Fórum Dança) e serão novamente chamados a 

desenvolver essa curadoria na 6a edição deste programa em 2023.

Enquanto dupla, têm colaborado com artistas de diferentes áreas, entre os quais, João Lima, 

Catarina Dias, Lilia Mestre, Lara Torres, Gonçalo Waddington, Carla Maciel, Marco Martins, Clara 

Andermatt, Mark Tompkins e Tim Etchells. Colaboraram mais regularmente com Tiago Rodrigues, 

nas peças “António e Cleópatra” 2014 (ainda em circulação), “Sopro” 2017 e em 2020 deram 

assistência ao movimento na peça “Catarina e a beleza de matar fascistas”. 

BIOGRAFIA

Direção, interpretação e texto Sofia Dias & Vítor Roriz Desenho de luz Thomas Walgrave Espaço cénico Thomas Walgrave, Catarina Dias 

(desenho) e Sofia & Vítor Assistência à dramaturgia Alex Cassal Assistência à direção de figurinos Filipe Pereira Som/música Sofia Dias, 

incluindo versão de Philadelphia de Neil Young Operação de som e vídeo João Gambino Direção técnica Nuno Borda de Água Produção S&V e 

Vítor Alves Brotas | Agência 25 Apoio em residência Culturgest, Alkantara, TNDM II e CNB
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“Falsos Amigos” é um projeto em cocriação de Miguel Pereira com 

o coreógrafo catalão Guillem Mont de Palol, que parte do conceito 

“falsos amigos”, palavras com grafia ou pronúncia parecidas, mas que 

possuem significados por vezes totalmente diferentes. 

Miguel e Guillem tentam construir uma relação de amizade semântica 

falsa, posicionando-se num espaço de contraste entre o que há de 

semelhante e o que há de diferente, entre eles e a própria realidade, 

criando um discurso absurdo, delirante e divertido através das 

palavras, dos gestos e dos objetos. 

«[...] “uma comédia de enganos” em que os coreógrafos Miguel 

Pereira e Guillem Mont de Palol usam como ponto de partida os 

chamados falsos amigos encontrados entre a língua castelhana e a 

portuguesa.»

MARIANA DUARTE

PÚBLICO, 11 de setembro de 2021

qua 21h00 | 60 min. | m/ 6 anos

LOCAL Sala de Espetáculos

PREÇO 5€  // descontos não aplicáveis

CONVERSA NO FINAL

FALSOS AMIGOS 
DE GUILLEM MONT DE PALOL E MIGUEL PEREIRA | COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

DANÇA 26 JAN ©
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GUILLEM MONT DE PALOL

MIGUEL PEREIRA

Nasceu em Girona, em 1978. Coreógrafo e intérprete, formou-se na SNDO (School for New Dance Development), em 

Amsterdão (2006). Desde então, tem vindo a trabalhar em dança contemporânea e performance, tanto a nível nacional 

como internacional. Trabalhou com os coreógrafos Xavier Le Roy (“Retrospective”, 2012), Mette Ingvartsen (“Giant 

City”, 2009; “All the way out there”, 2010; “The Artificial Nature Project”, 2012), Frederic Gies (“7 thirty in tights”, 

2013), Vincent Dunoyer (“Encore”, 2007), Andrea Bozic (“Noting Can Surprise Us”, 2008), entre outros. Desde 2013, é 

professor convidado de Movement Research na School for New Dance Development.

Estudou na Escola de Dança do Conservatório Nacional e na Escola Superior de Dança, em Lisboa. Foi bolseiro em Paris 

(Théâtre Contemporain de la Danse), em Nova Iorque, com uma bolsa do Ministério da Cultura, e em Amesterdão. Como 

intérprete trabalhou, entre outros, com Filipa Francisco, Francisco Camacho e Vera Mantero. Como criador destaca os 

trabalhos “Antonio Miguel”, com o qual recebeu o Prémio Revelação José Ribeiro da Fonte do Ministério da Cultura e 

uma menção honrosa do prémio Acarte/Maria Madalena Azeredo Perdigão (2000), “Notas Para Um Espectáculo Invi-

sível” (2001), Data/Local (2002), “Corpo de Baile” (2005), “Karima meets Lisboa meets Miguel meets Cairo”, uma 

colaboração com Karima Mansour (2006), “Doo” (2008), “Antonio e Miguel”, com Antonio Tagliarini (2010), “Op. 49” 

(2012), “WILDE” (2013) com a mala voadora, “Repertório para Cadeiras, Figurinos e Figurantes” (2015) para o Ballet 

Contemporâneo do Norte, “Peça para Negócio” e “Peça feliz” (2017), “Era um peito só cheio de promessas” (2019) e 

“Falsos Amigos” (2021) com Guillem Mont de Palol. O seu trabalho tem sido apresentado em toda a Europa, Brasil, 

Uruguai e Chile, e é professor convidado em diferentes estruturas nacionais e internacionais.

BIOGRAFIA

Conceito e performance Guillem Mont de Palol e Miguel Pereira Desenho de luz Hugo Coelho - Aldeia da Luz Produção O Rumo do Fumo 

Coprodução Teatro Viriato Parceiros Citemor, Institut Ramon Llull, La Poderosa, La Caldera, Teatro das Figuras Apoio Câmara Municipal de Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Novo Negócio/ZDB Apoio à Criação Opart, E.P.E./Estúdios Victor Córdon Residências artísticas Citemor, Estúdios 

Victor Córdon, Festival  Sálmon/Graner e Mercat de les Flors, Forum Dança, La Caldera, La Poderosa, O Rumo do Fumo, Novo Negócio/ZDB

“Falsos Amigos” partiu de uma residência artística desenvolvida no âmbito do programa CRUZADOS, de La Poderosa (Barcelona) O Rumo do 

Fumo é uma estrutura financiada pela República Portuguesa | Cultura / Direção-Geral das Artes Projeto cofinanciado pelo Garantir Cultura, 

Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER
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«O psicanalista Carl Jung dizia que a sua linguagem devia ser ambígua 

e de duplo sentido porque só assim ela faria justiça à nossa natureza 

psíquica. Para ele, a união de elementos que habitualmente estão em 

oposição, sobretudo o inconsciente e o consciente, seria a única forma 

de conseguir chegar a uma nova atitude. O antropólogo Eduardo Viveiros 

de Castro faz notar que, aquilo que para um ocidental pode aparentar 

ser uma série de elementos contraditórios, para os indígenas brasileiros 

pode ser um conjunto de elementos perfeitamente conjugados e que 

se apresentam fazendo absoluto sentido, podendo mesmo constituir 

algumas das características basilares dos povos originários. [...] O 

professor de ética Jonathan Haidt preocupa-se com o futuro dos seus 

alunos, que diz estarem encerrados em bolhas politicamente corretas, e 

aconselha-os a percorrerem mundo para serem capazes de Contradição 

e Oposição, que são elementos constitutivos da própria natureza do 

mundo*.  Uma educação para a cidadania será uma Educação para a 

Multiplicidade e para a Contradição? Educação para o Susto?»

VERA MANTERO 

*Couturier, B. 2018. Safe spaces : des étudiants qui ne supportent plus la contradiction 

[online]. Disponível em France Culture [consultado a 29 Junho 2021]

«[...] há manipulação e alteração, questionamento sobre os estados 

físicos das coisas e emergência de entidades, de máscaras e de vozes. 

Com efeito, com “O Susto é um Mundo” estamos perante um sistema de 

relações radicais entre heterogéneos em que a coreografia se desloca 

para aquém do simples desenho de movimentos. Esta peça torna-se 

assim, simultaneamente, o reconhecimento do espanto perante as 

possibilidades que a vida oferece, um jogo que precede as suas próprias 

sáb 21h00 | 85 min. | m/ 14 anos

LOCAL Sala de Espetáculos

PREÇO 5€ // descontos não aplicáveis        

CONVERSA NO FINAL

O SUSTO É UM MUNDO 
DE VERA MANTERO | COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO

DANÇA 29 JAN ©
 B

ru
no
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im
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regras, uma pesquisa sobre processos de constituição de 

uma possível materialidade do inconsciente e a assunção 

de uma diversidade não normativa, de uma diversidade 

que está constantemente a borbulhar na superfície da 

terra. Ao mesmo tempo, a proposta que Vera Mantero 

nos traz - com a preciosa colaboração de Henrique 

Furtado Vieira, Paulo Quedas, Teresa Silva e João Bento - 

acrescenta ironia àquela espécie de dúvida visceral sobre 

o sentido das coisas e sobre o nosso modo de as habitar. 

Mas há também, mais do que nunca, uma delicadeza, uma 

atenção ao gesto, aos seus recortes e ao seu impacto sobre 

os outros, humanos e não humanos. Algo Precioso.»

DANIEL TÉRCIO

Jornal de Letras, Artes e Ideias, 1 de dezembro de 2021

ESPETÁCULO ACESSÍVEL

https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/o-susto-e-ummundo-de_127
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VERA MANTERO

Estudou dança clássica com Anna Mascolo e integrou o Ballet Gulbenkian entre 1984 e 1989. Tornou-

-se um dos nomes centrais da Nova Dança Portuguesa, tendo iniciado a sua carreira coreográfica 

em 1987 e mostrado o seu trabalho por toda a Europa, Argentina, Uruguai, Brasil, Canadá, Coreia do 

Sul, EUA e Singapura. Desde 2000 que se dedica também ao trabalho de voz, cantando repertório de 

vários autores e cocriando projetos de música experimental. Em 1999, a Culturgest organizou uma 

retrospetiva do seu trabalho até à data, intitulada Mês de Março, Mês de Vera. Representou Portugal 

na 26.ª Bienal de São Paulo 2004, com “Comer o coração”, criado em parceria com Rui Chafes. Em 

2002, foi-lhe atribuído o Prémio Almada (IPAE/Ministério da Cultura) e, em 2009, o Prémio Gul-

benkian Arte pela sua carreira como criadora e intérprete.

BIOGRAFIA

Direção artística Vera Mantero Cocriação e interpretação Henrique Furtado Vieira, Paulo Quedas e Teresa Silva Desenho de luz Leticia Skrycky 

Criação sonora e interpretação João Bento Cenografia e adereços João Ferro Martins Figurinos e adereços Marisa Escaleira Assistência Vera 

Santos Participação na pesquisa Vânia Rovisco Produção O Rumo do Fumo Coprodução Teatro Municipal do Porto, Centro Cultural Vila Flor, 

Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos e Teatro Viriato Apoio à residência artística Centro de Experimentação Artística/Município da 

Moita, Companhia Olga Roriz e Estúdios Victor Córdon Agradecimento Paróquia de St. André e St.ª Marinha à Graça

O Rumo do Fumo é uma estrutura financiada por República Portuguesa — Cultura | Direcção-Geral das Artes e Câmara Municipal de Lisboa // 

Projeto cofinanciado pelo Garantir Cultura, Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional – FEDER
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ATIVIDADE PARALELA ©
 D

R

«Convenhamos que, de um ponto de vista dramático, a hipótese 

é sugestiva. Aqui está uma personagem cujo desejo de liberdade 

existe, ou melhor, enuncia-se através de uma muito directa utilização 

simbólica do corpo. E tanto mais quanto o artista que “contrata” as 

costas de Sam Ali não irá fazer uma tatuagem “abstracta”: o que ele 

desenha é uma reprodução de um visto para circular no espaço de 

Schegen!» 

João Lopes, Cinemax 

[escrito com antigo AO]

Sam é um refugiado sírio que sonha encontrar abrigo na Europa. 

Quando um artista conceituado lhe propõe tatuar uma obra de arte nas 

costas em troca de dinheiro, Sam aceita - mas agora que a sua pele é 

uma peça de grande valor, ele perde a liberdade e o direito ao próprio 

corpo. 

qui 21h00 | 104 min. | m/ 12 anos

LOCAL Auditório IPDJ

PREÇO 4€ (maiores de 18 anos) | entrada gratuita para 

jovens até aos 18 anos)

2,50€ (associados do Cine Clube de Viseu, 

Amigos e Mecenas do Teatro Viriato)

Bilhetes à venda pelo Cine Clube de Viseu no IPDJ 

antes do início da sessão

          

CONVERSA NO FINAL

Título original “The Man Who Sold his Skin” Realizador 

Kaouther Ben Hania Atores Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen 

De Bouw, Monica Bellucci Países Tunísia, França, Bélgica, 

Alemanha, Suécia e Turquia Ano 2020 Data de estreia em 

Portugal 24/06/2021

Parceria Cine Clube de Viseu

O HOMEM QUE VENDEU A SUA PELE  
DE KAOUTHER BEN HANIA

13 JAN CINEMA
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ATIVIDADE PARALELAWORKSHOP 18 JAN ©
 D

R

«O workshop toma como ponto de partida a pesquisa efetuada por 

Piny para a performance “HIP. A Pussy Point of View”. Centra-se no 

questionamento sobre a apropriação de culturas e as suas expressões 

de corpo, e alteração de significado.  A anca é o centro deste workshop 

e atravessa muitos corpos de diferentes geografias e tempo: algumas 

tradições norte-africanas como o Hagalla, a dança das Naylliat e o Raqs 

Sharki; o Dancehall e as origens do Daggering e Twerk; o Samba e o 

Funk brasileiro; o Vogue como expressão dentro da comunidade negra 

lgbtqia+,  são algumas das linguagens exploradas pela coreógrafa e 

bailarina, criando sempre pontes entre a híper sexualização do corpo e 

o poder da sua afirmação. O workshop é aberto a todes.» 

PINY 

ter 10h30 às 12h30 | 120 min. 

público-alvo alunos do ensino secundário, 

ensino superior e ensino artístico

LOCAL Palco

PREÇO 2,50€  // descontos não aplicáveis

HIP
ORIENTAÇÃO PINY
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Aloun Marchal, Ana Bigotte Vieira, André Mesquita, António Alvarenga, António 
M Cabrita, Catarina Félix, Clara Andermatt, Cláudia Dias, Constantin Georgescu, 
Dançando com a Diferença, Filipe Pereira, Flora Détraz, Francisco Camacho, 
Henrique Furtado, Henrique Rodovalho, Joana Gama, João De Brito, João Dias, 
João dos Santos Martins, João Fiadeiro, Jonas Lopes, La Ribot, Lander Patrick, Luís 
Guerra, Luís Marrafa, Luiz Antunes, Madalena Victorino, Marco da Silva Ferreira, 
Margarida Belo Costa, Maria João Guardão, Maria Ramos, Marlene Freitas, Marta 
Cerqueira, Mickaël de Oliveira, Mickaella Dantas, Miguel Moreira, Né Barros, Paulo 
Ribeiro, Peter Michael Dietz, Ricardo Machado, Roberto Olivan, Romulus Neagu, 
Rui Chafes, Rui Horta, São Castro, Sara Anjo, Sérgio Diogo Matias, Simão Costa, 
Sofia Dias, Tânia Carvalho, Teresa Silva, Vera Mantero, Victor Hugo Pontes, Vítor 
Roriz e Yola Pinto.

2012
15 NOV > VONTADE DE TER VONTADE, Cláudia Dias
16 NOV > A PRIMEIRA DANÇA DE URIZEN, Luís Guerra
16 NOV > WASTELAND, António M Cabrita e São Castro
16 NOV > DANZA RICERCATA, Joana Gama e Tânia Carvalho
17 NOV > GUINTCHE, Marlene Freitas
17 NOV > 27 OSSOS, Tânia Carvalho
17 NOV > UM GESTO QUE NÃO PASSA DE UMA AMEAÇA, Sofia Dias e Vítor Roriz

2013
14 NOV > ZOO, Victor Hugo Pontes
15 NOV > I DON’T BELONG HERE... BELIEVE ME..., Peter Michael Dietz
15 NOV > SALTO, André Mesquita
16 NOV > NOODLES NEVER BREAK WHEN BOILED, Lander Patrick
16 NOV > COMO É QUE EU VOU FAZER ISTO?, Tânia Carvalho
16 NOV > O REVERSO DAS PALAVRAS, Tânia Carvalho

2014
19 NOV > PLAY FALSE, António M Cabrita e São Castro
20 NOV > SOMETHING STILL UNCAPTURED, Maria Ramos
20 NOV > ABSTAND, Luís Marrafa
21 NOV > E PUR SI MUOVE, Francisco Camacho
22 NOV > LANDING, Né Barros
19 NOV > AULAS // New Age, New Time, Luís Marrafa
20 NOV > AULAS // New Age, New Time, São Castro
21 NOV > AULAS // New Age, New Time, Né Barros
22 NOV > AULAS // New Age, New Time, Francisco Camacho

ARTISTAS PARTICIPANTES NO NANT DESDE 2012

EDIÇÕES ANTERIORES (2012 A 2020)
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2015
21 NOV > A TECEDURA DO CAOS, Tânia Carvalho
22 NOV > PASTICHE, Luiz Antunes e Sérgio Diogo Matias
24 NOV > TROVOADA, Luís Guerra
26 NOV > STRETTO, Romulus Neagu
28 NOV > PÂNTANO, Miguel Moreira, Companhia Útero
25 NOV >SUSPENSÃO, Clara Andermatt
27 NOV > PERPETUUM..., Romulus Neagu e Constantin Georgescu
21 A 28 NOV > PERPETUUM..., João Dias
22 NOV > AULAS // New Age, New Time, Tânia Carvalho
23 NOV > AULAS // New Age, New Time, Luiz Antunes e Sérgio Diogo Matias
26 NOV > AULAS // New Age, New Time, Clara Andermatt
27 NOV > AULAS // New Age, New Time, Catarina Félix e Miguel Moreira

2016
16 NOV > O LIMPO E O SUJO, Vera Mantero
19 NOV > SE ALGUMA VEZ PRECISARES DA MINHA VIDA, VEM E TOMA-A, Victor Hugo Pontes
21 NOV > NOVO_TÍTULO PROVISÓRIO, Yola Pinto e João de Brito
23 NOV > PLAY, André Mesquita
24 NOV > CONFERÊNCIA A MINHA HISTÓRIA DA DANÇA, Clara Andermatt
25 NOV > HU(R)MANO, Marco da Silva Ferreira
26 NOV > CONFERÊNCIA-PERFORMANCE I WAS HERE, João Fiadeiro
27 NOV > GLIMPSE — 5 ROOM PUZZLE, Tânia Carvalho
14 NOV > AULAS // New Age, New Time, 
17 NOV > AULAS // New Age, New Time, Victor Hugo Pontes
21 NOV > AULAS // New Age, New Time, André Mesquita
24 NOV > AULAS // New Age, New Time, Marco da Silva Ferreira
25 NOV > AULAS // New Age, New Time, João Fiadeiro
26 NOV > AULAS // New Age, New Time, Tânia Carvalho

2017
17 E 18 NOV > WALKING WITH KYLIÁN. NEVER STOP SEARCHING, Paulo Ribeiro, Companhia Paulo Ribeiro
20 NOV > O QUE FICA DO QUE PASSA, Teresa Silva e Filipe Pereira
22 NOV > SEGUNDA-FEIRA: ATENÇÃO À DIREITA!, Cláudia Dias
23 NOV > L’APRÈS-MIDI D’UN SPORTIF, Ricardo Machado
23 NOV > MUTE, Marta Cerqueira
24 NOV > UM SOLO PARA A SOCIEDADE, António M Cabrita e São Castro, Companhia Paulo Ribeiro
26 NOV > VESPA, Rui Horta
17 NOV a 22 DEZ > PARA UMA TIMELINE A HAVER — GENEALOGIAS DA DANÇA ENQUANTO PRÁTICA ARTÍSTICA 
EM PORTUGAL, Ana Bigotte Vieira e João dos Santos Martins
17 a 26 NOV > BOX, António M Cabrita e São Castro
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2018
16 E 17 NOV > HAPPY ISLAND, La Ribot, Grupo Dançando com a Diferença
18 NOV > UM SACO E UMA PEDRA - PEÇA DE DANÇA PARA ECRÃ, Tânia Carvalho
21 NOV > QUARTA-FEIRA: O TEMPO DAS CEREJAS, Cláudia Dias
22 NOV > A PRESENÇA DO TEXTO NA DANÇA E NO TEATRO CONTEMPORÂNEOS, Mickaël de Oliveira
23 NOV > MOVIMENTO PROSÓDICO: PALAVRAS IMPREGNADAS DE IMAGEM – O TEXTO E A DANÇA, 
Luiz Antunes
24 NOV > BIBI HA BIBI, Henrique Furtado e Aloun Marchal
25 NOV > SE NÃO SABE PORQUE É QUE PERGUNTA?, João Fiadeiro e Joaquim Alexandre Rodrigues
26 NOV > O QUE EU SOU NÃO FUI SOZINHO, João Fiadeiro e António Alvarenga
29 E 30 NOV > UM ENCONTRO PROVOCADO, Henrique Rodovalho, 
Companhia Paulo Ribeiro

2019
15, 16, 20, 22 e 23 NOV > LUGARES DO PÚBLICO NA DANÇA CONTEMPORÂNEA, 
Paula Varanda
15 NOV > COMER O CORAÇÃO EM CENA, Rui Chafes e Vera Mantero
16 NOV > INSTALAÇÃO DA DESORDEM - PROJETO EM MUTAÇÃO, Clara Andermatt e Mickaella Dantas
21 NOV > C_VIB, Yola Pinto.Simão Costa
19 NOV > MUYTE MAKER, Flora Détraz | Companhia PLI
22 NOV > PONTO ÓMEGA, Madalena Victorino e Ricardo Machado
23 NOV > UM PONTO QUE DANÇA, Sara Anjo
24 NOV >LENTO E LARGO, Jonas & Lander

2020
13 E 14 NOV > estreia // SINAIS DE PAUSA, São Castro · António M Cabrita
14 NOV > CONVERSA DE CAFÉ, com ZEFERINO COELHO
18, 19, 21, 25, 26 e 28 NOV > LUGARES DO PÚBLICO NA DANÇA CONTEMPORÂNEA, Paula Varanda
18 NOV > estreia // COREOGRAFIA, João dos Santos Martins
21 NOV > NADA PODE FICAR, um filme de Maria João Guardão
21 NOV > O QUE FAZER DAQUI PARA TRÁS?, João Fiadeiro
24 NOV > estreia // FAUSTLESS, Margarida Belo Costa
27 NOV > TIMBER, Roberto Olivan · Drumming GP



VIRIATO TEATRO MUNICIPAL

Largo Mouzinho de Albuquerque

3500-160 Viseu

BILHETEIRA 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 sábado, domingo e feriados, a bilheteira abre 2h antes,

encerrando 30 minutos após o início do espetáculo.  

GERAL 232 480 110 

SITE www.teatroviriato.com

E-MAIL geral@teatroviriato.com

estrutura financiada por:

mecenas


