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.

leitura
QR Codes

2. Aceder a todos os conteúdos.

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

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. (1999)

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.

(…) O Viriato está num permanente diálogo com a
cidade, com o país e com o mundo a partir da voz do
artista; e fá-lo numa relação de diálogo permanente
também com os seus públicos. Por isso, apresenta
uma programação muito diversificada, com todas
as disciplinas artísticas representadas, é atual e
valoriza a construção de projetos estruturantes para
a cidade. O Viriato é uma estrutura transformadora
e que tem uma responsabilidade de voz pública,
de interferir e construir uma voz pública sobre
o mundo. (…) Seria redutor pensar neste projeto
ou em qualquer outro que se dedique a uma
programação artística contemporânea numa escala
geográfica que não seja a do mundo. O Teatro Viriato
é um projeto de todos. Não esquece a sua missão
territorial nem a escala do mundo.”
Paula Garcia, Presidente da Direção do Centro de Artes
do Espetáculo de Viseu, Associação Cultural
e Pedagógica (CAEV), in Expresso, 02/02/19
a propósito da celebração dos 20 anos de atividade
do Teatro Viriato.

GRÁFICOS DO TEATRO E DAS COISAS
por GONÇALO M. TAVARES

ACTIVIDADES QUE MELHORAM
A INTENSIDADE CARDÍACA

33%

ir ao teatro

33%

apaixonar-se

17%

andar

17%

deixar de olhar
tanto para o ecrã
Intensidade cardíaca (IC) – número de exaltados
batimentos de um coração contente.

ACTIVIDADES QUE MELHORAM
A INTENSIDADE CEREBRAL

46% ir ao teatro
18%

ler

18%

viajar

18%

conversar com
pessoas lúcidas
Intensidade Cerebral – número de exaltados saltos
de um grupo de neurónios claramente contentes.
(O autor escreve segundo o antigo acordo ortográfico.)

EDITORIAL

Nada se perde SE tudo se transforma
Estávamos convencidos de que tínhamos encontrado A forma de viver.
O caminho estava certo, o percurso era linear e sempre em frente
e sempre melhor. E se não conseguíssemos atingir um objectivo,
mudávamos de casa, de parceiro, de profissão, de cidade, de país, de
posição, de nome; em suma, de vida. Para tudo parecia haver uma
solução, uma teoria, uma receita, uma hipótese melhor para um
problema sempre resolúvel e, se não o conseguíssemos, é porque
ainda não tínhamos dado o nosso melhor. Habituámo-nos tanto a tudo o
que já somos que perdemos a capacidade de considerar o improvável.
Não é a primeira vez na História que passamos por uma peste, uma
tragédia, uma catástrofe. Mas é a primeira vez que a vivemos em
simultâneo, sem fuga possível.
Uma voz que desconhecíamos ter põe à prova tudo o que já sabíamos
de cor:
Qual é A grande questão? Continuar? Perceber? Transformar? Ouvir?
Falar?
As teorias multiplicam-se, divergem, confundem-se, contradizem-se.
E perante o desafio da Esfinge, devemos estar à altura de uma boa
resposta. Mas também é perante a exigência de dias como estes que o
hábito de seguir uma voz unívoca, que nos dite o caminho, torna mais
fácil a crença no fim das coisas, em vez da intrínseca e fundamental
necessidade de transformação.
É nestes momentos que um teatro de portas abertas é fundamental.
Um lugar onde devemos debater o que ainda não sabemos. Sem
respostas exactas, sem declarações definitivas nem resultados
incontornáveis. Um lugar onde podemos encontrar sábios oriundos
de diferentes filosofias e geografias e descobrir um imenso leque de
alternativas. Em cena, partilhamos a convicção comum na capacidade
de reinvenção do ser humano.
Um teatro é um ginásio de fitness utópico, promovendo o encontro
quando os noticiários o condenam, permitindo o abraço ou o beijo

EDITORIAL

(em cena), quando ele é olhado de soslaio na rua, amplificando as
revoltas quando estas são silenciadas, velando os nossos mortos
quando minimalizam os funerais, vivendo outras vidas que, quem sabe,
ainda vamos a tempo de tentar.
Um palco, seja ele de tábuas, de cimento ou mesmo digital, é o lugar
do ensaio permanente da empatia, o ringue das raivas na presença de
árbitros, o exercício do humor e da liberdade perante a injustiça. Um
espaço para a ternura, para o toque e sempre, sempre, mas mesmo
sempre, para expormos a nossa fragilidade. Se cairmos, há sempre
quem nos agarre. Se cometermos um erro há sempre quem nos
corrija; temos sempre uma nova oportunidade.
Talvez nenhuma outra época tenha precisado tanto deste espaço, onde
se estreitam relações, se redefinem afectos, se potenciam afinidades,
e onde se encontram os pares, os parceiros, as cidades e as culturas
divergentes, os patrícios e os Outros que, tão frequentemente,
chamamos de bárbaros.
Durante os próximos meses encontrarão neste teatro muitas vozes
que, de maneiras muito diversas, nos falam do que somos e do que
poderemos vir a ser!
Um artista, um programador, um pensador, não é mais do que um
humilde detector de sintonias ou um tradutor das múltiplas vozes
silenciadas que habitam os corredores dos nossos dias; um devoto
cúmplice da realidade que percorre, implacável, as nossas horas,
inevitavelmente a caminho do amanhã. Um performer, um músico,
um coreógrafo, um escritor, cria acreditando que cada árvore que cai
sozinha na floresta tem uma multidão para a ouvir.
É para essa antecâmara, a de um futuro próximo, onde se vê além
do visível, que vos convidamos a entrar, através de cada um dos
espectáculos da nossa programação.
Da minha parte, e sempre que possível, estarei à porta, para os receber,
saber como estão, como param os ânimos, de onde sopram os ventos e os
tempos, e para garantir que a nossa sala vos acolhe à temperatura ideal!
Patrícia Portela
(A autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico.)

PROGRAMAÇÃO SET/DEZ

SETEMBRO
18 e 19

sex e sáb

21h30

OS TRÊS IRMÃOS · estreia

22

ter

21h30

I AM NOT YOUR NEGRO

cinema

26

sáb

16h30

FLANZINE #21 FUTURO

fanzine

26

sáb

21h30

AURORA NEGRA

30

qua

21h30

MÁRIO LAGINHA TRIO
QUE JAZZ É ESTE?

música

03

sáb

21h30

DINO D’ SANTIAGO

música

05

seg

16h00

NOITE FORA...
JOSÉ MARIA VIEIRA MENDES

08
09

qui
sex

10h30 e 15h00
19h00

ASSIM DEVERA EU SER

música

10

sáb

21h30

LUÍS LAPA | CANTIGAS DA LUA

música

13
14

ter
qua

10h30 e 15h00
10h30

DENTRO DO CORAÇÃO

dança

17

sáb

21h30

COMÉDIA DE BASTIDORES

teatro

24

sáb

16h00

ÀS CEGAS...

25
26

dom
seg

18h00
10h30

A GAIOLA

26 a 30

seg a sex

horários a definir
com as escolas

RELIGIÃO E MORAL

29

qui

19h00

A CASA NA PRAÇA TRUBNAIA
VISTACURTA

31

sáb

11h00

UM PIANO AFINADO PELO CINEMA
VISTACURTA

concerto
comentado

31

sáb

15h00

PORTUGAL, MIGRAÇÃO, INTERIOR.
E O CINEMA
VISTACURTA

sessão-debate

dança

teatro

OUTUBRO

leitura
encenada

visita guiada
teatro
palestra
performance
filme-concerto

PROGRAMAÇÃO SET/DEZ

NOVEMBRO
06

sex

21h30

13 a 28

TALVEZ... MONSANTO · estreia

cruzamento
disciplinar

NEW AGE, NEW TIME

13 e 14

sex e sáb

21h30

SINAIS DE PAUSA · estreia

14

sáb

18h00

CONVERSAS DE CAFÉ
ZEFERINO COELHO

18

qua

21h30

COREOGRAFIA

dança

qua e qui

18h30 às 20h00

oficina

21 e 28

sáb

15h00 às 16h30

LUGARES DO PÚBLICO
NA DANÇA CONTEMPORÂNEA

21

sáb

17h00

JOÃO FIADEIRO | ESTE AFECTO
QUE ME OCUPA · antestreia

21

sáb

21h30

O QUE FAZER DAQUI PARA TRÁS?

24

ter

21h30

FAUSTLESS · estreia

dança

27

sex

21h30

TIMBER

dança

18, 19,
25 e 26

dança
conversas

documentário
performance

DEZEMBRO
13º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DA PRIMAVERA

01, 02, 16, 17 e 19
09
10
11
12

qua
qui
sex
sáb

10h30
10h30 e 15h00
10h30
16h00

GABO · estreia

12

sáb

21h00

GABO
+ GABO, POSSO ENTRAR AÍ?

música

dança

dança
+
documentário

O propósito de um teatro é apresentar espectáculos
num palco, para uma plateia; é o que se diz por aí, à
boca cheia. Se um teatro não tem um cartaz ou, mesmo
em situação de pandemia, se não está em permanente
estado de festival, é um teatro inactivo, sem energia, sem
programação, em suma, um lugar que não existe porque
não se vê.
Mas... e se for ao contrário? E se um teatro for o último
bastião da invisibilidade dos nossos dias? Um lugar de e
para uma permanente construção, que cuida e acarinha
tudo aquilo que “não vem nos jornais”? Tal qual cantaria o
bardo Chico Buarque sobre a dor...
Neste Lugar, treinaremos o olho a ver a invisibilidade que
subirá todas as noites ao palco. As mortes, as dúvidas,
as paixões assolapadas, as frustrações e mesmo as
nossas vergonhas, tudo estará no Lugar, sempre que
nos colocarmos, quais marias-antonietas, debaixo da
guilhotina das luzes, sempre que oferecermos o nosso
corpo e a nossa mente a um espectáculo.
Patrícia Portela
(A autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico.)

DANÇA

18 e 19
SETEMBRO

sex e sáb 21h30
m/ 12 anos

ESTREIA

OS TRÊS IRMÃOS
um espetáculo de VICTOR HUGO PONTES
com texto original de GONÇALO M. TAVARES

Alô, alô tenho um problema.
Um problema grave.
Perdi o meu pai.
Sabem onde ele está?

© José Caldeira

“Os Três Irmãos”, Gonçalo M. Tavares

SALA DE ESPETÁCULOS

OS TRÊS IRMÃOS
PT

Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos
imaginados pelo escritor Gonçalo M. Tavares para esta nova
criação. Abelard, Adler e Hadrian são “Os Três Irmãos”: quando
se encontram naquele não-lugar, procuram o rasto dos seus
pais, marcam a giz a sua ausência, lavam-se, comem juntos à
mesa, carregam os corpos uns dos outros em sacrifício ritualizado,
carregam-se aos ombros, vivem em fuga, praticam o jogo perigoso
do encontro com o passado. Abelard, Adler e Hadrian tentam fazer a
sua ligação à terra e sobreviver à existência uns dos outros, mesmo
se esta houver sido esburacada a berbequim, enrodilhada numa
trouxa de roupa, transportada num carrinho de mão.

EN

Victor Hugo Pontes puts on stage three dancers imagined by the writer
Gonçalo M. Tavares for this new creation. Abelard, Adler, and Hadrian
are “Os Três Irmãos” (The Three Brothers): when they are in that non-place, they look for the trail of their parents, they play the dangerous
game of encountering the past.

duração a definir
preço A: 103 (plateia e camarotes)
/ 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Direção artística Victor Hugo Pontes Texto original Gonçalo M. Tavares Interpretação
Dinis Duarte, Paulo Mota e Valter Fernandes Música original Joana Gama e Luís
Fernandes Cenografia F. Ribeiro Desenho de luz e direção técnica Wilma Moutinho
Figurinos Cristina Cunha e Victor Hugo Pontes Consultoria artística Madalena Alfaia
Apoio à residência O Espaço do Tempo, Circolando, Lugar Instável e Centro Cultural
Vila Flor Coprodução Nome Próprio, Casa das Artes de VN Famalicão, Cine-Teatro
Louletano, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Municipal do Porto e Teatro Viriato
A Nome Próprio é uma estrutura residente no Teatro Campo Alegre, no âmbito
do programa Teatro em Campo Aberto e tem o apoio da República Portuguesa –
Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes

UM ATO DE FÉ
NA CRIAÇÃO
“O corpo esteve numa ilha e tivemos de
o ir lá buscar.” Assim concluiu o bailarino
Dinis Duarte sobre o seu regresso à dança
após quatro meses sem exercitar um passo.
Recomeçar, ou começar, depois de um
tempo em que (não) se viveu é um ato de fé
na criação. (Não um auto-de-fé, veja-se.)
O mesmo se passa com a nova obra de Victor
Hugo Pontes. Um primeiro e corajoso salto
no escuro neste mundo transformado após
a quarentena.

A estreia de “Os Três Irmãos” marca o regresso
de Victor Hugo Pontes ao Teatro Viriato
depois de “Zoo” em 2013 e de “Se alguma vez
precisares da minha vida, vem e toma-a” em
2016. Aqui fica o convite para descobrir mais
sobre estas e outras criações do coreógrafo.
www.nomeproprio.pt

CINEMA

22
SETEMBRO

ter 21h30
m/ 12 anos

I AM NOT YOUR NEGRO
de RAOUL PECK
40 ANOS DO POLITÉCNICO DE VISEU

© DR

“A história do negro na América é a história da América. Não é uma
história bonita.” Palavras de James Baldwin. Foi isso que o escritor
quis contar em “Remember This House”, escrito após o assassinato de
três dos seus amigos mais próximos: Medgar Evers, Malcolm X e Martin
Luther King – e, que não chegou a terminar até à sua morte, em 1987.
Este documentário dá voz às palavras de Baldwin.

SALA DE ESPETÁCULOS

I AM NOT YOUR NEGRO
PT

Em 2020, ano em que se celebra o 40.º aniversário do Politécnico de
Viseu (PV), o Cine Clube de Viseu dedica um ciclo de cinema a obras
em que o conhecimento ocupa um lugar soberano. Para isso, foram
selecionadas quatro projeções que colocam em destaque o papel da
educação e o seu contexto sociopolítico, e os desafios que hoje se
colocam à humanidade.
Devido a circunstâncias várias que levantam incertezas em relação
à abertura de certos espaços e fruto de cumplicidades de longa data,
o Cine Clube de Viseu atira, certeiramente, a primeira sessão deste
ciclo para os braços do Teatro Viriato, e o encontro não poderia
encaixar melhor. Na semana em que recebemos o espetáculo
“Aurora Negra”, esta sessão de cinema contará com a presença da
sua equipa artística.
“I Am Not Your Negro” é uma reflexão sobre as lutas históricas pela
igualdade de direitos e a forma como o tema se mantém atual
e pertinente no contexto do século XXI. Contra a intolerância, o
privilégio e a desigualdade, sem vitimização, nem floreados.

EN

To celebrate the 40th anniversary of the Polytechnic of Viseu, Cine
Clube de Viseu dedicates a cinema cycle to four films that highlight the
role of education in society. The first session will take place at Teatro
Viriato with the film “I Am Not Your Negro” by Raoul Peck. A film about
the historic struggles of black people for equal rights in America, and
against intolerance and inequality.

95 min. aprox.
Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira
através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Realização Raoul Peck
A partir de texto de James Baldwin Narração Samuel J. Jackson

FANZINE

26
SETEMBRO

sáb 16h30
m/ 6 anos

FLANZINE #21 FUTURO
LANÇAMENTO POP-UP

Quando o projeto “FLANZINE” teve início, em 2013, tinha tudo para correr
mal mas, contrariando as leis de Murphy e Keynes, a revista acabou por
se materializar. Uma revista inspirada nos velhos fanzines, idealizada no
Facebook, por dois amigos virtuais, João Pedro Azul e Luís Olival, unidos na
ressaca de uma geração que resiste, sobrevivendo através de humor negro.
in flanzine.com

FLAN21NE — F U T U R O
Regina Guimarães, Ana Luísa Amaral, Isabel de Sá, Daniel Maia-Pinto Rodrigues,
Fernando Luís Sampaio, Fernando Pinto Amaral, Jorge Aguiar Oliveira, Rosa Alice

Branco, Carlos Mota de Oliveira, José Carlos Barros, Pedro Barbosa, Nuno Moura,

Luca Argel, João Silveira, Ramiro S. Osório, Luís Carmelo, Esgar Acelerado, Ricardo
Fonseca Mota, Rachel Caiano, João Habitualmente, Marta Madureira João Gesta,

Beatriz Bagulho, Nuno Miguel Guedes, Pedro Simões, João Paulo Esteves da Silva, Alex
Gozblau, Bernardo Guerra Machado, ALEXAndra, João Rios, Yara Kono, Diego Armés,
André da Loba, Rita Taborda Duarte, João Concha, Alexandre Andrade, Mariana

Malhão, Catarina Santiago Costa, Maria da Luz Rivara, Filipe Homem Fonseca, death_
by_pinscher, Cláudia R. Sampaio, Marta Bonito, Miguel de Carvalho, Graça Martins,

Lena Muniz, Alexandre Sarrazola, Ana Pessoa, Eduarda Neves, Patrícia Portela, Dr. M,
Diogo Martins, Afonso Cruz, João Sousa Cardoso, Pedro Proença, Cláudia Clemente,
Pedro Tiago, Amanda Vital, Rogério Nuno Costa, Ana Teresa Vicente, Carla Carbone,
Susana Paiva, Estelle Valente, Juliana Maar, Sara Rocio, Mag Rodrigues, Guilherme

Alves, Nelson d’Aires, João Mortágua, José Valente, Marta Bernardes, Susana Chiocca,
Sofia Marques Ferreira, Lígia Soares, Catarina Gonçalves, Ianina Khmelik, Tó Trips,

Raquel Castro, Joana Gama, Vítor Rua, A Favola da Medusa, Israel Pimenta, Alexandra
Ramires, Laura Gonçalves, Filipe Marques, Joana Nogueira, Miguel Clara Vasconcelos,

Maria Joana Figueiredo, Carolina Morais Fonseca, Betânia Liberato, André Couto, PAM,
Ana Deus, Manel Rei, Sara Macedo, Nuno Leão, António Poppe, Ricardo Marques,

© DR

Ricardo Tiago Moura, Antoine Pimentel, Colectivo SPA, Ana Saramago e Mário Cunha

CAFÉ DO TEATRO

FLANZINE #21 FUTURO
PT

A “Flanzine” pegou na “MALA” em setembro de 2013 e, incentivado
pelo discurso pouco amoroso dos deuses em queda da economia,
João Pedro Azul, o seu editor, com Luís Olival e Filipa Campos dá
o primeiro passo perante o abismo. Tem sido uma viagem longa,
desde essa primeira edição, que agora nos convida a rumar ao
“FUTURO” com o número 21 desta fanzine.
Em 2020, na companhia da dupla lina&nando no design, Isaque
Ferreira, ávido leitor de poesia, e da ilustradora Mariana, a
Miserável, os editores cozinharam um sortido com mais de cem
autores, divididos por pontos de açúcar que vão da pérola ao
caramelo e representam a diversidade de perspetivas de futuro a
partir de um presente pandémico.
Nesta nova temporada no Teatro Viriato surge um lançamento pop-up do futuro, incerto ou decidido, pensado ou desejado, repentino
ou infligido nas páginas desta “Flanzine #21” e na companhia dos
editores e autores convidados. Serve-se com pudim flã!

EN

The “Flanzine” packed it’s “Suitcase” (“MALA” it’s first issue), in
September 2013, and left for the “FUTURE”. Inside this suitcase,
encouraged by the unloving speech of the falling gods of the market
and the economy, and in a contortionist way, João Pedro Azul, its editor,
with Luís Olival and Filipa Campos takes the first step towards the
abyss. With long anticipations, the 21st issue of this fanzine has now a
pop up launch with Teatro Viriato.

duração a definir
Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira
através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Capa Mariana, a miserável Design lina&nando Coordenação Editorial João Pedro Azul
& Isaque Ferreira Revisão Gonçalo Mira Apoio Técnico Paulo Pinto Produção Cabe Cave
Associação Cultural | Esta apresentação é feita em parceria com o Café do Teatro

TEATRO

26
SETEMBRO

sáb 21h30
m/ 16 anos

AURORA NEGRA
de CLEO TAVARES, ISABÉL ZUAA e NÁDIA YRACEMA
2ª edição BOLSA AMÉLIA REY COLAÇO 2019

Pretas preteridas e invisíveis. Caminhámos sozinhas por tempos sem
fim e aprendemos a levantar-nos quando o amor já não estava a ser
servido.

© DR

“Aurora Negra”, Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema

SALA DE ESPETÁCULOS

AURORA NEGRA
PT

O canto começa na voz de uma mulher que fala. Fala crioulo. Fala
tchokwe. Fala português. Em cena, três mulheres negras na
condição de estrangeiras em lugares onde são faladas essas três
línguas. Em cada mulher uma essência, uma personalidade e uma
trajetória cruzam-se com a certeza de que nada voltará a ser igual
depois deste encontro.
Em “Aurora Negra”, um espetáculo de teatro, Cleo Tavares, Isabél
Zuaa e Nádia Yracema procuram as raízes mais profundas das suas
culturas. Celebram o seu legado e projetam um caminho onde se
afirmam como protagonistas das suas histórias.

EN

A play about the black woman and her role in a society that sees her as
a foreigner. The performers seek to establish a deep connection to their
cultural heritage by celebrating their legacy and designing a path where
they assert themselves as protagonists of their own stories.

90 min.
preço A: 103 (plateia e camarotes)
/ 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Direção artística, criação e interpretação Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema
Cenografia Tony Cassanelli Conceção de figurinos Maria dos Prazeres, Marina
Tabuado Direção técnica, desenho de luz e mapeamento de vídeo Felipe Drehmer
Sonoplastia e composição original Carolina Varela e Yaw Tembe Desenho de som Tuff
Estúdios - João Santos Adereços e styling Eloisa Ascensão, Jorge Carvalhal Apoio à
dramaturgia Sara Graça e Teresa Coutinho Apoio ao movimento Bruno Huca Apoio à
pesquisa Melánie Petremont Apoio à criação Bruno Huca e Inês Vaz Administração
e Produção Cama A.C, Daniel Matos e Joana Duarte Direção de produção Maria
Tsukamoto Assistência de produção Filipa Garcez Coprodução TNDM II, Centro
Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo e Teatro Viriato (2ª edição Bolsa Amélia
Rey Colaço) Apoio Alkantara e Casa Independente
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A história dos negros em Portugal é também a história de Portugal

“Aurora Negra” teria subido ao palco do
Teatro Viriato a 22 de maio de 2020. Na
impossibilidade do encontro, Cleo Tavares, Isabél
Zuaa e Nádia Yracema chegaram a casa de 332
espectadores, tantos quantos os lugares da
nossa sala, através de um postal. Nesse instante
marcámos a (nova) possibilidade de as
(re)encontrarmos ao vivo a 26 de setembro.

Os bilhetes previamente adquiridos mantêm-se válidos para a nova data.
Caso pretenda reembolso ou troca de bilhete para outro espetáculo deve entrar
em contacto com a bilheteira do Teatro Viriato através do número 232 480
110 ou através do e-mail: bilheteira@teatroviriato.com até 5 dias antes deste
espetáculo.

BOLSA
AMÉLIA REY COLAÇO
“Aurora Negra” foi o vencedor da 2ª edição da
Bolsa Amélia Rey Colaço (2019), promovida
pelo Teatro Viriato (Viseu), pelo Teatro
Nacional D. Maria II (Lisboa), pelo Centro
Cultural Vila Flor (Guimarães) e pel’ O Espaço
do Tempo (Montemor-o-Novo), parceiros que
se juntam para descobrir e divulgar novas
vozes apoiando a criação de espetáculos de
jovens artistas e companhias emergentes em
língua portuguesa.
“Ainda Estou Aqui”, de Tiago Lima, é o
vencedor da 3ª edição. Um espetáculo
sobre o entretenimento e a solidão que será
apresentado em 2021.

Saiba mais sobre a
Bolsa Amélia Rey Colaço aqui.

O PESO DOS DIAS
Num ano em que não deixámos de vir para
a rua em nome da igualdade de direitos em
todo o mundo, o espetáculo “Aurora Negra”,
de Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema,
nasce da constatação da invisibilidade a que
os corpos negros estão sujeitos nas artes
performativas em Portugal. É a urgência e a
vontade de celebrar todos aqueles que lutam
para que este seja um lugar melhor que nos
obriga a escrever, a documentar a revolta e a
subir aos palcos. Neste processo de dar voz à
diversidade de falas que habita este país, por
vezes somos presos, por vezes silenciados,
por vezes mortos à queima-roupa como
aconteceu a Bruno Candé, ator da companhia
de teatro Casa Conveniente, no passado mês
de julho em Moscavide. É com o peso da sua
morte recente que escrevemos este programa
e afirmamos: Trazer este espetáculo a Viseu é
indispensável!

EM TEMPO DE VIDAS
E ROTINAS SUSPENSAS
Para dar resposta aos tempos que
atravessamos, a programação do festival
“Que Jazz É Este?”, da Gira Sol Azul, foi
redesenhada. A oitava edição está a
acontecer desde 22 de julho e termina a
30 de setembro, desta vez, em cinco dias
não consecutivos. Sempre à quarta-feira, e
mantendo os ingredientes que garantem a
sua ligação à comunidade e ao público em
tempo de vidas e rotinas suspensas, este
festival fecha com chave de ouro e, pela
primeira vez, no Teatro Viriato a 30 de
setembro. Porque é “necessário insistir na
continuidade e em mantermo-nos ativos e
criativos”. É para isso que cá estamos, em
profunda sinergia.

MÚSICA

30
SETEMBRO

qua 21h30
m/ 6 anos

MÁRIO LAGINHA TRIO
QUE JAZZ É ESTE? FESTIVAL DE JAZZ DE VISEU
GIRA SOL AZUL

Num ano em que muitos festivais foram cancelados e outros tantos
viram a sua programação adiada para o próximo ano, tudo o que se
consiga fazer acontecer, mesmo que numa escala mais pequena ou em
dinâmicas menos intensas, é importantíssimo e sabe a água no deserto:
mesmo quando pouca, é vital.

© Márcica Lessa

Ana Bento, in Gerador, julho 2020

SALA DE ESPETÁCULOS

MÁRIO LAGINHA TRIO
PT

Na sua oitava edição, o festival “Que Jazz É Este?”, promovido pela
Gira Sol Azul, traz ao palco do Teatro Viriato o trio “maravilha” do
jazz português formado por Mário Laginha no piano, Bernardo
Moreira no contrabaixo e Alexandre Frazão na bateria.
A cumplicidade que os une enquanto músicos e amigos é bem
visível nos seus concertos. Para eles, tocar um instrumento é um
gesto de risco, um ato de prazer e a celebração de estar vivo. Não! É
muito mais do que isso, é um momento de degustação da felicidade.
Por isso, em palco ou na plateia este será um concerto para provar
deste néctar dos deuses.

EN

In a new format, reflecting the times we are living, the festival “Que
Jazz É Este?” (Which is this Jazz?) brings us a jazz concert by the
Portuguese Mário Laginha Trio. United by music and friendship, three
musicians share the stage: Mário Laginha on the piano; Bernardo
Moreira on double bass; and Alexandre Frazão on drums.

75 min.
Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira
através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Com Mário Laginha (piano), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Alexandre Frazão
(bateria) Produção Gira Sol Azul / Que Jazz É Este? Festival de Jazz de Viseu
Apoio Município de Viseu Financiamento Viseu Cultura

MÚSICA

03
OUTUBRO

sáb 21h30
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. Inspiro-me em tudo isso. (…) Está na hora de
podermos usufruir disso porque é bonito. Não é uma ameaça à nossa
cultura. É o contrário. É dizer que é disto que somos feitos, que todos derivamos de imensas coisas. Somos todos mistura. Somos todos crioulos.

© Chris Costa

Dino D’ Santiago in Público, abril 2020

SALA DE ESPETÁCULOS

DINO D’ SANTIAGO
PT

Com um disco lançado durante o período de quarentena, e sem
aviso prévio, Dino D’ Santiago apresenta-se num concerto que
concilia sonoridades africanas com influências de música eletrónica
e uma voz quente próxima dos territórios R&B.
No repertório deste espetáculo sobem ao palco temas de “Kriola”,
o seu disco mais recente; “Mundu Nôbu”, álbum lançado em 2018;
e “Sotavento”, EP que chegou ao público em 2019. “Uma cachupa
instrumental” que combina tradição e contemporaneidade, num
concerto em que o mais difícil vai ser ficar sentado…

EN

With an album released in the middle of quarantine, and without prior
notice, Dino D’ Santiago performs in this concert, at Teatro Viriato, that
combines Cape Verdeans sounds with influences of electronic music
and a warm voice close to the R&B territory. On stage, he will perform
a repertoire from his latest album, “Kriola”, but also from his previous
works: “Mundu Nôbu” and “Sotavento”.

60 min.
preço B: 153 (plateia e camarotes)
/ 103 (frisas frontais) / 7,503 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Voz e composição Dino D’ Santiago Back Vocals e instrumentistas Nayela Simões,
Sol Lopes e Sofia Grácio Técnico de som Bruno Lobato Técnico de monitores
Pedro Gerardo Técnico de luz Diogo Mendes Road manager André Ryder
Produção Rita Queiroz / Arruada

Já tínhamos anunciado que Dino D’ Santiago se
apresentaria no Teatro Viriato a 20 de junho de 2020.
Na impossibilidade dessa comunhão, entre essa e esta
nova data (03 de outubro) foi lançado um novo disco
que contou com a participação dos músicos Seiji,
Branko, Pedro, Kalaf Epalanga, Toty Sa´Med,
Djodje Almeida, Toni Economides, e dos ‘rappers’
Julinho KSD e Vado MkKA, e que teremos a
oportunidade de ouvir ao vivo.

Os bilhetes previamente adquiridos mantêm-se válidos para a nova data.
Caso pretenda reembolso ou troca de bilhete para outro espetáculo deve entrar em
contacto com a bilheteira do Teatro Viriato através do número 232 480 110 ou através
do e-mail: bilheteira@teatroviriato.com até 5 dias antes deste espetáculo.

Acompanhe o trabalho de
Dino D’ Santiago em:
spotify.com

LEITURA ENCENADA

05
OUTUBRO

seg 16h00
m/ 12 anos

NOITE FORA:

LEITURA E CONVERSAS SOBRE TEATRO
coordenação SÓNIA BARBOSA ARTISTA ASSOCIADA
artista convidado JOSÉ MARIA VIEIRA MENDES

© Terceiro Olho

PESSOA 12: Eu só acho é que não faz sentido, Max. Faltam dados, falta
qualquer coisa, não se percebe. Se calhar eu também estava cansada e
posso estar a ser injusto, mas... Tem de se perceber mais, tens de contar
mais coisas. Há demasiado... não sei... não se vê nada, parece que está tudo
escondido. Não se vê nada e portanto não há nada. É uma sensação de vazio.
“Dicionário”, José Maria Vieira Mendes

SALA DE ESPETÁCULOS

NOITE FORA
PT

Pela primeira vez, dirigida especificamente a um público
adolescente, esta nova edição de “Noite Fora” conta com a
participação de José Maria Vieira Mendes, dramaturgo e membro da
direção artística do Teatro Praga.  
“Dicionário”, a obra da sua autoria que escolheu para esta
noite, convida-nos a refletir sobre o comportamento socialmente
aceite, reproduzindo a experiência de ter de lidar com opiniões
sobre o nosso estar, bem como a experiência de querer opinar
sobre o estar dos outros com o objetivo de criar proximidade.  
Max, protagonista quase silencioso, irá encontrar-se e cruzar-se com pessoas que irão propor outras formas de “entrar”,
“sair”, “dançar”, “fazer” ou “viver” como se a vida fosse um
dicionário e estar nela uma tentativa de corresponder às suas
definições. Experiências que não pertencem apenas a um jovem em
crescimento, mas que perduram pela vida.

EN

For the first time specifically aimed at a younger audience, the
special guest of the newest edition of “Noite Fora” (“Night Out”) is the
playwright José Maria Vieira Mendes. Having “Dicionário” (“Dictionary”),
one of the plays he wrote, as a starting point to a session that invites
participants to read and discuss the text together.

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
Encenador convidado José Maria Vieira Mendes Texto “Dicionário”,
de José Maria Vieira Mendes / Teatro Praga

COZINHAMOS NOVAS
ALQUIMIAS?
Alexandre Dal Farra e Patrícia Portela,
Alex Cassal, Fraga, Guilherme Gomes,
Sara Barros Leitão, Paula Diogo e a própria
Sónia Barbosa já participaram em
“Noite Fora”, escolhendo uma obra e propondo
uma leitura encenada com atores da nossa
praça. Destes encontros surgiram já novas
obras e novas cumplicidades em palco. Se és
ator, ou performer profissional, da região de
Viseu, ou se te encontras a estudar na área das
artes performativas e estás interessado em
participar nestas leituras, não hesites
em contactar o Teatro Viriato para
geral@teatroviriato.com. Quem sabe,
cozinhamos novas alquimias.  
Criado em 2018, “Noite Fora” é um projeto
do Teatro Viriato coordenado por Sónia
Barbosa (Artista Associada) e promove o
encontro e a descoberta de textos dramáticos
(contemporâneos ou clássicos, portugueses
ou estrangeiros) através de leituras encenadas
por artistas convidados, seguidas de acalorados
debates com o público.

O QUE PERMANECE
TAMBÉM É FUTURO
Enquanto nos envolvemos na construção dos
alicerces para mudanças futuras, mantemos
um olho atento no passado e naqueles que se
atreveram a sonhar, transformando o nosso
presente através da sua arte.
No ano em que se celebra o centenário do
nascimento de Amália Rodrigues, trazemos
para o presente a memória do repertório da
fadista, através da música e da fotografia.
Para tal, coproduzimos o concerto “Assim
Devera eu Ser”, de Catarina Moura, Celina
da Piedade, Sara Vidal e do Ricardo Silva que
apresentamos no nosso palco a 08 e 09 de
outubro; e lançámos um desafio
a António M Cabrita para que criasse uma
exposição sobre a fadista portuguesa a partir
do espólio do seu avô, o fotógrafo Augusto
Cabrita, que apresentamos no nosso foyer
até ao final de 2020. Afinal, o que permanece
também é futuro.

MÚSICA

08 e 09
OUTUBRO

qui 10h30 e 15h00 · Escolas (Pré-Escolar e 1º ciclo)
sex 19h00 · Famílias (m/ 3 anos)

ASSIM DEVERA EU SER
de CATARINA MOURA, CELINA DA PIEDADE,
SARA VIDAL e RICARDO SILVA

Do que gostava mesmo de ver era aquelas raparigas muito bem
arranjadas a serem muito amadas. Pintava-me com papel grosso
que quando molhado deita tinta. Fazia umas rosetas na cara, punha
uns lenços na cabeça, e punha-me a cantar e a representar frente ao
espelho. Tenho o sonho de ser ARTISTA.

© DR

“Assim Devera eu Ser”

SALA DE ESPETÁCULOS

ASSIM DEVERA EU SER
PT

Este concerto ilustrado recupera o repertório de Amália Rodrigues e
revisita o tempo em que a fadista cantava enquanto bordava, cantava
enquanto engomava, cantava enquanto vendia fruta nas ruas.
As criadoras e intérpretes Catarina Moura, Celina da Piedade, Sara
Vidal e Ricardo Silva juntaram-se para dar a conhecer ao público
mais jovem as histórias e canções de uma das mais importantes
fadistas portuguesas.
Um espetáculo que desafia o público a aprender as cantigas da
Amália menina bordadeira e da Amália mulher fadista. E tão bem
que ela cantava!

EN

This illustrated concert recovers Amália Rodrigues’s repertoire,
bringing the stories and songs of one of the main Portuguese “fadistas”
(Fado singer) to a younger audience.

45 min.
preços únicos: 2,503 (Escolas) · 43 (Famílias) // descontos não aplicáveis

Cocriação e interpretação Catarina Moura (voz), Celina da Piedade (voz e acordeão),
Sara Vidal (voz e harpa) e Ricardo Silva (guitarra portuguesa) Encenação/dramaturgia
José Rui Martins, a partir da biografia “Amália”, de Vítor Pavão dos Santos Consultoria
musical Amélia Muge Seleção de poemas e adaptação musical Amélia Muge, Catarina
Moura, Celina da Piedade, José Martins, Ricardo Silva e Sara Vidal (a partir dos
poemas de Amália Rodrigues e cancioneiro tradicional português)
Ilustração e animação Cátia Vidinhas Vídeo Eduardo Pinto e Luís Pedro Madeira
Figurinos Cláudia Ribeiro Produção executiva Tarrafo - Associação Cultural
Coprodução CCB/Fábrica das Artes, Teatro Viriato e Cine-Teatro Louletano
Agradecimento Escola da Noite-Teatro da Cerca de São Bernardo
e Lameirinho Uma encomenda CCB/Fábrica das Artes

“Assim Devera Eu Ser” teria sido apresentado a 27
e 28 de março de 2020. No Dia Mundial do Teatro, e
respondendo ao nosso repto: o que gostaria de ver
no Teatro quando regressasse, a professora Sandra
Tavares da Escola Básica de Paradinha (Viseu) desejou
estar sentada na plateia deste espetáculo. Catarina
Moura, uma das criadoras e intérpretes de “Assim
Devera Eu Ser...” não hesitou e respondeu, sem demora,
com uma animação que ofereceu a todos os alunos
de todas as escolas e a promessa de regressar muito
em breve, ainda este ano... a 08 e 09 de outubro,
sabemos agora.

Os bilhetes previamente adquiridos mantêm-se válidos para a nova data. Caso
pretenda reembolso ou troca de bilhete para outro espetáculo deve entrar em
contacto com a bilheteira do Teatro Viriato através do número 232 480 110
ou através do e-mail: bilheteira@teatroviriato.com até 5 dias antes deste
espetáculo.

Fica o convite para revisitar esse
desejo-oferta da professora Sandra
Tavares e da artista Catarina Moura.

MÚSICA

10
OUTUBRO

sáb 21h30
m/ 6 anos

LUÍS LAPA | CANTIGAS DA LUA
OS CAMPOS MINADOS DO AMOR

Tenho medo de não te abraçar.
Antes de outro amor me seduzir
E voltar a ter de te perder
Sem poder dizer se sim ou não.

© DR

“Just Fado”, Cantigas da Lua

SALA DE ESPETÁCULOS

LUÍS LAPA | CANTIGAS DA LUA
PT

Apesar de recente, o coletivo Cantigas da Lua, cujo mentor Luís
Lapa é natural de Viseu, é já um projeto musical promissor, com
uma linguagem musical atual, aberta, e sem pruridos de qualquer
espécie, a não ser os que advêm de uma exigência de qualidade da
qual não abrem mão.
As canções originais deste trio são da autoria (letra e música) de
Luís Lapa, que se associou à juventude e pureza da voz de Ana
Lua Caiano e à sobriedade e sabedoria do contrabaixo de José
Monteiro para criar uma música de fusão entre os ritmos do mundo
e a tradição portuguesa. Sonoridades para ouvir neste concerto
intitulado “Os Campos Minados do Amor”, que irá com certeza
despertar emoções à flor da pele.

EN

Despite being recent, the collective Cantigas da Lua, whose mentor
Luís Lapa is from Viseu, is already a promising musical project, with
a current, open musical language, and without any rashes of any kind,
except those arising from a demanding quality that they don’t give up.

90 min.
preço único 53 // descontos não aplicáveis

Voz Ana Lua Caiano Guitarra, composição e textos Luís Lapa
Contrabaixo José Monteiro

Os tempos intermitentes que vivemos abrandaram
o ritmo de trabalho do coletivo Cantigas da Lua.
O concerto “Os campos minados do amor” esteve
agendado para 06 de maio de 2020. Agora, o regresso
ao palco a 10 de outubro será ainda mais especial. Pela
primeira vez apresentam-se em Viseu, a cidade natal
de Luís Lapa, autor deste projeto musical.

Os bilhetes previamente adquiridos mantêm-se válidos para a nova data.
Caso pretenda reembolso ou troca de bilhete para outro espetáculo deve entrar
em contacto com a bilheteira do Teatro Viriato através do número 232 480
110 ou através do e-mail: bilheteira@teatroviriato.com até 5 dias antes deste
espetáculo.

Acompanhe o trabalho
de Cantigas da Lua em:
www.facebook.com/cantigasdalua/

DANÇA

13 e 14
OUTUBRO

ter 10h30 e 15h00 · qua 10h30
Escolas (Pré-Escolar e 1º ciclo)

DENTRO DO CORAÇÃO
de MÁRCIA LANÇA

“Mãe, o que há dentro do coração?”.

© Alipio Padilha

(Pausa com espaço para pensar numa resposta)

SALA DE ESPETÁCULOS

DENTRO DO CORAÇÃO
PT

A filha mais velha de Márcia Lança tinha apenas três anos quando
lhe fez uma pergunta inesperada sobre a natureza do coração.
Na angústia de não querer reduzi-lo a um músculo que bombeia
sangue ou às suas características anatómicas, Márcia Lança
procurou uma resposta, fazendo-se acompanhar por Ana Madureira.
O que ambas propõem é uma viagem ao interior do coração, ao
emocional, ao físico, ao imaginário e ao social, ao filosófico e/ou
ao poético para explicar como este pequeno músculo é a razão de
tantas histórias de amor, de ódio, de felicidade e de tristeza.
Através de um imaginário variado e complexo, aqui fica o convite
para ouvirmos mais o nosso coração.

EN

Mom, what’s inside of the heart?
“Dentro do coração” (“Inside the Heart”) proposes a journey into the
heart - the emotional, the physical, the imaginary, and the social, the
philosophical and/or the poetic - to explain how this little muscle is the
reason for so many stories of love, hate, happiness and sadness.

30 min.
preço único 2,503 // descontos não aplicáveis

Direção artística Márcia Lança Cocriação e performance Ana Madureira
Apoio dramatúrgico Carolina Campos Desenho de luz Daniel Worm Cenário Rita Carmo
Música Vahan Kerovpyan Figurino Ainhoa Vidal Ilustração Gonçalo Antunes
Direção de produção Ana Carina Paulino Produção executiva Liliana Baroni

TEATRO

17
OUTUBRO

sáb 21h30
m/ 12 anos

COMÉDIA DE BASTIDORES
de ALAN AYCKBOURN
encenação NUNO CARINHAS e JOÃO CARDOSO

Sidney: Isto é mesmo assim: anda meio mundo a comer outro meio, não
acha?... Ronald: Desculpe? Sidney: Olho por olho. Mas quando as coisas
começam a dar para o torto, é cada um por si… Cada um é como cada
qual. Sempre foi assim: só alguns é que comem os figos, aos outros é que
lhes rebenta a boca. Ronald: Exatamente.

© Agente a Norte

“Comédia de Bastidores”, Alan Ayckbourn

SALA DE ESPETÁCULOS

COMÉDIA DE BASTIDORES
PT

“Comédia de Bastidores”, de Alan Ayckbourn, é uma peça dividida
em três atos, cada um deles numa casa de um de três casais,
em três ceias de natal sucessivas. Um retrato impiedoso das
suas ambições e conquistas, mas também dos seus fracassos,
mostrando como a passagem do tempo pode determinar a mudança
de sorte na vida de cada um.
O casamento burguês, o adultério e as lutas da classe média são
alguns dos temas desta peça, descrita como “dolorosamente
divertida”. O que realmente significa ser rico? é uma das questões
que Alan Ayckbourn, praticante fiel do “divertimento teatral” e um
refinado experimentalista, nos lança.
A encenação de Nuno Carinhas e João Cardoso estreia no âmbito da
celebração do centenário do Teatro Nacional São João.

EN

“Comédia de Bastidores” (“Absurd Person Singular”), by Alan Ayckbourn,
is a play divided into three acts, each of which takes place at the home
of one of three couples, in three successive Christmas dinners. A
ruthless portrait of their ambitions and achievements, but also their
failures. This play shows how the passage of time can determine the
change of fortunes in each person’s life.

60 min.
preço A: 103 (plateia e camarotes)
/ 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Autoria Alan Ayckbourn Tradução Paulo Eduardo Carvalho Encenação Nuno Carinhas,
João Cardoso Atores Benedita Pereira, Catarina Gomes, Paulo Freixinho, Pedro
Frias, Pedro Galiza e Sara Carinhas Cenografia e figurinos Nuno Carinhas, Ana Vaz
Sonoplastia Francisco Leal Desenho de luz Nuno Meira Produção executiva Marta
Lima Assist. de produção João Castro, Sissa Afonso Produção Assédio
Coprodução Teatro Nacional São João

VISITA GUIADA

24
OUTUBRO

sáb 16h00
m/ 16 anos

ÀS CEGAS - VISITA PELA MÃO
AOS TESOUROS NACIONAIS E ACERVO
DO MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO
LEONOR BARATA ARTISTA ASSOCIADA

(...) além disso os olhos cessam de ver mais do que as mãos de tocar.

© Raquel Balsa

“Carta sobre os cegos para uso dos que vêem”, Diderot

MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO

ÀS CEGAS
PT

Esta visita propõe um impossível – ver sem ver. Ver com o tato, com
o cheiro, com os ouvidos. Apreciar esta coleção ímpar guiados pela
mão de alguém. Criar espaço para uma reflexão, às cegas, sobre a
possibilidade de saber sem verificar. E também sobre uma prática
artística que anule a visão como sentido primeiro.
Conhecer a coleção do Museu Nacional Grão Vasco sem recorrer à
visão como sentido principal. É esta a proposta da visita guiada “Às
Cegas”.
Com a cumplicidade de Henrique Amoedo (Dançando com a
Diferença), Leonor Barata construiu uma visita sensorial a par e
passo pelos tesouros nacionais e pela coleção permanente do
Museu Nacional Grão Vasco.

EN

Leonor Barata created a sensory visit that takes us through the national
treasures of the Grão Vasco National Museum. On this visit, she
proposes something seemingly impossible – to see without being able
to look. Visitors will use their touch, their sense of smell, their ears. To
enjoy this unique collection guided by someone’s hand. Will we have the
courage to be guided? Will we be able to trust? Blindly.

60 min. aprox.
preço único 43 // Bilhetes à venda na bilheteira do Teatro Viriato
O alinhamento previsto para a realização da visita bem como o número de
participantes poderão sofrer alterações devido às regras de distanciamento
físico em vigor.

Criação Leonor Barata Consultor artístico Henrique Amoedo (Artista Residente do
Teatro Viriato) Interpretação Leonor Barata, José Figueira e Sara Lourenço Desenho
de som Norberto Gonçalves da Cruz Texto a partir de Carta sobre os cegos – Denis
Diderot Uma encomenda e produção Teatro Viriato
Parceria Museu Nacional Grão Vasco

UM TEATRO NUM
MUSEU, UM MUSEU
NO TEATRO
A primeira vez que o Teatro Viriato saiu de
casa para visitar o Museu Nacional Grão
Vasco foi em 2010. O primeiro rendez-vous
entre Teatro e Museu deu-se com “Visitas
Dançadas” de Aurélie Gandit. Desde então,
e subindo rua acima desde o Largo Mouzinho
Albuquerque até à Sé, os encontros
multiplicaram-se com Ana Bento, Henrique
Amoedo, Leonor Barata, Miguel Fragata
e Patrícia Portela.
Dialogando através da música e das artes
performativas com a exposição permanente
do Museu e com os seus espaços, interiores
e exteriores, esta é uma colaboração que
queremos que continue e ganhe novos
caminhos e formatos.

... DEPOIS VEIO A PANDEMIA
A Chica Carelli não pôde vir do Brasil para Viseu, o
Graeme Pulleyn não pôde ir de Viseu para Cabo Verde.
Durante uns tempos, o “K Cena”, que até então
assentava nas relações de intercâmbio presencial
entre todos os encenadores teve de parar. Refletiram,
esperaram, trocaram mensagens e depois
começaram a fazer experiências online. Descobriram
que a videoconferência pode também ser corpo, voz,
ação, movimento e surpreenderam-se com a sua
capacidade de criar no universo digital.
Agora poderemos ver o resultado videográfico do
cadavres exquis que os K Cénicos das cinco instituições
culturais parceiras trocaram entre si durante este
tempo em que os intercâmbios e os encontros ao vivo
não foram possíveis, não impedindo todas as outras
formas de encontro de acontecer.
O “K Cena - Projeto Lusófono de Teatro Jovem”
foi criado em 2012 com o intuito de procurar
estimular o gosto e a curiosidade pela escrita e pela
interpretação teatral, promovendo a valorização
da língua portuguesa e o reconhecimento desta e
do teatro como veículos para o desenvolvimento da
identidade lusófona e de enriquecimento pessoal e
interpessoal.

TEATRO/PROJETO COM A COMUNIDADE

25 e 26
OUTUBRO

dom 18h00 · m/ 12 anos
seg Transmissão online · Escolas (Secundário)

ESTREIA

A GAIOLA
8ª EDIÇÃO K CENA – PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM
A PARTIR DO LIVRO A REVOLTA DOS ANIMAIS DE GEORGE ORWELL
ENCENADOR RESIDENTE GRAEME PULLEYN ARTISTA ASSOCIADO

Na Inglaterra, na Irlanda,
Em todo o mundo animal
Soam novas de alegria,
De esperança sem igual.

Cedo ou tarde chega o dia
Nós havemos de vencer,
E o tirano bicho-homem
A poeira há-de morder.

© Carlos Fernandes

“A Revolta dos Animais”, George Orwell

SALA DE ESPECTÁCULOS E SUBPALCO (PALCO DIGITAL NO YOUTUBE)

A GAIOLA
PT

A oitava edição do “K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem”
também se reinventou. Com um novo rumo, os cinco parceiros de
Portugal, Cabo Verde, Brasil e São Tomé e Príncipe decidiram criar
um vídeo-espetáculo inspirado no livro “A Revolta dos Animais”, de
George Orwell. A cada grupo foram atribuídos dois capítulos do livro,
trabalhando, em conjunto toda a obra.
Em Viseu, o grupo, dirigido por Graeme Pulleyn (Artista Associado
do Teatro Viriato) dedicou-se a dois capítulos marcantes na
narrativa dos animais revolucionários: “A Batalha da Vacaria” e
“A Morte do cavalo Trovão”. São estes dois momentos, um que
representa a euforia e invencibilidade de uma jovem revolução e o
outro que relata o sacrifício, a opressão e a manipulação do povo
num estado em plena decadência. “Gaiola” é uma metáfora para
muitas gaiolas, para tudo o que nos prende e impede de avançar.
EN

K Cena’s five partners created a video-show inspired by George
Orwell’s Animal Farm. Each group was attributed two chapters from
the book. In Viseu, the group worked on “The Battle of the Cowshed”
and “The Death of Boxer”. Two chapters that represent the euphoria
and invincibility of a budding revolution but also the oppression and
manipulation of a people in a state of decadence.

duração a definir
Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira
através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)
Acesso livre ao SubPalco para Escolas mediante marcação na bilheteira

Encenador residente Graeme Pulleyn Assistente de encenação Emanuel Santos
Interpretação Beatriz Outeirinho, Carlos Cruz, Diogo Costa, Francisca Calçada,
João Marcelino, Lívia Martinho, Lurdes Simões, Maria Inês Moreira, Ricardo Pereira,
Sofia Pires e Tomás M Félix · O K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem é um projeto
do Teatro Viriato em parceria com Teatro Vila Velha (Brasil); Instituto Camões/Centro
Cultural Português – Pólo do Mindelo (Cabo Verde) e Pólo de São Tomé
e Príncipe; e Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa)

PALESTRA PERFORMANCE

26 a 30
OUTUBRO

seg a sex Escolas (Secundário), horários a definir
Transmissão online

RELIGIÃO E MORAL
DE MARIA GIL E MIGUEL BONNEVILLE
TEATRO DO SILÊNCIO

Se matam Deus, se matam o homem, se matam a natureza,
o que fica?

© Alípio Padilha

Maria Gil e Miguel Bonneville

SUBPALCO (PALCO DIGITAL NO YOUTUBE)

RELIGIÃO E MORAL
PT

“Religião e Moral” é a disciplina que Maria Gil e Miguel Bonneville
nunca tiveram e cujo nome os conduz a um imaginário
sadomasoquista de orelhas de burro e palmatórias.
Para a construção dramatúrgica deste espetáculo revisitaram
as suas idas à catequese, as experiências místicas da infância, o
reportório do coro da missa de sábado à tarde e a prática budista.
Confrontam estas memórias pessoais com o conceito de ausência
ou desintegração de normas sociais desenvolvido pelo sociólogo
Émile Durkheim, que aponta a perda de identidade nas sociedades
atuais como um fenómeno consequente da diminuição do impacto
religioso nas nossas vidas.
“Religião e Moral (2019)” integra o ciclo de palestras-performance “O
Pessoal é Político”, que inclui também “Medo e Feminismos (2013)”
e “Amor e Política (2015)”.

EN

If we kill God, if we kill man, if we kill nature, what is left?
“Religion and Morality” is the name of a class that the performers never
had. To construct this show, the performers studied this subject and
confronted their memories with the concept of social anomie developed
by Émile Durkheim. This performance will be broadcast to schools.

75 min. aprox.
Acesso livre ao SubPalco mediante marcação na bilheteira através:
e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Criação e interpretação Maria Gil e Miguel Bonneville Espaço cénico Pedro Silva e João
Miller Guerra Apoio dramatúrgico Filipa Reis e Paulo Borges Desenho de luz/direção
técnica Nuno Patinho Fotografia Alípio Padilha Residência Centro d’Artes de Aljustrel,
Cão Solteiro Produção executiva Vítor Alves Brotas Administração Susana Martinho
Lopes Coprodução Festival Temps d’Images Produção Teatro do Silêncio
Apoio Fundação Calouste Gulbenkian, Junta de Freguesia de Carnide

29 e 31 OUTUBRO

VISTACURTA:
VISEU, CINEMA & OUTROS
DESVIOS NO TEATRO VIRIATO
CINE CLUBE DE VISEU

O acolhimento do “vistacurta” no Teatro Viriato iniciou-se em 2016
com a antestreia nacional do filme “Treblinka” de Sérgio Tréfaut.
Desde então, e todos os outonos celebramos o cinema e as suas
múltiplas pontes com a música e as artes performativas com o
festival “vistacurta”, do Cine Clube de Viseu. Este ano, a nova edição
terá em destaque realizadores como Margarida Cardoso, Sol de
Carvalho e Billy Woodberry, num encontro que proporcionará um
olhar oportuno sobre África, e incluirá uma exposição de fotografia,
além de dezenas de curtas-metragens em competição – de produção
nacional e local – que interpelem a temática da interioridade.
Pelo nosso Teatro passarão “A Casa na Praça Trubnaia”, obra-prima
do cinema mudo soviético com banda sonora composta e tocada ao
vivo por Mão Morta Redux; “Um Piano afinado pelo Cinema”, com
a música original de Filipe Raposo em contracena com os grandes
heróis do cinema mudo, como Charlie Chaplin, Buster Keaton
ou Georges Méliès; e ainda a apresentação de “Anteu” de João
Vladimiro e “António, Lindo António” de Ana Maria Gomes, inserido
na secção “Portugal, Migração, Interior. E o Cinema”.

VISTACURTA NO TEATRO VIRIATO | CINE CLUBE DE VISEU

29 OUT ⁄⁄ qui 19h00
FILME-CONCERTO

A CASA NA PRAÇA TRUBNAIA
de BORIS BARNET
musicado ao vivo MÃO MORTA REDUX

31 OUT ⁄⁄ sáb 11h00
CONCERTO COMENTADO

UM PIANO AFINADO PELO CINEMA
de FILIPE RAPOSO

31 OUT ⁄⁄ sáb 15h00
SESSÃO-DEBATE

PORTUGAL, MIGRAÇÃO, INTERIOR.
E O CINEMA

ANTEU
de JOÃO VLADIMIRO
ANTÓNIO, LINDO ANTÓNIO
de ANA MARIA GOMES

Produção Cine Clube de Viseu
Apoio Município de Viseu Financiamento Viseu Cultura

conheça todo o programa em:
vistacurta.pt

FILME-CONCERTO | VISTACURTA NO TEATRO VIRIATO

29
OUTUBRO

qui 19h00
m/ 12 anos

A CASA NA PRAÇA TRUBNAIA
de BORIS BARNET
musicado ao vivo MÃO MORTA REDUX

Não queríamos apenas uma banda sonora para o filme. Uma banda
sonora em princípio não tem voz e eu só tenho voz. Nós para usar a
voz não podemos ficar apenas pela mera ilustração sonora do filme…
Utilizamos a voz não só para ler os interlúdios que normalmente estão
escritos nos filmes mudos e também acrescentamos vozes a outras cenas.

© DR

Adolfo Luxúria Canibal in portal rum.pt, janeiro 2020

SALA DE ESPETÁCULOS

A CASA NA PRAÇA TRUBNAIA
PT

Ao vivo, Adolfo Luxúria Canibal, António Rafael e Miguel Pedro dos
Mão Morta, em versão trio, rompem as convenções de uma banda
sonora e criam uma nova sonoplastia para o filme-mudo soviético
“A Casa na Praça Trubnaia”.
Nesta obra prima, o cineasta Boris Barnet conduz-nos por uma
sátira à hipocrisia da pequena burguesia que sobrevivera à
Revolução na URSS e que continuava, sorrateiramente, a explorar
os necessitados. Ficamos a conhecer a história de Parasha Pitunova,
recém-chegada a Moscovo, e os habitantes da casa para onde
vai trabalhar como empregada doméstica. A história desta casa
reveste-se de um cariz singular, contada na melhor tradição do
formalismo russo com o burlesco americano de Buster Keaton.

EN

Adolfo Luxúria Canibal, António Rafael and Miguel Pedro musicians
of the band Mão Morta, in a trio version, break the conventions of a
soundtrack and create a new sound design for the Soviet silent film
“A Casa na Praça Trubnaia” (“The House on Trubnaya”). In this
masterpiece, the filmmaker Boris Barnet takes us through a satire of
the hypocrisy of the petty bourgeoisie that had survived the Revolution
in the USSR and that continued, surreptitiously, to exploit the needy.

80 min.
preço único 53 // descontos não aplicáveis

Filme “A Casa Na Praça Trubnaia” (1928), de Boris Barnet Músicos Adolfo Luxúria
Canibal, Miguel Pedro e António Rafael Produção Cine Clube de Viseu
Coprodução Close up / Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão
Apoio Município de Viseu Financiamento Viseu Cultura

CONCERTO COMENTADO | VISTACURTA NO TEATRO VIRIATO

31
OUTUBRO

sáb 11h00
famílias (m/ 6 anos)

UM PIANO AFINADO
PELO CINEMA
FILIPE RAPOSO

Filipe Raposo vai apanhando pistas de uma estreita ligação entre música
e cinema no seu próprio passado. Foi graças a “Round Midnight”, filme
de Bertrand Tavernier protagonizado pelo saxofonista Dexter Gordon que
aos 10/11 anos teve no jazz uma epifania que lhe mudou a vida.

© DR

Gonçalo Frota, in Público, janeiro de 2015

SALA DE ESPETÁCULOS

UM PIANO AFINADO
PELO CINEMA
PT

No âmbito do “vistacurta”, do Cine Clube de Viseu, Filipe Raposo
regressa, pela segunda vez este ano, ao nosso palco para partilhar
connosco o seu fascínio pelo cinema e a influência que este tem na
sua música.
Neste concerto, intitulado “Um Piano Afinado pelo Cinema”,
Filipe Raposo comenta e acompanha ao piano excertos de filmes
fundamentais da história do cinema mudo como: “O Emigrante”
(1917), “A Quimera do Ouro” (1925), “O Circo” (1928), “Tempos
Modernos” (1936) e “Luzes da Ribalta” (1952), de Charles Chaplin;
“Sherlock Holmes Jr.” (1924) e “O Marinheiro de Água Doce” (1928),
de Buster Keaton; e “Viagem à Lua” (1902), de Georges Méliès.

EN

On the screen of “Um Piano Afinado por Cinema” (“A Piano Tuned
by Cinema”) are projected excerpts of silent movies, inscribed in the
history of cinema, while the pianist Filipe Raposo comments on them
and accompanies them in the piano. Integrated into the “vistacurta”
film festival, from Cine Clube de Viseu, this commented concert
presents fundamental titles by Charles Chaplin, Buster Keaton, and
George Méliès.

50 min.
preço único 2,503 // descontos não aplicáveis

Piano, composição e apresentação Filipe Raposo
Produção Cine Clube de Viseu
Apoio Município de Viseu Financiamento Viseu Cultura

SESSÃO-DEBATE | VISTACURTA NO TEATRO VIRIATO

31
OUTUBRO

sáb 15h00
m/ 6 anos

PORTUGAL, MIGRAÇÃO,
INTERIOR. E O CINEMA
ANTEU de JOÃO VLADIMIRO
e ANTÓNIO, LINDO ANTÓNIO de ANA MARIA GOMES

© DR

“Portugal, Migração, Interior. E o Cinema” nasce em 2019, no âmbito
do “vistacurta”, do Cine Clube de Viseu, para trazer para a atualidade a
nossa história coletiva de emigração e de resiliência e iniciar um debate
sobre a (qualidade de) vida no interior do país.

SALA DE ESPETÁCULOS

PORTUGAL, MIGRAÇÃO,
INTERIOR. E O CINEMA
PT

Covas do Monte e Bustarenga, em São Pedro do Sul, são os lugares
que dão o mote a mais uma sessão/debate, “Portugal, Migração,
Interior. E o Cinema.” que chega ao Teatro Viriato através do
“vistacurta”, do Cine Clube de Viseu.
Os realizadores João Vladimiro e Ana Maria Gomes questionam
episódios da vida de aldeia, as memórias familiares, o retrato
sociopolítico que o cinema transporta através dos filmes “Anteu”
e “António, Lindo António”.
Nesta sessão dupla convidamos-vos para muito mais do que um
filme. Venham participar numa conversa com os realizadores e os
moradores de Covas do Monte e Bustarenga, entre outros convidados
a anunciar, e partilhar a realidade e o cinema em tertúlia.

EN

The directors João Vladimiro and Ana Maria Gomes explore episodes
of the life of the villages of Covas do Monte and Bustarenga in the films
“Anteu” and “António, Lindo António”. These films will be debated in the
session/debate entitled “Portugal, Migração, Interior. E o Cinema” (“Portugal, Migration, Inland. And the Cinema”) that it is presented at Teatro Viriato
within the scope of the film festival “vistacurta”, by Cine Clube de Viseu.

120 min. aprox.
Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira
através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Filmes “Anteu”, de João Vladimiro e “António, Lindo António” de Ana Maria Gomes
Participantes Ana Maria Gomes, João Vladimiro, moradores de Covas do Monte e
Bustarenga e outros convidados a anunciar Produção Cine Clube de Viseu
Apoio Município de Viseu Financiamento Viseu Cultura Parceria Teatro Viriato

CRUZAMENTO DISCIPLINAR

06
NOVEMBRO

sex 21h30
m/ 8 anos

ESTREIA

TALVEZ... MONSANTO
UM FILME MÚSICO CÉNICO EM 4 PISTAS
de RICARDO PAIS

Ciente de que a frivolidade pode ser muito mais inquietante do que
parecerá às boas consciências, sou um verdadeiro escravo da música e
encontro nela uma capacidade de libertação de imaginários cénicos.

© DR

Ricardo Pais

SALA DE ESPETÁCULOS

TALVEZ... MONSANTO
PT

O cruzamento de géneros, sejam eles musicais, visuais ou literários,
é uma constante na obra do encenador Ricardo Pais, e esta nova
criação não é exceção. “talvez… MONSANTO” é um ritual em que
se sai e entra da palavra dita ou cantada, da música e, sobretudo,
dos ritmos e percussões – de uma forma, para já, inidentificável.
É uma paisagem visual onde se desenrola um diálogo entre a
vertigem de um declive e o impacto de uma muralha. É um teatro de
sombras de onde a voz e o som dos instrumentos partem em busca
de uma “narração”, tensa desde o primeiro momento, mas que
explode depois numa espécie de dança acrobática. É o mistério e a
melancolia de uma reza, de uma litania, de uma narração cantada
que nos convida a corporizar todas as questões que estas músicas
nos suscitam na fluidez territorial da sua circulação e na energia,
ora introvertida ora extrovertida, em que se manifesta.

EN

Crossing genres, whether musical, visual, and literary, “talvez...
MONSANTO” (“maybe... MONSANTO”), directed by Ricardo Pais, is a
process of exploration of the word, spoken or sung, the music, and
mostly, the rhythms and percussions - in a way that is still unidentifiable.

75 min. aprox.
preço A: 103 (plateia e camarotes)
/ 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Guião e encenação Ricardo Pais Assistência de encenação Simão do Vale Africano
Pais Guitarra Portuguesa Miguel Amaral Voz Miguel Xavier Viola André Teixeira
Contrabaixo Filipe Teixeira Interpretação e voz Luísa Cruz Participação Adufeiras de
Monsanto e de um convidado surpresa Cenografia João Mendes Ribeiro Figurinos
Bernardo Monteiro Vídeo Luís Porto Desenho de luz Nuno Meira e Berto Pinheiro
Desenho de som Joel Azevedo Direção musical Miguel Amaral Produção Subcutâneo
Este espetáculo resulta de um convite do Município de Viseu ao encenador Ricardo
Pais, no contexto das comemorações dos 20 anos da reabertura do Teatro Viriato,
numa coprodução com o Teatro Nacional de São João.

A 27 DE SETEMBRO DE 1985
NUM ARMAZÉM
DE SEMENTES
A 27 de setembro de 1985, no tempo em
que o Teatro Viriato ainda era um armazém
de sementes, celebrou-se o Centenário do
Nascimento de Aquilino Ribeiro fazendo
germinar um novo espaço de criação
artística, em terras de Viseu, com a estreia
do misterioso espetáculo de Ricardo Pais, a
primeira coprodução da Fundação Calouste
Gulbenkian a sair fora de portas,
e o húmus deste nosso Teatro.
A 29 de janeiro de 1999, as famosas adufeiras
de Monsanto subiam ao já palco do Teatro
Viriato, sob a direção de Ricardo Pais, e
participavam no espetáculo “Raízes Rurais,
Paixões Urbanas”. Em 2020, uma expedição
de Ricardo Pais, do percussionista Rui Silva
e do compositor e guitarrista Miguel Amaral
de novo a Monsanto é o ponto de partida para
uma nova criação. É a partir do regresso
a um lugar onde já se foi feliz, como diria
Cesare Pavese, que nasce
“talvez… MONSANTO”.

13 a 28

NOVEMBRO’20

MOSTRA DE DANÇA

criação Teresa Vale a partir de foto de FAUSTLESS © Antonito Photography

NEW AGE, NEW TIME
MOSTRA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA
São Castro · António M Cabrita SINAIS DE PAUSA
Paula Varanda LUGARES DO PÚBLICO NA DANÇA CONTEMPORÂNEA
João dos Santos Martins COREOGRAFIA
João Fiadeiro O QUE FAZER DAQUI PARA TRÁS?
Margarida Belo Costa FAUSTLESS
Roberto Olivan · Drumming GP TIMBER
O Teatro Viriato tem assumido, desde a sua abertura, o compromisso de apoiar
a dança contemporânea nacional nas suas múltiplas leituras do corpo e do
movimento. Em 2020 abraçamos a nona edição do encontro “New Age, New
Time”, um espaço privilegiado de apresentação e reflexão sobre a dança, onde
coreógrafos de renome se cruzam com coreógrafos em início de carreira e
espectadores emancipados se juntam em tertúlias e em jornadas críticas para
discutirem os espetáculos do dia anterior, desafiados por Paula Varanda.
Este ano, contamos com o diálogo delicado e sensível de São Castro e António M
Cabrita sobre a obra e personagens literárias de José Saramago; João dos Santos
Martins escreve-nos como dança uma língua e fala uma dança; João Fiadeiro
convida-nos para mais uma maratona desconcertante onde, certeiramente, nos
pergunta: “O que queremos fazer daqui para trás?” e onde podemos assistir
ao documentário de Maria João Guardão sobre “João Fiadeiro | este afecto que
me ocupa”. Margarida Belo Costa desafia-nos a pensar as mulheres na vida de
um Fausto e Roberto Olivan desafia o pulsar dos nossos dias. Porque dançamos
mesmo antes de sabermos caminhar? Que corpos são estes que sentem e traduzem
emoções, que constroem estados de espírito através da sua movimentação no
espaço, que se relacionam com outros corpos num encontro físico tão real quanto
urgente num mundo temporariamente afastado das multidões e do toque entre
estranhos? Mais do que nunca, a dança contemporânea é o palco da transformação
dos corpos, a confissão pelo gesto do que somos neste tempo.
Este ano, e na expectativa de promovermos o diálogo entre gerações de artistas, o festival “Lugar Futuro”, da escola
de dança Lugar Presente, junta-se a nós. Este festival decorre de 20 a 22 de novembro em Viseu, em horários e
apresentações concertadas com a NANT de forma a podermos, juntos, contar com os nossos novos e consagrados
coreógrafos ora no público, ora na plateia, partilhando as suas visões e as suas ideias numa troca saudável de gerações.
ASSINATURA NEW AGE, NEW TIME — 20€ (PARA OS 5 ESPETÁCULOS)

DANÇA

13 e 14
NOVEMBRO

sex e sáb 21h30

preço 5€

Público-alvo a definir

// descontos não aplicáveis

ESTREIA

SINAIS DE PAUSA
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA
produção COMPANHIA PAULO RIBEIRO

© Carlos Fernandes

O corpo como mundo. Como José Saramago o vê: “O mundo tem mais para me dizer do
que aquilo que sou capaz de entender. Daí que me tenha de abrir a um entendimento
sem baías, de forma a que tudo caiba nele”.

SALA DE ESPETÁCULOS

SINAIS DE PAUSA
PT
“Sinais de Pausa” marca o regresso dos coreógrafos e bailarinos São Castro e António
M Cabrita à interpretação.
Um dueto, coreografado pelos próprios, que se inspira no universo literário de José
Saramago. Nas fragilidades e contradições do ser humano, na invocação do passado
com um olhar no presente, no diálogo que é presença constante no interior da
instância narrativa, no tempo comparado a um harmónio, na desordem revolucionária
do uso da pontuação, para criar - como o próprio gosta de chamar - “Sinais de Pausa”.

EN
“Sinais de Pausa” (“Signs of Pause”) marks the long-awaited return of
choreographers and performers São Castro and António M Cabrita to the stage. A
duet, choreographed by themselves, inspired by the writings of José Saramago, In
the weaknesses and contradictions of the human being, in invoking the past with a
look at the present, in the dialogue, in the perception of time as an harmonium, and
in the revolutionary disorder of the use of punctuation.

Duração a definir
Conceito, coreografia e interpretação São Castro e António M Cabrita · Desenho de luz Nuno Meira
Cenografia Fernando Ribeiro · Produção Companhia Paulo Ribeiro · Coprodução Teatro Viriato, Viseu; Teatro Diogo
Bernardes, Ponte de Lima; Casa da Criatividade/ Câmara Municipal de São João da Madeira · A Companhia Paulo
Ribeiro é uma estrutura financiada pela República Portuguesa – Cultura/Direção-Geral das Artes

Espreite, de vez em quando, o processo de criação de “Sinais de Pausa”
no nosso blogue Sala de Ensaios.
saladeensaiosteatroviriato.blog

CONVERSAS

14
NOVEMBRO

sáb 18h00

Entrada gratuita mediante marcação:

m/ 6 anos

bilheteira@teatroviriato.com ou 232 480 1100

CONVERSAS DE CAFÉ
com ZEFERINO COELHO
Quando uma editora tem a sorte de alcançar um êxito enorme com um livro, e além
disso, com um livro que não é mau, isso tem uma agradável consequência: atrai os
autores.” afirma o editor Kurt Wolff (1887-1963). “Foi o que me aconteceu quando
editei o primeiro livro de Saramago.” afirma Zeferino Coelho, o editor que confessa
ter “a melhor profissão do mundo”.

© DR

in Público, março de 2019

CAFÉ DO TEATRO

CONVERSAS DE CAFÉ
PT
“Sinais de Pausa”, de São Castro e António M Cabrita nasce a partir de uma reflexão
sobre o universo literário de José Saramago e estreia a 13 de novembro. Na
impossibilidade de ter o próprio autor connosco na sala de espetáculos, nada melhor
do que convidar aquele que foi o seu editor durante quarenta e cinco anos para assistir
ao espetáculo e vir falar da sua obra.
Zeferino Coelho, editor da Caminho/Leya e único editor nobilizado da língua
portuguesa, é também o editor de Mia Couto, Ondjaki, Daniel Sampaio, Alice Vieira,
Alexandra Lucas Coelho, Sandro William Junqueira ou Joana Bértholo. Nesta conversa
de café, contaremos com a presença dos coreógrafos São Castro e António M Cabrita.
Serviremos um acepipe com a conversa.

EN
The choreographers São Castro and António M Cabrita got inspired in the universe
of the writer José Saramago to create their latest play “Sinais de Pausa” (“Signs
of Pause”). Now we invited the person who was Saramago’s editor for forty-five
years, Zeferino Coelho to come and talk with us about his work.

60 min. aprox.
lotação 20 pessoas
Convidado Zeferino Coelho · Produção Teatro Viriato · Parceria Café do Teatro

DANÇA

18
NOVEMBRO

qua 21h30

preço 5€

Público-alvo a definir

// descontos não aplicáveis

COREOGRAFIA
de JOÃO DOS SANTOS MARTINS
Como seria se uma dança falasse expressivamente para que se fizesse entender,
como se de uma língua se tratasse?

© DR

João dos Santos Martins

SALA DE ESPETÁCULOS

COREOGRAFIA
PT
Atendendo ao lugar estimulante de redefinição que a prática coreográfica atualmente
atravessa, João dos Santos Martins tenta aliar a escrita de uma dança à escrita de um
texto, pensando na especificidade do suporte coreográfico.
Em “Coreografia”, o coreógrafo inspirou-se no tratado de Raoul Feuillet, teórico de
dança francês do século XVIII, para quem primeiro, a coreografia escrevia-se em papel
para só depois ser interpretada e transposta para o corpo. João dos Santos Martins
procura construir uma dança que é um texto e escrever um texto que é uma dança.
Interessa-lhe a singularidade de “dançar” uma língua e de “falar” uma dança.

EN
In “Coreografia” (Choreography), João dos Santos Martins was inspired by the
treatise written by Raoul Feulliet, a french dance theorist from the 18th century, who
believed that dance should first be put on paper before being transposed to the body
to be performed. With that in mind, João dos Santos Martins aims to build a dance
performance that is also a text and to write a text that is also dance.

Duração a definir
Coreografia João dos Santos Martins · Interpretação Adriano Vicente · Texto José Maria Vieira Mendes
Música João Barradas · Desenho de luz Filipe Pereira · Música João Barradas · Guarda-roupa Constança Entrudo ·
Produção Sofia Matos/Materiais Diversos · Produção executiva Claraluz Keiser/Associação Parasita ·
Coprodução Alkantara, Associação Parasita, Centro Cultural Vila Flor e Materiais Diversos ·
Residências artísticas Centro Cultural Malaposta, Estúdios Vítor Córdon e 23 Milhas ·
Agradecimentos Sandra Gorete Coelho, Sofia Fernandes

OFICINA

18, 19, 21, 25, 26 e 28
NOVEMBRO

LUGARES DO PÚBLICO
NA DANÇA CONTEMPORÂNEA
coordenação PAULA VARANDA

© Jorge Branco

Quando o mundo da realidade física e da reunião social num Teatro se fecha, o que
acontece ao lugar do público?

SESSÕES PRESENCIAIS NO TEATRO VIRIATO E ONLINE

LUGARES DO PÚBLICO
NA DANÇA CONTEMPORÂNEA
PT
Com as plateias vazias durante o período do confinamento, os palcos digitais
sobrepuseram-se aos dispositivos tradicionais de fruição cultural. Quem assistiu?
Como foi? Os artistas e o público não estavam preparados para este desencontro.
Como somos e quando e onde somos espectadores? Nesta segunda edição da oficina
“Lugares do Público na Dança Contemporânea”, Paula Varanda aborda esta questão
transformando-a em hipotéticas soluções.
Os participantes poderão regressar à vivência física do Teatro, exprimirem-se como
público em estúdio, discutirem os trabalhos em foyers digitais, analisarem as suas
afinidades com as obras, partilharem reflexões escritas, e experimentarem a visita em
grupo de um acontecimento cultural ao vivo ou no ciberespaço.
A oficina, que tem como ponto de partida a programação da “New Age, New Time”, é
constituída por três sessões presenciais para introdução dos participantes a exercícios
de memória e apreciação estética e crítica; e três sessões online de partilha de
experiências, opiniões e escrita sobre as obras.

EN
In the second edition of the workshop “Lugares do Público na Dança Contemporânea”
(“Audience places in contemporary dance”), participants will be able to return to
the living experience of the theatre, be encouraged to express their impressions as
audience in a studio, develop writing as a means to share experiences and discuss
the works of NANT in digital and real foyers. The workshop consists of three
face-to-face sessions and three online sessions.

SESSÕES PRESENCIAIS

SESSÕES ONLINE

18 NOV // qua 18h30 às 20h00

25 NOV // qua 18h30 às 20h00

19 NOV // qui 18h30 às 20h00

26 NOV // qui 18h30 às 20h00

21 NOV // sáb 15h00 às 16h30

28 NOV // sáb 15h00 às 16h30

PREÇO ÚNICO 20€ (INCLUI ACESSO A TODOS OS ESPETÁCULOS)

DOCUMENTÁRIO

21
NOVEMBRO

sáb 17h00

Entrada gratuita mediante marcação:

Classificação a atribuir

na bilheteira através do telefone 232 480 110

ANTESTREIA

JOÃO FIADEIRO | ESTE AFECTO
QUE ME OCUPA
um filme de MARIA JOÃO GUARDÃO

© Márcia Lança

O Atelier RE.AL, projeto dirigido por João Fiadeiro, teve de abandonar a casa que
ocupou durante 15 anos, em Lisboa, no verão de 2019. O coreógrafo decidiu não
replicar a experiência num qualquer outro lugar e, para dar um sentido pleno
a este fim, programou um intenso adeus. Este filme instala-se nesse lugar de
des|ocupação.

SALA DE ESPETÁCULOS

JOÃO FIADEIRO | ESTE AFECTO
QUE ME OCUPA
PT
O documentário “João Fiadeiro | este afecto que me ocupa” interroga a possibilidade
da criação a partir da destruição, o futuro a partir do fim. E a sua principal matéria
prima é a experiência de um mês intenso no número 55 da Rua Poço dos Negros, em
Lisboa.
Realizado por Maria João Guardão, o filme instala-se no encontro como forma de
resiliência e celebração.

EN
The documentary “João Fiadeiro | este afecto que me ocupa” (“João Fiadeiro | this
affection that occupies me”) takesdestruction as a possibility for creation, and
endings as a possibility for future. Its raw material is the experience of an intense
month of July at number 55, Poço dos Negros street, in Lisbon.

duração a definir
Realização Maria João Guardão · Argumento António Alvarenga e Maria João Guardão com João Fiadeiro · Imagem
Maria João Guardão com Gaspar Nascimento e Clara Consentino · Som Arnold Haberl e Pedro Henrique Risse ·
Montagem João Nunes e Maria João Guardão · Pósprodução imagem João Nunes · Banda sonora original Steve Bird ·
Design gráfico Ana Teresa Ascensão · Produção executiva Ana Calheiros e Marta Moreira · Produção DuplaCena | RE.AL |
DESMEDIDA filmes · Apoios Câmara Municipal de Lisboa, República Portuguesa - Cultura
e Teatro Viriato

PERFORMANCE

21
NOVEMBRO

sáb 21h30

preço 5€

m/ 6 anos

// descontos não aplicáveis

O QUE FAZER DAQUI PARA TRÁS?
de JOÃO FIADEIRO ARTISTA RESIDENTE
O tempo presente e o tempo passado
Estão ambos talvez presentes no tempo
futuro,
E o tempo futuro contido no tempo
passado.
Se todo o tempo está eternamente
presente.
Todo o tempo é irredimível.

© Patrícia Almeida

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
T. S. Eliot

SALA DE ESPETÁCULOS

O QUE FAZER DAQUI PARA TRÁS?
PT
Um corpo exausto entra em cena e corre até ao microfone colocado no centro do palco.
Ofegante, partilha com o público a ideia de ausência de direção. Tudo pode acontecer
a partir daquele momento. A esta figura somam-se mais quatro corpos. Um de cada
vez, compartilham uma qualquer ideia fragmentada.
Assim tem início “O que Fazer Daqui para Trás”, uma performance, dirigida pelo
coreógrafo João Fiadeiro, que explora o tempo enquanto unidade duracional, suspensa
ou intervalar. Os performers exercitam no palco uma crítica à sensação avassaladora
de urgência e à rotina acelerada que se vive.
Afinal porque corremos, do que fugimos? O que nos impede de parar e esperar pelos
outros, sem impor a ideia constante de partida?

EN
“O que Fazer Daqui para Trás” (“What to Do From Here to the Past”) is a performance,
staged by the choreographer João Fiadeiro, that explores time as a durational,
suspense, or interval unit. Performers will exercise, on stage, a critique of the
overwhelming sense of urgency and fast-paced routine of our day-to-day.

60 min.
Proposta e direção João Fiadeiro · Performers e cocriação Adaline Anobile, Carolina Campos, Márcia Lança,
Julián Pacomio e Daniel Pizamiglio · Assistentes de direção Carolina Campos e Daniel Pizamiglio ·
Desenho de Luz Colin Legras · Direção Técnica Leticia Skrychy · Desenho de legendas Stephan Jürgens ·
Produção executiva RE.AL (Lisboa) · Coprodução Teatro Maria Matos (Lisboa) e Teatro Rivoli (Porto)

DANÇA

24
NOVEMBRO

ter 21h30

preço 5€

m/ 6 anos

// descontos não aplicáveis

ESTREIA

FAUSTLESS
de MARGARIDA BELO COSTA
Em FAUSTLESS nascem novas personalidades para nos lembrarem que o drama
é transversal a todas as épocas. Estas personagens deixam de ser goetheanas
tornando-se dignas de uma história individual.

© Antonito Photography

Margarida Belo Costa

SALA DE ESPETÁCULOS

FAUSTLESS
PT
Inspirado nas mulheres de “Fausto”, de Goethe (1749-1832), “FAUSTLESS” é uma peça
coreográfica que reflete sobre o papel da mulher enquanto protagonista de vários
episódios no percurso de um homem que é conduzido dramaticamente entre o bem e
o mal. Em comum, estas mulheres têm a função de “servir” a história de um homem
que, de certa forma, se apropria da sua existência para seu usufruto.
Margarida Belo Costa parte deste estímulo e convida estas personagens femininas
a visitarem a contemporaneidade, a questionarem o seu papel histórico, e a
aproximarem-se do quotidiano de qualquer mulher, de qualquer religião, poder, raça
e ideais políticos.
Em palco, dá-se a conhecer o potencial máximo de cada personalidade, criam-se
ligações entre personagens, relações, visões semelhantes ou completamente
díspares.

EN
“Faustless” is a choreographic piece, inspired by the women of Goethe’s poem
“Faust”, that examines the role women played in that tragedy. Margarida Belo Costa
uses the classic play as a springboard to invite the female characters into the world
of today and question their historical role, narrowing the gap between them and the
women of today, regardless of creed, power, ethnicity, or political ideals.

50 min. aprox.
Direção artística, coreografia e interpretação Margarida Belo Costa ·
Interpretação Ester Gonçalves e Teresa Alves da Silva · Direção técnica e desenho de luz Filipa Romeu ·
Edição musical e figurinos Margarida Belo Costa · Apoio ao conceito e à dramaturgia Elson Ferreira ·
Apoio Fundação Maria Magdalena de Mello e CAB - Centro Coreográfico Lisboa.

DANÇA

27
NOVEMBRO

sex 21h30

preço 5€

m/ 12 anos

// descontos não aplicáveis

TIMBER
direção ROBERTO OLIVAN | interpretação musical DRUMMING GP
COMPANHIA INSTÁVEL

© Joana Rodrigues

Em palco, seis bailarinos e seis percussionistas. O ritmo ressoa na madeira
repetidamente, criando um transe hipnótico. O público é convidado a embarcar numa
viagem às profundezas da existência do ser humano, aos recantos que cada um de
nós deixou de visitar devido ao medo, à ignorância ou ao abandono de nós mesmos.

SALA DE ESPETÁCULOS

TIMBER
PT
“TIMBER” surge de um desafio da Companhia Instável e do Drumming GP ao
coreógrafo Roberto Olivan, para criar uma performance com música de Michael
Gordon.
Nas palavras do diretor artístico, Roberto Olivan: “TIMBER” é um ritual que anseia
por uma resposta urgente à autodestruição que temos construído ao longo dos anos.
As premissas e valores que considerámos indicadores válidos de progresso não
valem nada. O ritmo que retumba na madeira repetitivamente, simboliza o desejo de
quebrar as barreiras que limitam o ser humano, mergulhando na liberdade que cada
um vê à sua maneira, agitando a sua própria bandeira.
“TIMBER” é uma tentativa final de reaver a nossa conexão com o mundo vivo, com as
suas próprias dinâmicas ditadas pela luz e escuridão, dia e noite. Aceitar ou morrer.
Integrar ou dividir.

EN
“TIMBER” starting point is a challenge from Companhia Instável and Drumming
GP to the choreographer Roberto Olivan, to create a performance with music by
Michael Gordon. The play is a final attempt to reconnect with a world full of life, with
its dynamics controlled by light and darkness, day and night. To accept or die. To
integrate or divide.

60 min.
Direção Roberto Olivan · Assistente de ensaios Cátia Esteves ·
Criação e interpretação Ilan Gratini, Joana Couto, Lara Serpi, Liliana Oliveira, Liliana Garcia e Ricardo Machado ·
Música Michael Gordon · Direção Musical Miquel Bernat · Interpretação musical Drumming – Grupo de Percussão
(Pedro Góis, João Miguel Simões, Jorge Pereira, Daniel Araújo, André Dias e Miquel Bernat) ·
Desenho de luz Ricardo Alves · Figurinos Pedro Azevedo · Técnico de som Suse Ribeiro ·
Produção Companhia Instável · Produção executiva Rita Santos · Coprodução Theatro Circo ·
Apoio Mostra Espanha 2019, Embaixada de Espanha em Lisboa e I-Portunus ·
A Companhia Instável é apoiada pela República Portuguesa - Cultura/Direção Geral das Artes
e pelo programa “Bolsas para a formação Fundação GDA”

MÚSICA

01, 02, 16, 17 e 19
DEZEMBRO

13º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DA PRIMAVERA
organização PROVISEU/CONSERVATÓRIO
REGIONAL DE MÚSICA DE VISEU

© Luís Belo

Pela primeira vez desde a criação do “Festival Internacional de Música da
Primavera”, este ano, celebra-se a música da primavera em dezembro.
Ainda que o frio tome conta da rua, a energia desta estação tomará conta
da nossa sala através deste festival.

SALA DE ESPETÁCULOS

13º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DA PRIMAVERA
PT

O “Festival Internacional de Música da Primavera” é já uma
referência na cena musical nacional e internacional, regressa ao
Teatro Viriato com três concertos, um espetáculo que combina
música e dança e a final do 4º Concurso Internacional de Guitarra
de Viseu.
Habitualmente ancorado na música de Câmara, a programação
deste festival, promovido pelo Conservatório de Música Regional
de Viseu, inclui ainda música contemporânea e música antiga,
reunindo, em vários palcos da cidade, músicos de renome mundial,
de diferentes nacionalidades, assim como virtuosos jovens músicos.

EN

For the first time since the creation of the “Festival Internacional de
Música da Primavera” (“International Spring Music Festival”), spring
music will be celebrated in December. Even though the cold takes
over the streets, the energy of this spring festival will take over our
auditorium through three concerts, a show that combines music and
dance and the final of the 4th International Guitar Competition of Viseu.

preços únicos:
2,503 (público afeto ao Conservatório Regional de Música de Viseu)
e 53 (público em geral)

Direção Artística do Festival José Carlos Sousa O Festival de Música da Primavera
é uma organização da PROVISEU/Conservatório Regional de Música de Viseu
Dr. José Azeredo Perdigão Este evento tem o apoio da
Câmara Municipal de Viseu através do programa Viseu Cultura

PROGRAMA FESTIVAL DE MÚSICA DA PRIMAVERA
NO TEATRO VIRIATO

01 DEZ ⁄⁄ ter horário a definir

IGNIÇÃO

de André Cardoso Guitarra (PT)
e Romulus Neagu Dança (RO)

02 DEZ ⁄⁄ qua 21h00
Aldovino Munguambe (MZ)
& Vasco Fazendeiro (PT)
Marimba
Estreia de 4 novas obras dos compositores portugueses:
Ângela Lopes, Cândido Lima, José Carlos Sousa e Pedro Rebelo

16 DEZ ⁄⁄ qua 21h00
Joaquín Clerch Guitarra (CU)

17 DEZ ⁄⁄ qui 21h00
Thibault Cauvin Guitarra (FR)

19 DEZ ⁄⁄ sáb 21h00

FINAL DO 4º CONCURSO INTERNACIONAL
DE GUITARRA DE VISEU

conheça todo o programa em:
musicadaprimavera.pt/

CRUZAMENTO DISCIPLINAR

09 a 12
DEZEMBRO

antestreia // 08 DEZ // ter 19h00
Noite Amigos & Mecenas do Teatro Viriato

ESTREIA

GABO
PATRICK MURYS e DANÇANDO COM A DIFERENÇA

© Carlos Fernandes

E se da imperfeição da realidade, tal como a vivemos, criássemos um
corpo (uma ficção)? Uma existência (um lugar) onde a crueza dos corpos
se compõe em conjunto com a magia (a potência) do nosso imaginário?

SALA DE ESPETÁCULOS

GABO
PT

“GABO”, uma criação do Dançando com a Diferença, é um espetáculo
infantojuvenil e familiar onde as diferenças são colocadas em
evidência para que os jovens e crianças possam fazer a sua própria
análise. O nome do espetáculo é também o nome da marioneta que,
assim como os seus companheiros bailarinos, percorre o palco para
questionar os seus próprios limites e o seu lugar. A diferença e a
igualdade, o feio e o bonito, a realidade e a ilusão, os seus limites
e o seu lugar, são questões que a presença de “GABO”, marioneta
manipulada pelos bailarinos, desperta em cena, para nos levar ao
encontro de uma força maior dentro na nossa humanidade.

EN

“GABO”, a creation by Dançando com a Diferença, is a children’s and
youth show where the concept of difference and different bodies are put
in the spotlight.

45 min. aprox.
qua e sex 10h30 · Escolas (1º e 2º ciclo) e Instituições
qui 10h30 e 15h00 · Escolas (1º e 2º ciclo)
sáb 16h00 e 21h00 · Famílias
no final da sessão noturna haverá uma conversa com o público, seguida da
exibição do documentário “GABO, POSSO ENTRAR AÍ?” de Carla Augusto
preços únicos: 2,503 (Escolas) · 43 (Famílias) // descontos não aplicáveis

Encenação e direção de atores Patrick Murys Assistência e coreografia Romulus
Neagu Interpretação Diogo Peres, João Estrela e José Pereira Desenho de luz
Cristóvão Cunha Música original Norberto Gonçalves da Cruz Vocais Lidiane Duailibi
Voz off Ana Vargas Cenografia Patrick Murys Criação de marionetas e apoio à cenografia
Sandra Neves Apoio à construção de marionetas Catarina Falcão Figurinos Sandra
Neves Coordenação de ilusionismo José Pereira (Zé Mágico) Textos Cuca Calheiros e
Jorge Lopes Diretor artístico do Dançando com a Diferença Henrique Amoedo
Coordenador geral do Dançando com a Diferença/Viseu Ricardo Meireles
Coprodução Teatro Viriato e Dançando com a Diferença

GABO, POSSO ENTRAR AÍ?
(TÍTULO, PROPOSITADAMENTE, EMPRESTADO)

Depois de seis anos de cumplicidade do Teatro
Viriato com Henrique Amoedo (Artista Residente),
em 2020, o Dançando pela Diferença produz, pela
primeira vez, um espetáculo exclusivamente com
criadores, intérpretes e participantes residentes no
distrito de Viseu que se intitula “GABO”.
Enquanto entre ensaios se trazia para a cena a
diferença e se descobriam os movimentos que
partilhariam em palco aquando da estreia, algumas
crianças assistiam a ensaios contribuindo – com
o seu olhar, questões e contacto desinteressado –
para este processo criativo.
O registo deste diálogo entre artistas e crianças
resultou no documentário “GABO, posso entrar
aí?”, realizado por Carla Augusto, que nos dá
uma perspetiva da relação dos intérpretes e das
crianças com as questões que o espetáculo coloca,
e da sua influência no processo de criação.
O documentário é partilhado com o público na
última sessão, no último dia em que “GABO”
ocupa o nosso palco.

Espreite, de vez em quando, o processo de
criação “GABO” no nosso blogue Sala de Ensaios.
saladeensaiosteatroviriato.blog

Um teatro, para ser um teatro, não pode ser só um teatro.
Uma rosa é uma rosa é uma rosa, disse Gertrude Stein,
mas também pode ser um (de)lírio, um gerânio (ou mesmo
um gerúndio!), um bem-me-quer, uma margarida, um
olival.
Um teatro pode ser um casamento bonito com outros
espaços – na cidade, em palácios, em galerias – e pode
espalhar a sua notícia através de outras plataformas – a
fotografia, o cinema, a pintura, a escultura, a literatura,
alargando-se por outros espaços e a outras formas de ler
e (d)escrever o mundo através da arte.
Patrícia Portela
(A autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico.)

EXPOSIÇÃO

18 JANEIRO a
18 DEZEMBRO

seg a sex 13h00 as 14h30 e 17h30 as 19h00
(exceto em dias de espetáculo)

ENSAIO PARA UMA IMAGEM
AMÁLIA RODRIGUES
E AUGUSTO CABRITA - 1967
curadoria ANTÓNIO M CABRITA

© António M Cabrita

Uma exposição que resulta do desafio que o Teatro Viriato me fez e que
muito prazer me deu construir. Por um lado, por poder materializar uma
exposição criada a partir do espólio do meu avô, o fotógrafo Augusto
Cabrita; e, por outro lado, por saber que irá revelar algo inédito a quem a
for visitar. António M Cabrita

FOYER // TEATRO VIRIATO

ENSAIO PARA UMA IMAGEM
PT

Desde janeiro que o foyer do Teatro Viriato acolhe a exposição
“Ensaio para uma imagem: Amália Rodrigues e Augusto Cabrita –
1967”. A mostra revela retratos de uma sessão fotográfica de Amália
Rodrigues realizada por Augusto Cabrita no Alentejo, em 1967,
assim como um gramofone que acompanha a fadista numa das
fotografias que daí resultaram e que compõe a icónica capa do disco
“Formiga Bossa Nossa”, editado pela Valentim de Carvalho, em 1969.
Esta exposição nasce para assinalar o centenário do nascimento
de Amália Rodrigues, que se celebra este ano. António M Cabrita,
neto de Augusto Cabrita e curador desta exposição, teve a
preocupação de reunir um conjunto de imagens que, para além de
serem expostas pela primeira vez em Portugal, ajudam a tornar
permanente um momento efémero que mais ninguém viu, além de
Amália Rodrigues e o próprio fotógrafo.

EN

In the centenary of the birth of Amália Rodrigues, which is celebrated
in 2020, Teatro Viriato invited António M Cabrita to create an exhibition
with photographs of the singer, from the assets of his grandfather, the
photographer Augusto Cabrita. “Ensaio para uma imagem: Amália
Rodrigues e Augusto Cabrita – 1967” reveals portraits of a photoshoot
of Amália Rodrigues, by Augusto Cabrita, in Alentejo, in 1967.

m/ 8 anos
Entrada gratuita

Curadoria António M Cabrita
A partir do Espolio Família Augusto Cabrita Fotos inéditas, Capa e Disco Vinyl EP, 7’’
45RM, e gramofone Concepção do espaço expositivo Movecho Consultoria
e apoio a concepção do espaço expositivo Teresa Vale Produção Teatro Viriato

EXPOSIÇÃO // GALERIA TEATRO VIRIATO

SETEMBRO a
DEZEMBRO

dom a sáb 10h00 às 22h00

DESCONCENTRAÇÃO
fotografias de CARLOS FERNANDES e RAQUEL BALSA

De facto, uma política cultural que se preocupe em alargar a geografia
e a eficácia social das manifestações artísticas, em lugar de des-centralizar o centro, deveria contribuir para des-concentrar os pólos de
criação e produção; isto é multiplicar os centros e, então, possibilitar a
itinerância e troca entre eles.

© AFR

João Luís Oliva, “Artes e Ideias da desconcentração. Práticas culturais
de outros centros” (2014)

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

DESCONCENTRAÇÃO
PT

Desde 2015, que o Teatro Viriato, fruto de uma parceria feliz com
o Palácio do Gelo Shopping, ocupa uma loja na qual dinamiza
exposições com fotografias e vídeos que fazem parte da sua
memória e arquivo.
Até dezembro de 2020, a Galeria do Teatro Viriato no Palácio
do Gelo Shopping acolhe a exposição “Desconcentração”, que
reúne imagens de alguns dos trabalhos artísticos produzidos,
coproduzidos e estreados no Teatro Viriato, em Viseu, durante o ano
de 2019, em que celebrámos 20 anos de atividade. É uma mostra
que retrata um pouco do que é o contributo do Teatro Viriato para
desconcentrar os polos de criação e produção artísticas nacionais.

EN

Until December 2020, the Teatro Viriato Gallery at Palácio
do Gelo Shopping receives the exhibition “Desconcentração”
(“Deconcentration”), which gathers images of some of the artistic
works produced, co-produced and premiered at Teatro Viriato, in Viseu,
during the year 2019, in which we celebrated 20 years of activity. It is an
exhibition that represents a little of what is the contribution of Teatro
Viriato to deconcentrate the movements of national artistic creation and
production.

m/ 8 anos
Entrada gratuita

Concepção do espaço expositivo Carlos Fernandes com o apoio de Teresa Vale
e Paulo Matos Apoio Movecho Produção Teatro Viriato

Se corpo são dá mente sã, mente sã dá corpo são.
Num teatro, num palco, num estúdio de ensaios (ao contrário de
um escritório, por exemplo) exercitamos ambos em simultâneo,
numa sinergia grega e holística, clássica e ancestral, para o
presente mas de olho nos futuros.
Nas noites em que o teatro não se abre ao público, o teatro fecha-se em ensaios, aulas, debates, construindo novas estratégias de
acção, ocupando todos os espaços da possibilidade e praticando a
utopia em tempo real. Ou não fosse o teatro o lugar por excelência
da prática do futuro no presente, e o acto de programar, um
maravilhoso excesso de antecipação do que está por vir.
Patrícia Portela
(A autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico.)

LABORATÓRIO MULTISCIPLINAR | NOVAS DRAMATURGIAS

GRÁFICOS

DA CIDADE
E DAS COISAS

GRÁFICOS DA CIDADE E DAS COISAS
DE GONÇALO M. TAVARES
21 SETEMBRO A 14 DEZEMBRO
todas as segundas-feiras às 18h00 em: saladeensaiosteatroviriato.blog

Estreados no fim da quarentena, os “Gráficos da Cidade e das
Coisas”, de Gonçalo M. Tavares, regressam a partir de setembro
para prosseguirmos o exercício imaginário de construirmos mundos
possíveis. Uma criação que vive entre o literário imaginário e as
vivências reais e que o Teatro Viriato acolhe enquanto laboratório das
artes, das letras e dos novos tempos.
Os gráficos desenvolvidos pelo escritor são o princípio de um projeto
de criação artística que deverá culminar com a apresentação de um
espetáculo em 2021.
“Gráficos da Cidade e das Coisas” pode ser acompanhado
semanalmente no novo blogue do Teatro Viriato, Sala de Ensaios,
mediante inscrição na bilheteira do Teatro Viriato. E fique atento
porque estas pequenas histórias humanas e estatísticas alternativas
ainda poderão ocupar outros palcos...

acompanhe os “Gráficos da Cidade e das Coisas”
no nosso blogue Sala de Ensaios.
saladeensaiosteatroviriato.blog

© Carlos Fernandes

LABORATÓRIO

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO TEATRAL BB2021
COM FRAGA
15 OUTUBRO’2020 A MARÇO’2021

Partindo das peças didáticas de Bertolt Brecht, neste laboratório de
criação teatral, Fraga propõe um processo de releitura dramatúrgica, de
trabalho de ator e de direção artística, num contexto lúdico e de formação,
com vista à reorganização dos diferentes textos dramáticos num processo
de pesquisa, de produção e de representação/interpretação.
Este laboratório é dirigido, particularmente, a todos os que pensam como
B. Brecht: “Quero fazer um Teatro com funções sociais bem definidas.
O palco deve refletir a vida real. O público deve ser confrontado com o que
se passa lá fora para refletir como administrar melhor a sua vida”.
No final, haverá uma apresentação pública do trabalho desenvolvido.
Alguns dos participantes deste laboratório, assim como algumas cenas
criadas, poderão integrar o novo espetáculo de Fraga, “Estranhem o
que não for estranho!” (título provisório), que estreará em março de
2021, no Teatro Viriato.

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO TEATRAL

INSCRIÇÕES GRATUITAS até 05 DE OUTUBRO
Os interessados deverão enviar:
• ficha de inscrição, disponível no nosso site, devidamente preenchida;
• curriculum vitae;
• carta de motivação sobre “O que é para si tomar uma decisão?”.
Para: bilheteira@teatroviriato.com
As inscrições serão sujeitas a um processo de seleção.

PÚBLICO-ALVO
m/ 17 anos com prática e curriculum teatral, preferencialmente.

LOTAÇÃO
15 participantes

SESSÕES
todas as quintas das 19h00 às 21h00

Espreite este laboratório, de vez em quando,
no nosso blogue Sala de Ensaios.
saladeensaiosteatroviriato.blog

© Carlos Fernandes

LABORATÓRIO

LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO,
FORMAÇÃO E CRIAÇÃO ARTÍSTICAS/ END +
PROCESSOS DE CRIAÇÃO LITERÁRIA PARA PALCO:
DRAMATURGIA, TEATRALIDADE E MATERIALIDADE
19 OUTUBRO’2020 A 20 MAIO’2021

Em 2020, o Teatro Viriato associa-se ao Coletivo 84 no
desenvolvimento do “Laboratório de Investigação, Formação e
Criação Artísticas” (LIFCA). Esta é a primeira edição de um projeto
pioneiro que combina investigação, criação artística e residências,
que conta com direção artística e científica do encenador e
dramaturgo Mickaël de Oliveira e é desenvolvido em parceria com
o Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), o Teatro Académico de Gil
Vicente (Coimbra) e o Teatro Viriato. Este ano, o programa será
dedicado à exploração de “Processos de criação literária para palco:
dramaturgia, teatralidade e materialidade”.
O programa realiza-se através de um conjunto de residências
artísticas de curta duração, nas várias cidades parceiras do projeto,
entre outubro de 2020 e maio de 2021, e combina a formação artística

LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO, FORMAÇÃO E CRIAÇÃO

e científica, possibilitando aos formandos o acesso a vários modos
de olhar e de escrever um texto, através de oficinas de criação,
seminários, e masterclasses, e ainda um acompanhamento tutorial
por Lígia Soares (dramaturga, encenadora, coreógrafa e intérprete),
Patrícia Portela (dramaturga, encenadora e romancista e diretora
artística do Teatro Viriato) e Rui Pina Coelho (dramaturgo, professor,
investigador e diretor do Centro de Estudos de Teatro da Universidade
de Lisboa).

DATAS DAS RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS:
19 a 21 de outubro de 2020 – Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra)
15 e 16 de dezembro de 2020 – Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)
29 a 31 de janeiro de 2021 – Teatro Viriato (Viseu)
18 a 20 de maio de 2021 – O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo)

Direção de projeto Mickaël de Oliveira Assistência à direção e coordenação de
produção Maria Inês Marques Acompanhamento artístico Lígia Soares, Patrícia
Portela e Rui Pina Coelho Acompanhamento científico Mafalda Lencastre e Mickaël
de Oliveira Produção Colectivo 84 Coprodução Centro Cultural Vila Flor, Teatro
Académico de Gil Vicente, Teatro Viriato Apoios Direção-Geral das Artes,
Fundação para a Ciência e a Tecnologia e O Espaço do Tempo

© Leonor Barata

A CAMINHO DE MIM

A CAMINHO DE MIM
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOMES TEIXEIRA, ARMAMAR
2020/2021

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 2020/2021. Este programa
é dirigido a alunos dos quatro ciclos do ensino obrigatório que
são desafiados por vários artistas a explorarem através da escrita
criativa, dramaturgia, leitura, expressão dramática e expressão
corporal competências variadas que contribuam para o seu sucesso
escolar.
Em 2020, “O Labirinto de Mim (o encontro da obra literária)”
é a oficina proposta por Leonor Barata, Artista Residente do
Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira ao abrigo do Plano Nacional
das Artes em parceria com o Teatro Viriato. E Fernando Giestas
apresenta uma oficina de escrita criativa. Em 2021, a encenadora
e atriz Rafaela Santos orienta uma oficina de leitura em voz alta.

A CAMINHO DE MIM // 2020/2021

“A Caminho de Mim” nasce da relação de proximidade que fomos
desenvolvendo com o Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira
e enquadra-se numa candidatura de promoção de oficinas de
cruzamento entre as culturas científica e artística, intitulada
“Construir o Sucesso em Armamar”, apresentada pela Câmara
Municipal de Armamar ao Portugal 2020.

PROGRAMA // 2020

O LABIRINTO DE MIM (O ENCONTRO DA OBRA LITERÁRIA)
LEONOR BARATA
(no âmbito da residência artística no Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira
em parceria com o Plano Nacional das Artes)
OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA
FERNANDO GIESTAS
oficina > 7º e 8º ano do 3º ciclo

PROGRAMA // 2021

OFICINA DE LEITURA EM VOZ ALTA
RAFAELA SANTOS
oficina > 9º ano do 3º ciclo

Parceria
Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar

Promotor

Parceria para
a residência
artística

Financiamento

© DR

(RE)CRIAR O BAIRRO

(RE)CRIAR O BAIRRO
BAIRRO DA BOA MORTE, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
2019/2021

Convidado pela associação Leigos para o Desenvolvimento para
entidade parceira do projeto “(Re)Criar o Bairro”, o Teatro Viriato foi
desafiado a criar junto com o Grupo Comunitário do Bairro de Boa
Morte (São Tomé e Príncipe) uma visita encenada a este bairro a partir
das suas histórias e tradições. Esta intervenção de valorização do
Tchiloli, teatro popular santomense, integrará um “Roteiro Boa Morte”,
que visa promover o desenvolvimento socioeconómico, nomeadamente,
turístico e de transformação do Bairro da Boa Morte numa referência
no campo das economias criativas.
Em setembro de 2019, Graeme Pulleyn e Ana Bento, artistas
associados do Teatro Viriato, viajaram até São Tomé e Príncipe para
desenvolverem um programa de capacitação em interpretação e
música junto de vários grupos de Tchiloli. O encenador Graeme Pulleyn
deu ainda início ao processo de pesquisa e realização de entrevistas
para a criação da visita encenada e definição do percurso, em diálogo

(RE)CRIAR O BAIRRO

com a comunidade, estando previsto o seu regresso de 20 de abril a
12 de maio de 2020. Contudo, o atual contexto de pandemia obrigou ao
adiamento da conclusão da intervenção do Teatro Viriato prevista no
“(Re)Criar o Bairro” para 2021.
“(Re)Criar o Bairro” é promovido pela Leigos para o Desenvolvimento,
no âmbito do programa “Iniciativas Piloto Economias Criativas” da
Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com o CAEV/Teatro
Viriato, a Associação dos Artistas Plásticos Santomenses – APPLAS e a
Associação Cultural Arquivo 237.

Promotor

Com o apoio da
Fundação Calouste Gulbenkian

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
Ao longo de mais de 20 anos de história, o Teatro Viriato tem assumido
um lugar central para a criação artística nacional. Para além da nossa
programação regular, 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
sempre de braço dado com as musas (e com uma equipa especializada
que não as deixa dormir). 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 sirva de cenário ou de incubadora a um qualquer
projeto. Nesta temporada acolhemos a nossa Artista Associada, Sónia
Barbosa, Victor Hugo Pontes, Ricardo Correia, Gonçalo M. Tavares,
Patrick Murys e Dançando com a Diferença.

TEATRO

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR

31 AGO a 11 SET

/ NOVAS DRAMATURGIAS

ALEKSEI OU A FÉ

SET a DEZ

PROJETO KARÁMAZOV

GRÁFICOS DA CIDADE E DAS COISAS

SÓNIA BARBOSA

GONÇALO M. TAVARES

RITUAL DE DOMINGO
CRUZAMENTO DISCIPLINAR /
DANÇA

COMUNIDADE

03 a 17 SET

12 a 16 OUT | 22 a 30 SET | 01 a 04 DEZ

OS TRÊS IRMÃOS

GABO

VICTOR HUGO PONTES

PATRICK MURYS
e DANÇANDO COM A DIFERENÇA

Apresentação
18 e 19 SET

Estreia

Teatro Viriato, Viseu

09 a 12 DEZ
Teatro Viriato, Viseu

CRUZAMENTO DICISPLINAR
14 a 18 SET
O CORPO E AS LINGUAGENS
RICARDO CORREIA

© Estelle Valente

© Júlio Silva Castro

ARTISTAS RESIDENTES

HENRIQUE AMOEDO

© DR

JOANA CRAVEIRO

JOÃO FIADEIRO

ARTISTAS RESIDENTES
2018 a 2021

Os Artistas Residentes desde 2018 são a Joana Craveiro, o João
Fiadeiro e o Henrique Amoedo. Fundadores da Nova Dança
Portuguesa, antropólogos desafiantes das nossas mágoas e cicatrizes
coloniais ou pioneiros na procura de um modo de estar inclusivo
para as artes, estes profissionais de reconhecido mérito nacional e
internacional exploram propostas artísticas com abertura à cidade, ao
país e ao mundo, numa relação de estreita cumplicidade com o Teatro
Viriato.

Fica o convite para conhecer e acompanhar
o trabalho dos nossos Artistas Residentes.

© Carlos Fernandes

DANÇANDO COM A DIFERENÇA

DANÇANDO COM A DIFERENÇA
PROJETO RESIDENTE

Dançamos com o corpo e não apesar do corpo.
A Dançando com a Diferença é uma companhia de dança fundada em
2001, na Madeira, e que desde 2014 mantém uma relação cúmplice com
o Teatro Viriato 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.
Com direção artística de Henrique Amoedo, e com a coordenação
geral de Ricardo Meireles em Viseu, na Dançando com a Diferença,
saúde (apoio terapêutico), educação e arte caminham juntas,
numa tríade que visa a valorização individual. Todos estes eixos de
ação contribuem para uma permanente atualização do discurso
relativo à pessoa com deficiência, assegurando que há espaço
para corpos diversos e perspetivas diferentes no domínio da dança
contemporânea.

DANÇANDO COM A DIFERENÇA

DANÇANDO COM A DIFERENÇA E A ARTE
O eixo artístico da Dançando com a Diferença é aquele que o
público reconhece com maior facilidade, pois refere-se ao trabalho
desenvolvido para palco em apresentações públicas, tanto pelo coletivo
residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira
(Calheta), como pelo de Viseu. No Teatro Viriato, este último coletivo de
dança inclusiva trabalha, semanalmente, e frequenta aulas lecionadas
por artistas de diferentes disciplinas artísticas.
No seu repertório, a companhia Dançando com a Diferença conta com
32 produções, onde se inclui a criação mais recente, intitulada “GABO”.
Uma coprodução do Teatro Viriato que estreará em dezembro de 2020
e que conta com um elenco composto exclusivamente por pessoas
residentes no distrito de Viseu.

Dançando com a Diferença (Viseu):
Coordenador geral do Dançando com a Diferença/Viseu 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 Carvalho,
Natália Fonseca, Orlando Vicente, Rita Antunes, Rosana Costa,
Sandra Farinha, Sara Dias, Sara Lourenço, Susana Tavares
e Teresa Costa

DANÇANDO COM A DIFERENÇA

DANÇANDO COM A DIFERENÇA E A SAÚDE
Paralelamente às atividades de dança, a Dançando com a Diferença
procura que as suas ações contemplem uma componente de apoio
terapêutico que contribua para a preparação das pessoas com
deficiência para a vida ativa, treinando a sua autonomia e capacidade
de autorrepresentação, para que possam falar e agir por elas próprias,
o que se poderá refletir numa inclusão social mais plena e efetiva.
Também numa lógica de relação com a sociedade, em Viseu, o
Dançando com a Diferença colabora com cinco instituições e uma
escola através da realização de uma aula semanal de dança inclusiva
com os seus utentes, alunos e colaboradores:
•

APPACDM Viseu (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental de Viseu);

•

APPDA Viseu (Associação Portuguesa para as Perturbações
Desenvolvimento e Autismo);

•

CAD Santo Estêvão (Centro de Apoio a Deficientes
de Santo Estevão – UMP);

•

Internato Victor Fontes, APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu);

•

Escola Secundária Viriato.

DANÇANDO COM A DIFERENÇA

DANÇANDO COM A DIFERENÇA E A EDUCAÇÃO
É em Viseu, que a Dançando com a Diferença passa a desenvolver o seu
eixo de ação da formação em contexto escolar, acabando por iniciar
nesta cidade um pólo educativo, com a cumplicidade do Teatro Viriato e
o apoio do programa municipal Viseu Educa. A promoção da inclusão nas
escolas através da dança inclusiva é o objetivo que norteia a intenção de
aproximação ao universo educativo.
No âmbito da ação deste pólo educativo do Dançando com a Diferença,
foram criados alguns projetos específicos 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 estes projetos partilham um
potencial de inclusão que pode ser concretizado por diferentes vias:
1 IGUAL 1
Oficina de dança inclusiva desenhada para professores, alunos e outros agentes da
comunidade escolar e educativa.
Coro da Mudança
Residência artística de dança inclusiva dirigida a alunos do Ensino Secundário 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.
+Inclusão Escolas
Oficina de promoção da prática da Dança Inclusiva junto de crianças em idade
escolar, contribuindo para a sensibilização sobre a importância desta prática na
capacitação dos diferentes indivíduos.
Projeto Educativo Dança Inclusiva
Programa de oficinas para profissionais do Ensino que conta com a orientação de
vários artistas e especialistas com diferentes abordagens de intervenção, com o
objetivo comum de valorizar as capacidades dos alunos com quem trabalham.

conheça o projeto em:
danca-inclusiva.com

DANÇANDO COM A DIFERENÇA

AULAS REGULARES DE DANÇA INCLUSIVA
A partir de setembro no Teatro Viriato
ter 19h00 às 21h00

Às terças-feiras, a companhia Dançando com a Diferença, dirigida por
Henrique Amoedo (Artista Residente), ocupa o nosso Teatro com as
aulas regulares de Dança Inclusiva. A capacitação e desenvolvimento
estético-artístico dos participantes e criação de repertório para a
companhia são os principais objetivos do trabalho desenvolvido, sob a
coordenação de Ricardo Meireles.
Estas aulas regulares estendem-se também para lá do nosso edifício
e acontecem em várias instituições da cidade de Viseu que trabalham
com pessoas com deficiência e na Escola Secundária Viriato. No
contexto escolar e institucional, a Dançando com a Diferença foca a sua
intervenção no desenvolvimento de atividades de apoio terapêutico e
educacionais, iniciando aí um trabalho que permita vir a integrar esses
participantes em futuras ações artísticas.

OUTRAS SESSÕES
EM CONTEXTO ESCOLAR:
Escola Secundária Viriato // ter 14h30 às 15h30
EM INSTITUIÇÕES:
APPACDM de Viseu // seg 11h00 às 12h00
Centro de Apoio a Deficientes de Santo Estevão (UMP) // qua 14h30 às 15h30
APPDA – Viseu // qua 16h15 às 17h15
Associação de Paralisia Cerebral de Viseu (APCV) // qui 14h00 às 15h00
Internato Dr. Victor Fontes (APPACDM) // qui 17h00 às 18h00

LEONOR BARATA

NUNO VEIGA

GRAEME PULLEYN

© DR
© Carina Martins

SÓNIA BARBOSA

© DR

© Luís Belo

FERNANDO GIESTAS

ROMULUS NEAGU

© Martin Delaney

© DR

ANA BENTO

© DR

© Rui Mota Pinto

ARTISTAS ASSOCIADOS

RAFAELA SANTOS

ARTISTAS ASSOCIADOS
Eles são músicos, coreógrafos, dramaturgos, artistas sonoros, encenadores, atores e atrizes construtores de realidades performativas em vários formatos. A figura de “Artista Associado do Teatro Viriato” tem sido
um conceito em construção ao longo dos últimos anos. Assumindo um
compromisso mútuo, artistas e teatro partilham períodos de presença e
atividade regulares no espaço do Teatro, permitindo o debate e a discussão durante o período de criação artística, abertura para encomendas
artísticas, e consequentemente de contacto e relação com outros artistas, possibilidades de coprodução, espaço para ensaio ou residência
artística, disponibilidade para encontros com o público e abertura permanente para o ensaio do risco e para o erro.

Fica o convite para conhecer e acompanhar
o trabalho dos nossos Artistas Associados.

© Carlos Fernandes

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

A RESILIÊNCIA NO CORPO
Nestes tempos estranhos, cuja estranheza se revela intensamente através
de um corpo ao qual se exige disciplina, método e distância, atravessamos
o presente com um olhar incerto sobre o futuro. Mas com a certeza de
que a resiliência é o cenário para os próximos tempos. Talvez esta pausa
tenha sido um importante sinal de pontuação imposto ao discurso da vida
e do mundo, nos termos em que decorria. Por isso, prosseguimos com um
novo olhar adaptado e resistente.
É com este olhar que nos lançamos na criação da nossa próxima peça
“Sinais de Pausa”. Um título que surgiu muito antes da pandemia, durante
uma travessia pelo universo literário de José Saramago, o autor que,
nesta nova criação, nos conduz e empurra o corpo para o conhecimento
do humano através da fisicalidade, intenção e força dramática das
suas palavras. Uma criação em que voltamos a ser criadores e,
simultaneamente, intérpretes. Foi esta particularidade, de sermos os
únicos intervenientes, que permitiu que esta tenha sido a única actividade
da Companhia que se manteve inalterada, perante todas as outras cujo
destino foi revisto e reagendado, aceitando as exigências do momento.

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

Contrapomos ainda a incerteza do tempo que se aproxima, com a
circulação da última criação “Last” e com o projecto “A Dança e o Ensino
Criativo”, cujas oficinas aguardam e acompanham com inquietação
o modelo de funcionamento das escolas no próximo ano letivo. No
âmbito da formação, acolhemos ainda a perspectiva de recorrermos às
plataformas digitais para assegurar e provocar a contínua ampliação e
diversificação das técnicas e metodologias de ensino e criação na área
da dança, persistindo o incentivo e interesse em envolver e aproximar
os profissionais da área e a comunidade com formadores de renome
internacional.
Com a mesma visão resiliente, estreamos um programa de residências
artísticas dirigido a jovens artistas que desejem iniciar um percurso na
criação coreográfica. Queremos proporcionar-lhes todas as condições
para que tenham o espaço, o tempo e o apoio que precisam para
desenvolverem competências, entregarem-se ao desafio de construírem o
seu próprio território de acção, e de se questionarem como indivíduos que
escolhem o corpo como matéria de discurso visível.
Acreditamos no corpo como escrita metafórica do que se vê e se sente,
com o poder de reorganizar a informação em leituras não-verbais do
mundo.
Este ano, a Companhia Paulo Ribeiro, assinala 25 anos de actividade.
25 anos de uma estrutura ímpar, sediada no Teatro Viriato, com um forte
projecto artístico no panorama nacional e internacional.
Damos início a esta celebração com “Sinais de Pausa” e continuaremos a
celebrar até à estreia de “I Still need... Time”, a nova criação de Paulo Ribeiro,
reagendada para o ano que vem e com paragem obrigatória em Viseu.
Na interrupção da “normalidade”, a arte e todos os géneros de
manifestações artísticas assumiram um papel estruturante e fortemente
presente no equilíbrio dos dias. É essa presença que queremos acreditar
que persistirá. Queremos acreditar que é o valor e o reconhecimento
da cultura e no entendimento desta como um bem público e necessário
ao indivíduo, o que lhe permitirá, através da arte, estar e sentir-se ele
próprio, mais presente e com um papel activo na sociedade.
São Castro e António M Cabrita
[diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro]
*os autores escrevem de acordo com o antigo acordo ortográfico
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EM CRIAÇÃO

SINAIS DE PAUSA
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA
Estreia 13 e 14 NOV // Teatro Viriato, Viseu
04 DEZ // Teatro Diogo Bernardes, Ponte de Lima

EM DIGRESSÃO

LAST
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA
10 OUT // TEMPO - Teatro Municipal de Portimão
24 OUT // Casa da Criatividade, São João da Madeira

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA
16 e 18 OUT // Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal

EM FORMAÇÃO
OFICINA

A DANÇA E A FILOSOFIA
de e com Leonor Barata
17 a 19 NOV // Teatro Virgínia, Torres Novas

MASTERCLASSES
Formadores internacionais a confirmar
SET a NOV // Formato online
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EM RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

STUDIOTRADE [REDE INTERNACIONAL]
COMPAGNIE HUMAINE/ÉRIC OBERDORFF
07 a 12 DEZ // Estúdio Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu

APOIO A JOVENS COREÓGRAFOS
14 a 19 DEZ // Estúdio Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu

COMPANHIA PAULO RIBEIRO · EQUIPA

Teatro Viriato Largo Mouzinho de Albuquerque,

DIREÇÃO ARTÍSTICA

3500-160 Viseu

São Castro e António M Cabrita
GESTÃO ADMINISTRATIVA

TEL. 232 480 110

E FINANCEIRA Sandra Correia

WEB. www.companhiapauloribeiro.com

PRODUÇÃO EXECUTIVA Hugo Gonzalez

MAIL geral@pauloribeiro.com

COMUNICAÇÃO Liliana Rodrigues

producao@pauloribeiro.com

DESIGN GRÁFICO Teresa Vale

ESTRUTURA FINANCIADA POR

COMPANHIA RESIDENTE

© Carlos Fernandes

REDES DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL

REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS
A rede 5 Sentidos foi criada em 2009, com o intuito de apoiar e
dinamizar o desenvolvimento das artes performativas em Portugal,
organizando digressões de espetáculos e apoiando a produção
de novas criações. Os equipamentos que integram esta rede de
programação cultural são: Teatro Viriato (Viseu), Centro Cultural Vila
Flor (Guimarães), Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra), Teatro
Micaelense (Ponta Delgada), Teatro Municipal da Guarda, Teatro
Municipal do Porto, Teatro Nacional São João (Porto), São Luiz Teatro
Municipal (Lisboa), e o Cine-Teatro Louletano (Loulé).

REDES DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL

REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES
Ao longo das últimas décadas, a região tem acolhido
estruturas culturais que têm tido um papel fundamental para
o desenvolvimento cultural deste território. Ainda que atuem
em espaços geográficos distintos, ao fim de alguns anos de
conhecimento mútuo, estas estruturas culturais decidiram
organizar-se em rede para melhor estruturar estratégias de
atuação e de reflexão em conjunto. As estruturas que integram
esta rede são: a ACERT (Tondela), a Binaural/Nodar (Vouzela), o
Cine Clube de Viseu (Viseu), a Companhia Paulo Ribeiro (Viseu), o
Teatro Regional da Serra de Montemuro (Castro Daire) e o Teatro
Viriato.

MECENATO CULTURAL

SER AMIGO E MECENAS
É SER ALENTO!
OBRIGADO A TODOS
OS AMIGOS E MECENAS
DO TEATRO VIRIATO QUE
APOIAM A CULTURA.

Amigos · 2020
Vivace AMOR LUSO • Dão · Quinta do Perdigão • Sostenuto Abyss & Habidecor
• Allegro Bico Matos & Casanova • Que Viso Eu? • Moderato Quinta da Fata •
Andante Farmácia Avenida • Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida •
Ana Lúcia Peres • Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo
• Benigno Rodrigues • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e
Ricardo Brazete • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernando Gomes Morais •
Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José da Fonseca
e Maria José Agra Regala da Fonseca • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio
da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria
da Conceição Saldanha • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças
• Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Patrícia
Mateiro Santos • Paula Costa • Paula Nelas • Raquel Balsa • Renato Lopes e
Margarida Leitão • Raúl Albuquerque e Vitória Espada • Victor Domingues •
3XL-Segurança Privada • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Gaspar Gomes
• Teo Simon Delgado • E outros que optaram pelo anonimato.

MECENATO CULTURAL

Mecenas · 2020

Apoio · 2020

Apoio à divulgação · 2020

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

EQUIPA

PATRÍCIA PORTELA

SANDRA CORREIA

Mª JOÃO ROCHETE

Direção Artística

Direção Administrativa

Coordenação de Produção

e Financeira

CARLOS FERNANDES

PAULO MATOS

NELSON ALMEIDA

Produção

Coordenação Técnica

Técnico de Palco

JOÃO RODRIGUES

GISÉLIA ANTUNES

SUSANA CARDOSO

Técnico de Palco

Coordenação Frente

Assistente de Bilheteira

de Casa e Bilheteira

e Comunicação

ANA FILIPA RODRIGUES

LILIANA RODRIGUES

TERESA VALE

Comunicação e Imprensa

Comunicação e Imprensa

Produção Gráfica

MARISA MIRANDA
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 · Design Gráfico
Cathrin Loerke Fotografia de Espetáculo Carlos Fernandes e Raquel Balsa · Colaboração
Especial José Fernandes · Acolhimento Do Público André Rodrigues, Diana Santos, Catarina
Loureiro, Filipa Antunes, Francisco Pereira, Hugo Freitas, Joana Silva, João Almeida, José Vaz,
Luís Sousa, Natália Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral

EQUIPA

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 Idalina Marisa dos Santos Miranda
Secretária Sandra Sofia Simões Correia Rodrigues (indigitada)
Tesoureiro José Fernandes Carrilho Gomes
Conselho Fiscal
Presidente João Luís Oliva Costa
Vogal José Augusto Ferreira
Vogal José Joaquim da Silva Perdigão

O TEATRO VIRIATO é gerido e programado pelo
CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU, ASSOCIAÇÃO CULTURAL E PEDAGÓGICA

Estrutura financiada por

PERFORMART

PERFORMART

ASSOCIAÇÃO PARA AS ARTES PERFORMATIVAS EM PORTUGAL

Constituída em outubro de 2016, a PERFORMART – Associação
para as Artes Performativas em Portugal pretende promover as
múltiplas formas de manifestação cultural e artística no âmbito
das artes performativas, quer a nível nacional, quer a nível
internacional.
A missão da PERFORMART passa, entre outros objetivos, pela
promoção de iniciativas que permitam o reconhecimento e o
desenvolvimento sustentável do setor das artes do espetáculo e
dos seus profissionais; pela estruturação de redes de trabalho
entre os seus associados; pela representação dos interesses dos
seus membros perante as instituições nacionais e internacionais;
e pela promoção da tomada de posição conjunta acerca de
assuntos relevantes para o setor.
A associação pretende criar espaços de reflexão, organizando e
promovendo grupos de trabalho, seminários, estudos de caráter
científico, além de incentivar a circulação de espetáculos dos seus
associados e o estabelecimento de parcerias entre os diferentes
membros e outras associações.

DIREÇÃO . 2018/2020
Presidência

3º Vogal Teatro do Bolhão,

DIAS DA DANÇA – Associação de Artes

Centro de Formação e Produção, CRL.

Performativas

1º Suplente A Oficina – Centro de Artes

Vice-Presidência

e Mesteres Tradicionais de Guimarães,

EGEAC – Empresa de Gestão de

CIPRL

Equipamentos e Animação Cultural, E.M.

2º Suplente Círculo de Cultura Teatral

1º Vogal Centro de Artes do Espectáculo

/Teatro Experimental do Porto

de Viseu, Associação Cultural
e Pedagógica

+ info em:

2º Vogal Teatro Nacional D. Maria II,

performart.pt

E.P.E.

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
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Frisa B

Frisa A

1

Palco

Plateia

Camarotes

Frisas frontais

Frisas laterais

158 Lugares

22 Lugares

14 Lugares

56 Lugares

A ocupação dos lugares disponiveis será gerida de acordo com as normas recomendadas
pela Direção Geral de Saúde.

Preço A

Preço B

Preço C

Plateia 10,001*

Plateia 15,001*

Plateia 20,001*

Camarote 10,001
(descontos aplicáveis
a amigos & mecenas)

Camarote 15,001
(descontos aplicáveis
a amigos & mecenas)

Camarote 20,001
(descontos aplicáveis
a amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas frontais 10,001

Frisas frontais 15,001

Frisas laterais 5,001

Frisas laterais 7,501

Frisas laterais 10,001

Outros Preços

Preço Jovem 5,001 **
≤ 30 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).

*aplicáveis todos os descontos | **O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

NORMAS DE VISITA

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

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

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

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
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BILHETEIRA
CONTACTOS geral 232 480 110 e-mail bilheteira@teatroviriato.com
HORÁRIO
seg a sex 13h00 às 14h30 e 17h30 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 às
13h00, 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 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 pelo menos
24h antes da hora de início do espetáculo. Não há lista de espera. Só serão vendidos bilhetes
até meia hora antes do início do espetáculo.
• A compra antecipada de bilhetes deve ser feita, preferencialmente, através da BOL
(site do Teatro Viriato).
• Em dias de espetáculo, os bilhetes só estarão à venda até meia hora antes do início da
apresentação.

CONDIÇÕES DE ACESSO
• Recomendamos a chegada ao Teatro Viriato com 20 minutos de antecedência.
• É obrigatória a utilização de máscara dentro do Teatro Viriato.
• Desinfete as mãos à entrada e repita 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 m em relação a outras pessoas.
• Siga os percursos de entrada e saída assinalados no chão.
• Aguarde e respeite todas as indicações da equipa do Teatro Viriato para a entrada e saída na
sala de espetáculos.
• Após o início do espetáculo não é permitida a entrada na sala (número 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 e 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 bilhete gratuito.
Público carenciado e instituições de solidariedade social beneficiam de bilhetes subsidiados por
donativos dos Amigos do Teatro Viriato. A confirmação das reservas e o levantamento dos bilhetes
de grupos escolares deverá ser feito, pelo menos, 20 dias antes da data da atividade.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Assistência a pessoas com deficiência motora. (Agradecemos a sua solicitação antecipadamente).

ESPAÇOS PÚBLICOS
Canto do Teatro (exposição permanente); Foyer aberto em horário de Bilheteira.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS
Sem animação e sem jogos. À seg, ter e qua (mediante marcação prévia).

DESCONTOS TEATRO VIRIATO
(exceto quando indicado)

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 SMAS, todos os
restantes sócios e funcionários das Juntas de Freguesias Urbanas e Municípios membros
institucionais das 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 identificação na entrada quando solicitada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

ASSINATURAS*

Mini

Preço A 103

Preço B 153

Total de bilhetes

Custo normal

Preço assinatura

2

1

3

353

153

Livre* Descontos progressivos + espectáculos = + descontos

* Peça o seu cartão na bilheteira.
Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas permitem-lhe beneficiar
de descontos progressivos, ao selecionar com antecedência os espetáculos da sua preferência.
Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.
**Exceto assinatura para os espetáculos da New Age, New Time.

A programação poderá sofrer alterações. Toda a informação estará
em constante atualização no site e redes sociais do Teatro Viriato.

SIGA-NOS
www.teatroviriato.com
www.facebook.com/teatroviriato
instagram www.instagram.com/teatro_viriato/
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
youtube www.youtube.com/teatroviriato
blogue saladeensaiosteatroviriato.blog
newsletter

facebook

Estreado a 25 de março de 2020, “Boca a Boca”
é o magazine semanal do Teatro Viriato, onde
refletimos sobre a atualidade política e social,
da região, do país e do mundo, a partir dos
temas e propostas artísticas presentes na nossa
programação regular. Respondendo a uma
necessidade de partilha, este é um podcast em
permanente construção, onde se dá voz à crónica
regular da nossa diretora artística, Patrícia Portela,
a entrevistas, oráculos, entre outras performances
inéditas e radiofónicas, em rubricas como “À Boca do
Mundo”, “À Boca da Bilheteira” ou “À Boca de Sino”.

A partir de 16 de setembro, o podcast pode ser
ouvido às quartas-feiras na Rádio Jornal Centro e nas
plataformas digitais áudio do Teatro Viriato.
A crónica de Patrícia Portela pode ser lida no site do
Jornal do Centro e no blogue do Teatro Viriato
www.saladeensaiosteatroviriato.com
Uma produção Teatro Viriato

conheça o projeto em:
anchor.fm/teatroviriato/

FICHA TÉCNICA

Capa Criação de Cathrin Loerke
Publicação 2 edições (janeiro 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. 2000 · 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 14h30 e 17h30 às 19h00
Em dias de espetáculo noturno 18h00 às 22h00
Geral 232 480 110
site www.teatroviriato.com · e-mail geral@teatroviriato.com

#DÁ
MAIS
VALOR
AO PRÓXIMO
O BPI dá mais valor à Solidariedade.

O BPI, em colaboração com a Fundação ”la Caixa”, manteve todos os apoios
à sociedade e lançou um conjunto de novas iniciativas para apoiar as pessoas
mais afetadas pela COVID-19. Damos mais valor à vida de quem precisa.
Saiba mais em bancobpi.pt

