Jornal distribuído durante os Jardins Efémeros 2021. Distribuição Gratuita.
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Quando riachos se enchem
Fluem Poemas
Quando riachos secam
Empilhamos pedras
When creeks are full
The poems flow
When creeks are down
We heap stones.
Gary Snyder
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As palavras e as linguagens
artísticas povoam o Parque
Aquilino Ribeiro
Words and artistic languages
inhabit the Aquilino Ribeiro Park

M

uda-se o local, mantém-se o
mesmo espírito. Os Jardins
Efémeros estão de volta a
Viseu. E este ano habitam o Parque
Aquilino Ribeiro.

T

he place is different, but the spirit
is the same. Jardins Efémeros
(ephemeral gardens) are back in
Viseu. And this year they inhabit the
Aquilino Ribeiro Park.

A Palavra e as Linguagens é o tema para uma programação
que foi pensada para nove dias. Linguagens artísticas
multidisciplinares, onde cabe o som, a dança, o teatro, o
cinema, as artes visuais, mas também a comunidade e a
pertença.
À semelhança das edições anteriores, é dado destaque
a criações e artistas emergentes, contemporâneos e
experimentais ao mesmo tempo que se juntam outros já
consolidados. A arte sem barreiras.
Os jardins também vão entrar pelo Teatro Viriato, estrutura
que acolhe duas residências e quatro espetáculos. Nas ruas
adjacentes ao parque Aquilino Ribeiro, galerias de arte são
ocupadas e o Museu Nacional Grão Vasco volta a juntar-se
à festa. Mercados, oficinas, cinema também. Muito para ver,
ouvir, debater e experimentar.
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The Word and Languages is the theme for a program that
was designed for nine days. Multidisciplinary artistic languages:
sound, dance, theater, cinema, visual arts, but also community
and belonging.
As in previous editions, emphasis is given to emerging, contemporary
and experimental creations and artists. Art without barriers.
Projects, residences and shows will also be in Teatro Viriato, a
structure that hosts two residences and four shows. In the streets
adjacent to the Aquilino Ribeiro park, art galleries are occupied
and the Grão Vasco National Museum once again joins the party.
Markets, workshops, cinema too. Lots to see, hear, debate and
experience.
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Oficinas: o ADN
dos Jardins Efémeros
Workshops: The DNA
of Jardins Efémeros
Mais de 30
oficinas, 143
sessões e 1640
vagas
More than 30
workshops, 143
sessions and 1640
vacancies

C

onstrói-se assim a essência dos Jardins
Efémeros. A relação da comunidade
com a arte, com o saber, com a reflexão.
Desde a primeira edição que esta é uma parte importante da programação deste festival
artístico.
A Casa do Sonho era já um local obrigatório de
paragem. Este ano, por causa da situação pandémica, é a Casa que vai às pessoas e não as
pessoas à Casa.
Já as oficinas gerais estão divididas por faixas
etárias e contemplam várias áreas, desde yoga,
saúde e bem-estar, cinema, meditação, concerto, instalação, cozinha, desenvolvimento pessoal, arte performativa, entre outras.
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T

his is how the essence of the Jardins Efémeros
is built. The community’s relationship with art,
knowledge and reflection.
Since the first edition, this has been an important
part of this artistic festival.
“Casa do Sonho” (House of Dreams) was already a
mandatory stopover. This year, because of the pandemic situation, the people won’t come to the House, but the House will go to the people.
The workshops are divided by age groups and cover
various areas, from yoga, health and well-being, cinema, meditation, concert, installation, cooking, personal development, performing art, among others.
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A linguagem como lema
dos Jardins Efémeros
Language as the motto
for Jardins Efémeros
“Destaco a
perseverança,
a vontade de
concretizar
e apresentar
projetos seguros
em ambiente
seguro e a
bondade que é
o ato da criação”,
é assim que
Sandra Oliveira,
diretora artística
dos Jardins
Efémero, dá o
mote à conversa.
A programação,
as linguagens e
a diversidade
presentes nesta
edição
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Contam-se dois anos desde a última realização
dos Jardins Efémeros. A agenda proposta para
2021 foi “calibrada”, segundo Sandra Oliveira,
para diversos tipos de públicos e sensibilidades.
“Foram pensados [os espetáculos], cada um,
para determinado tipo de público e, portanto,
para servirmos o maior número de pessoas e
conseguirmos que as pessoas possam vir ver
um ou mais do que um espetáculo”, justifica.
“Essa diversidade de linguagens artísticas
faz parte do programa e insere-se no tema,
‘A Palavra e as Linguagens’, e foi o critério
constante no desenho da programação deste
ano”, acrescenta a diretora artística.
“Artes Visuais, Arquitetura, Som, Cinema, Pólis,
Oficinas, Mercados e Teatro & Dança” são as
categorias que marcam presença na oferta de
espetáculos entre 3 e 11 de julho.
Na categoria do som, os artistas internacionais
Heather Leigh, Lyra Pramuk, Bendik Giske e
Deena Abdelwahed pisam palcos de Portugal
pela primeira vez.
De uma forma abrangente, Sandra Oliveira
realça o concerto de Dasha Rush & Valentin
Tszin e Alex Guevara, “um espetáculo incrível
que vai acontecer no Teatro Viriato”.
“Depois”, continua a responsável, “há uma
criação de Suso Saiz & André Gonçalves, que
vão estar em residência, e vão criar um álbum
específico para concerto único em Viseu”. “Será
um momento memorável”, adianta.
Como não podia deixar de ser, destaque para
o espetáculo de Rui Reininho que apresentará

“20.000 Éguas Submarinas”. “Vamos ter o
concerto do Rui Reininho com um álbum
absolutamente atípico dele. Algo fora da caixa,
novo e que vai ser estreia absoluta e em Viseu.
É um ponto muito alto na nossa programação”,
conta Sandra Oliveira.
No plano das conversas, há uma muito
importante. “A Cidade e a Palavra” acontece
no dia 10 de julho, no Parque Aquilino Ribeiro.
“Uma conversa que junta um dos sócios da
Ler Devagar, João Seixas, o poeta Daniel
Jonas, Alfonso Sanz Alduán, Mário Alves e Rita
Ochoa. Vamos pensar a cidade e a arte que é
fundamental”, declara a diretora.
“Poderei dar fruto?” é um projeto da autoria
de Sandra Oliveira em parceria com Patrícia
Portela, diretora do Teatro Viriato. “Criámos
uma modelação de três mil peças. Poemas e
plantas para estarem em todos os quartos de
hotéis durante esses dias dos Jardins Efémeros
como presente”, feito em especial para a
AHRESP e a Turismo do Centro.
Também há arte nascida e criada no Instituto
Politécnico de Viseu (IPV). “Eu, o Loendro e os
Outros”, é um projeto de alunos e docentes do
licenciatura em Tecnologia e Design Mobiliário.
“É, no fundo, uma relação plástica e arquitetural
entre o espelho e a multiplicação do parque. Vai
ser um espelho deformado em grande escala
para que as pessoas se possam fotografar
‘deformadas’ na natureza”, explica a criadora
do evento.
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para a produção
“I emphasize the
perseverance and
the wish to present
a safe festival and
the kindness that is
the act of creation”,
that is how Sandra
Oliveira, artistic
director of Jardins
Efémero, speaks
about this event.
A conversation
about the diferent
artistic projects

It´s a “calibrated” program for different types of
audiences and sensibilities. “[The shows] were
designed, each one, for a certain type of audience
and, therefore, to serve the greatest number of
people and get people to come and see one or
more shows”, says Sandra Oliveira. “This diversity of
artistic languages is part of the program and is part
of the theme, ‘The Word and Languages’”, adds the
artistic director.
Visual Arts, Architecture, Sound, Cinema, Polis,
Workshops, Markets and Theater & Dance” are
the categories present in the festival between 3 and
11 of July.
In the sound category, international artists Heather
Leigh, Lyra Pramuk, Bendik Giske and Deena
Abdelwahed step onto portuguese stages for the
first time.
Sandra Oliveira highlights the concert by Dasha Rush
& Valentin Tszin and Alex Guevara, “an incredible
spectacle that will take place at Teatro Viriato”.
She also speaks about the creation by Suso Saiz
& André Gonçalves, a single concert that will be
transformed in an album. “It will be memorable”!

“The City and the Word” takes place on July 10th,
at Aquilino Ribeiro Park. A conversation that brings
together João Seixas, the poet Daniel Jonas, Alfonso
Sanz Alduán, Mário Alves and Rita Ochoa. A talk
about the city and the art.
“Poderei dar fruto?” is a project by Sandra Oliveira in
partnership with Patrícia Portela, director of Teatro
Viriato. “We created a model of three thousand
pieces. Poems and plants, a gift for the visitors.
There is also art created at the Polytechnic Institute
of Viseu (IPV). “Eu, o Loendro e os Outros”, a
deformed mirror on a large scale for people to be
able to photograph ‘deformed’ in nature”.

Appointed as an unique moment, Sandra Oliveira
referes to the concert of Rui Reininho who will
present “20.000 Léguas Submarinas”. “It’s an
atypical album. Something out of the box, new and
that will be an absolute debut in Viseu. It is a very
high point in our program”.
3-11 JUL
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O Aquilino Ribeiro
enquanto palco principal
Aquilino Ribeiro as
the main stage

Foram construídas duas instalações no Parque
Aquilino Ribeiro, da autoria de Sandra Oliveira
e Ricardo Correia. Um palco será no meio
do lago, em espelho, e outro no fontanário.
“Espaços vão ser transformados em lugares”,
diz a responsável.
“As pessoas vão ver os músicos, numa peça em
espelho, a atuar no lago”, conta Sandra Oliveira,
referindo-se à peça intitulada de Youkali.
“Youkali é um poema de uma canção de
Kurtville que fala de um lugar encantando, uma
ilha, onde toda a gente vive em harmonia e
há uma felicidade extrema. Tipo uma utopia.
Mas ele acaba a música a dizer que Youkali não
existe”, explica a diretora artística. “Eu digo
que durante estes dias Youkali vai existir em
Viseu”, acrescenta.
O palco do fontanário denomina-se Nenhures,
baseado num poema de Daniel Jonas.
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Two installations were built in the Aquilino Ribeiro
Park, designed by Sandra Oliveira and Ricardo
Correia. One stage will be in the middle of the
lake, in a mirror, and the other in the fountain.
“Spaces will be transformed into places”, explains
Sandra Oliveira.
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Empatia: a bonita
forma de conexão
Empathy: the beautiful
form of connection

“Eu, o Vhils (Alexandre Farto) e a Cristina
Robalo, arquiteta, fizemos um projeto para o
Orçamento Participativo sobre a reabilitação
do Jardim do Hospital Psiquiátrico de Viseu”,
começa por contar Sandra Oliveira.
“Empatias” é um projeto criado por uma equipa
interdisciplinar que pretende contribuir para
uma melhoria da saúde pública, assim como o
bem-estar social. “Este projeto foi feito em prol
da nossa comunidade num momento em que
os casos de Psiquiatria estão a aumentar por
causa da Covid-19 e da pressão que estamos
a viver”, explica a criadora.
O repto lançado é criar um “novo Fontelo em
Abraveses”. “Um novo espaço verde, não só
para os doentes, mas para as outras pessoas
porque é um parque aberto ao público”,
diz Sandra Oliveira. “Aquele espaço está
deteriorado e tem um desenho magnífico que
queremos potenciar e queremos fazer um
anfiteatro natural para as pessoas verem a
serra, num dos espaços com melhor vista em
Viseu e que merece ser cuidado”, adianta.
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Sandra Oliveira, Vhils (Alexandre Farto) and Cristina
Robalo propose the rehabilitation of the garden of
the Psychiatric Hospital of Viseu”.“Empathies” is the
name of the project created by an interdisciplinary
team that aims to contribute to an improvement
in public health, as well as social well-being. “This
project was done for the benefit of our community
at a time when cases of psychiatry are increasing
because of Covid-19 and the pressure we are
experiencing”, explains the creator.
The challenge launched is to create a “new Fontelo
in Abraveses”. “A new green space, not only for the
sick ones, but for other people because it is a park
open to the public”, adds Sandra Oliveira.
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As obras e os artistas no
território das Artes Visuais
Works and Artists in the
Territory of Visual Arts
No campo das Artes Visuais há um plano
traçado ao detalhe que conta com 18 projetos
em exposição. A direção geral é de Sandra
Oliveira, ao passo que a coordenação é de
Ricardo Correia.
Pela primeira vez foi feita uma chamada de
artistas a nível nacional pagos – uma estreia
nos Jardins Efémeros. “Temos uma diversidade
enorme de artistas emergentes. Há um espaço
enorme e uma grande visibilidade para esses
artistas. Inclusivamente temos alguns de Viseu”,
diz a diretora artística.
O intuito foi abrir para todo o país, sendo que os
artistas viseenses foram privilegiados. “Demos
uma percentagem de mais 15% de valorização
sendo de Viseu”, conta Sandra Oliveira.
“Este ano temos quatro espaços enormes com
mais de 20 artistas”, comenta a responsável.
“Há uma peça que nos deixa muito felizes
que é de arte sonora do João Pais Filipe. Uma
experiência imersiva de relaxe. Parece um
mantra”, descreve. “Devem vir à Galeria n.º 5
da Rua Cândido dos Reis”, acrescenta.
A diretora dos Jardins Efémeros destaca a
presença de Marco Franco, que é músico de
formação, mas tem uma exposição individual na
Galeria n.º7 na Rua Cândido dos Reis.
Depois, há uma exposição internacional sobre
a vida dos refugiados em memória. “Vão
estar expostos 400 cartazes de vários artistas
internacionais que intervieram sobre as imagens
e depoimentos de refugiados de memória para
as pessoas terem noção do privilégio que é a
nossa vida em Viseu”, explica Sandra Oliveira.
Já o ex-líbris das Artes Visuais é uma peça de
grande escala. “Desafiei o João Louro a fazer
uma peça, sendo que é um artista que trabalha
bastante a área da palavra e da linguagem e
achei que era um ótimo interlocutor para
estabelecer a relação entre o tema e o Jardim”,
sustenta a criadora.
A intervenção será no Parque Aquilino Ribeiro.
É uma escultura em metal sobre um carvalho
moribundo que caiu no parque há cerca de
um ano e lá continua. “Vamos celebrar essa

memória morta-viva com a peça que se chama
‘Tesserato’”, conta Sandra Oliveira. Poderemos
observar, então, um híper cubo desmaterializado
sobre aquela árvore que, depois, vai ter uma luz
e amplificação da sua imagem com desenho de
luz específico.
Dividindo os espaços, para facilitar a vida
ao leitor, a Venha a Nós a Boa Morte conta
com uma exposição coletiva de seis artistas, a
Galeria 5, na Rua Cândido dos Reis, com sete
artistas e a Galeria 7, na mesma rua, com dois
artistas. Já a Galeria 8B destina-se à exposição
dos refugiados.
Para terminar, Sandra Oliveira destaca o
espaço “Corpo e Mente Saudável”, na Rua
Miguel Bombarda. Um local que é restaurante
orgânico, livraria de arte e loja de discos e onde
vão coabitar estas duas sensibilidades. Assim,
há comida para o pensamento e para o corpo.

Eighteen projects on display, the result of an artistic call. The
general direction is by Sandra Oliveira, while the coordination
is by Ricardo Correia. “We have a huge diversity of emerging
artists. There is a huge space and great visibility for them”,
says the artistic director. Plus, four more galleries with more
than 20 artists. One of the exhibitions brings to Viseu more
than 400 posters about the problem of the refugees.
Another ex-libris of Visual Arts is a large-scale piece made by
João Louro,
The installation is in the Aquilino Ribeiro Park. A metal
sculpture about a dying oak tree that fell in the park about
a year ago and is still there. “We are going to celebrate this
undead memory with the piece called ‘Tesserato’”, says Sandra
Oliveira.
And not to forget, there is a place that is an organic restaurant,
an art bookstore and a record store.
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O Fontelo no Parque
Aquilino Ribeiro
Fontelo in the Aquilino
Ribeiro Park

Se pensa que um pedaço do Fontelo vai
ser transladado para o Parque da Cidade,
desengane-se. Não é disso que se trata.
Nuno Veiga, artista multidisciplinar viseense,
marca presença nesta edição dos Jardins
Efémeros e mostra um projeto que, com
certeza, será muito querido pelo público: o
Fontelo.
É certo que não será uma estreia oficial, pois
ainda este ano apresentou o espetáculo no
Teatro Viriato. No entanto, esta mostra tem
um toque especial. Será a primeira vez que
Nuno Veiga não será o protagonista para dar
lugar a uma bailarina.
“O Fontelo é um projeto que comecei em
Londres. Criei uma personagem performativa
que se baseia muito na improvisação e ritual
quase xamânico”, começa por explicar.
“Aprrsentei o espetáculo várias vezes
em Londres com um amigo saxofonista e
começámos a ser convidados para apresentálo em festivais. Até fomos a Itália”, conta.
“Aquela personagem já está estabelecida,
então questionei-me ‘e se fosse outra
pessoa a fazê-lo?’”, revela Nuno Veiga. Desta
forma, decidiu fazer-se acompanhar por Lia
Vohlgemuth, bailarina, que dança enquanto
o músico faz o som. “Pela primeira vez sou
eu a fazer som para o Fontelo e é tudo
improvisado. Tanto a parte do movimento,
como a sonora. Desta vez passo a parte
performativa para ela e vou fazer o som,
ao vivo, e improvisamos os dois”, destaca o
artista.
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“Convido sempre artistas
sonoros que improvisam
e eu desenho a parte
cénica. Já fiz isto em
Londres em armazéns,
numa catedral... adapto
sempre a performance
ao sítio. Faço o vídeo, as
luzes... também vou ter
de fazer isso nos Jardins
Efémeros, mas não sei
como vai ser. Será no
fontanário no Parque
Aquilino Ribeiro”, remata
Nuno Veiga.
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If you think that the forest of Fontelo is going to
be transferred to the Park Aquilino Ribeiro, don’t
be fooled. That’s not what this is about.
Nuno Veiga, a multidisciplinary artist from Viseu,
presents ans artistic project that, for sure, will be
very dear to the public: Fontelo.
This show has a special touch. It will be the first
time that Nuno Veiga will not be the protagonist
to make room for a dancer.
“Fontelo is a project I started in London. I created a performative character that relies heavily
on improvisation and almost shamanic ritual. I
played the show several times in London with a
saxophonist friend and we started to be invited
to be present in festivals. We even went to Italy”,
says Nuno Veiga.

“I always invite sound
artists who improvise and
I design the scenic part.
I’ve done this in London in
warehouses, in a cathedral...
I always adapt the
performance to the site. I
do the video, the lights... I’ll
have to do that too in the
presente show, but I don’t
know how it’s going to be”

“That character is already established, so I asked myself ‘what if someone else did it?’”, reveals.
So, he decided to be accompanied by artist Lia
Vohlgemuth, who dances while the musician makes the sound. “For the first time, I’m making
music for Fontelo and it’s all improvised. Both the
movement part and the sound part”, highlights
the artist.
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O som como arte de
despertar memórias
The sound and the
awakening of memories
Os Claustros da
Sé são o palco
de um projeto
de instalação
sonora imersiva,
da autoria
do viseense
Pedro Rebelo,
que incide
no universo
de práticas
artesanais típicas
da região. A
cestaria, os
Bordados de
Tibaldinho e o
Linho de Várzea
de Calde são
algumas das
tradições que,
com certeza,
reconhece

A

ideia era que o projeto passasse por
uma residência artística, numa parceria
entre Pedro Rebelo e Bill Fontana,
mas as adversidades dos tempos que vivemos
transformaram este desafio em conjunto numa
caminhada a solo.
Pedro Rebelo, professor catedrático no Reino
Unido, é viseense e está pela cidade há duas
semanas em trabalho in loco a recolher som
com artesãos. “Faço investigação do ponto
de vista prático, mas também teórico. Isto [o
projeto] veio de pensar no som como forma
de conhecimento. Estamos habituados ao
conhecimento ser escrito, verbal, visual e a
nossa experiência sonora diz-nos algo sobre o
mundo”, fundamenta.

trabalhar o mesmo desenho em formatos
e materiais diferentes consoante a prática”,
justifica Pedro Rebelo.

A proposta que apresenta nesta edição dos
Jardins Efémeros é “abordar a noção do fazer,
neste caso do artesanato local, do ponto
de vista sonoro e de captar e recolher este
universo de sons que está muito envolto em
cada uma destas práticas associadas a Viseu”,
começa por explicar o artista.

Cada uma das práticas presentes no projeto vai
ser evidente na instalação, pois cada ritmo e fase
vai ser trabalhado e realçado. O intuito é que
quem esteja a assistir reconheça cada universo
sonoro, um trabalho que será facilitado através
de um sistema de som imersivo e da própria
acústica dos Claustros da Sé de Viseu.
As peças finais de cada artesão vão estar
misturadas no próprio local da apresentação.
Em formato digital estarão disponíveis as
fotografias documentais, entrevistas e textos
contextuais. (www.pedrorebelo.org)

Desde que Pedro Rebelo pisou este território,
tem andado a captar os sons de cada uma das
práticas representadas – falamos de Cestaria
(Fernando Sampaio), Bordados de Tibaldinho
(Carla e Lídia Rodrigues), Estanho (Diamantino
Loureiro), Barro de Molelos (Olaria Artantiga)
e Linho de Várzea de Calde (Isaura Alves).
“Isso vai consistir na base do trabalho, mas
também em entrevistas, histórias e fotografia
documental ligada a cada um destes artesãos
específicos que estão a participar neste
trabalho”, dá a conhecer.
Pensar o artesanato de forma dinâmica
O trabalho está dividido em duas partes. “A
instalação em si, que vai ser nos Claustros da
Sé, vai consistir numa composição de 45min
que convida os espetadores a participar nestes
cinco universos sonoros. Vamos ouvir os
artesãos a fazer uma peça que depois vai ser
mostrada”. E depois, a peça que foi desenhada
e conjunto com estes artesãos. “Estamos a
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Partilhar conhecimento que não é
necessariamente verbalizado foi o grande
impulso do artista para a realização desde
projeto. “Quando estamos a falar ou a gravar,
eles próprios [artesãos] não sabiam que
determinado som era importante, mas ao
tomar alguma atenção acaba por haver uma
conversa sobre memórias... Uma das senhoras
dos Bordados de Tibaldinho recordava ‘lembrome deste som muito bem, da minha avó bordar
e eu estar ao colo dela’. São memórias muito
entranhadas que temos”, conta.
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The Cathedral
is the stage for
an immersive
sound
installation
project,
designed by
Pedro Rebelo,
which focuses
on the universe
of artisanal
practices typical
of the region.

P

rofessor in the United Kingdom, Pedro Rebelo
is from Viseu, city where he has been working
since two weeks ago in loco, collecting sound
with artisans. “I do research from a practical point
of view, but also theoretically. This [the project] came
from thinking of sound as a form of knowledge. We
are used to knowledge being written, verbal, visual
and our sound experience also tells us something
about the world”, explains the artits.
The art project main goal is to show how sounds are
part of the process of making an object.
Ever since Pedro Rebelo set foot in this territory,
he has been capturing the sounds of each of the
practices represented – we talk about Cestaria
(Fernando Sampaio), Bordados (Embroideries)
deTibaldinho (Carla and Lídia Rodrigues), Estanho
(tin) (Diamantino Loureiro), Barro (pottery) de
Molelos (Olaria Artantiga) and Linho (linen) Várzea
de Calde (Isaura Alves). Not only the sound is part
of Pedro Beleo’s project, but also interviews, stories
and documentary photography linked to each of
these specific artisans.

The work is divided into two parts. “The installation
itself, a 45-minute composition that invites
spectators to participate and the piece that
designed with these artisans in different formats
and materials.
Sharing knowledge that is not necessarily verbalized
was the artist’s great impulse to carry out this
project.
The intention is that whoever is watching will
recognize each sound universe, a work that will be
facilitated through an immersive sound system and
the acoustic of the place.
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10 dias de espetáculos
sonoros para adoçar os nossos
ouvidos
A música está
de volta a Viseu,
no âmbito
dos Jardins
Efémeros, e traz
artistas nacionais
e internacionais
aos palcos do
Parque Aquilino
Ribeiro

Dia 3/7
É um artista português que abre a pequena
temporada de concertos do festival
multidisciplinar. Marco Franco, músico,
compositor e artista visual, atua este sábado,
dia 3 de julho, pelas 21h00, para apresentar
o seu mais recente trabalho – Arcos – num
momento que define ser de transição e
observação.
Às 22h00 é altura de subir ao palco Lyra Pramuk,
americana sediada em Berlim, Alemanha, que
se estreia em Portugal com o álbum Fountain.
Um trabalho criado, por inteiro, com a sua
própria voz que é moldada eletronicamente.
Para fechar a noite, há atuação de Deena
Abdelwahed, produtora e DJ tunisina, que
regressou em 2020 com novo EP, Dhakar. Esta
obra foca-se nas influências sonoras da sua
região natal.
Dia 4/7
O fim da tarde de domingo deve ser passado
no Parque da Cidade, para assistir, pelas
18h00, a Dr. Frankenstein – Curadoria Fora
de Rebanho. Sete elementos estarão no palco
e misturam o Punk, Lounge ou Garage Rock.
No início da noite, às 21h30, acontece a
performance de Nuno Veiga, com Fontelo,
um projeto que se baseia na improvisação e
ritual. Em palco terá a companhia da bailarina
Lia Vohlgemuth.
Às 22h30, é Bleid que nos traz música. Uma
compositora eletrónica contemporânea que já
colaborou com Violet e marcou presença na
Galeria Zé dos Bois.
Dia 5/7
Na segunda-feira, dia 5, às 22h00, há concerto
de Odete. A artista cruza a escrita, a música, a
performance e as artes visuais. Ainda este ano
editou Water Bender.
Dia 6/7
Dash Rush, compositora de música eletrónica,
entre muitas outras valências, apresenta
Territoires Ephemeres #2, em colaboração
com o bailarino Valentin Tszin e o artista
digital Alex Guevara na terça-feira, dia 6, pelas
21h30, no Teatro Viriato. A promessa é de uma
performance transdisciplinar que une várias
plataformas artísticas.
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Dia 7/7
É no Parque Aquilino Ribeiro, na quarta-feira,
que se pode assistir a Canadian Rifles, trabalho
a solo do músico experimental Rui P. Andrade,
que apresenta uma mistura de melodias e
harmonias de sintetizadores.
Dia 8/7
Quinta-feira, dia 8, às 22h30, atua João Pais
Filipe, que se intitula como compositor e
percussionista. Estreia-se, este ano, numa
instalação de gongos construídos por si.
Dia 9/7
A entrar no fim-de-semana, sexta-feira, pelas
21h15, é hora de ouvir a cantora Heather Leigh,
que apresentará ao público novas canções,
bem como peças nos álbuns Abused Animal,
Throne e Glory Days. Às 21h30, no Teatro
Viriato, há atuação de Nkisi.
De volta ao Parque da Cidade, o saxofonista
Bendik Giske atua às 22h15, para estrear o
trabalho Surrender.
Às 23h00 atua o coletivo portuense Sereias
que pertence ao género jazz-punk.
Dia 10/7
No sábado, dia 10, Suso Saiz & André Gonçalves,
atuam pelas 19h00 no Parque Aquilino Ribeiro,
para mostrarem o trabalho desenvolvido
durante a residência artística.
Ece Canli, artista, música e investigadora turca,
estreia-se a solo com “Vox Flora, Vox Fauna”
às 21h30.
Às 22h00, é tempo de ouvir o novo álbum,
ainda sem título, dos portugueses Gala Drop.
A noite encerra com concerto de Rui Reininho
que apresenta o seu mais recente trabalho
“20.000 Éguas Submarinas” às 23h00. Um
espetáculo muito esperado.
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10 days of music
to sweeten your
ears
Music is back
in Viseu. The
festival presents
national and
international
artists in the
stages of the
Aquilino Ribeiro
Park

3rd
Its a national artist who opens the “season” of this
multidisciplinary festival. Marco Franco, musician,
composer and visual artist, performs this Saturday,
July 3rd, at 9 pm, to present his latest work – Arcos.
At 10 pm it’s time for Lyra Pramuk, who makes
her debut in Portugal with the album Fountain. A
work created, entirely, with his own voice that is
electronically shaped.
To close the night, the performance by Deena
Abdelwahed, (tunisian producer and DJ), who
returned in 2020 with a new EP - Dhakar. This
work focuses on the sound influences of her country.
4th
Sunday afternoon it’s time to watch, at 18h00, Dr.
Frankenstein (curated by Fora de Rebanho). Seven
elements will be on stage and mix Punk, Lounge
and Garage Rock, among othe music styles.
In the evening, at 9.30 pm, Nuno Veiga’s
performance - Fontelo - takes place. A project
based on improvisation, both sound and dance with
Lia Vohlgemuth.
At 10:30 pm, it’s time for Bleid. A contemporary
electronic composer.
5th
A concert by Odete. The artist crosses writing,
music, performance and visual arts.

6th
Dash Rush, electronic music composer, among
many other things, presents Territoires Ephemeres
#2, in collaboration with dancer Valentin Tszin
and digital artist Alex Guevara at Teatro Viriato.
A transdisciplinary performance that mix several
artistic platforms.
7th
The music belongs to Canadian Rifles, a solo work
by experimental musician Rui P. Andrade, which
presents a mixture of synthesizer melodies and
harmonies.
8th
João Pais Filipe will perform at the Aquilino Ribeiro
Park. An installation of gongs built by itself.
9th
It’s time to hear the singer Heather Leigh, who will
present to the public new songs, as well as pieces
from the albums Abused Animal, Throne and Glory
Days. At 9:30 pm, at Teatro Viriato, you can watch
a performance by Nkisi.
In Aquilino Ribeiro Park, the saxophonist Bendik
Giske performs at 10:15 pm, to premiere his work
Surrender.
At 23:00, the Sereias collective brings the jazzpunk genre.
10th
Suso Saiz & André Gonçalves will perform at 7
pm at the Aquilino Ribeiro Park, to show the work
developed during their artistic residency.
Ece Canli, turkish artist, makes his solo debut with
“Vox Flora, Vox Fauna”, at 9.30 pm.
Thirty minutes later, it’s time to listen to the new
album, still untitled, by the portuguese band Gala
Drop.
The night ends with a concert by Rui Reininho who
presents his most recent work “20,000 Éguas
Submarinas” at 23:00. A long-awaited spectacle.
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“Os Filhos de Abel”: a beleza
de pertencer expressa num
espetáculo-passeio
Há uma
performance à
qual, estamos em
crer, ninguém ficará
indiferente. Esta é
uma manifestação
artística, levada
a cabo pelo
Teatro Viriato, em
parceria com a
Escola Superior de
Teatro e Cinema
de Lisboa, que
percorre a cidade
de Viseu contando
a história de uma
mulher
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ma mescla de passeios geográficos
converteu chamadas de Zoom numa
performance que conta com pequenas
jornadas pela cidade dos Jardins Efémeros.
“Os Filhos de Abel” é um projeto sobre
“pertencer, passear e encontrar”, diz Patrícia
Portela, diretora do Teatro Viriato. “Surgiu
um pouco como uma reação a não terminar
um curso de teatro enfiado num quadrado do
Zoom”, acrescenta.
A performance a que se pode assistir e
participar nasceu no segundo confinamento,
ainda este ano, enquanto exercício final de 10
alunos do 3.º ano do curso de Interpretação da
Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.
Tudo começou quando decidiram construir um
espetáculo a andar. Assim, os encontros através
da plataforma Zoom incidiam em partilhas de
ideias e propostas de trabalho para cada dia e
envolviam mapas. Cada passeio que um aluno
realizava era, depois, relatado. “Estes passeios
deram-se um pouco por todo o país e talvez
por isso este espetáculo esteja tão cheio de
geografia”, comenta Patrícia Portela.
Desses momentos de compartição de novos
passeios, o grupo descobriu a construção de

uns passadiços em Miranda, Arcos de Valdevez,
e decidiram percorrer os seus próprios
caminhos. Um ato que os levou a terminar a
residência artística no cume de uma montanha
onde se deu a antestreia do espetáculo. “Como
hoje em dia um encontro com um estranho é
tão estranho e falar com alguém fora da nossa
bolha é tão raro que é mesmo emocionante.
Tivemos momentos muito comoventes nos
ensaios e na antestreia em Miranda”, recorda
a diretora.
É no âmbito dos Jardins Efémeros que “Os Filhos
de Abel” lhe proporcionam vários percursos,
de 15 a 20 min., onde poderá ficar por dentro
da história de uma mulher, atravessando as
ruas de Viseu. “Este projeto é uma parceria
que acontece fora e dentro do Teatro. São 10
passeios por várias zonas da cidade, ligando
aspetos da cidade com aspetos dos Jardins
Efémeros que estão espalhados pela mesma”,
conta a coordenadora.
O passeio-espetáculo é gratuito, dirigido a
uma ou duas pessoas por percurso e o ponto
de partida é no Café do Teatro, onde será
presenteado com uma bebida.
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The sons of Abel: the
beauty of a road-show

An artistic event,
carried out by
Teatro Viriato,
in partnership
with the Superior
School of Theater
and Cinema of
Lisbon, “travels”
through the city
of Viseu telling the
story of a woman.
“The sons of
Abel” is the
result of Zoom
reunions, maps
and stories

I

t´s a project about “belonging, walking and
finding”, says Patrícia Portela, director of Teatro
Viriato.

The performance was conceived in the second
confinement, as the final exercise of 10 students
in the 3rd year of the Interpretation course at the
Lisbon Theater and Cinema Superior School.
It all started when they decided to build a “road”
show. The meetings through the Zoom platform
focused on sharing ideas and work proposals for
each day. Each tour that a student took was
then reported. “These tours took place all over the
country and maybe that’s why this show is so full of
geography”, comments Patrícia Portela.

PUB

The “tour” provides you with several routes, from
15 to 20 minutes each, where you can find out
about the story of a woman, crossing the streets of
Viseu. “This project is a partnership that takes place
outside and inside the Theater. There are 10 walks
through various areas of the city, connecting aspects
of the city with aspects of the Jardins Efémeros that
are spread throughout it”, says Patrícia Portela.
The show tour is free, directed to one or two people
per route and the starting point is at Café do Teatro,
where a drink will be offered.

20

Aqui, há poemas para dar a
quem visita a Cidade-Jardim
We have plants and
poems for you
Hortus Conclusus, um termo em latim que nos revela um
“Jardim Fechado”. Nada como ler breves frases que se
entrelaçam umas nas outras a mostrar um pedaço da
região que nos rodeia
Hortus Conclusus, um termo em latim que
nos revela um “Jardim Fechado”. Nada como
ler breves frases que se entrelaçam umas nas
outras a mostrar um pedaço da região que nos
rodeia.
E foi isso que a Agência Regional de Promoção
Turística do Centro de Portugal e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP), juntamente com o Jardins
Efémeros X Prado e o Teatro Viriato criaram
para a região.
A ideia é simples: oferecer uma pequena suculenta, acompanhada por um poema de Patrícia
Portela, diretora artística do Teatro Viriato, a
quem visita a cidade de Viseu, durante os nove dias de programação dos Jardins Efémeros.
Ao ler, uma leve inquietação envolve-nos ao
ponto de nos desviarmos das palavras que ali
repousam. Seguimos-lhe o trajeto com o olhar
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até esbarrarmos contra o tempo. Perdemo-nos e voltamos a reencontrar-nos. No fim,
sentimos a Cidade-Jardim na sua forma mais
plena.
“Acho que é um momento absolutamente ímpar que seguramente não vai fazer esquecer
quem pernoita durante aqueles dez dias”, disse Jorge Loureiro, presidente da delegação de
Viseu e vice-presidente nacional da AHRESP,
frisando que “uma pequena e singela ideia
transforma, de facto, o momento de grande
agradabilidade para quem visitar e pernoitar
em Viseu”.
É um momento de promoção do concelho a
quem nos olha apenas de relance. É também
uma lembrança para quem vê a Cidade-Jardim
em primeira mão. Os Jardins podem ser Efémeros, mas a mensagem de Patrícia Portela insiste
em “desfiar” quem o lê.
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Hortus Conclusus, a Latin term that reveals to
us a “Closed Garden”. There’s nothing like reading brief sentences that intertwine each other
to show a piece of the region around us.
And that is what the Regional Tourism Promotion Agency of the Center of Portugal and the
Association of Hotels, Restaurants and Similar
Services of Portugal (AHRESP), together with
Jardins Efémeros X Prado and Teatro Viriato
have created for the region.
The idea is simple: offer a small succulent, accompanied by a poem by Patrícia Portela, artistic director of Teatro Viriato, to those who
visits the city of Viseu.
When reading, a slight restlessness envelops us
to the point of straying from the words that rest
there. We followed the path with our eyes until we bumped into time. We got lost and we
found each other again. In the end, we felt the
Garden City in its fullest form.
“I think it is an absolutely unique moment that
will certainly be presente in the memory of the
visitors”, comented Jorge Loureiro, president of
the Viseu delegation and national vice president
of AHRESP, stressing that “a small and simple
idea transforms itself in a great pleasure for those who visit and spend the night in Viseu”.

It is a moment to promote the county to those
who only glance at us. It is also a souvenir for
those who see the Garden City first hand. The
Gardens may be ephemeral, but Patrícia Portela’s message insists on “unraveling” whoever
reads it.
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Programa
Program

Artes Visuais Visual Arts
GALERIA VENHA A NÓS A BOA MORTE
Rua Senhora da Boa Morte nº18
03 JUL – 31 JUL
Ana Margarida
Liliana Velho
Vanessa Marieiro
Frédéric DeVelay
Filipa Ventura
Patrícia Campos
GALERIA 5
Rua Cândido dos Reis nº5
03 JUL – 11 JUL
Tiago Lopes & Nuno Vaz
Os Espacialistas
Frédéric Touchard
Luísa Tudela
Joana Momnteiro
Mariana Tudela & Pedro Fernandes
Rosário Pinheiro
João Pais Filipe
GALERIA 7
Rua Cândido dos Reis nº7
03 JUL – 11 JUL
Marco Franco
GALERIA 8
Rua Cândido dos Reis nº8
03 JUL – 11 JUL 2021
Now You See Me Moria
PARQUE AQUILINO RIBEIRO
03 JUL – 11 JUL
João Louro
Wendy Network
Eu, o Loendro e os Outros
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GALLERY VENHA A NÓS A BOA MORTE
Rua Senhora da Boa Morte nº18
03 JUL – 31 JUL
Ana Margarida
Liliana Velho
Vanessa Marieiro
Frédéric DeVelay
Filipa Ventura
Patrícia Campos
GALLERY 5
Rua Cândido dos Reis nº5
03 JUL – 11 JUL
Tiago Lopes & Nuno Vaz
Os Espacialistas
Frédéric Touchard
Luísa Tudela
Joana Momnteiro
Mariana Tudela & Pedro Fernandes
Rosário Pinheiro
João Pais Filipe
GALLERY 7
Rua Cândido dos Reis nº7
03 JUL – 11 JUL
Marco Franco
GALLERY 8
Rua Cândido dos Reis nº8
03 JUL – 11 JUL 2021
Now You See Me Moria
PARK AQUILINO RIBEIRO
03 JUL – 11 JUL
João Louro
Wendy Network
Eu, o Loendro e os Outros

23

Programa
Program

Som Sound
SÁBADO
Bill Fontana (US) & Pedro Rebelo (PT)
Immersive City | residência e instalação sonora
Claustros da Sé de Viseu | 03 a 11 de julho
Lyra Pramuk (US/DE)
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 03 de julho
Marco Franco |arcos |
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Nenhures | 03 de julho
Deena Abdelwahed )TN/FR)
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 03 de julho
DOMINGO
Dr. Frankenstein | curadoria Fora do Rebanho
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali| 04 de julho
Bleid (PT)
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 04 de julho
Fontelo & Nuno Veiga
espetáculo híbrido
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Nenhures | 04 de julho
SEGUNDA-FEIRA
Pedro Rebelo
instalção sonora
Claustros da Sé
Odete
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 05 de julho

SATURDAY
Bill Fontana (US) & Pedro Rebelo (PT)
Immersive City
Sé Viseu | 03 a 11 july
Lyra Pramuk (US/DE)
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali | 03 july
Marco Franco |arcos |
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Nenhures | 03 july
Deena Abdelwahed )TN/FR)
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali | 03 july
SUNDAY
Dr. Frankenstein | curated by Fora do Rebanho
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali| 04 july
Bleid (PT)
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali | 04 july
Fontelo & Nuno Veiga
Park Aquilino Ribeiro | stage Nenhures | 04 july
MONDAY
Pedro Rebelo
Sound art
Sé Viseu / 05 july
Odete
concerto
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali | 05 july
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Som Sound
TERÇA-FEIRA
Dasha Rush (RU/DE) & Valentin Tszin (RU/DE)
e Alex Guevara (PE/DE) |
concerto
Teatro Viriato| 06 de julho
Mad Nomad
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 06 de julho
QUARTA-FEIRA
Máquina Magnética (PT)
espetáculo híbrido
Teatro Viriato | 07 de julho
Canadian Rifles
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 07 de julho
QUINTA-FEIRA
Pedro Rebelo
instalção sonora
Claustros da Sé /08 de julho
Marco Franco |Mudra
concerto
Teatro Viriato / 08 de julho
João Pais Filipe
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali| 08 de julho
SEXTA-FEIRA
Pedro Rebelo
instalção sonora
Claustros da Sé / 09 de julho
Heather Leigh (US/UK)
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali| 09 de julho
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TUESDAY
Dasha Rush (RU/DE) & Valentin Tszin (RU/DE)
e Alex Guevara (PE/DE) |
concert
Teatro Viriato| 06 july
Mad Nomad
concert
Park Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 06 july
WEDNESDAY
Máquina Magnética (PT)
Sound art
Teatro Viriato | 07 de july
Canadian Rifles
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali | 07 july
THURSDAY
Pedro Rebelo
Sound art
Sé Viseu /08 de july
Marco Franco |Mudra
concert
Teatro Viriato / 08 july
João Pais Filipe
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali| 08 july
FRIDAY
Pedro Rebelo
Sound art
Se Viseu/ 09 de july
Heather Leigh (US/UK)
concert
Park Aquilino Ribeiro | Stage Youkali| 09 july
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Som Sound
Nkisi
espetáculo híbrido
Teatro Viriato | 09 de julho

Nkisi
Sound art
Teatro Viriato | 09 july

Sereias (PT)
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali| 09 de julho

Sereias (PT)
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali| 09 july

Bendik Giske (NO/DE)
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali| 09 de julho

Bendik Giske (NO/DE)
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali| 09 july

Sereias (PT)
concertos
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 09 de julho

Sereias (PT)
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali | 09 de july

SÁBADO
Pedro Rebelo
instalção sonora
Claustros da Sé / 10 de julho
Suso Saiz (ES) & André Gonçalves (PT)
concerto e residência
Teatro Viriato e Palco Nenhures | 10 jul – concerto
Ece Canli
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 10 de julho
Gala Drop (PT)
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 10 de julho
Rui Reininho | 20 000 éguas submarinas
concerto
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Youkali | 10 de julho
DOMINGO
Grave Showcase
DJ Set
Parque Aquilino Ribeiro | Palco Nenhures | 10 de julho

SATURDAY
Pedro Rebelo
Sound art
Sé Viseu/ 10 july
Suso Saiz (ES) & André Gonçalves (PT)
concert
Teatro Viriato and stage Nenhures | 10 july
Ece Canli
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali | 10 july
Gala Drop (PT)
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali | 10 july
Rui Reininho | 20 000 éguas submarinas
concert
Park Aquilino Ribeiro | stage Youkali | 10 july
SUNDAY
Grave Showcase
DJ Set
Parkn Aquilino Ribeiro | stage Nenhures | 10 july
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Arquitetura Architecture
Cristina Robalo |Sandra Oliveira | Vhils
Empatias – fase I | projeto de reabilitação do
jardim e mata do Hospital de Abraveses
Jardim e mata de abraveses
Instituto Politécnico de Viseu
Eu, o Loendro e os outros
arquitetura | design
Parque Aquilino Ribeiro | 03 a 11 de julho
Arquitetura/Instalação
Palco Nenhures - Ricardo Afonso | Sandra Oliveira
Parque Aquilino Ribeiro
Palco Youkali - Ricardo Afonso | Sandra Oliveira
Parque Aquilino Ribeiro

Cristina Robalo | Sandra Oliveira | Vhils
Empathies – phase I | Rehabilitation project for the
garden and forest of the Hospital de Abraveses
Abraveses garden and forest
Polytechnic Institute of Viseu
Eu, O Leandro e os outros
architecture | design
Aquilino Ribeiro Park | July 3rd to 11th
Architecture/Installation
Palco Nenhures - Ricardo Afonso | Sandra Oliveira
Aquilino Ribeiro Park
Youkali Stage - Ricardo Afonso | Sandra Oliveira
Aquilino Ribeiro Park

Cinema Movie Theater
Revolução - Ana Hatherly
Rhythmus 21 - Hans Richter
Ballet Mécanique - Fernand Léger e Dudly Murphy
Word Movie - Paul Sharits
Spectateur Éternel Rui Calçada Bastos
Pina - Wim Wenders
Lost in Translation - Sofia Coppola
Heart of a Dog - Laurie Anderson
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Revolution - Ana Hatherly
Rhythmus 21 - Hans Richter
Ballet Mécanique - Fernand Léger and Dudly
Murphy
Word Movie - Paul Sharits
Spectateur Éternel Rui Calçada Bastos
Pina - Wim Wenders
Lost in Translation - Sofia Coppola
Heart of a Dog - Laurie Anderson
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Teatro e Dança Theater & Dance
Alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema |
coordenação Patrícia Portela
Os Filhos de Abel | um espetáculo-passeio pela
cidade de viseu
Cidade de Viseu | 05 a 09 de julho

Students of the Superior School of Theater and
Cinema | coordination Patricia Portela
The Children of Abel | a show-tour through the city
of viseu
City of Viseu | July 5th to 9th

Valentin Tszin
Das Gegenteil| workshop para profissionais de
dança
Cidade de Viseu | 05 a 09 de julho

Valentin Tszin
Of Gegenteil| workshop for dance professionals
City of Viseu | July 5th to 9th

Mercados Markets
Mercado de Sons e de Letras x Grão a Grão
Rua Miguel Bombarda nº29 | 03 a 11 de julho

Sons e Letras x Grão a Grão
Rua Miguel Bombarda nº29 | July 3rd to 11th

Mercado Indo Eu
Parque Aquilino Ribeiro | dia 3 e 10 de julho

Indo Eu
Aquilino Ribeiro Park | July 3rd and 10th

PUB

3-11 JUL

Roads
to Nowhere
A 30 m de Viseu

A uma hora de Viseu

“PEDRA DA COBRA”
LUFINHA
GPS: (40.7508022154818, -8.017482873213906)

POÇO NEGRO, MANHOUCE
S. PEDRO DO SUL

30 m fromViseu

ALDEIA DE ABRUNHOS
SATÃO
GPS: (40.70667046939478, -7.739341673469164)
CORVOS-À-NOGUEIRA, TRILHA/ROTA
DOS CORVOS, PASSEIO A PÉ, 6/7 KM
GPS: (40.673211479341134, -7.804900702684527)
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On hour from Viseu

GPS: (40.81597539796787, -8.228202598045844)
LAPA DOS DINHEIROS, PRAIA FLUVIAL,
S. ROMÃO, SEIA
GPS: (40.38513252309007, -7.697120070553012)

