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Viseu – Visitas guiadas estão de volta ao Teatro Viriato  

 

De 18 a 22 JAN

UM TESOURO FAZ DE CONTA de MARGARIDA GONÇALVES orientação RAQUEL MARCOS ou JOANA 

MENDONÇA

As visitas guiadas estão de regresso 

ao Teatro Vir iato. No âmbito do 

Sentido Criativo, a actriz Margarida 

Gonçalves cr iou uma visi ta que 

convida as crianças a descobrir os 

espaços, os recantos e a magia que 

o Teatro encerra em si. Um Tesouro 

Faz de Conta (18 a 22 de Janeiro) 

promete surpreender todos aqueles 

que embarcarem nesta viagem. 

 

Atrás do palco há  luzes brilhantes e 

diferentes cores, camarins onde as personagens se disfarçam e diversos esconderijos mágicos. 

Sim, porque o Teatro é um local mágico. Aqui uma simples visita pode transformar-se numa caça 

ao tesouro, uma busca pelo Tesouro Faz de Conta onde a imaginação é o ingrediente essencial 

para cada um transformar uma caixa de cartão num belo castelo para a rainha e, quem sabe, 

para um dos três porquinhos que fala francês e toca piano.  

Neste faz de conta, a plateia, o palco, os camarins, as zonas técnicas, as salas de ensaio e 

todas as zonas invis íveis ao público em geral são desvendadas. Para conhecer como funciona o 

Teatro e o mundo da imaginação basta embarcar nesta caça ao tesouro. 
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