
COMPANHIA DE ARTISTAS SENIORES CRIA 
NOVA VERSÃO DE BELA ADORMECIDA 
 
Uma Bela Adormecida (29 de Janeiro) onde não há feitiços que perdurem a 
juventude, nem paragens no tempo, apenas segundas oportunidades. É esta a 
versão, daquela que tem sido uma obra canonica para as artes do palco durante o 
último século, que o encenador Tiago Rodrigues apresenta. Porém, esta não é 
mais uma versão, é o primeiro espectáculo e também o gesto fundador da nova 
Companhia Maior, feita de e por artistas maiores de 60 anos, provenientes de 
diversos quadrantes da criação artística. Com este projecto, a Companhia Maior 
pretende valorizar a maturidade, os saberes forjados e aperfeiçoados ao longo do 
tempo e o intenso desejo de comunicar o que sente depois dos 60 anos. Bela 
Adormecida é uma versão contemporânea de um clássico onde a dança, o teatro 
e a música se misturam, para revelar as histórias dos intérpretes.

 
Pela terceira vez consecutiva, o Teatro Viriato retoma o projecto Visitas 
Dançadas (22 de janeiro, 12 de Fevereiro e 12  de Março), da autoria da 
coreógrafa e historiadora de Arte Aurélie Gandit. O projecto, que tem-se revelado 
um enorme sucesso de aproximação da comunidade ao Museu Grão Vasco, convida 
o público a reler as obras deste espaço museológico. Nesta visita coreografada, 
Leonor Barata conduz os visitantes pelas salas expositivas, levando-os a reflectir 
as obras de arte sob a luz do conhecimento e das emoções.

 

VISITA COREOGRAFADA
22 JAN, 12 FEV e 12 MAR

VISITAS DANÇADAS
de AURÉLIE GANDIT com LEONOR BARATA
 
sáb 16h00 | 60 min. | Todos os públicos | 20 participantes / sessão
Preço 4€
Bilhetes à venda no Teatro Viriato
 
Local: Museu Grão Vasco



 
Atendendo ao sucesso e à procura deste projecto, o Teatro Viriato retoma, pela 
terceira vez,  Visitas Dançadas uma criação da coreógrafa francesa Aurélie Gandit 
que convida o público a reler as obras da colecção do Museu Grão Vasco
através da percepção do olhar, do movimento e do humor.

Nesta visita coreografada, propõe-se uma diferente abordagem à obra de arte, 
ligada ao conhecimento e às emoções, que questiona a habitual leitura dos 
espaços museológicos e que possibilita reflectir a relação com o público no 
contexto dos museus.

Durante o percurso, a intérprete Leonor Barata comenta os quadros e esculturas 
das salas expositivas do Museu conduzindo
o público numa viagem emotiva.
 
Criação e Concepção Aurélie Gandit
Interpretação Leonor Barata
Co-produção Teatro Viriato e Cie la Bréche
 

TEATRO
29 JAN

BELA ADORMECIDA
de TIAGO RODRIGUES
 
sáb 21h30 | 90 min.
Preços: A (5€ a 10€) / Jovem 5€
m/ 12 anos
 
ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

 
É possível acordar num tempo que não é o seu e torná-lo seu? E que lugar reserva o 
mundo para aqueles por quem passou um século de sono e que agora acordam no 
futuro? Estas são algumas questões levantadas em Bela Adormecida uma versão
contemporânea de um clássico que aborda a passagem do tempo, o renascimento e 
as segundas oportunidades.



Bela Adormecida é o primeiro espectáculo e também o gesto fundador de uma 
nova companhia, CIA Maior, feita de artistas maiores de 60 anos, provenientes de 
diversos quadrantes da criação artística, que utilizam a Dança, o Teatro e a Música
como instrumentos para revelar as suas experiências. Nesta interpretação, daquela 
que tem sido uma obra canónica para as artes do palco durante o último século, 
talvez não haja um feitiço e não tenham permanecido jovens aqueles por quem
o tempo passou.

 
Texto e Encenação Tiago Rodrigues
Intérpretes António Pedrosa, Carlos Nery, Celeste Melo, Cristina Gonçalves, Diana 
Coelho, Helena Marchand, Isabel Millet, Isabel Simões, Iva Delgado, Júlia Guerra, 
Kimberley Ribeiro, Manuela de Sousa Rama, Michel e Vítor Lopes
Desenho de Luz e Cenário Thomas Walgrave
Figurinos Patrícia Raposo
Filmagem Bruno Canas
Produção Mundo Perfeito e Companhia Maior
Produção Executiva Mariana Sampaio
Co-produção CCB
Apoio Fundação EDP e Tricana

 
Se precisar de receber a informação relativa à programação do Teatro Viriato com mais antecedência, por
favor responda a este email com essa indicação. Mais informações e fotografias contacte
anarodrigues@teatroviriato.com

Ana Filipa Rodrigues
Técnica de Imprensa e Comunicação

Largo Mouzinho de Albuquerque
Apartado 1057
3511-901 Viseu
T. +351 232480110
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