


QUANTA

Somos uma empresa ligada à produção de eventos na área da arte, 

cultura e espetáculo.

Com uma direção artística com mais de duas décadas de 

experiência, somos uma empresa com enfoque em ações eficazes 

e de impacto positivo para o público-alvo.

Temos por objetivo primordial a plena satisfação das necessidades 

dos nossos clientes, bem como o desejo de que o público, seja ele 

qual for, se eleve em cada acontecimento por nós produzido.

Cada iniciativa é um evento.

Cada evento é um acontecimento.

Cada acontecimento é uma transformação.



A VISITA

Um espetáculo construído com linguagem teatral experimental, que 

tem como base dramatúrgica os elementos da tradição rural. 

Costumes, lendas, falares, cantares e a ficção poética que revela o 

universo do imaginário de um homem esquecido numa aldeia de 

Portugal. 

A história imaginada de, António, sobrevivente numa aldeia deserta. 

A memória desse António, testemunho do vazio. 

António abandonado, aquele que ficou esquecido. 

A terra deserta, a tradição deserta. 

A identidade esquecida. 



Pedro Giestas

Nasceu em Vouzela, em Abril de 1974.

Em 1995, concluiu a sua formação como ator na ESTC e depois 

licenciou-se em Teatro e Educação na mesma escola. 

Depois de terminar o conservatório, dedicou-se apenas à 

representação como ator. Passou pelo teatro, cinema, televisão e 

por dobragens de filmes de animação.

Carlos Avilez, Ricardo Pais, Mário Viegas, Maria do Céu Guerra, 

João Lourenço, Maria Emília Correia, Rui Mendes, Ana Nave, Bruno 

Bravo, Rita Lello, Teresa Villaverde, Laurence Ferreira Barbosa, 

Nicolau Breyner, Luís Galvão Teles, Cláudia Cadima, José Jorge 

Duarte, Moncho Rodriguez são apenas alguns dos diretores

com quem trabalhou.



Ficha Descritiva

Formato

Duração

Lotação

Teatro

55 minutos

Artista Pedro Giestas

A definir

Público-alvo

Local

Maiores de 12 anos

Teatro / formato adaptável para outros espaços 





QUANTA Produções

Estrada de Paço de Arcos, 58

2770 - 130 Paço de Arcos
info@quanta.pt | www.quanta.pt

Direção Executiva

Diogo Alpendre / 939 378 871
diogoalpendre@quanta.pt 

Direção Geral

António Terra 


