DOSSIER DE PROMOÇÃO DO ESPETÁCULO

SINOPSE
Há histórias de amor que são eternas: Romeu e Julieta, Cleópatra e Marco
António, Dom Quixote e Dulcineia, entre tantas outras que ainda hoje nos
inspiram... E se há estória de amor que tenha marcado Portugal, é a do amor
proibido entre D. Pedro e Inês de Castro. Uma trágica história de um amor que
transpôs os séculos.
Era uma vez um príncipe português que se casou com uma nobre castelhana. O
príncipe chamava-se Pedro e era filho de D. Afonso IV, O Bravo. A noiva, D.
Constança, era descendente de famílias de grandes magnatas de Castela.
Casaram em 1339 e, se a história ficasse por aqui, não teria entrado em cena
outra das suas personagens principais: Inês de Castro. Inês, galega, dama de
companhia de D. Constança, era lindíssima e cedo D. Pedro por ela se encantou.
Uma paixão tão comentada quanto mal-aceite pelo povo e por El Rei D. Afonso
IV. Após a morte de Constança durante o parto, Pedro e Inês puderam
finalmente assumir o seu amor. Com o passar do tempo, a preocupação crescente
sobre o futuro do trono de Portugal motivou uma grande revolta em D. Afonso
IV, que repudiava tão fortemente a relação que ordenou o assassínio de Inês,
sem piedade. A morte da sua amada deixou Pedro devastado e enraivecido e
nunca desculpou o pai pelo seu ato bárbaro. Louco de dor, prometeu vingança.
Quando finalmente assumiu a coroa em 1357, D. Pedro prendeu e matou os
assassinos de Inês, arrancando-lhes do peito o coração. Afirmando que se
haviam casado secretamente, desenterrou o corpo de D. Inês, vestiu- a com um
belo vestido branco, sentou-a no trono e, perante todo o povo português,
aclamou-a Rainha de Portugal, obrigando os nobres a beijar a mão da sua
amada.
Assim é a história de um amor que não tem fim. Este trágico romance comovenos ainda hoje pela dolorosa paixão que os uniu; e pela força do ódio e do
conflito de interesses que os dividiu. Arrebata-nos pela transcendência de uma
união que perdurou para além da morte.
"-Quem pode mandar no coração?! Poderá alguém ser culpabilizado por amar? O
amor também pode ser um cruel engano. Pode transformar o fogo em cinzas,
pode cegar, pode matar. A culpa é do amor."
“Pedro & Inês - O Musical”, um espetáculo encantador onde o passado e o futuro
se unem para que nos encontremos aqui.

SOBRE O ESPETÁCULO
“Pedro e Inês” é a história de um amor que desafia as convenções de uma época,
disputas de poder, um trono em perigo, traições e morte. O enredo poderia ser o de um
clássico de Shakespeare se não fosse um facto real.
Um espetáculo mágico e apaixonante, uma criação moderna e contemporânea onde o
texto, a música e a dança se reúnem para tornar este musical num ambiente perfeito
para dar vida a este romance que atravessou fronteiras e conquistou públicos tão
diversos. Juntos pelo mesmo objetivo: contar esta bela e trágica história de amor e
desamor.
Um musical que incorpora dança contemporânea, músicas originais escritas para
contar esta história e um texto com sonoridade poética da língua Portuguesa. Pedro e
Inês é um episódio trágico que já foi inspiração para grandes nomes da literatura, como
Camões. Personagem “convidada” para continuar a contar esta história. O grande e
eterno poeta português, Luís Vaz de Camões, é então o narrador desta famosa história.
Uma linguagem simples e moderna com inspirações dramatúrgicas nas mais variadas
obras cinematográficas e literárias como, "A Castro" de António Ferreira, entre outros.
A dramaturgia teve várias fontes de inspiração, onde pudemos "beber" e absorver toda a
lenda, para assim, chegar aos quadros que encontramos no espetáculo.
Seis incríveis intérpretes dão corpo e voz a todas as personagens deste espetáculo,
conseguindo assim criar um coro Breschtiano: O coro que representa todos os que
censuravam a relação e que acabaram por "matar" Inês de Castro.
Uma cenografia encantadora, inspirada na arquitetura da época e no ambiente que
serviu de cenário a este amor, a Quinta das Lágrimas. O cenário representa um templo
em ruínas, onde nelas perduram os amores de Pedro e Inês.
"Pedro & Inês" um apaixonante musical que irá emocionar o público, prometendo
também momentos de diversão assim como uma reflexão sobre a mensagem da obra. Um
espetáculo sobre um amor que transpôs os séculos e, que nos dias de hoje, continua a
fazer-nos refletir.
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INFORMAÇÃO PARA DIGRESSÃO
GÉNERO: ESPECTÁCULO MUSICAL (ROMANCE /TRÁGEDIA)
PÚBLICO-ALVO: ADULTOS
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: MAIORES DE 12 ANOS
SALA: CASTELOS, JARDINS MUNICIPAIS, MONUMENTOS HISTÓRICOS, AUDITÓRIOS, RUA, CINETEATROS, MUSEUS E OUTRAS SALAS DE ESPÉTACULOS.
DURAÇÃO ESPECTÁCULO: 75 MINUTOS (SEM INTERVALO)
MATERIAL DE SOM: SISTEMA DE SOM PARA COMPUTADOR
*6 MICROFONES HEADSETS (NÃO OBRIGATÓRIO)
MATERIAL DE LUZ: ADAPTÁVEL ÀS CONDIÇÕES DE CADA ESPAÇO
PANEJAMENTO: ADAPTÁVEL ÀS CONDIÇÕES DE CADA ESPAÇO
EQUIPA DO ESPECTÁCULO: 6 ACTORES + 1 TÉCNICO
LOCAL DE ORIGEM: COIMBRA
PLANO DE TRABALHO: A COMBINAR (RESPEITANDO OS HORÁRIOS DO ESPAÇO)
ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO: A CARGO DA ENTIDADE CONTRATADORA (NÃO OBRIGATÓRIO)
TRANSPORTES CENÁRIO/EQUIPA: A CARGO DA ADN DE PALCO

NOTA:
OS REQUISITOS DE LUZ E SOM SERÃO ANALISADOS E ADAPTADOS AO
RIDER TÉCNICO DO ESPAÇO.
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CONDIÇÕES DE VENDA
CONSULTAR A COMPANHIA.
PEÇA O SEU ORÇAMENTO.
ISENTO DE IVA.

