Nise, a tragédia de Inês de
Castro em Bragança

ARTES CÉNICAS
BRAGANÇA

sábado, outubro 23, 2021
Foro
Teatro Municipal de Bragança, Praça
do Prof. Cavaleiro de Ferreira, 5300252 Bragança
Telefone: 273-302-740
Entradas
Em breve
Mais informações
Mostra Espanha

A companhia de teatro Nao d’amores representará “Nise”,
tragédia de Inês de Castro, no âmbito da “Mostra Espanha
2021” no Teatro Municipal de Bragança.

Créditos
Organizado pela Seçao Cultural da
Embaixada de Espanha en Portugal
e Mostra Espanha em colaboraçao
com a companhia de teatro Nao
d’amores e o Teatro Municipal de
Bragança

A partir da obra Nise Lastimosa e Nise Laureada de Jerónimo Bermúdez,
Ana Zamora e o premiado coletivo Nao d’amores constroem uma
dramaturgia que permite ao espectador revisitar uma das histórias mais
conhecidas da tradição da Península Ibérica, especialmente relacionada
com a história e mitologia da cidade de Coimbra.

Nise, uma tragédia de Inês de Castro
●
●

Pela companhia Nao d’amores.
Duração de 1h15 minutos.

A peça conta as fortes pressões políticas levam o rei D. Alonso de
Portugal –o histórico rei D. Afonso– a decretar a execução de Inês de
Castro, casada secretamente com o seu filho, o infante D. Pedro. Três
cortesãos perpetram o assassinato legal. D. Pedro, quando toma
conhecimento da notícia, acaba por perder temporariamente o juízo e,
assim que o recupera, declara guerra ao pai. Os assassinos fogem para
Castela. Morto o rei D. Alonso, D. Pedro sobe ao trono de Portugal.
Proclamado rei em Coimbra, desenterra o cadáver de Inês, casa
publicamente com ela e cinge-lhe a coroa real. A extradição dos antigos
assassinos, entregues pelo rei de Castela ao seu homónimo português,
faz com que dois dos responsáveis diretos pela morte de Inês sejam
julgados aos olhos do espetador.

Embaixada de Espanha – Rua do Salitre, 1 | 1269-052 Lisboa | Tel: (351) 21 347 23 81 | Fax: (351) 21 347 23 84
Veja este evento on-line: https://www.spainculture.pt/evento/nise-a-tragedia-de-ines-de-castro-em-braganca/
PDF criado a 06/10/2022 | Página 1 de 1

