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O Teatro Viriato inicia a temporada de Setembro a Dezembro com a estreia 
absoluta de Não se Brinca com o Amor (16 e 17 de Setembro), uma peça nunca 
antes apresentada em Portugal. Considerado um dos mais belos clássicos de
sempre, a peça foi escrita pelo francês Alfred de Musset aos 23 anos. Nenhum 
outro dramaturgo conseguiu retratar com tanta exactidão as palpitações do 
coração, a incerteza dos dias, o orgulho inocente de uma juventude intransigente 
ou a tragédia de ser jovem e não saber o que fazer dos seus anseios. Não se 
Brinca com o Amor evoca o romance trágico de Camille e Perdican, que será 
interpretado por Catarina Wallenstein e Elmano Sancho. Nesta que pode ser 
considerada uma dupla estreia absoluta, o encenador Jorge Silva Melo, da 
Companhia Artistas Unidos, aposta numa produção minimalista quase sem cenário 
e num elenco muito jovem voltada para abraçar uma digressão nacional.
 
TEATRO
16 e 17 SET

NÃO SE BRINCA COM O AMOR
de ALFRED DE MUSSET (FR)
CIA ARTISTAS UNIDOS (PT) | encenação JORGE SILVA MELO (PT)
 
sex e sáb 21h30 | 100 min.
Preços: B (7,5€ a 15€) / Jovem 5€
m/ 12 anos
 
ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
 
Nunca antes apresentado em Portugal, Não se Brinca com o Amor, de Alfred de 
Musset, é um dos mais belos clássicos
de sempre, um verdadeiro drama sobre o amor, o orgulho e a juventude 
intransigente.
A peça, cuja acção decorre no século XVI, descreve o romance trágico de Camille, 
uma jovem que abandona o convento,
e do seu primo Perdican. Num misto de orgulho e inocência, ambos desafiam o 
destino ao tratar o amor de forma
despeitosa. No desenlace, uma inocente morre e os protagonistas são separados e 
impossibilitados de viver o



verdadeiro sentimento de felicidade.
Não se Brinca com o Amor conta ainda com diversas personagens secundárias que 
prometem aligeirar a tensão
dramática com acompanhamentos divertidos e até mesmo cómicos.
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Tradução Ana Campos
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