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PEDRO E INÊS na Regaleira | Depois do sucesso de 4 meses em cena, a 

bYfurcação Teatro prolonga as noites românticas na Quinta da Regaleira 

pelo o mês de Outubro com a intensa história da paixão mais dramática 

da história de Portugal– Pedro e Inês.  
 
 

 

A bYfurcação Teatro e a Cultursintra apresentam a continuação de PEDRO E 

INÊS na Regaleira até ao final de Outubro.  

PEDRO E INÊS na Regaleira | Continuando o sucesso que tem sido Pedro e Inês 

na Quinta da Regaleira, 4 meses após a estreia, a bYfurcação prolonga este 

maravilhoso espectáculo até 24 de Outubro. Mais uma oportunidade para 

assistir à intensa história da paixão mais dramática da história de Portugal – 

Pedro e Inês. 

Em cena todas as noites de sexta e sábado às 22h na Quinta da Regaleira – 

Sintra.  

Não perca a oportunidade de usufruir do “Bilhete Romântico” – adquira um pack 

de 2 bilhetes com 20% de desconto – apenas 12€ cada. 

 

Sinopse: 

A paixão entre Pedro e Inês é uma das histórias de amor mais dramáticas da 

nossa história. 

 

Amor com fim trágico, comove-nos ainda hoje pela paixão dolorosa 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. 

 

Lugar mágico e misterioso, a Quinta da Regaleira, também ela apaixonante, é 

o lugar perfeito para dar vida a este romance que atravessou fronteiras e 
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conquistou públicos tão diversos. Num palco natural... à noite... ao ar livre... 

Imperdível 

 
 

Ficha Técnica 

Encenação: Paulo Cintrão | Textos: Fernando Villas Boas | Assistente Encenação: 

Ricardo Karitsis | Interpretação: Clemente Samba, Fábio Ferreira, Flávio Tomé, 

Joana Lobo, Paulo Cintrão, Ricardo Karitsis e Sara Rio Frio | Música Original: Nuno 

Cintrão | Figurinos: Flávio Tomé | Cenografia e Adereços: Flávio Tomé e Manuel 

Moreira | Técnica Som e Luz: bYfurcação | Imagem: ©Lima de Freitas – Até ao fim 

do mundo, 1984 | Design: Alex Gozblau e Pedro Serpa | Foto: Sandra Cruz | 

Estagiários: José Frutuoso e Ricardo Soares | Frente de Sala: João Ferreira | 

Assistente de Produção: Daniela Leal | Produção: Ana Luísa Ribeiro  

 

Informações:  

PEDRO E INÊS na Regaleira | até 25 Outubro | Sextas e Sábados: 22h  

Local: Quinta da Regaleira – Sintra  

Classificação: M/12 

Preço: 15€  

Condições Especiais: Oferta 20% desconto aos portadores de bilhete família ou 

passe mensal CP. Sócios do People Family Club mediante a apresentação do 

respectivo cartão usufruem de 20% desconto. Descontos aplicáveis apenas no local. 

Ofertas não acumuláveis. 

Informações e reservas:  

 Quinta da Regaleira | 219 106 650  

 bYfurcação | 938 109 644 | reservas@byfurcacao.pt 

 Ticketline | 1820 (24 horas) | www.ticketline.pt  
 

Bilhetes à venda: Bilheteira da Quinta da Regaleira | www.ticketline.sapo.pt | 

Agências Abreu | Campo Pequeno | Casino Lisboa | C.C. Dolce Vita | C.C. MMM | C.C. 

Mundicenter | El Corte Inglês | Fnac | Worten 

 

O espectáculo decorre ao ar livre. Caso não se reúnam as condições meteorológicas 

favoráveis à boa realização do espectáculo, a bYfurcação reserva-se o direito de 

cancelar a sessão, salvaguardando a remarcação dos bilhetes ou respectivo 

http://www.ticketline.sapo.pt/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ticketline.sapo.pt%2F&h=0AQEwXCIJ&s=1
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reembolso. Aconselha-se a utilização de agasalho e calçado confortável. O 

espectáculo realiza-se com um quórum mínimo de 20 espectadores. 
 

Assista ao vídeo promocional: 

https://www.youtube.com/watch?v=iLtqynwPu8A 

 

Teaser: 

https://www.youtube.com/watch?v=gwWbMG7MoMA 

 

Saber mais:  bYfurcação Teatro no Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=iLtqynwPu8A
https://www.youtube.com/watch?v=gwWbMG7MoMA
https://www.facebook.com/byfurcacaoteatro
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Fotos: Sandra Cruz 
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