


 

Sonho de uma noite de verão 
William Shakespeare 

Em Atenas, Teseu, duque da cidade, e Hipólita, seu amor, vão 
casar-se dentro de quatro dias, na noite de lua nova ...   

É a primeira vez que na região do interior norte acontece a Estreia Na-

cional do texto Sonho de Uma Noite de Verão, considerada por muitos 

estudiosos da arte teatral como a «peça perfeita» sob todos os pontos 

de vista do grande dramaturgo de referência mundial, William Shakes-

peare. A riqueza da sua obra reside na diversidade sempre renovada 

das significações que os seus textos reiteradamente oferecem a quem 

os lê, a quem sobre eles escreve, a quem os traduz, e a quem os repre-

senta. Com este novo projeto teatral faremos chegar ao espectador a 

“nossa” interpretação do texto de Shakespeare, e demonstrar a per-

meabilidade da peça e a sua “abertura” a diferentes visões. 

A nossa produção privilegia os espaços ao ar livre como cenário ideal 

para esta comédia, leve e alegre, que tem tudo para empolgar os es-

pectadores e fazer refletir sobre o amor numa “viagem” ao encontro 

do reino de Oberon e Titânia, rei e rainha das fadas, e do alegre e tra-

vesso Robin, a partir da história dos amores trocados dos jovens Hér-

mia e Lisandro, Helena e Demétrio numa noite de magia e loucura  

acompanhados pelos rústicos artesãos na muito lamentosa história de 

Píramo e Tisbe, proporcionando uma experiência diferente e enrique-

cedora num contato direto com a performance teatral. 
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