COVID19 DITA ADIAMENTO

“CASAL DA TRETA” ADIADO PARA 1 DE MAIO
Pelas 21h30, no Complexo Paroquial de Mangualde.
Bilhetes adquiridos mantêm-se válidos para esta nova data.
A próxima edição do “Sextas da Lua” foi adiada para dia 1 de maio, pelas 21h30, no Complexo Paroquial de
Mangualde, e será protagonizada por Ana Bola e José Pedro Gomes em mais uma peça da Treta. A peça escrita
por Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins leva duas figuras reconhecidas do teatro e
acarinhadas pelo público de volta aos palcos com um “Casal da Treta”.
A figura feminina estreia-se nesta peça com Détinha (Ana Bola) que, ao lado de Zezé (José Pedro Gomes) recordam
as peripécias vividas juntos até aos dias de hoje, numa comédia que serve também de consciencialização ao abordar
temas pertinentes da atualidade como por exemplo a igualdade de género.
Os bilhetes têm o custo de 12€ e estão à venda na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e na Papelaria Adrião,
no Largo do Rossio. Os bilhetes adquiridos mantêm-se válidos para esta nova data. Qualquer dúvida por favor
contactar a Biblioteca Municipal.

Sinopse
Um encontro entre dois gigantes do palco e da comédia em mais um aguardado regresso da Treta. Ana Bola juntase a José Pedro Gomes e juntos levam Casal da Treta aos palcos.
A igualdade de género é uma treta, mas isso vai mudar! Ou será que não? Se até agora isto era um “clube de
cavalheiros” bem-falantes, CASAL DA TRETA marca a estreia de Détinha (Ana Bola), a mítica mulher de Zezé (José
Pedro Gomes). Décadas de vida em comum recordadas na medida do possível: os estafermos dos filhos, o bairro
onde sempre despejaram o lixo, o casamento que só quem foi lá é que o esqueceu. Do poliamor ao fitness, da
"prótese" da próstata ao “forno” uterino, este casal não tem tabus. Mas Zezé e Détinha têm alguns segredos um
do outro.... Lamentavelmente (ou lamentavelmentemestes, diria Zezé), os portugueses vão ter de os saber. Que
treta.

Ficha Técnica
Com: Ana Bola e José Pedro Gomes
Texto: Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins
Encenação: Sónia Aragão
Desenho de Luz: Luís Duarte
Música original: Bruno Vasconcelos e Nuno Rafael
Produção: Evartz

Classificação: M14.
Duração: 1h30 aproximadamente, sem intervalo.
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