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Caras professoras e caros professores, 

Já sabem da enorme importância que damos à 
relação que mantemos com muitas centenas de 
professores em todo o país. Tem sido assim ao 
longo dos anos, mas neste estranho e exigente 
2020 é com ainda mais afeto e sentido de 
responsabilidade que vos relembramos que esta 
casa chamada Teatro Nacional D. Maria II é também 
uma casa vossa. 

A vossa profissão e vocação de educadores 
ganha hoje uma importância redobrada, num 
tempo em que as crianças e jovens do nosso país 
necessitam de referências e valores que os guiem 
num mundo cada vez mais difícil de decifrar, onde 
a incerteza do futuro é tremenda, onde a mentira 
e a verdade se diluem na vertigem de comunicação 
em tempo real, onde precisamos de quem nos dê a 
ver a Humanidade na sala de aula. 

O Teatro Nacional D. Maria II quer continuar 
a ser cúmplice do vosso trabalho inestimável, na 
convicção de que uma escola próxima do teatro é 
uma escola mais rica e de que um teatro próximo 
da escola é um lugar com mais sentido. 

Neste caderno de programação, poderão 
descobrir a oferta que preparámos nesta temporada 
2020/21, pensada para diversos níveis de ensino. 
Sabemos que não vai ser um ano letivo fácil para 
quem, como vós, teima em abrir as portas da sala 
de aula à arte e ao mundo. No entanto, queremos 
que saibam que estamos ao vosso lado para fazer 
face aos obstáculos que se colocam nesse caminho 
essencial para a formação e a qualidade de 
vida dos mais novos. Por isso mesmo, decidimos 
preparar um dos anos mais ricos em oferta teatral

BEM#VINDOS A CASA
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para infância e juventude. Perante a dificuldade, 
quisemos persistir e sublinhar o papel vital que 
as escolas ocupam na vida deste teatro nacional. 
Esperamos que proporcionar-vos muitas razões para 
fortalecer o trabalho que vimos fazendo juntos. 

Saibam que as nossas portas estão sempre 
abertas para vós e que estamos também disponíveis 
a franquear as portas que nos queiram abrir. 

Bem-vindos a casa. 

Tiago Rodrigues
Diretor Artístico
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TEXTO RUI CARDOSO MARTINS 
ENCENAÇÃO GONÇALO AMORIM 

ÚLTIMA HORA

Este jornal, o Última hora, vive o destino de todos os periódicos: 
uma grave crise e a aproximação do fim. A novidade mais fresca 
será a notícia do seu fecho. É neste caldo de nervos que os 
protagonistas deste espetáculo terão de tomar decisões absurdas, 
contraproducentes, e, porque não?, comoventes, para salvarem o 
amor-próprio, a essência da sua profissão e tentarem levar pão à 
mesa dos filhos.

O que mais interessa em Última hora — uma comédia, 
sublinha-se — é a própria humanidade. Os magníficos defeitos 
e virtudes dos que vivem para contar (e moldar) a realidade do 
mundo. Que última decisão é preciso tomar? Que mentira, se 
necessária, em nome da sobrevivência?

8 OUT ! 15 NOV 
SALA GARRETT

ENSINO 
SECUNDÁRIO

qua e sáb, 19h 
qui e sex, 21h 
dom, 16h

com
Catarina Couto Sousa, 
Cláudio Castro, 
Ema Marli, 
Inês Cóias, 
João Grosso, 
José Neves, 
Lúcia Maria, 
Manuel Coelho, 
Maria Rue!, 
Miguel Guilherme, 
Nadezhda Bocharova, 
Paula Mora, 
Pedro Moldão  
produção
Teatro Nacional D. Maria II 

M/12

8 NOV – Sessão com 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa e 
Audiodescrição
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BOCA ABERTA

Começou em 2015 e desde aí não para de crescer. Boca aberta  
são espetáculos pensados para os mais novos, que se apresentam 
nos jardins de infância da Câmara Municipal de Lisboa,  
em equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,  
no Hospital D. Estefânia e no Salão Nobre Ageas do D. Maria II,  
entre outubro de 2020 e junho de 2021. Através de clássicos da 
literatura infantil e obras contemporâneas, do romance ao conto,  
do teatro à poesia, cada espetáculo abre uma porta para a 
descoberta do desconhecido. Paralelamente, realizam-se ainda 
Oficinas para Educadores de Infância, no sentido de estimular  
o uso do corpo, voz e imaginação na sala de aula (ver pág. 14).

Este é um projeto de continuidade que não desiste de chegar 
a cada vez mais crianças. Tendo começado com dez jardins de 
infância, pretende, nesta 6ª edição, chegar à totalidade da rede 
pública de Lisboa. Com o Boca Aberta, o D. Maria II, em parceria 
com a CML e SCML, chegou já a mais de 5 mil crianças.

ENSINO  
PRÉ-ESCOLAR

produção
Teatro Nacional D. Maria II 
parceria
Câmara Municipal  
de Lisboa,  
Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 
Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa 
Central

CONCEÇÃO E SELEÇÃO DE TEXTOS MARIA JOÃO CRUZ 
E INÊS FONSECA SANTOS 
ENCENAÇÃO CATARINA REQUEIJO

BOCA ABERTA ! 

ESPETÁCULOS 

PARA A 

INFÂNCIA
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ONDE É A GUERRA?

JURO QUE É MENTIRA

O muro está construído, as armas estão preparadas e há um 
soldado de cada lado. São inimigos. Com dois inimigos, a guerra 
pode começar. Por causa do inimigo, passa-se fome e não se 
consegue dormir. O inimigo tem de ser destruído. É horrível, 
cheira mal da boca e não toma banho. Pelo menos, é assim que 
cada soldado imagina o outro. E se conseguissem ver-se? O que 
aconteceria à guerra? 

Há mentiras para todos os gostos: pequenas, grandes, cabeludas, 
carecas, divertidas, perigosas... Umas são descaradas, outras 
espreitam em todas as esquinas e algumas estão muito bem 
escondidas. Há mentiras que parecem verdade e verdades que 
parecem mentira. Se são mesmo mentiras ou se serão verdade 
depende de quem as contar.

7 NOV ! 12 DEZ 
SALÃO NOBRE AGEAS

13 FEV ! 27 MAR 
SALÃO NOBRE AGEAS

sáb, 16h

27 mar 2021 – Dia Mundial 
do Teatro*
sáb, 11h

com
Luís Godinho,  
Victor Yovani 

M/3

12 DEZ – Sessão com 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa e 
Audiodescrição

Todas as sessões são Sessões Descontraídas

* Entrada gratuita mediante reserva. Mais informações em www.tndm.pt

sáb, 16h

27 mar 2021 – Dia Mundial 
do Teatro*
sáb, 15h

com
Gonçalo Egito,
Sandra Pereira

M/3

20 MAR – Sessão com 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa e 
Audiodescrição



7

TEXTO INÊS BARAHONA E MIGUEL FRAGATA "  
FORMIGA ATÓMICA
ENCENAÇÃO MIGUEL FRAGATA

qua e sáb, 19h
qui e sex, 21h
dom, 16h

Espetáculo falado em 
português, com legendas 
em inglês. 

com
Anabela Almeida, 
Carla Galvão, 
Duarte Guimarães, 
João Nunes Monteiro 
e Beatriz Batarda 
ou Sandra Faleiro 
produção 
Formiga Atómica
coprodução 
Teatro Nacional D. Maria II, 
Teatro Nacional São João, 
Cine-Teatro Louletano

M/16

13 DEZ – Sessão com 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa e 
Audiodescrição 

REDE EUNICE AGEAS
O espetáculo Fake será 
também apresentado nos 
seguintes locais:

17 OUT 2020 – Centro 
Cultural do Cartaxo
23 OUT 2020 – Teatro 
Municipal de Bragança
6 NOV 2020 – TEMPO, 
Teatro Municipal de 
Portimão
16 JAN 2021 – Centro  
de Artes do Espetáculo 
de Portalegre

FAKE

Fake explora as tensões entre a verdade e a mentira, e a nossa 
propensão para acreditarmos nos preconceitos que carregamos. 
Um espetáculo que gravita em torno de Norma B., uma famosa 
escritora de romances policiais, que tem na sua bibliografia um título 
curioso: Como assassinar o seu marido.

Alguns anos depois de o escrever, Norma é acusada pela 
misteriosa morte… do seu próprio marido. A obra é a prova 
irrefutável da sua culpa. Para o mundo, a autora de um título tão 
sugestivo, só pode ter as piores das intenções. A verdade parece 
evidente, não?
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3 ! 20 DEZ
SALA GARRETT

ENSINO 
SECUNDÁRIO
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A PARTIR DE EURÍPIDES
CRIAÇÃO MARLENE MONTEIRO FREITAS  
#CABO VERDE"PORTUGAL$

sex, 21h
sáb, 19h

Espetáculo falado em 
português, com legendas 
em inglês. 

com
Andreas Merk, Betty 
Tchomanga, Cláudio 
Silva, Cookie, Flora 
Détraz, Gonçalo Marques, 
Johannes Krieger, Lander 
Patrick, Marlene Monteiro 
Freitas, Micael Pereira, 
Miguel Filipe, Tomás 
Moital, Yaw Tembe
produção 
P.OR.K
coprodução 
Teatro Nacional D. Maria II,  
Kunstenfestivaldesarts, 
steirischer herbst 
festival, Alkantara, 
NorrlandsOperan, Festival 
Montpellier Danse 2017, 
Bonlieu Scène nationale 
Annecy & La Bâtie-
Festival de Genève, 
Teatro Municipal do 
Porto, Le Cuvier – Centre 
de Développement 
Chorégraphique, 
HAU Hebbel am Ufer, 
International Summer 
Festival Kampnagel, 
Athens and Epidaurus 
Festival, Münchner 
Kammerspiele, 
Kurtheater Baden, 
SPRING Performing Arts 
Festival, Zürcher Theater 
Spektakel, Nouveau 
Théâtre de Montreuil 
– centre dramatique 
national, Les Spectacles 
Vivants / Centre 
Pompidou

M/6

BACANTES $ PRELÚDIO 
PARA UMA PURGA

Em Eurípides, estão presentes o delírio e o irracional. Manifesta-se 
a ferocidade e o desejo de paz, a selvajaria e a aspiração a uma 
vida simples. Encontram-se, no seu texto, direções contraditórias, 
elementos que chocam, corpos íntegros que se desmembram e 
crenças testadas ao limite. Este é o mundo, moral e estético, que o 
autor convida a percorrer e que Marlene Monteiro Freitas tomou de 
assalto na construção de Bacantes – Prelúdio para uma Purga.

A coreógrafa e bailarina tem como denominador comum nas 
suas peças a abertura, a impureza e a intensidade. Em março, volta 
a mergulhar neste clássico do Teatro, três anos após a sua estreia na 
Sala Garrett. Um autêntico combate de aparências e dissimulações, 
polarizado entre os campos de Apolo e Dionísio.
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19 ! 20 MAR
SALA GARRETT

3º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO 
E ENSINO 
SECUNDÁRIO
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TEXTO ORIGINAL GONÇALO M. TAVARES
ENCENAÇÃO JEAN PAUL BUCCHIERI

sex, 21h 
sáb, 19h 
dom, 16h

com
Ana Cris,  
Ariadna Llobet Casal, 
Beatriz Brás,  
Cláudio da Silva,  
Miguel Borges,  
João Vicente
produção 
PI – Produções 
Independentes
coprodução 
Teatro Nacional D. Maria II

A classificar pela CCE

27 MAR – Sessão com 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa

O DICIONÁRIO DA FÉ

A realidade e a racionalidade são incompatíveis com a fé. Ninguém 
precisa de acreditar no real. O real é o facto, impõe-se. Mas o 
absurdo, aquilo para o que não temos evidência, explicação ou 
sentido, exige a crença.

Em O Dicionário da Fé, Jean Paul Bucchieri parte do texto 
original de Gonçalo M. Tavares e olha para a fé como um modo de 
contornar o real. Resta então saber se o mundo que conhecemos, 
ou julgamos como autêntico, não é ele também um ato de fé.

26 ! 28 MAR
SALA GARRETT

ENSINO 
SECUNDÁRIO
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TEXTO E ENCENAÇÃO TIAGO RODRIGUES
qua e sáb, 19h
qui e sex, 21h
dom*, 16h

Espetáculo falado em 
português, com legendas 
em inglês. 

com
António Fonseca, Beatriz 
Maia, Isabel Abreu, Marco 
Mendonça, Pedro Gil, 
Romeu Costa, Rui M. Silva, 
Sara Barros Leitão
produção 
Teatro Nacional D. Maria II
coprodução 
Wiener Festwochen, 
Emilia Romagna 
Teatro Fondazione, 
ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie & 
Théâtre Garonne Scène 
européenne Toulouse, 
Festival d’Automne à 
Paris & Théâtre des 
Bou!es du Nord, Teatro di 
Roma – Teatro Nazionale, 
Comédie de Caen, 
Théâtre de Liège, Maison 
de la Culture d'Amiens, 
BIT Teatergarasjen,  
Le Trident – Scène-
nationale de Cherbourg-
en-Cotentin, Teatre Lliure, 
Centro Cultural Vila Flor, 
O Espaço do Tempo

M/16

*No dia 25 de Abril o 
espetáculo realiza-se  
às 19h

25 ABR – Sessão com 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa e 
Audiodescrição

CATARINA E A BELEZA  
DE MATAR FASCISTAS
Esta família mata fascistas. É uma tradição antiga que cada membro 
da família sempre seguiu. Hoje, reúnem-se numa casa no campo, 
no Sul de Portugal, perto da aldeia de Baleizão. Uma das jovens 
da família, Catarina, vai matar o seu primeiro fascista, raptado de 
propósito para o efeito. É um dia de festa, de beleza e de morte. No 
entanto, Catarina é incapaz de matar ou recusa-se a fazê-lo. Estala 
o conflito familiar, acompanhado de várias questões. O que é um 
fascista? Há lugar para a violência na luta por um mundo melhor? 
Podemos violar as regras da democracia para melhor a defender? 
Entretanto, surge por vezes o fantasma de uma outra Catarina, a 
ceifeira Catarina Eufémia que foi assassinada em 1954 em Baleizão 
durante a ditadura fascista. Catarina Eufémia aparece durante a 
noite, enquanto a família dorme, para conversar com o fascista de 
2028 que aguarda o seu destino.

7 ! 25 ABR
SALA GARRETT

ENSINO 
SECUNDÁRIO
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TEXTO CARYL CHURCHILL
DIREÇÃO CRISTINA CARVALHAL

qua e sáb, 19h
qui e sex, 21h
dom, 16h

com
Beatriz Brás, 
Jani Zhao, 
Manuela Couto, 
Nádia Yracema, 
Sandra Faleiro, 
Sara Carinhas, 
Sílvia Filipe
produção 
Causas Comuns
coprodução 
Teatro Nacional D. Maria II

A classificar pela CCE

30 MAI – Sessão com 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa e 
Audiodescrição

TOP GIRLS

O primeiro gesto de Caryl Churchill, em Top Girls, é resgatar ao 
silêncio a voz de um grupo de mulheres notáveis que a História 
raramente refere. Sentadas à mesma mesa, para jantar, encontram-
-se: a Papisa Joana, Isabella Bird, Gret, Nijo e a paciente Griselda. 
Depois, uma colagem de cenas aparentemente díspares, traça 
o percurso da ascensão ao poder de uma "mulher de sucesso” 
contemporânea. Sete atrizes dão corpo a dezasseis personagens, 
numa peça que olha para uma sociedade estruturalmente patriarcal, 
onde questões de raça, género e classe ganham nova pertinência no 
período de crise global que atravessamos.

20 MAI ! 6 JUN 
SALA GARRETT

ENSINO 
SECUNDÁRIO
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TEXTO CARYL CHURCHILL
ENCENAÇÃO TERESA COUTINHO

qua e sáb, 19h30
qui e sex, 21h30
dom, 16h30

Espetáculo falado em 
português, com legendas 
em inglês. 

com
Inês Dias, Nuno Pinheiro, 
Tânia Alves e atriz a 
anunciar
produção 
Agência 25 / Vítor Brotas

A classificar pela CCE

23 MAI – Sessão com 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa

DISTANTE

Caryl Churchill retrata, em Distante, uma sociedade consumida pelo 
medo. Poucos textos serão tão assustadoramente atuais como este, 
de 2000. Aproveitando, justamente, a liberdade de interpretação 
que o texto oferece, este espetáculo pretende explorar as fronteiras 
ténues dos binómios bem e mal, certo e errado, verdadeiro ou 
falso e, assim, instigar uma reflexão sobre o controlo do Outro pelo 
Medo e sobre a ingerência do Poder naquilo que são as liberdades 
individuais de cada um e das quais, mais facilmente do que se 
imaginava, abdicamos.

20 MAI ! 6 JUN
SALA ESTÚDIO

ENSINO 
SECUNDÁRIO
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TODAS AS 
SEGUNDAS

TODOS OS NÍVEIS 
DE ENSINO

VISITAS GUIADAS

Já imaginou conhecer os camarins onde os atores se preparam 
para entrar em palco? Ou os corredores e passagens secretas de 
um Teatro com mais de 170 anos de história? Venha descobrir o  
D. Maria II por dentro, numa visita guiada pelos vários espaços deste 
Monumento Nacional, onde se cruzam história, teatro e arquitetura.

9h45 escolas 
11h famílias

 
As visitas não se realizam 
em dias feriado e no mês 
de agosto.
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11, 12, 18 E 19 JAN 
SALÃO NOBRE AGEAS

EDUCADORES  
DE INFÂNCIA  
E PROFESSORES  
DO ENSINO BÁSICO

OFICINA PARA EDUCADORES 
DE INFÂNCIA

Em janeiro de 2021, voltamos a repetir o Módulo I da Oficina para 
Educadores de Infância, dando oportunidade a novos profissionais 
de desenvolver técnicas relacionadas com a expressão dramática. 
Nesta oficina poderá explorar as potencialidades do livro como 
objeto contador, recorrendo à voz e ao corpo como veículos 
enriquecedores de contar histórias. 

No âmbito do projeto 
Boca Aberta

seg e ter, 17h às 19h

Entrada livre mediante 
inscrição em  
www.tndm.pt

parceria 
Câmara Municipal de 
Lisboa

MÓDULO I
DIRIGIDA POR CATARINA REQUEIJO, 
MANUELA PEDROSO

29 MAR  2 ABR

JOVENS DOS 9  
AOS 12 ANOS

OFICINA DE PÁSCOA  
PARA JOVENS
Em cada pessoa há uma série de personagens. Em cada frase há 
um leque de significados. No teatro, uma coisa nunca é apenas uma 
coisa. Espaço de imaginação e autodescoberta, a Oficina de Páscoa 
para Jovens é destinada a participantes dos 9 aos 12 anos. Dirigida 
por profissionais de teatro com experiência no trabalho com jovens, 
esta oficina será composta por exercícios e experiências teatrais, 
que permitirão aos participantes aprender e descobrir mais sobre o 
trabalho do ator e o mundo do palco.

preço 
100! (20% de desconto 
para irmãos)
parceria 
Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa

Mais informações  
e ficha de inscrição  
em www.tndm.pt

28 JUN  23 JUL

JOVENS DOS 13  
AOS 17 ANOS

FÉRIAS NO TEATRO
Fazer teatro não permite apenas imaginar o que seria viver outras 
vidas, mas também nos permite compreendê-las melhor. O Outro, 
seja ele uma personagem ou a pessoa com quem contracenamos, 
é sempre alguém a entender. No palco, como na vida, somos 
mais ricos se compreendermos o Outro. Estas “Férias no Teatro”, 
para jovens dos 13 aos 17 anos, serão distribuídas por oficinas 
semanais, orientadas por artistas com experiência de trabalho com 
estas faixas etárias, onde serão trabalhadas várias dimensões e 
instrumentos inerentes à criação artística. 

coordenação e horários a 
anunciar
parceria 
Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa

Mais informações e ficha 
de inscrição em  
www.tndm.pt
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O K Cena é um projeto lusófono de teatro jovem que se desenvolve 
em Lisboa, no Mindelo, em Salvador da Bahia, em São Tomé 
e Príncipe e em Viseu. Na temporada passada, os trabalhos 
presenciais foram interrompidos e os jovens participantes 
acabaram a temporada com uma reinvenção online do seu 
trabalho. Agora, regressam ao espaço do teatro, tendo em vista 
a apresentação de um espetáculo. O que vamos fazer com a revolta
é apresentado de 12 a 14 de fevereiro, na Sala Estúdio.

coprodução 
Teatro Nacional D. Maria II, 
Centro Cultural Português 
Pólo do Mindelo (Cabo 
Verde), 
Cooperação Portuguesa 
em São Tomé e Príncipe, 
Teatro Vila Velha 
(Salvador da Bahia, 
Brasil), 
Teatro Viriato (Viseu)
parceria 
Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa

K CENA
COORDENAÇÃO SANDRO WILLIAM JUNQUEIRA
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PRESENTE!

O D. Maria II está  cada vez mais Presente! nas escolas. Reiniciamos 
esta temporada o projeto desenvolvido em parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa, que junta, nas escolas, jovens e artistas, 
no âmbito do Programa Municipal de Prevenção e Combate ao 
Insucesso e Abandono Escolar Precoce — Secundário para todos. 
Cinco artistas selecionados pelo D. Maria II irão realizar oficinas de 
teatro para grupos de jovens do 5º e 6º ano do Ensino Básico, em 
seis estabelecimentos de ensino. 

orientação
Catarina Loureiro,
Crista Alfaiate,
Manuela Pedroso,
Marco Paiva,
Teresa Sobral
parceria 
Câmara Municipal  
de Lisboa

Escolas 
participantes
E.B. 2,3 Piscinas
E.B. 2,3 do Alto do Lumiar
E.B. Damião de Góis
E.B. 2,3 das Olaias
E.B. 2,3 do Bairro Padre 
Cruz
E.B. 2,3 Manuel da Maia
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O PANOS – palcos novos palavras novas é um projeto que visa 
cruzar o teatro escolar e juvenil com as novas dramaturgias. 
Para isso, encomenda, anualmente, peças originais a escritores 
reconhecidos, com o objetivo de serem representadas por 
adolescentes.

Em 2020, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo Waddington e Pascal 
Rambert foram os autores de O sentido da vida, O dragão entre o céu 
e a terra e Lago, respetivamente, três textos originais dirigidos aos 
diferentes grupos juvenis. Das dezenas de espetáculos que foram 
criados por todo o país, uma seleção de seis grupos é apresentada 
de 7 a 9 de maio, nos palcos do D. Maria II, em formato Festival.

Depois de 12 anos a ser desenvolvido na Culturgest, esta segunda 
edição do PANOS no D. Maria II é organizada com a coordenação  
do autor e encenador Sandro William Junqueira.

produção 
Teatro Nacional D. Maria II

O BPI e a Fundação 
”la Caixa” são mecenas  
do projeto PANOS.

PANOS
COORDENAÇÃO SANDRO WILLIAM JUNQUEIRA
TEXTOS DULCE MARIA CARDOSO,  
GONÇALO WADDINGTON, PASCAL RAMBERT
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PRÓXIMA CENA

O projeto Próxima Cena assenta na universalização do acesso 
à cultura e no desenvolvimento e valorização de públicos, em 
territórios de baixa densidade populacional. O BPI e a Fundação 
”la Caixa” são mecenas deste projeto que arrancará com uma 
releitura de Miguel Fragata do clássico de Gil Vicente, Pranto de 
Maria Parda. A estreia será em março, em Tondela, circulando logo 
de seguida por Ponte de Lima, Vinhais e Ponta Delgada. Este périplo 
terminará na Sala Estúdio do D. Maria II, na próxima temporada. Este 
espetáculo põe em diálogo a voz da rua com a voz da literatura, num 
combate contra o racismo, o sexismo e outros preconceitos.

ENSINOS BÁSICO  
E SECUNDÁRIO

produção 
Teatro Nacional D. Maria II

O BPI e a Fundação
”la Caixa” são mecenas 
do projeto Próxima Cena.

PRANTO DE MARIA PARDA
TEXTO GIL VICENTE
ENCENAÇÃO MIGUEL FRAGATA

26 ! 27 mar 2021 ACERT (Tondela)
15 ! 16 abr 2021 Teatro Diogo Bernardes (Ponte de Lima)
21 ! 22 abr 2021 Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais (Vinhais)
28 ! 29 abr 2021 Teatro Micaelense (Ponta Delgada)



19

REDE EUNICE AGEAS

A missão de um teatro nacional está para lá dos limites do 
seu edifício. Projeto de difusão de espetáculos produzidos e 
coproduzidos pelo D. Maria II, a Rede Eunice Ageas tem como 
principal propósito levar mais teatro a vários pontos de Portugal. 
Desde a temporada 2019/2020, o projeto conta com o apoio do 
Grupo Ageas Portugal. O principal objetivo desta colaboração 
centra-se na promoção de uma maior oferta teatral em geografias 
cada vez mais abrangentes, através do reforço desta rede e de todos 
os benefícios associados para os teatros parceiros.

Integram a Rede Eunice Ageas o Centro Cultural Município do 
Cartaxo, o Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre, o Teatro 
Municipal de Bragança e o Teatro Municipal de Portimão. Num ano 
em que para as escolas a deslocação dos seus alunos ao Teatro 
é mais difícil, convidamos os alunos das escolas secundárias do 
Cartaxo, Bragança, Portimão e Portalegre a assistirem a este 
espetáculo nos teatros das suas cidades.

FAKE
TEXTO INÊS BARAHONA E MIGUEL FRAGATA " FORMIGA ATÓMICA
ENCENAÇÃO MIGUEL FRAGATA

17 out 2020 Centro Cultural do Cartaxo
23 out 2020 Teatro Municipal de Bragança
6 nov 2020 TEMPO, Portimão
16 jan 2021 Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre
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LIVRARIA DO TEATRO

BIBLIOTECA %  ARQUIVO

A Livraria do Teatro é um espaço dedicado aos amantes e 
estudiosos de teatro, onde pode encontrar peças, ensaios, revistas e 
muito mais.

O estudantes de teatro e artes performativas contam com um 
desconto de 10% nas suas compras da Livraria. Aos professores é 
ainda prestado todo o apoio necessário relativamente à pesquisa 
bibliográfica na área do teatro. 

A Biblioteca | Arquivo do D. Maria II destina-se a utilizadores que 
necessitem de informação especializada sobre Teatro e Artes 
Performativas em geral, e sobre a história deste Teatro
em particular.
Consulte o catálogo online em: biblioteca.tndm.pt/opac

ter e dom, 15h – 19h
qua-sáb, 15h – 19h
e 20h – 22h

ter-qui, 14h-19h
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TEATRO ACESSÍVEL

O D. Maria II já é um teatro totalmente acessível para pessoas com 
mobilidade condicionada e continuamos a trabalhar para que 
a nossa oferta para públicos com necessidades especiais seja 
cada vez mais alargada. Nesta temporada, continuam as sessões 
com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, sessões com 
audiodescrição e sessões descontraídas. Os acompanhantes de 
crianças ou jovens com necessidades especiais, inseridas em 
grupos escolares, beneficiam de entrada gratuita. 
Contacte-nos antes da sua vinda ao Teatro para prepararmos a 
visita de acordo com as necessidades do seu grupo.

Sessões com interpretação  
em Língua Gestual Portuguesa
8 nov 2020 Última hora
12 dez 2020 Onde é a Guerra?
13 dez 2020 Fake
20 mar 2021 Juro que é mentira
27 mar 2021 O Dicionário da fé
25 abr 2021 Catarina e a beleza de matar fascistas
23 mai 2021 Distante
30 mai 2021 Top Girls

Sessões com audiodescrição
8 nov 2020 Última hora
12 dez 2020 Onde é a Guerra?
13 dez 2020 Fake
20 mar 2021 Juro que é mentira
25 abr 2021 Catarina e a beleza de matar fascistas
30 mai 2021 Top Girls

Sessões descontraídas
7 nov – 12 dez 2020 Onde é a Guerra?
13 fev – 27 mar 2021 Juro que é mentira

patrocinador 
acessibilidade
Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa

apoio
Turismo de Portugal - 
Programa Valorizar, linha 
de apoio ao Turismo 
Acessível



INFORMAÇÕES E RESERVAS

Se é professor ou professora, fale connosco. Temos todo o gosto em 
ajudar a preparar a sua visita ao D. Maria II. Em todos os espetáculos, 
a entrada é gratuita para um docente ou auxiliar por cada dez 
alunos.

Contactos
Deolinda Mendes
213 250 828 /  
escolas@tndm.pt

APOIO À DESLOCAÇÃO DE ALUNOS

A Fundação Millennium bcp celebrou uma parceria com o D. Maria II  
garantindo o apoio à deslocação de grupos escolares ao Teatro. 
Este apoio, do qual todas as escolas poderão beneficiar, traduz-se 
no pagamento de 50% do valor da deslocação até um máximo de 
200!.

Também para apoiar as deslocações dos alunos do Ensino 
Básico, poderá recorrer ao Passaporte Escolar da Câmara 
Municipal de Lisboa. Para tal, será apenas necessário dar esta 
indicação no momento de reserva.

PREÇÁRIO PARA GRUPOS ESCOLARES

— Espetáculos 4! (1! para alunos carenciados)
— Visitas Guiadas 2!
— Visitas Técnicas (alunos de escolas superiores e artes 
performativas) 1!
— Alunos e Professores de Artes Performativas e Estudos Teatrais 
(escolas superiores e profissionais) 4!
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PARCEIROS TNDM II

ALMEIDA
GARRETT
WINES

PARCEIRO PRINCIPAL

MECENAS

PATROCINADOR ACESSIBILIDADE


