
 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO  

NO PRIMEIRA VEZ 

Se nunca foste ao Teatro Nacional D. Maria II, chegou então a hora da tua PRIMEIRA 
VEZ! 

O PRIMEIRA VEZ convida a:  

*Assistir até a três peças de teatro ao longo da temporada do teatro: pelo valor 
simbólico de 6€ por peça; no mesmo dia, terás a possibilidade de conversar, a seguir ao 
espetáculo, com a equipa artística do espectáculo.  
 
*Realizar uma visita guiada [entrada livre para os participantes do Primeira Vez] para 
conhecer o espaço do teatro e as profissões nele envolvidas. 
 
*Participar no clube Somos todos espectadores, quando terminares os dois pontos 
acima! 

Consulta o nosso site em www.primeiravez.pt e as nossas redes sociais:  
Facebook www.facebook.com/primeiravez.pt/ 
Instagram www.instagram.com/_primeiravez/. 
 
Inscrições  
Podes vir acompanhado de amigos e familiares, desde que as pessoas também ainda 
não tenham ido ao Teatro Nacional D. Maria II e se juntem a nós para irem pela 
Primeira Vez!  
 
Para isso basta inscreveres-te em http://primeiravez.pt/contactos.php ou ligar para o 
962 851 467 e indicares os nomes e contactos das pessoas que te vão acompanhar. 
 

Próximas sessões Primeira Vez:  

PEÇA - A MORTE DE DANTON 

Domingo, dia 12 de Janeiro às 16h 
Quarta-feira, dia 15 de Janeiro às 19h   

http://www.primeiravez.pt/
http://www.facebook.com/primeiravez.pt/
http://www.instagram.com/_primeiravez/
http://primeiravez.pt/contactos.php


 

 

encenação Nuno Cardoso 
texto Georg Büchner 
com Afonso Santos, Albano Jerónimo, António Parra, Joana Carvalho, João Melo, 
Mafalda Lencastre, Margarida Carvalho, Maria Leite, Mário Santos, Nuno Nunes, Paulo 
Calatré, Rodrigo Santos, Sérgio Sá Cunha 

Sobre o espectáculo A Morte de Danton fala-nos de 13 dias da Revolução Francesa, 
passados na Primavera de 1794, momento em que foram executados todos os rivais – a 
esquerda radical e os revolucionários moderados - de Robespierre e dos jacobinos, 
incluindo Georges Danton, que dá nome à peça. Estes treze dias constituem o momento 
absoluto da Revolução Francesa, em que culmina a lógica do Terror e em que tudo se 
joga e se decide, entre o êxito e o fracasso irreversíveis da Revolução. 

Link: https://www.tndm.pt/pt/espetaculos/a-morte-de-danton/ 
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