
 

 
 

Sopro é agora exibido online, no âmbito da iniciativa D. Maria II em Casa. 
 

A partir da Sala Online do D. Maria II, assista ao espetáculo, registado em alta resolução e em multicâmara. 
 

Tendo estreado no Festival de Avignon, Sopro, de Tiago Rodrigues, foi descrito pelo jornal francês, Le Figaro, como "uma homenagem vibrante ao teatro e àqueles que o 
fazem”. Em 2017, chegou à Sala Garrett, palco atrás do qual a sua protagonista, Cristina Vidal, ponto do D. Maria II há mais de 25 anos, tantas vezes se manteve incógnita. 
Neste espetáculo, esta guardiã de uma profissão em vias de extinção aparece pela primeira vez sob os holofotes, acompanhada por cinco atores e centenas de fantasmas. 
Consigo, são evocadas as histórias reais e ficcionais de um teatro agora em ruínas. Que teatro habita a sua imaginação e a sua memória? Que mundo nos pode dar a ver, 

usando apenas o seu sopro invisível? 
 

de Tiago Rodrigues 
com Beatriz Brás, Cristina Vidal, Isabel Abreu, João Pedro Vaz, Sofia Dias, Vítor Roriz 

cenografia e desenho de luz Thomas Walgrave 
figurinos Aldina Jesus 

sonoplastia Pedro Costa 
assistente de encenação Catarina Rôlo Salgueiro 

produção TNDM II 
coprodução ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, Festival d’Avignon, Théâtre de la Bastille, La Criée Théâtre national de Marseille, Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées, 

Festival Terres de Paroles Seine-Maritime – Normandie, Théâtre Garonne scène européenne, Teatro Viriato 
apoio Onda 

M/12 
 

COMPRE O SEU ACESSO ATRAVÉS DO CLUBE pt ATÉ DIA 10 DE MARÇO 
 

Ao adquirir o seu bilhete, receberá no seu e-mail um link e respetivo bilhete eletrónico para acesso ao espetáculo,  
ue estará disponível para visualização entre os dias 26 de fevereiro e 12 de março. 

Após inserir a password, dispõe de 6h para o visionamento do espetáculo, que deverá ser feito sempre a partir do mesmo dispositivo. 
 

Aceda à Sala On Line do D. Maria II, diretamente no site do Teatro Nacional D. Maria II e introduza os 12 dígitos que se encontram imediatamente abaixo do código de barras 
do seu bilhete.  

 

Bom espetáculo! 
 

Nota: O bilhete permite uma única visualização, até 6h após inserir a password 
      

Preços: 
 

PREÇOS 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 1,00€ 
Funcionários do Grupo Altice P/Meo no ativo: 2,50€ 
Não Sócios Clube PT 3,00€ 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 
DIA 10 DE MARÇO 

 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário) e contacto móvel  
 

PAGAMENTOS 
DEVERÃO SER EFETUADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO, POIS CADA ACESSO SERÁ ADQUIRIDO INDIVIDUALMENTE  

O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  
ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 

https://www.tndm.pt/pt/espetaculos/d-maria-ii-em-casa-1509/
mailto:zn@clubept.pt
mailto:zn@clubept.pt
mailto:cptnorte@sapo.pt

