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MTU21

Antígona
Thíasos

Após o confronto entre os dois filhos de Édipo, Etéocles e Polinices, que
morreram às mãos um do outro numa luta pelo trono de Tebas, Creonte sobe ao
poder. O seu primeiro édito diz respeito aos rituais fúnebres dos dois Labdácidas.
Foi promulgado que Etéocles receberia todos os rituais devidos aos mortos e aos
deuses. Quanto a Polinices, foi declarado que o seu corpo ficaria sem sepulcro,
entregue às aves de rapina. Antígona rebela-se contra a vontade do novo
soberano e é condenada à morte. Esta tragédia reflete o conflito entre as leis
divinas, encarnadas em Antígona, e as leis humanas, determinadas pelo arbítrio
de Creonte.

De Sófocles Encenação Ricardo Acácio Adaptação a partir da tradução Maria Helena da Rocha
Pereira MTU Mostra de Teatro Universitário Coprodução UC/TAGV, CITAC, GEFAC, TEUC, Thíasos
Local auditório TAGV Duração aprox. 50 min. M12
€2
Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos e 30 minutos antes das sessões de cinema.
Encerra 30 minutos após o seu início
www.mtu.pt

Coprodução

Descontos TAGV
Assinalados aplicam-se a < de 25 anos,
estudantes, comunidade uc, rede alumni

teatro@tagv.uc.pt
+351 239 855 630

uc, maiores de 65 anos, grupos ≥ 10,
desempregado, profissional do espetáculo,

Temporada 2020/21

parcerias TAGV

Diretor Fernando Matos Oliveira

Os bilhetes com desconto são pessoais e
intransmissíveis e obrigam à identificação na
entrada quando solicitada. Os descontos não
são acumuláveis.
Evento com entrada gratuita — reserva
obrigatória bilheteira@tagv.uc.pt
Medidas preventivas COVID-19 nos
espaços TAGV
— utilize sempre a máscara
— higienize as mãos com gel desinfetante
disponível
— respeite a distância de segurança de
2 metros
— circule pela direita
— respeite a lotação de cada espaço
— respeite o lugar atribuído
— no final do evento, aguarde orientação
dos assistentes de sala
Café TAGV
facebook.com/cafetagv
TAGV é uma estrutura da Universidade
de Coimbra

Apoio à divulgação
Parceria
Cinema à segunda

e 30 minutos antes das sessões de cinema
Encerra 30 minutos após o início do evento

Diretora adjunta Luísa Lopes
Administração António Patrício
Comunicação Marisa Santos
Produção Elisabete Cardoso
Técnica José Balsinha, Celestino Gomes, João
Conceição, José Balsinha, Mário Henriques,
João Silva, Laurindo Fonseca,
Frente de casa Fernanda Pereira, Rosa
Maria Marques

Parcerias

Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos

Praça da República
3000-342 Coimbra, Portugal

Arquivo André Heitor
Laboratório LIPA Cláudia Morais
Apoio para a reabilitação

239 855 636
bilheteira@tagv.uc.pt

Mecenas para a reabilitação

Bilheteira

Teatro Académico
de Gil Vicente

O TAGV é membro

239 855630

Apoios institucionais

Receção

