
Teatro  
Nacional  
São João
Teatro  
Carlos  
Alberto
Mosteiro
São Bento 
da Vitória

Abril
April
2017



Teatro  
Nacional  
São João
Teatro  
Carlos  
Alberto
Mosteiro
São Bento 
da Vitória

Boca Muralha
TeCA · 6-8 abr apr

al mada nada
TNSJ · 6-9 abr apr

Música Pobre
TNSJ · 8 abr apr

E-nxada
TeCA · 19-23 abr apr

Endgame
MSBV · 20+21 abr apr

Muros
TNSJ · 27-29 abr apr

Abril
April
2017



A
B

R
IL

 A
P

R
IL

No próximo mês de maio vamos dar mais 
uma volta aos ponteiros do nosso relógio. 
Aos sábados, os espetáculos a apresentar 
nas nossas três casas – Teatro São João, 
Teatro Carlos Alberto e Mosteiro de São 
Bento da Vitória – vão começar às 19:00, 
como já acontece às quartas-feiras. 
Com esta mudança de horário, jantar 
vagarosamente aos sábados pode voltar  
a ser uma modalidade praticada por todos 
os amantes de teatro, os madrugadores 
conquistam duas horas-extra de sono,  
a noite agiganta-se para os notívagos.  
Os horários de quarta a sexta-feira 
mantêm-se inalterados, assim como a 
clássica matiné de domingo. Voltamos a 
acertar os nossos horários pelo relógio  
dos nossos espectadores. 

Sábados, às 19:00?
19:00 on Saturdays?

In May, our schedule will undergo 

a new change. On Saturdays, 

the shows presented at our three 

venues – Teatro São João, Teatro 

Carlos Alberto and São Bento da 

Vitória Monastery – will now start 

at 19:00, as is already the case on 

Wednesdays. With this schedule 

alteration, a leisurely Saturday 

dinner can once again be enjoyed 

by all theatre lovers, early risers get 

two more hours to sleep, and nights 

out are greatly expanded. From 

Wednesday to Friday, our schedule 

remains unchanged, and the 

same goes for our classic Sunday 

matinée. Once again, we set our 

schedules to our viewer’s watches.

Novos horários
New schedules
qua+sáb wed+sat 19:00
qui+sex thu+fri 21:00
dom sun 16:00
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Em edições recentes da Mostra desNORTE 
já nos havíamos acercado do processo 
criativo de Catarina Miranda, artista 
que vem trabalhando com linguagens 
que intercetam dança, performance, 
cenografia e luz. Mas Boca Muralha 
deve ser encarada com o entusiasmo 
de uma estreia. Pela primeira vez, ela 
inscreve-se na programação do TNSJ 
com uma peça finalizada, que nos chega 
com o selo de produção da SOOPA, 
um coletivo de criadores nacionais 
e internacionais que opera no Porto 
desde 1999 e que é, a um tempo, uma 
editora, produtora e programadora 
de concertos, performances, objetos 
cénicos e fílmicos. Boca Muralha é o 
último momento de REI, uma trilogia de 
peças de dança onde Catarina Miranda 
tem explorado mecanismos cénicos que 
apresentam estados de tensão, reveladores 
de conflito e coerção, presentes no 
imaginário contemporâneo. No interior 
de uma paisagem limitada por uma 
secção dourada, dois corpos interagem 
obsessivamente com o seu próprio reflexo, 
revelando nos seus gestos vestígios 
atemporais de práticas de ataque e defesa. 
Boca Muralha inspira-se nas Fúrias, 
personagens arquetípicas de ímpeto 
insaciável por vingança e justiça.

Previous editions of Mostra 

desNORTE have already brought 

us into contact with the creative 

process of Catarina Miranda, 

an artist who explores forms 

of expression in which dance, 

performance art, set design and 

lighting intersect. However,  

Boca Muralha [Wall Mouth] 

should be received with the kind of 

enthusiasm that befits a premiere. 

For the first time, Catarina 

Miranda is featured in the TNSJ’s 

programming with a finished 

work, which comes to us under 

the aegis of SOOPA, a collective 

of Portuguese and foreign creators 

operating in Porto since 1999 

that is at once a publishing house 

and a producer and programmer 

of concerts, performance art 

pieces and scenic/cinematic 

objects. Boca Muralha is the 

final moment in REI, a trilogy of 

dance pieces in which Catarina 

Miranda has explored scenic 

devices that display the tense 

moods, symptomatic of conflict 

and coercion, that are observable 

in contemporary imagination. 

Inside a landscape defined by 

a golden section, two bodies 

interact obsessively with their own 

reflections, revealing through their 

gestures the timeless vestiges of 

offensive and defensive actions. 

Boca Muralha draws inspiration 

from the Furies, archetypal 

creatures with an insatiable drive 

for vengeance and justice.

6-8 abr apr

Teatro  
Carlos  
Alberto

coreografia, cenografia, 
figurinos, luz 
choreography, set design, 
costumes, light  
Catarina Miranda
suporte dramatúrgico, 
música, luz  
dramaturgic support, 
music, light  
Jonathan Uliel Saldanha
coreografia, interpretação 
choreography, performance  
Luísa Saraiva
interpretação performance  
Ángela Diaz Quintela

vozes gravadas  
recorded voices  
Catarina Miranda 
Luísa Saraiva
ilustração, vídeo 
illustration, vídeo  
Diogo Tudela
produção executiva 
executive production  
Ana Renata Polónia

coprodução  
co-produced by  
SOOPA 
Materiais Diversos 
Circular

estreia opening 
22Set2016 Festival 
Materiais Diversos 
(Teatro Virgínia,  
Torres Novas)
dur. aprox. playing time 40’
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices 
€ 10,00

qui-sáb thu-sat 21:00

Boca 
Muralha

direção artística artistic direction  
Catarina Miranda
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al  
mada 
nada

6-9 abr apr english subtitles

Teatro 
Nacional 
São João

dramaturgia dramaturgy 
Pedro Sobrado
cenografia set design 
Manuel Aires Mateus
figurinos costumes 
Bernardo Monteiro
música music  
Rui Silva
desenho de luz  
lighting design 
Nuno Meira
desenho de som  
sound design  
Joel Azevedo
elocução e preparação 
vocal elocution and voice 
João Henriques

guião e encenação  
script and direction  
Ricardo Pais 
com with Manuel Tur

interpretação cast  
Pedro Almendra  
(ator actor)  
Bruce Almighty 
Deeogo Oliveira 
Max Oliveira   
Mix Ivanou   
Pedro França   
Roberto Mendes  
(dança urbana  urban dance) 
e and  Rui Silva 
(percussão percussion)

coprodução co-produced by 
Companhia de Teatro  
de Almada 
TNSJ

dur. aprox. playing time 1:15
M/12 anos Ages 12 and up

Língua Gestual Portuguesa
Portuguese Sign Language
9 abr apr ⋅ dom sun 16:00

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 7,50 – € 16,00

qui-sáb thu-sat 21:00  
dom sun 16:00

Oficina Criativa
Creative Workshop
destinatários target 
crianças entre 6 e 12 anos 
children between 6  
and 12 years old
9 abr apr 
dom sun 15:30-17:30

Numa altura em que a obra de José  
de Almada Negreiros é alvo de um  
novo balanço, o TNSJ traz de volta  
al mada nada, esse lado b que Ricardo 
Pais inventou para o quintessencial 
Turismo Infinito. Se o espetáculo criado 
sobre textos de Pessoa figurava uma 
mente plural, al mada nada celebra a 
sensualidade, a cor, o movimento, coisas 
que Almada viveu apaixonadamente. 
Partindo sobretudo de Saltimbancos 
– texto único da nossa literatura, 
obsessivamente físico e sexual, que 
ocasionou a apreensão da agora centenária 
Portugal Futurista –, a criação de Ricardo 
Pais põe a girar, au ralenti ou em altíssima 
rotação, um caleidoscópio português em 
que se imbricam um quartel e um circo 
indigente, homens-cavalo, arraiais de 
verão, dramas de namorados, memórias  
de uma semi-imaginária Emissora 
Nacional, um sol a pique e um luar de 
acetileno… Contrastes simultâneos a que 
o ator Pedro Almendra, o percussionista 
Rui Silva e a Momentum Crew – um grupo 
de b-boys premiado internacionalmente 
– dão corpo, fazendo do palco uma arena 
de combate, mas também o lugar de um 
inesperado recolhimento.

Now that the work of José de 
Almada Negreiros is being 

reappraised, the time has come 

for al mada nada, that Ricardo 
Pais-created “b-side” to the 

sublime Turismo Infinito, to return 

to the TNSJ stage. While Turismo 

Infinito, a show created from texts 

by Pessoa, depicted a multifaceted 

mind, al mada nada celebrates 

sensuality, colour and movement, 

elements Almada passionately 

experienced. Using as its main 

springboard Saltimbancos (1917) – 

an obsessively physical and sexual 

text, unparalleled in Portuguese 

literature – Ricardo Pais’ creation 

rotates, slowly or at extreme 

speed, a Portuguese kaleidoscope 

that mingles a military barracks 

and a shabby circus, horse-men, 

summer festivals, lovers’ quarrels, 

memories of a public national 

radio broadcaster, a burning sun 

and an acetylene moonlight… 

All these simultaneous contrasts 

are embodied by actor Pedro 

Almendra, percussionist Rui  

Silva and Momentum Crew  

– an internationally awarded  

urban dance group –, who 

together turn the stage into a 

combat area, but also a place of 

unexpected intimacy.

de by Ricardo Pais
textos de texts by Almada Negreiros
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8 abr apr

Teatro 
Nacional 
São João
formadores instructors 
Filipa Francisco 
Filipe Reis 
José Luís Bento Coelho 
Paulo Raposo 
Pedro Tudela 
Vera Mantero

alunos participants 
Adriana Martins 
Fernandes, 
Cíntia Filomena Paiva, 
Francisco Alpoim,  
Francisco Bonacho,  
Gonçalo Filipe  
da Luz Fernandes,  
Henrique Laurett,  
João Vicente, 

Leonie Asamoah, 
Liliyana Toma, 
Lucas Rei Ramos, 
Rúben Borges, 
Solange Miranda Azevedo, 
Vigdis Hansa Elst

coprodução 
co-produced by  
BoCA 
Cine-Teatro Avenida 
Teatro Nacional D. Maria II 
TNSJ
parceria partners  
Escola Superior  
de Artes Aplicadas  
de Castelo Branco, 
 

Escola de Música do 
Conservatório Nacional, 
Escola Superior de Música 
e Artes do Espetáculo
apoio support  
Fundação GDA

estreia opening 1Abr2017 
Teatro Nacional D. Maria II 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 45’
M/12 anos Ages 12 and up

Salão Nobre Grand Hall
sáb sat 17:00

entrada gratuita 
free entrance

Sabemos que o ponto de partida é a 
obra de Sofia Gubaidulina e que o termo 
“Música Pobre” foi “roubado” ao crítico 
de música Dominic Gill, que comparou a 
música da compositora russa ao designado 
“Teatro Pobre” de Jerzy Grotowski, uma 
das figuras mais influentes do teatro do 
século XX. Primeiro programa educativo 
da BoCA – Biennial of Contemporary Arts, 
Música Pobre está em marcha desde 
outubro de 2016 e junta alunos da Escola 
de Música do Conservatório Nacional 
(Lisboa), da Escola Superior de Música  
e Artes do Espetáculo (Porto) e da Escola 
Superior de Artes Aplicadas (Castelo 
Branco). Sob a direção de Filipa Francisco 
(coreógrafa), Pedro Tudela (artista visual 
e sonoro), Paulo Raposo e Filipe Reis 
(antropólogos), José Luís Bento Coelho 
(engenheiro acústico) e Vera Mantero 
(bailarina e coreógrafa), está a ser criado 
um objeto experimental que cruza 
diferentes territórios artísticos e teóricos. 
Saberemos o ponto de chegada em abril, 
no Salão Nobre do TNSJ.

BoCA – Biennial of Contemporary Arts

Música
direção artística da criação 
artistic direction of the creation 
Filipa Francisco, Pedro Tudela

We know that the work of Russian 

composer Sofia Gubaidulina 

is the starting-point, and that 

the expression “Poor Music” 

was “stolen” from music critic 

Dominic Gill, who once compared 

Gubaidulina’s music to the so-

-called “Poor Theatre” of Jerzy 

Grotowski, one of the most 

influential figures of 20th-century 

theatre. The first educational 

programme of BoCA – Biennial 

of Contemporary Arts, Música 
Pobre [Poor Music] is in motion 

since October 2016, assembling 

students from the Music School 

of Conservatório Nacional 

(Lisbon), from Escola Superior 

de Música e Artes do Espetáculo 

(Porto) and from Escola Superior 

de Artes Aplicadas (Castelo 

Branco). Under the direction of 

Filipa Francisco (choreographer), 

Pedro Tudela (visual and sound 

artist), Paulo Raposo and Filipe 
Reis (anthropologists), José Luís 
Bento Coelho (acoustic engineer) 

and Vera Mantero (dancer and 

choreographer), an experimental 

object in which a variety of artistic 

and theoretical territories intersect 

is in the process of being created. 

We’ll learn where it is all leading to 

in April, at the TNSJ’s Grand Hall.

Pobre
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Espetáculo de circo contemporâneo 
destinado a todos os públicos, E-nxada 
explora a experiência e o imaginário rurais 
a partir de um ponto de vista urbano. 
Remete para essa ferramenta ancestral 
que cava até aos dias de hoje – a enxada, 
instrumento de trabalho e símbolo de 
ligação entre o passado e o presente –  
e a que, num contraponto irónico, se 
associam objetos do nosso eletrónico 
quotidiano. Com direção artística e 
conceção plástica de Vasco Gomes e 
Julieta Guimarães, E-nxada representa 
também o entrecruzamento de dois 
contextos: o contexto urbano da 
companhia de teatro/circo portuense Erva 
Daninha e o contexto rural da Binaural/
Nodar, estrutura sedeada em São Pedro 
do Sul que se move nas áreas da criação 
sonora e multimédia. Realidades, artes, 
ritmos e paisagens que se mesclam neste 
espetáculo, que retoma os dualismos 
antigo/novo e arcaico/moderno para 
refletir sobre o que fomos e o que somos.

A contemporary circus show for 

all audiences, E-nxada explores 

rural experience and imagination 

from an urban point of view. Its 

title evokes that ancestral tool 

that continues to be used today 

– the hoe (Port. enxada), a work 

implement that is also a symbol 

connecting past and present – 

which, as an ironic counterpoint, 

finds itself associated with objects 

from our electronic everyday. 

With artistic direction and visual 

conception by Vasco Gomes and 

Julieta Guimarães, E-nxada also 

stands for the intersection of two 

contexts: the urban context of 

Erva Daninha, a Porto theatre/

circus company, and the rural 

context of Binaural/Nodar, a São 

Pedro do Sul-based structure that 

creatively explores the areas of 

sound and multimedia. Realities, 

arts, rhythms and landscapes 

mingle in this show, which uses 

the old/new and archaic/modern 

dualities to reflect on what we 

were and what we are. 

19-23 abr apr ⋅ estreia premiere Teatro  
Carlos  
Alberto

composição sonora 
sound design  
Luís Costa 
desenho de luz  
lighting design  
Romeu Guimarães 
ilustração illustration  
Rui Vitorino Santos
registo vídeo e fotografia 
video and photography 
Liliana Silva

interpretação cast  
Jorge Santos   
Rodrigo Matos   
Vasco Gomes 

Cantares de Carvalhal 
de Vermilhas, Vouzela 
(participação especial  
na sessão de 19 abril  
special guests in the 
 19 April session)

cocriação co-created by 
Erva Daninha 
Binaural/Nodar 
em coprodução com 
co-produced with  
TNSJ

dur. aprox. playing time 45’
M/3 anos Ages 3 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices 
€ 10,00 (adulto adult)
€ 5,00 (criança children)

qua wed 21:00  
qui-sex thu-fri 11:00+15:00  
sáb+dom sat+sun 16:00

Sessão 
Descontraída 
Relaxed Session
20 abr apr  
qui thu 15:00

direção artística e conceção plástica  
artistic direction and visual conception  
Vasco Gomes, Julieta Guimarães 

E-nxada
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“Sou uma artivista”, diz ela, e o artivismo, 
ao promover a vizinhança da arte com 
o ativismo político, não é mais do que 
uma ferramenta vocacionada para a 
reinvenção da linguagem do protesto. 
Conhecida internacionalmente pelas suas 
provocatórias instalações e performances, 
Tania Bruguera arrisca, a convite da 
bienal BoCA, uma incursão em território 
teatral para afrontar a herança de um dos 
clássicos indisputados da dramaturgia 
contemporânea. Endgame (Fim de Partida, 
1957) é a peça onde Samuel Beckett abriu 
uma janela com vista para um eterno 
crepúsculo de cinzas. No claustro do 
Mosteiro de São Bento da Vitória, palco de 
uma muito aguardada estreia mundial que 
o TNSJ coproduz, a artista cubana instala 
esta terra devastada numa gigantesca 
estrutura cilíndrica habitada pelo público, 
que assiste ao espetáculo de cima para 
baixo. Atraída pelas relações de poder 
que se estabelecem entre Hamm, Clov, 
Nagg e Nell, Tania Bruguera distribui as 
personagens do drama de Beckett por 
atores profissionais e não-profissionais, 
vozes on e vozes off, numa circularidade 
que desconcerta. “O fim está no princípio  
e no entanto continuamos…”

“I am an artivist”, she tells us, 

and artivism, by bringing art 

and political activism together, 

is in fact a tool for reinventing 

the language of protest. 

Internationally known for  

her provocative installations  

and performance art pieces,  

Tania Bruguera has accepted an 

invitation from the BoCA biennial 

to take to the stage and tackle the 

legacy of one indisputable classic 

of contemporary dramaturgy. 

Endgame (1957) is the play in 

which Samuel Beckett has opened 

a window to an eternal twilight 

of ashes. In the cloister of the 

São Bento da Vitória Monastery, 

where the greatly anticipated 

world premiere of this TNSJ 

co-production will take place, 

the Cuban artist has placed 

that wasteland inside a gigantic 

cylindrical structure inhabited 

by the audience, who will have 

to look down to see the show. 

Drawn by the power games that 

develop among Hamm, Clov, 

Nagg and Nell, Tania Bruguera 

has distributed the characters 

in Beckett’s drama among 

professional and non-professional 

actors, live voices and voice-overs, 

in a circularity that disconcerts. 

“The end is in the beginning and 

yet you go on…”

arquitetos architects 
Dotan Gertler Studio
desenho de luz 
lighting design  
Rui Monteiro
desenho de som 
sound design  
Rui Lima 
Sérgio Martins
assistência de direção 
direction assistance 
Mitchell Polonsky
direção de produção 
production direction  
Ana Rita Osório
produção executiva 
executive production 
Francisca Aires

com with  
Brian Mendes 
Jess Barbagallo  
e and Lara Ferreira,
Pedro Aires 
vozes voices  
Chloe Brooks 
Jacob Roberts

coprodução  
co-produced by  
BoCA, Colectivo 84, 
Théâtre Nanterre- 
-Amandiers/Festival 
d’Automne à Paris, 
Kunstenfestivaldesarts, 
International Summer 
Festival Kampnagel, 
Estudio Bruguera, TNSJ

dur. aprox.  
playing time 1:15
M/16 anos  
Ages 16 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices  
€ 10,00

qui-sex thu-fri 
15:00+21:00

de by Samuel Beckett

Endgame
Mosteiro
São Bento
da Vitória

20+21 abr apr 
estreia premiere

BoCA – Biennial of Contemporary Arts

direção direction Tania Bruguera
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27-29 abr apr ⋅ estreia premiere

Teatro 
Nacional 
São João

música music  
Alexandre Soares
cenografia set design  
João Mendes Ribeiro
desenho de luz  
lighting design  
José Álvaro Correia

texto e consultadoria 
text and consultancy 
Eugénia Vilela
produção executiva 
executive production 
Joana Amorim 
Lucinda Gomes

interpretação cast  
Ana Deus 
Bruno Senune 
Elisabete Magalhães 
Flávio Rodrigues 
Gonçalo Cabral 
Joana Castro

coprodução  
co-produced by  
Balleteatro 
TNSJ
projeto integrado no 
programa internacional 
this project is part of the 
international programme 
Non-Lieux de L’Exil 
(Collège d’études 
mondiales, Fondation 
Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris)

dur. aprox.  
playing time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 7,50 – € 16,00

qui thu 21:30  
sex fri 19:00  
sáb sat 18:30

Cartografia, paisagem, lugar, fronteira, 
zona de perigo – temas que têm obsidiado 
a dança de Né Barros e que atravessam 
múltiplos trabalhos da coreógrafa, de 
Vooum (1999) e No Fly Zone (2000) a 
Estrangeiros (2012) e Landing (2013). 
Ideias-força que parecem agora 
desencadear perturbantes ressonâncias 
no nosso presente, marcado pelas figuras 
do refugiado, do exilado e do deslocado, 
e pela crescente ânsia política em deter 
e expulsar o estrangeiro. Espetáculo que 
o TNSJ apresenta em estreia absoluta no 
âmbito do festival DDD, Muros incide, 
em particular, sobre essas barreiras – 
visíveis e invisíveis, materiais e virtuais 
– que impõem uma distância e uma 
imobilidade: muros de pedra e arame, 
muros transparentes ou de água, muros 
psicológicos… Num dispositivo cénico que 
separa os corpos, o espetáculo convoca  
– diz-nos Né Barros – “imagens e zonas  
de conflito e resistência”, no qual o som  
e a voz parecem ser o único veículo capaz 
de passar “mensagens de amor ou ódio, 
resiliência ou desistência”.

Muros
Cartography, landscape, place, 

frontier, danger zone – all 

these subjects are obsessively 

featured in the dance creations 

of Né Barros, running through 

many of the choreographer’s 

works, from Vooum (1999) and No 

Fly Zone (2000) to Estrangeiros 

(2012) and Landing (2013). These 

leading concepts appear now to 

generate disturbing resonances 

in our present, characterised by 

such figures as the refugee, the 

exile and the dislocated, as well 

as by the growing political desire 

to arrest and expel the foreigner. 

Muros [Walls], a production that 

will have its world premiere at the 

TNSJ as part of the DDD festival, 

focuses especially on certain 

barriers – visible and invisible, 

material and virtual – that impose 

distance and immobility: walls 

of stone and wire, transparent 

or watery, psychological walls… 

Using a stage set that separates 

bodies, the show invokes – in 

Né Barros’ words – “images and 

areas of conflict and resistance”, 

where sound and voice seem to be 

the only means available to carry 

through “messages of love or hate, 

resilience or withdrawal”. 

Festival DDD– Dias da Dança

direção e coreografia 

direction and choreography  
Né Barros
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Macbeth: 
ensaios abertos

MSBV · 5+18 abr apr

Escritas, Reescritas, Traduções 
Writings, Rewritings, Translations

Pedro Mexia
MSBV · 5 abr apr  
qua wed 15:00-19:00

Ana Luísa Amaral
MSBV · 18 abr apr  
ter tue 15:00-19:00

Nas primeiras semanas de trabalho com o 
elenco de Macbeth – a nova produção do 
TNSJ, com encenação de Nuno Carinhas 
(estreia: 1 de junho) –, abrimos a porta dos 
chamados “ensaios de mesa”. Oportunidades 
para estudantes, professores e espectadores 
assistirem à discussão que se trava em torno 
de um “clássico”. Integrados no seminário 
Escritas, Reescritas, Traduções, estes ensaios 
abertos contam com a visita de leitores que, 
em vez de embaraçar a obra com explicações, 
a libertam em direções inesperadas. Depois de 
António M. Feijó, seguem-se agora o poeta e 
crítico Pedro Mexia, que se acerca da tragédia 
de Shakespeare através da lente do cinema, 
lendo connosco adaptações como as de Orson 
Welles ou Roman Polanski, e a poetisa Ana 
Luísa Amaral, também professora de literatura, 
que abordará Macbeth tanto sob a perspetiva 
da problemática do género como numa ótica 
eminentemente política. “Dais-nos o prazer de 
vos sentardes?”

During the first weeks of work with the cast  
of Macbeth – the new TNSJ stage production, 
directed by Nuno Carinhas (premieres on 
the 1st of June) –, we open the door to our 
so-called “table-reads”, thus offering students, 
teachers and viewers the opportunity to 
witness the discussion that evolves around a 

“classic”. A part of the Writings, Rewritings, 
Translations seminar, these Open Rehearsals 
are visited by readers who, far from 
complicating the text with explanations, set 
it free in unexpected directions. Our previous 
guest, António M. Feijó, will now be followed 
by poet and critic Pedro Mexia, who looks at 
Shakespeare’s tragedy through the cinema lens 
as he invites us to “read” screen adaptations 
by such names as Orson Welles or Roman 
Polanski, and poet and literature professor 
Ana Luísa Amaral, who will approach Macbeth 
from a standpoint that comprises both gender-
-based issues and eminently political ones. 
Will you “grace us with your royal company?”

Iniciativa com um número limitado  
de participantes.
Inscrição prévia junto do departamento  
de Relações Públicas (oficinas@tnsj.pt).
Event for a restricted number of participants.
Please register at the TNSJ PR department 
(oficinas@tnsj.pt).

entrada gratuita free entrance

Leituras no Mosteiro

MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre · 18 abr apr  
ter tue 21:00

Roberto Zucco  
de by Bernard-Marie Koltès

convidada guest Regina Guimarães
coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Começamos pelo fim, por Roberto Zucco, 
escrita em 1989, ano da morte precoce de 
Bernard-Marie Koltès, o meteoro francês 
que fecha o ciclo francófono das Leituras 
no Mosteiro. A peça nasceu no dia em que o 
dramaturgo tropeçou num cartaz com a palavra 
“Procura-se” e o rosto de um tal de Roberto 
Succo, que assassinou pai e mãe sem motivo 
aparente, pormenor que fascinou Koltès. 
Roberto Zucco, disse ele, foi uma tentativa de  
se abeirar dessa “trajetória de uma inacreditável 
pureza”. Começa e acaba no telhado de uma 
prisão: “É preciso fugir pelos telhados, rumo 
ao sol. Nunca ninguém há de construir um 
muro entre a terra e o sol.” A escritora Regina 
Guimarães, que traduziu a peça para uma 
encenação de António Lago (Teatro Só, 1998),  
é a convidada especial desta sessão. 

We begin at the end, with Roberto Zucco,  
a play written in 1989, the year of the untimely 
death of Bernard-Marie Koltès, the French 
meteor that brings to a close the Francophone 
cycle of our Readings at the Monastery. 
The play was born on the moment that the 
playwright came across a “Wanted” poster 
bearing the face of a certain Roberto Succo, 
who had murdered his father and mother 
for no apparent reason, a circumstance that 
fascinated Koltès. Roberto Zucco, he said, was 
an attempt to approach that “incredibly pure 
trajectory”. The play begins and ends on a 
prison’s roof: “You need to escape through the 

roofs, towards the sun. No one will ever raise 
a wall between the earth and the sun.” Writer 
Regina Guimarães, who translated the play for 
a staging by António Lago (Teatro Só, 1998), 
will be this session’s special guest. 

entrada livre free entrance

Pé de Dança

TNSJ · Sala Branca · 29 abr apr
sáb sat 11:00-13:00

Oficina de movimento Movement workshop
orientação guidance Né Barros

destinatários target M/10 anos Ages 10 and up
duração duration 2 horas hours
inscrição fee € 10,00

Né Barros não é apenas um dos nomes cimeiros 
da dança portuguesa das últimas décadas.  
É também uma das mais destacadas formadoras 
e professoras no âmbito da dança, em especial 
no Balleteatro, escola que fundou e dirige. 
Nesta oficina de movimento, Né Barros 
propõe aos participantes uma experiência 
de descoberta da linguagem coreográfica do 
espetáculo Muros, em cena entre 27 e 29 de 
abril no TNSJ. Um projeto que tem as questões 
migratórias da atualidade por pano de fundo e 
que nos leva a repensar o corpo numa valência 
transversal e sem fronteiras.

Besides being one of the foremost names in 
Portuguese dance for the past few decades,  
Né Barros is also a very important dance 
instructor and teacher, working especially at 
Balleteatro, the school she founded and directs. 
To the participants in this movement workshop 
she offers the experience of discovering the 
choreographic language of Muros, a show 
presented at the TNSJ from 27 to 29 April. It is 
a project that uses the current migratory issues 
as its background and inspires us to rethink the 
body as a transversal, borderless entity.

mailto:oficinas@tnsj.pt
mailto:oficinas@tnsj.pt
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O TNSJ promove visitas guiadas 
aos seus dois monumentos 
nacionais: o próprio São João, 
projetado no início do século 
passado por Marques da Silva,  
e o Mosteiro de São Bento da 
Vitória, edificado nos séculos 
XVII e XVIII e considerado um 
dos edifícios religiosos mais 
importantes da cidade. Com 
tradução em inglês, francês e 
espanhol – e agora também com 
videoguia em língua gestual 
portuguesa –, as visitas guiadas 
ao TNSJ dão a conhecer a sala 
de espetáculos, a sala de ensaios, 
os camarins e as zonas técnicas; 
no caso do MSBV, o visitante 
ficará a conhecer o magnífico 
Claustro Nobre, a sala do antigo 
Tribunal Militar e o Centro de 
Documentação do TNSJ, bem 
como a exposição Noites Brancas, 
uma travessia por territórios 
cénicos que foram deste teatro.

The TNSJ holds guided tours of its 
two national monuments: the São 
João Theatre itself, designed at the 
beginning of the 1900s by Marques 
da Silva, and the São Bento da 
Vitória Monastery, built during the 
1600s and 1700s and considered 
one of the city’s foremost religious 
edifices. Featuring English, 
French and Spanish translations 
– and now also a videoguide with 
Portuguese Sign Language –, 
the guided tours to the São João 
Theatre focus on its auditorium, 
rehearsal room, dressing rooms 
and technical departments; as for 
the Monastery, visitors will become 
acquainted with its magnificent 
Grand Cloister, the former room 
of the Military Court and the 
TNSJ Documentation Centre, 
as well as the exhibition Noites 
Brancas [White Nights], a journey 
through scenic territories that once 
belonged to this theatre.

Visitas Guiadas
Guided Tours
Teatro Nacional São João
Mosteiro de São Bento da Vitóra

Público em geral · Teatro Nacional São João
De terça-feira a sábado, às 12:30, para um 
número não superior a 20 pessoas.
Terceiro sábado do mês, às 12:30, também  
com intérprete de língua gestual portuguesa.
Preço: € 5,00 por pessoa.
Mosteiro de São Bento da Vitória
De segunda a sexta-feira, às 12:00, e primeiro 
domingo do mês, às 15:00, para um número 
não superior a 30 pessoas.
Primeiro domingo do mês, às 15:00, também 
com intérprete de língua gestual portuguesa.
Preço: € 3,00 por pessoa.
Entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, 
desde que acompanhadas por adultos.

Bilhete conjunto TNSJ+MSBV: € 6,00

Grupos escolares
De segunda a sexta-feira, mediante reserva 
prévia, para grupos não superiores a 20 (TNSJ) 
ou 30 (MSBV) pessoas.
Entrada gratuita.

O TNSJ reserva-se o direito de não realizar a 
visita, caso se verifique incompatibilidade com 
outras atividades do teatro. Para efetuar a sua 
reserva, contacte o departamento de Relações 
Públicas (T 22 340 19 56; endereço eletrónico 
relacoespublicas@tnsj.pt) ou ligue para o 
número verde 800-10-8675.

General public · Teatro Nacional São João
From Tuesday to Saturday, at 12:30, for groups 
of up to 20 people. On the third Saturday of 
every month, at 12:30, the tour includes a 
Portuguese Sign Language interpreter.
Price: € 5,00 per person.
São Bento da Vitória Monastery
From Monday to Friday, at 12:00, and first 
Sunday of every month, at 15:00, for groups  
of up to 30 people. On the first Sunday of every 
month, at 15:00, the tour includes a Portuguese 
Sign Language interpreter.
Price: € 3,00 per person.
Free entrance for children up to 10 years of age, 
provided they are accompanied by an adult.

Joint ticket TNSJ+MSBV: € 6,00

School groups
From Monday to Friday, by previous 
reservation, for groups of up to 20 (TNSJ)  
or 30 (MSBV) people.
Free entrance.

The TNSJ reserves the right to not carry out 
the guided tour, in the event of it interfering 
with the theatre’s other activities. To make 
your reservation, please contact our Public 
Relations department (call +351 22 340 19 56; 
e-mail relacoespublicas@tnsj.pt) or else call 
800-10-8675.
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no TNSJ
May and June 
at the TNSJ

Assinaturas 
Abril –  
Junho 2017
Subscriptions 
April –  
June 2017
3 espetáculos shows 
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows 
50% desconto discount

Festival DDD – Dias da Dança 
DDD – Days of Dance Festival

A Perna Esquerda de Tchaikovski
TNSJ · 5+6 mai may
sex fri 21:30 sáb sat 18:30
texto e direção written and directed by  
Tiago Rodrigues
produção produced by  
Companhia Nacional de Bailado

Nicht Schlafen (Não Dormir)
TNSJ · 8+9 mai may
seg+ter mon+tue 21:30
direção directed by Alain Platel
produção produced by les ballets C de la B

O Nosso Desporto Preferido  
– Futuro Distante
TeCA · 18-28 mai may
qua+sáb wed+sat 19:00 qui+sex thu+fri 21:00 
dom sun 16:00
texto e encenação written and directed by 
Gonçalo Waddington
coprodução co-produced by  
São Luiz Teatro Municipal, TNSJ

Lastro
MSBV · 18 mai may qui thu 21:00
coreografia choreographed by Né Barros
coprodução co-produced by Balleteatro, 
Culturgest, Teatro Municipal do Porto

estreia premiere

Estrada Branca
MSBV · 26+27 mai may
sex fri 21:00 + sáb sat 19:00
música music José Afonso,  
Vinicius de Moraes
um projeto de a project by José Pedro Gil, 
Emanuel de Andrade, Mónica Salmaso,  
Teco Cardoso, Nelson Aires, Carlos Tê
direção cénica scenic direction Ricardo Pais
produção produced by 3H Produções Culturais

estreia premiere

Macbeth
TNSJ · 1-22 jun
qua+sáb wed+sat 19:00 qui+sex thu+fri 21:00 
dom sun 16:00
de by William Shakespeare
encenação directed by Nuno Carinhas
produção produced by TNSJ

Conferência Macbeth
TNSJ · 3 jun sáb sat 15:00
com with Daniel Jonas, Maria Sequeira Mendes, 
Nuno Carinhas, Ricardo Araújo Pereira

FITEI – Festival Internacional 
de Teatro de Expressão Ibérica

Como Se Chamavam  
os Filhos de Medeia
TeCA · 3+4 jun
sáb sat 21:00 dom sun 16:00
a partir de based upon Eurípides
encenação directed by Luísa Pinto
produção produced by  
Escola Superior Artística do Porto

No Limite da Dor
MSBV · 7 jun qua wed 21:00
de by Ana Aranha, Carlos Ademar
encenação directed by Julio César Ramirez
produção produced by Lendias d’Encantar

Campo Minado
TeCA · 8+9 jun qui+sex thu+fri 21:00
texto e encenação written and directed by 
Lola Arias
coprodução co-produced by LIFT Festival, 
Brighton Festival, Royal Court Theatre, 
Universidad Nacional de San Martín, 
Theaterformen, Le Quai – CDN d’Angers, 
Humain trop humain – CDN Montpellier, 
Künstlerhaus Mousonturm

Pasta e Basta –  
um mambo italiano
MSBV · 15-18 jun
qui-sáb thu-sat 19:30 dom sun 11:30
de by Giacomo Scalisi
em cocriação com co-created with  
Miguel Fragata, Afonso Cruz 
coprodução co-produced by Cosa Nostra 
Cooperativa Cultural, TODOS – Caminhada 
de Culturas

Leituras no Mosteiro
MSBV · 16 mai may + 20 jun ter tue 21:00
coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga

Oficina Criativa
TNSJ · 18 jun dom sun 15:30-17:30
orientação guidance  
Maria de La Salette Moreira 
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