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Conference, open rehearsal, 

post ‑show talk, seminar, writing 

workshop, master ‑class: the 

Writings, Rewritings, Translations 

project features a multitude 

of formats. At the centre of 

operations stand the authors, their 

texts and the Portuguese versions 

of them that eventually emerge. 

But this is not just about the letters 

on the page: the focus is also on 

the rewriting all shows generate, 

the translation into the language of 

the stage. Throughout 2017, these 

Writings, Rewritings, Translations 

will intersect the shows hosted 

or produced by the TNSJ, 

anticipating or extending their life 

possibilities, while occupying the 

São João, TeCA and São Bento da 

Vitória Monastery facilities. Some 

of these initiatives will be for the 

happy few, since very few seats are 

available (demanding the previous 

registration of those interested), 

while others are free of charge 

and open to all. The highlights 

of the year’s first half will take 

place around two Shakespeares: 

a fragmented Julius Caesar from 

Italy, a full Macbeth in Portuguese.

Conferência, ensaio aberto, conversa  
pós ‑espetáculo, seminário, oficina de 
escrita, masterclass: o projeto Escritas, 
Reescritas, Traduções faz ‑se de formatos 
múltiplos. No centro das operações, 
os autores, os textos e as versões que 
deles são eventualmente feitas em língua 
portuguesa. Mas não se trata só das letras: 
também aqui se aborda a reescrita  
que todo o espetáculo produz, a tradução 
para a língua da cena. Ao longo de 2017, 
estas Escritas, Reescritas, Traduções 
intersectam os espetáculos programados 
ou produzidos pelo TNSJ, antecipando  
ou prolongando as suas possibilidades  
de vida, ocupando os vários espaços 
do São João, TeCA e Mosteiro de São 
Bento da Vitória. Algumas iniciativas 
destinam ‑se a uns felizes poucos, sendo 
de reduzidíssima lotação (e implicando 
inscrição prévia), outras são de entrada 
gratuita e chamam todos. Na primeira 
metade do ano, destacam ‑se as ações  
em torno de dois Shakespeares: um  
Júlio César despedaçado vindo de Itália, 
um Macbeth inteiro em língua portuguesa.

Escritas, Reescritas, Traduções
Writings, Rewritings, Translations

calendário schedule 
jan‑mar

–––––––––––––––––
Passagens à cena  
TeCA · 24 fev feb sex fri 22:30

–––––––––––––––––
Macbeth:  
ensaios abertos  
open rehearsals
com with António M. Feijó  
e and Edmundo Cordeiro
MSBV Sala de Ensaios
24 + 31 mar 
sex fri 15:00 ‑19:00 

–––––––––––––––––
Fazer mundo com o 
espanto dos mundos: 
Romeo Castellucci  
e a criação partilhada
seminário com seminar with  
Alexandra Moreira da Silva
MSBV Sala do Tribunal
27 mar · seg mon 15:00 ‑18:30

–––––––––––––––––
Masterclass de 
Romeo Castellucci
MSBV Sala do Tribunal
28 mar · ter tue 15:00
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A  
Noite  
da Iguana

9‑26 fev feb english subtitles

Teatro 
Nacional 
São João

de by Tennessee Williams
encenação directed by  
Jorge Silva Melo

tradução translated by 
Dulce Fernandes
cenografia e figurinos 
set design and costumes 
Rita Lopes Alves
desenho de luz  
lighting design  
Pedro Domingos
desenho de som  
sound design  
André Pires
assistência de encenação 
direction assistance  
Nuno Gonçalo Rodrigues 
Bernardo Alves
produção executiva 
executive production  
João Meireles

com with  
Nuno Lopes 
Maria João Luís 
Isabel Muñoz Cardoso 
Joana Bárcia 
Pedro Carraca 
Tiago Matias 
João Meireles 
Ana Amaral 
Pedro Gabriel Marques 
Catarina Wallenstein 
Américo Silva 
João Delgado 
Bruno Xavier 
Vânia Rodrigues 

coprodução  
co ‑produced by 
Artistas Unidos 
São Luiz Teatro Municipal 
TNSJ

estreia opening 19Jan2017 
São Luiz Teatro Municipal 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 
2:30 com intervalo
with intermission
M/12 anos  
Ages 12 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices 
€ 7,50 – € 16,00
Língua Gestual Portuguesa 
+ Audiodescrição
Portuguese Sign Language 
+ Audio Description
19 fev feb · dom sun 16:00

qua wed 19:00  
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00  
dom sun 16:00

“This won’t be an easy night to get 

through.” A “rustic and bohemian” 

hotel on the East Coast of Mexico, 

a iguana tethered by its neck,  

a group of characters who carry, 

with sarcasm and tenderness, their 

lost paradises and self ‑created 

hells, in search of a possible 

“home”, a safe haven. A tempest 

blows through The Night of the 
Iguana, but everything ends in a 

note of hope, as if it were possible 

to arrive unscathed at the end of 

such a journey as “spooked and 

bedeviled people are forced to 

take through the unlighted sides of 

their natures”. This play, according 

to Tennessee Williams, is about 

“how to live beyond despair 

and still live”. It premiered on 

Broadway in 1961 and was his last 

critical and box ‑office success, 

the “swan song” of a career that 

would henceforth be plagued by 

incomprehension. With The Night 

of the Iguana, stage director 

Jorge Silva Melo and the Artistas 

Unidos company bring to a close  

a cycle of four plays (three of them 

co ‑produced by the TNSJ) by 

the American playwright, a vital 

revisitation of a body of work that 

sits “at the moving, tormented 

heart of the human condition”.

“Esta não será uma noite fácil de passar.” 
Um hotel “rústico e boémio” na costa 
oeste do México, uma iguana atada pelo 
pescoço, um conjunto de personagens que 
carregam, com sarcasmo e com ternura,  
os seus paraísos perdidos e os seus 
infernos construídos, à procura de uma 
“casa” possível, um porto de abrigo. 
Há uma tempestade em A Noite da 
Iguana, mas tudo termina com uma nota 
esperançosa, como se fosse possível 
chegar inteiro ao fim de uma viagem “que 
as pessoas assombradas e deprimidas se 
veem forçadas a fazer pelo lado obscuro 
da sua natureza”. É uma peça, diz ‑nos 
Tennessee Williams, sobre “como viver 
para lá do desespero e ainda assim viver”. 
Estreada na Broadway em 1961, foi o seu 
último sucesso de crítica e bilheteira, 
espécie de “canto de cisne” de uma carreira 
que a partir daqui seria marcada pela 
incompreensão. Com A Noite da Iguana,  
o encenador Jorge Silva Melo e os Artistas 
Unidos fecham um ciclo de quatro peças 
(três delas coproduzidas pelo TNSJ) do 
dramaturgo norte ‑americano, revisitação 
em chave vitalista de uma obra que mora 
“no comovente e atormentado coração  
da condição humana”.
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A Máquina  
de Emaranhar 
Paisagens

23‑26 fev feb

a partir de textos de  
based upon texts by Herberto Helder
direção e interpretação  
directed and performed by Dinarte Branco

Teatro  
Carlos  
Alberto

música original e 
interpretação ao vivo 
original music and live 
performance  
Cristóvão Campos
cenografia set design 
Paulo Oliveira
figurinos costumes 
Cristina Homem  
de Gouveia
desenho de luz  
lighting design  
Feliciano Branco
assistência de encenação 
direction assistance  
Alice Medeiros 
Mia Tomé

produção executiva
executive production 
Daniela Siragusa

coprodução 
co ‑produced by  
Berma 
Centro Cultural Vila Flor 
TNSJ

estreia opening 
25Out2016 Teatro do 
Bairro Alto (Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time  
1:25
M/16 anos  
Ages 16 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

qui ‑sáb thu ‑sat 21:00  
dom sun 16:00

Passagens à cena
com with
António Durães 
Dinarte Branco 
Rosa Maria Martelo 
Sara Carinhas 
Rui Lage

TeCA · 24 fev feb
sex fri 22:30

entrada livre
free entrance

“I read somewhere that the ancient 

Greeks did not write obituaries,/ 

when someone died they simply 

asked:/ was he passionate?” 

Moved by the unconditional 

passion he found in the work of 

Herberto Helder, actor and stage 

director Dinarte Branco dared to 

bring to the stage a set of texts by 

that magician of contemporary 

Portuguese poetry, a poet who 

towers over the second half of our 

20th century as much as Fernando 

Pessoa does over the first.  
A Máquina de Emaranhar Paisagens 
[The Machine for Entangling 

Landscapes] features, besides the 

text that gives it its title, extracts 

from such books as Photomaton 

& Vox, Os Passos em Volta, A Faca 

Não Corta o Fogo, Antropofagias 

and A Colher na Boca, among 

others. A musician will also be  

on the stage – Cristóvão Campos, 

who by the way is also an actor –, 

but we will only glimpse him once 

in a while: Dinarte Branco will 

stand there alone, and mostly in 

shadow, using the words of that 

poet who lived obscurely and 

wrote incandescently to create  

“an intense, extreme field, haunted 

by other presences” – dubious 

creatures, shudders, irrevocable 

experiences, most dangerous 

games, human possibilities.

“li algures que os gregos antigos não 
escreviam necrológios,/ quando alguém 
morria perguntavam apenas:/ tinha 
paixão?” Movido pela paixão absoluta que 
encontrou na obra de Herberto Helder, 
o ator e encenador Dinarte Branco 
ousou pôr em cena um conjunto de 
textos desse mago da poesia portuguesa 
contemporânea, um poeta que parece 
marcar tão poderosamente a segunda 
metade do nosso século XX como 
Fernando Pessoa marcou a primeira. 
De A Máquina de Emaranhar Paisagens 
fazem parte, para além do texto 
homónimo, passagens de livros como 
Photomaton & Vox, Os Passos em Volta,  
A Faca Não Corta o Fogo, Antropofagias 
e A Colher na Boca, entre outros. No palco 
está também um músico – Cristóvão 
Campos, por sinal também ator –, 
mas apenas a espaços o conseguimos 
vislumbrar: Dinarte Branco está só,  
e quase sempre na sombra, com as palavras 
desse poeta de vida obscura e linguagem 
incandescente, criando “uma zona 
intensa, extrema, atravessada por outras 
presenças” – criaturas incertas, frémitos, 
experiências irrevogáveis, perigosíssimos 
jogos, possibilidades humanas.
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A seguir Next 9‑18 mar 
estreia premiere
english subtitles

Teatro 
Nacional 
São João

Veraneantes
de by Maksim Gorki
encenação directed by Nuno Cardoso

tradução translated by 
António Pescada
cenografia set design  
F. Ribeiro
desenho de luz  
lighting design  
José Álvaro Correia
figurinos costumes  
Ao Cabo Teatro
música e sonoplastia 
music and sound design 
Pedro Lima
assistência de encenação 
direction assistance  
Pedro Jordão
produção executiva 
executive production 
Sandra Carneiro 

interpretação cast  
Afonso Santos 
António Parra 

Carolina Amaral 
Cristina Carvalhal 
Dinarte Branco 
Íris Cayatte 
João Melo 
Joana Carvalho 
Margarida Carvalho 
Maria João Pinho 
Mário Santos 
Nuno Nunes 
Pedro Frias 
Rodrigo Santos 
Sérgio Sá Cunha

coprodução 
co ‑produced by  
Ao Cabo Teatro 
Centro Cultural Vila Flor 
Teatro Nacional D. Maria II 
TNSJ
 

M/12 anos  
Ages 12 and up

Língua Gestual Portuguesa 
Portuguese Sign Language 
12 mar · dom sun 16:00

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

qua wed 19:00  
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00  
dom sun 16:00

“We are surrounded by the hateful 

bustle of idleness.” It is 1904, the 

Summer of discontent of fifteen 

smart and idle characters, unhappy 

monsters dressed to the nines, 

compulsive chatterboxes, creatures 

that are tragically unfit for living. 

They lead a life that is a kind of 

market where everyone tricks 

everyone, giving as little as possible, 

taking as much as they can. In the 

confusing and claustrophobic world 

of Veraneantes [Summerfolk],  

all ask themselves a centuries ‑old 

question: “How shall I live?”  

Maxim Gorky wrote this play on 

the eve of the bloody uprising 

of 1905, which would eventually 

usher in the Bolshevik Revolution 

of 1917. The country was changing 

and the Russian elites could not 

face their future, taking refuge 

instead in bitter sentimentalism. 

Peopled by the heirs of a twilight 

time, Summerfolk allows stage 

director Nuno Cardoso to resume 

his journey through Russian drama, 

in the wake of a Chekhovian trilogy 

(Platonov, The Seagull and Three 

Sisters), plays in which dream still 

acted as a driving force for the 

future. However, the “rotten and 

corrupt” universe of Summerfolk 

offers nothing but a dead end. 

Autumn comes and all return 

serenely to their “mundane life”…

“ À nossa volta só se vê o detestável rebuliço 
da ociosidade.” Estamos em 1904, no 
verão do descontentamento de quinze 
personagens espertas e ociosas, monstros 
infelizes mas bem vestidos, tagarelas 
compulsivos, criaturas tragicamente 
incapazes de viver. Levam uma vida 
que é uma espécie de mercado, onde 
se enganam uns aos outros, dando o 
mínimo, recebendo o máximo. No mundo 
confuso e claustrofóbico de Veraneantes, 
todos se colocam uma pergunta com a 
atualidade de séculos: “Como hei de eu 
viver?” Maksim Gorki escreveu a peça 
na antecâmara da sangrenta revolta de 
1905, que abriria caminho à Revolução 
Bolchevique de 1917. O país estava a 
mudar e as elites russas eram incapazes 
de ver o seu futuro, refugiando ‑se num 
sentimentalismo azedo. Herdeiros de um 
tempo crepuscular, estes Veraneantes 
propiciam ao encenador Nuno Cardoso 
a oportunidade de retomar o seu périplo 
pela dramaturgia russa, depois de uma 
trilogia tchekhoviana (Platónov, A Gaivota 
e As Três Irmãs), peças onde o sonho era 
ainda um motor de futuro. Mas o universo 
“podre e corrompido” de Veraneantes é um 
beco sem saída. O outono chega e todos 
seguem calmamente com a sua “vidinha”… 
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encenação directed by 
Nuno Carinhas

Fã
Clã

Fora de portas Abroad

Teatro Municipal  
Joaquim Benite  
11+12 fev feb

Teatro Viriato  
25 fev feb

texto written by  
Regina Guimarães
composição  
e direção musical  
composition  
and musical direction  
Hélder Gonçalves
cenografia e figurinos 
set design and costumes  
Nuno Carinhas
desenho de luz   
lighting design  
Wilma Moutinho
desenho de som  
sound design  
Nelson Carvalho
movimento movement 
Victor Hugo Pontes

interpretação cast 
Fernando Gonçalves 
Hélder Gonçalves 
Manuela Azevedo 
Miguel Ferreira 
Pedro Biscaia 
Pedro Rito (Clã);  
João Monteiro 
Maria Quintelas 
Pedro Frias  
(atores actors)

produção produced by 
TNSJ

estreia opening 5Jan2017 
Teatro Carlos Alberto (Porto)
dur. aprox. playing time 
1:00
M/6 anos Ages 6 and up

Teatro Municipal  
Joaquim Benite (Almada)
11+12 fev feb
sáb sat 21:00  
dom sun 16:00

Teatro Viriato (Viseu)
25 fev feb
sáb sat 16:00+21:30

Primeiro assombrou o Teatro Carlos 
Alberto, onde pregou as suas partidas para 
pôr em estado de alarme a jovem (e tão 
insegura) cantora por quem se apaixonou. 
Agora, o “fantasputo tão fantasperto” & 
companhia rumam a outras paragens para, 
de viagem em viagem, contar o medo do 
escuro, brincar à dúvida e à certeza, e falar 
do que é costume encobrir – “o desejo de 
amar e ser amado”. Com canções inéditas 
dos Clã e encenação de Nuno Carinhas, 
Fã põe a música a cantar o teatro,  
essa “casa muito grande”, “máquina de 
prestidigitação” e “caixinha de surpresas”. 
Brincando com fantasmices da literatura, 
do cinema e da cultura popular – de  
O Fantasma da Ópera de Leroux ao filme 
O Fantasma de Mrs. Muir de Mankiewicz, 
passando pelos irrequietos Poltergeists –, 
Regina Guimarães escreveu o guião de um 
espetáculo dedicado aos supernovos, mas 
que não causa mortal aborrecimento a pais, 
parentes, educadores, vizinhos, padrinhos, 
madrinhas e demais companheiros. “Quem 
sabe o que vale um espectro, uma visão?”

First he haunted Teatro Carlos 

Alberto, where he played a few 

tricks to alarm the young (and 

quite insecure) singer with whom 

he had fallen in love. Now, the 

“ghostkid so ghostlysmart” & co. 

get on the road; as they travel 

around, they tell of the fear of the 

dark, play at doubt and certainty, 

and discuss that which is usually 

kept under wraps – “the desire to 

love and be loved”. Featuring new 

songs by Clã and staged by Nuno 
Carinhas, Fã [Fan] makes music 

sing about the theatre, that “very 

big house”, “magical machine” 

and “box of surprises”. Playing 

around with ghostly episodes 

in literature, cinema and pop 

culture – from Gaston Leroux’s 

book The Phantom of the Opera 

to Mankiewicz’s film The Ghost 

and Mrs. Muir, not forgetting the 

restless Poltergeists –, Regina 

Guimarães wrote the script of  

a show aimed at the very young,  

but which is guaranteed to not 

cause their parents, relatives, 

teachers, godfathers, godmothers 

and other adult companions to 

break into hives or die of boredom. 

“Who knows the worth of a 

spectre, a vision?” 
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Leituras no Mosteiro
MSBV · Centro de Documentação
Documentation Centre 
21 fev feb · ter tue 21:00

O Futuro Está nos Ovos The Future Is In Eggs  
O Mestre The Leader  
A Menina Casadoira Maid to Marry
de by Eugène Ionesco

coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Depois de Rinoceronte e antes de Macbett, 
reservamos uma sessão para ler três peças em 
um ato de Ionesco, todas elas escritas entre 
1953 e 1957, anos em que o autor construía 
com rigor maníaco um teatro de boulevard 
em adiantado estado de decomposição. Num 
mundo virado do avesso, cómico mas atroz, 
descobrimos que A Menina Casadoira é afinal 
uma rapariga ‑homem, “com uma voz forte”,  
e ficamos a saber que O Mestre não tem cabeça, 
“embora tenha um chapéu”. Em O Futuro Está 
nos Ovos, o autor arrisca um peculiar drama 
de família, onde recorre a palavra “produção” 
e proliferam cestas de ovos. Três exemplos 
curtos e fulgurantes da escrita delirante de 
Ionesco, dramaturgo para quem a linguagem 
era um instrumento musical e burlesco.

After Rhinoceros and before Macbett, we set 
aside a session to read three one ‑act plays 
by Ionesco, all of them written between 1953 
and 1957, years in which the author was busy 
putting together, with manic precision, a kind 
of boulevard theatre in an advanced state of 
decomposition. In a topsy ‑turvy, funny ‑yet‑
‑atrocious world, we discover that the Maid to 
Marry is actually a girl ‑man “with a deep voice” 
and that The Leader has no head, “though he 
has a hat”. In The Future Is In Eggs, Ionesco tries 
his hand at a peculiar family drama, in which 
the word “production” is constantly repeated 
and baskets of eggs are everywhere. Three 

short, dazzling examples of delirious writing 
from Ionesco, a playwright for whom language 
was a ludicrous musical instrument.

entrada livre free entrance

Passagens à cena
TeCA · 24 fev feb · sex fri 22:30

Escritas, Reescritas, Traduções 
Writings, Rewritings, Translations

com with António Durães, Dinarte Branco, 
Rosa Maria Martelo, Sara Carinhas e and 
Rui Lage

Pôr a poesia a falar – era isso que, para Eugénio 
de Andrade, mais importava fazer. Primeiro 
ato do projeto Escritas, Reescritas, Traduções, 
o encontro Passagens à cena discute o poder 
de sedução da poesia de Herberto Helder e 
a sua invocação no espetáculo A Máquina de 
Emaranhar Paisagens, mas também a reescrita 
cénica de textos poéticos, essa aventura de pôr 
a poesia a falar. Nesta conversa pós ‑espetáculo 
conduzida pelo poeta Rui Lage, reunimos Dinarte 
Branco e Rosa Maria Martelo – autora do livro 
Os Nomes da Obra: Herberto Helder ou O Poema 
Contínuo (2016), uma das pessoas que mais se 
têm dedicado a “ler de perto” esta poesia –, bem 
como António Durães e Sara Carinhas, atores/
encenadores que se têm experimentado no ofício 
(cantante?) de encenar as palavras dos poetas.

To make poetry speak – according to Eugénio  
de Andrade, this was the most important thing.  
The first act in the Writings, Rewritings, 
Translations project, the Passagens à cena 
[Stagings] meeting discusses the seductive 
power of Herberto Helder’s poetry and its 
invocation in A Máquina de Emaranhar 
Paisagens [The Machine for Entangling 
Landscapes], as well as the scenic rewriting of 
poetic texts, that adventurous pursuit of making 
poetry speak. This post ‑show talk hosted by 
poet Rui Lage includes Dinarte Branco and Rosa 

Maria Martelo – writer of Os Nomes da Obra: 
Herberto Helder ou O Poema Contínuo (2016) and 
one of Helder’s poetry “closest” readers –,  
as well as António Durães and Sara Carinhas, 
actors/stage directors who have practised the 
craft of staging the words of poets. 

entrada livre free entrance

10x10: Aulas Públicas
MSBV · Claustro Cloister  
25 fev feb · sáb sat 10:00‑13:00 + 14:30‑17:30

produção produced by Gulbenkian Descobrir
em parceria com in partnership with 
Artemrede, Câmaras Municipais de Loulé  
e de Oeiras, TNSJ

As Aulas Públicas são o corolário do 10x10, um 
dos mais consequentes projetos pedagógicos 
e artísticos desenvolvidos nos últimos anos. 
Visando a promoção de novas estratégias 
educativas, este projeto da Fundação Calouste 
Gulbenkian (a que o TNSJ se associa desde 
2014) junta artistas e professores do 10.º ano 
em escolas de Lisboa, Oeiras, Porto e Loulé. 
Depois de uma residência artística, os artistas 
e professores trabalharam durante vários 
meses com os alunos, partindo das matérias 
curriculares. Agora, nestas Aulas Públicas, 
apresentam ‑se resultados, partilham ‑se 
processos, promove ‑se o debate. Além da 
turma da Escola Básica e Secundária do Cerco 
– onde a atriz e encenadora Rosário Costa 
trabalhou com as professoras Paula Santos 
(História) e Dárida Castro (Educação Física) –, 
participam no encontro do Porto escolas de 
Lisboa, Oeiras e Loulé.

The Public Classes are the corollary of 
10x10, one of the most relevant and exciting 
pedagogical and artistic projects in recent 
years. Aimed at developing new educational 
approaches, this project of the Calouste 
Gulbenkian Foundation (in which the TNSJ 
takes part since 2014) brings together artists 

and 10th grade teachers in Lisbon, Oeiras, 
Porto and Loulé schools. Following an artistic 
residency, artists and teachers worked for 
several months with students, within the scope 
of their regular subjects. Now, in these Public 
Classes, results will be presented and strategies 
shared, as all concerned parties engage in 
debate. This meeting in Porto will feature 
students from Escola Básica e Secundária 
do Cerco – where actress and stage director 
Rosário Costa worked alongside teachers Paula 
Santos (History) and Dárida Castro (Physical 
Education) –, as well as participants from 
Lisbon, Oeiras and Loulé schools.

entrada livre free entrance

Oficina Criativa
TNSJ · Sala Branca  
12 fev feb · dom sun 15:30‑17:30

orientação guidance   
Maria de La Salette Moreira

destinatários target  
crianças entre os 6 e os 12 anos 
children between 6 and 12 years old
inscrição fee € 5,00 por criança, € 2,50 por 
irmão € 5,00 per child, € 2,50 per sibling

Enquanto os pais assistem ao espetáculo 
A Noite da Iguana, realizam ‑se atividades 
lúdicas e pedagógicas em que se exploram  
as possibilidades expressivas de crianças entre  
os 6 e os 12 anos.

While their parents watch a performance of  
The Night of the Iguana, children between the ages 
of 6 and 12 can develop their expressive potential 
in a number of playful and educational activities.
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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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Março e Abril no TNSJ
March and April at the TNSJ

estreia premiere

Veraneantes
TNSJ · 9‑18 mar · qua wed 19:00  
qui‑sáb thu‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Maksim Gorki
encenação directed by Nuno Cardoso
coprodução co‑produced by  
Ao Cabo Teatro, Centro Cultural Vila Flor, 
Teatro Nacional D. Maria II, TNSJ

Pinocchio
TeCA · 15‑19 mar
qua‑sáb wed‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Carlo Collodi
encenação directed by Bruno Bravo
coprodução co‑produced by  
Primeiros Sintomas, Teatro Maria Matos

Como Ela Morre
TNSJ · 22‑25 mar · qua‑sáb wed‑sat 21:00
texto e cocriação written and co‑created by 
Tiago Rodrigues
a partir de based upon Anna Karénina  
de by Tolstói
coprodução co‑produced by  
Teatro Nacional D. Maria II, tg STAN

Júlio César – Peças Soltas
MSBV · 30+31 mar
qui‑sex thu‑fri 17:00+21:00
BoCA – Biennial of Contemporary Arts
intervenção dramática sobre  
dramatic intervention on William Shakespeare
conceção e direção conceived and directed by 
Romeo Castellucci
produção produced by Socìetas Raffaello Sanzio
com a colaboração de with the collaboration of 
Accademia di Belle Arti di Bologna

Boca Muralha: As Benevolentes
TeCA · 6‑8 abr apr · qui‑sáb thu‑sat 21:00
de by Catarina Miranda
coprodução co‑produced by 
Soopa, Materiais Diversos, Circular Festival

al mada nada
TNSJ · 6‑9 abr apr
qui‑sáb thu‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Ricardo Pais
textos de texts by Almada Negreiros
coprodução co‑produced by 
Companhia de Teatro de Almada, TNSJ

Música Pobre
TNSJ · 8 abr apr · sáb sat 17:00 
BoCA – Biennial of Contemporary Arts
coordenação coordination  
Vera Mantero, Pedro Tudela,  
Paulo Raposo, Filipe Reis
coprodução co‑produced by Cine‑Teatro 
Avenida, Teatro Nacional D. Maria II, TNSJ

E‑nxada
TeCA · 19‑23 abr apr · qua wed 21:00  
qui‑sex thu‑fri 11:00+15:00  
sáb+dom sat+sun 16:00
direção artística artistic direction  
Vasco Gomes, Julieta Guimarães
uma criação a creation by 
Erva Daninha, Binaural/Nodar
em coprodução com co‑produced with TNSJ

Assinaturas 
Fevereiro – 
Abril 2017
Subscriptions 
February – 
April 2017
3 espetáculos shows 
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows 
50% desconto discount

Fim de Partida
MSBV · 20+21 abr apr 
qui+sex thu+fri 21:00
de by Samuel Beckett
encenação directed by Tania Bruguera
coprodução co‑produced by Théâtre 
Nanterre‑Amandiers, Kunstenfestivaldesarts, 
Theater der Welt, TNSJ

estreia premiere

Muros
MSBV · 27‑29 abr apr · qui‑sáb thu‑sat 21:00
Festival DDD – Dias da Dança  
DDD – Days of Dance Festival
coreografia choreographed by Né Barros
coprodução co‑produced by  
Balleteatro, TNSJ

Macbeth: Oficina de Teatro
TNSJ · 11 mar – 27 mai may
sáb sat 11:00‑14:00
orientação guidance Paulo Calatré

Oficina Criativa
TNSJ · 12 mar + 9 abr apr
dom sun 15:30‑17:30
orientação guidance  
Maria de La Salette Moreira

Leituras no Mosteiro
MSBV · 21 mar + 18 abr apr · ter tue 21:00
coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
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Informações Information  
800 ‑10 ‑8675 
(Número grátis a partir  
de qualquer rede 
Toll ‑free number)
bilheteira@tnsj.pt

Terça ‑feira a sábado  
From Tuesday to Saturday  
TNSJ  
13:00 ‑19:00 (ou até às 19:30,  
nas quartas ‑feiras; ou 21:30,  
nos restantes dias em que  
há espetáculos em exibição) 
13:00 ‑19:00 (until 19:30 on 
Wednesdays; or 21:30 on the 
other performance days)
 
TeCA 
14:00 ‑19:00 (ou até às 19:30, 
nas quartas ‑feiras; ou 21:30, 
nos restantes dias em que há 
espetáculos em exibição)  
14:00 ‑19:00 (until 19:30  
on Wednesdays; or 21:30  
on the other performance  
days)
 
Domingo Sunday
TNSJ/TeCA 
14:00 ‑17:00

condições especiais  
special conditions
Grupos (entre 10 e 20 pessoas)  
Groups (10 to 20 people) 
desconto discount 30%
Grupos (+20 pessoas)
Groups (+20 people)  
desconto discount 40%
Escolas e Grupos  
de Teatro Amador  
Schools and Amateur  
Theatre Groups € 6,00

 desconto discount 50%
· Cartão Jovem Youth Card
· Quinta ‑feira Thursday 
· Desempregados  
(com documento comprovativo) 
Unemployed (with supporting 
document) 

· Famílias (mínimo de 4 elementos; 
válido à quarta ‑feira e domingo)  
Families (at least 4 members; 
valid on Wednesdays and 
Sundays)

· Protocolos empresariais
 Corporate partners

 desconto discount 30%
· Cartão Estudante  
Student Card

· Maiores de 65 anos  
Over 65 years old 

· Profissionais de Teatro  
Theatre Professionals

· Quarta ‑feira Wednesday 

 Os eventos de entrada gratuita 
estão sujeitos ao limite de 
lotação da sala. Free entrance 
events are limited to the room’s 
maximum capacity.

Bilhetes
Tickets

Atendimento  
e Bilheteira
Reception  
and Box ‑office

Informações Information  
800 ‑10 ‑8675
(Número grátis a partir  
de qualquer rede  
Toll ‑free number)

Como chegar aos teatros 
How to reach the venues
STCP
Teatro Nacional São João 
Elétrico Tram ‑car  
22 
Autocarros Buses  
207, 303, 400, 904, 905
Teatro Carlos Alberto 
Elétrico Tram ‑car  
18, 22 
Autocarros Buses  
200, 201, 207, 300, 302,  
304, 305, 501, 601, 602,  
703, 904
Mosteiro de São  
Bento da Vitória 
Elétrico Tram ‑car  
18, 22 
Autocarros Buses  
200, 207, 300, 301, 305,  
501, 507, ZH
Metro do Porto 
Estações Stations  
Aliados, Bolhão, Trindade,  
São Bento

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 ‑102 Porto

Teatro Carlos Alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050 ‑449 Porto

Mosteiro de São Bento  
da Vitória
Rua de São Bento da Vitória
4050 ‑543 Porto

www.tnsj.pt · geral@tnsj.pt
T +351 22 340 19 00
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