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Graça
TeCA · 12 ‑20 fev feb

A Festa (da 
insignificância)
TNSJ · 18 ‑20 fev feb

Habeas Corpus 
TeCA · 26 ‑28 fev feb

Seminário Shakespeare 400 
TNSJ · 6 fev feb

10x10: Aulas Públicas 
MSBV · 6 fev feb

Oficina Auto da Feira 
TNSJ · 13 ‑27 fev feb

Leituras no Mosteiro 
MSBV · 16 fev feb

Quartas ‑feiras Teóricas 
MSBV · 24 fev feb

Quarteto
TeCA · 21 jan – 7 fev feb

Finge
MSBV · 4 ‑7 fev feb

Guerra
TNSJ · 5+6 fev feb 

Se alguma vez 
precisares da 
minha vida,  
vem e toma ‑a
TNSJ · 11 ‑13 fev feb

Fevereiro
February
2016
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“Os grandes textos conhecem ‑se pelo déjà 
vu”, afirma Heiner Müller, dramaturgo 
alemão que marcou poderosamente a  
cena teatral da segunda metade do século 
XX e cuja poética vive tanto dos mitos 
antigos e da grande tradição dramática 
(Sófocles, Shakespeare, Artaud, Brecht) 
como dos fantasmas de um passado 
próximo que nunca se encerra (nazismo, 
comunismo, barbárie, revolução). Em 
Quarteto, a esfinge negra do teatro alemão 
visita Ligações Perigosas de Choderlos  
de Laclos, um romance epistolar do  
final do século XVIII no qual o jogo de 
sedução de dois ex ‑amantes se converte 
num feroz instrumento de manipulação. 
Encenador que nos tem oferecido novas 
leituras de clássicos contemporâneos –  
de A Voz Humana de Cocteau a À Espera 
de Godot de Beckett –, Carlos Pimenta 
dirige este Quarteto que se gera no interior 
de um dueto (ou duelo) amoroso. Lígia 
Roque e Albano Jerónimo, atores que 
protagonizaram marcantes produções 
do TNSJ, são a Merteuil e o Valmont de 
um combate de feras e jogo de máscaras 
radicalizados pelo prenúncio de um fim. 
Diz ‑nos Carlos Pimenta: “O tempo não  
está disposto a mudar as suas regras e os 
velhos amantes confrontam ‑se com aquilo 
que agora são. Os seus corpos têm um 
destino já traçado.”

21 jan –  
7 fev feb

estreia
premiere

tradução translated by
Maria Adélia Silva Melo
desenho de luz 
lighting design 
José Álvaro Correia
figurinos costumes 
Bernardo Monteiro
vídeo video
Alexandre Azinheira

interpretação cast
Lígia Roque
Albano Jerónimo

coprodução
co ‑produced by 
Centro Cultural  
de Belém
TNSJ

dur. aprox. playing time 
1:00
M/16 anos 
Ages 16 and up

preço dos bilhetes
ticket prices € 10,00

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

“Major texts are recognisable  

by a feeling of déjà vu”, declares 

Heiner Müller, the German 

playwright who left a powerful 

mark on the drama of the second 

half of the 20th century and  

whose poetics feeds as much  

on ancient myth and classic plays 

(Sophocles, Shakespeare, Artaud, 

Brecht) as on the ghosts of a near 

past that is never quite gone 

(Nazism, Communism, savagery, 

revolution). In Quartet, the black 

sphinx of German theatre visits 

Choderlos de Laclos’ Les Liaisons 

dangereuses, an epistolary novel 

from the late 1700s in which the 

seduction games of two former 

lovers become a violent device for 

the manipulation of others. Carlos 
Pimenta, whose work has brought 

us new readings of contemporary 

classics – from Cocteau’s La Voix 

humaine to Beckett’s Waiting for 

Godot –, now directs this Quartet, 

which emerges from within a 

lovers’ duet (or duel). Lígia Roque 

and Albano Jerónimo, actors 

who have led several important 

productions of the TNSJ, are 

Merteuil and Valmont, entangled 

in a ruthless, violent masquerade 

that is further exacerbated by the 

presage of an ending. In the words 

of Carlos Pimenta: “Time is not 

willing to change its rules and the 

old lovers must confront what they 

are now. Their bodies’ fate is set.”

de by Heiner Müller
conceção e encenação 
conceived and directed by 
Carlos Pimenta

Teatro 
Carlos 
Alberto
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Um grupo de jovens artistas festeja em Paris 
a consoada de Natal. Para eles, a guerra é 
um horizonte longínquo, uma eventualidade 
meramente retórica, um assunto literário. 
Mas estamos em 1913 e volvidos poucos 
meses eles vão viver o inimaginável horror 
da realidade. Alguém já descreveu Guerra 
como um “cruel balé operático”, querendo 
com isto dizer que nele tudo é música 
e tudo é movimento: das palavras ditas 
e cantadas pelos atores às percussivas 
marchas militares; das coreografias de 
máscaras de gás ao ziguezaguear de um 
lustre gigante que se despenha em cena, 
sugerindo um mundo de grandeza em 
extinção. Estreado no Festival Internacional 
de Edimburgo em 2014, ano do centenário 
da Primeira Guerra Mundial, este espetáculo 
é uma intempestiva incursão nas imagens 
e nos sons da guerra, interrogando o 
poder da arte face à devastação. Chega‑
‑nos de Moscovo pelas mãos do Festival 
Internacional de Teatro Tchékhov (lugar 
onde brilharam as Sombras de Ricardo Pais 
em 2013) e do encenador Vladimir Pankov, 
diretor artístico do SounDrama Studio, 
uma das boas notícias do teatro russo 
contemporâneo. No TNSJ, os tambores da 
guerra voltam a ressoar em outubro, quando 
Os Últimos Dias da Humanidade, de Karl 
Kraus, tomarem de assalto o palco poisado 
a sul da Praça da Batalha, numa encenação 
de Nuno Carinhas e Nuno M Cardoso. 

In Paris, a group of young artists 

get together for the Christmas 

supper. In their minds, war is a 

remote prospect, a merely rhetoric 

eventuality, a literary subject. 

But the year is 1913, and in a few 

months they will experience all the 

unimaginable horrors of reality. 

Someone has described Guerra 

[War] as a “cruel operatic ballet”, 

meaning by this that everything in 

this show is music and movement: 

from the words said and sung by 

the actors to the percussive military 

marches; from the gas ‑masked 

choreographies to the zigzagging 

motions of a giant chandelier 

that crashes down on the stage, 

suggesting a grand world on the 

verge of extinction. This production, 

which premiered at the Edinburgh 

International Festival in 2014, 

World War I’s centenary year, is a 

disturbing incursion into the sights 

and sounds of war that challenges 

art’s power to deal with devastation. 

It comes from Moscow, through the 

agency of the Chekhov International 

Theatre Festival (which hosted 

Ricardo Pais’ Sombras in 2013) and 

stage director Vladimir Pankov, 

the artistic director of SounDrama 

Studio, one of the finest projects 

in contemporary Russian theatre. 

In October, war drums will sound 

again at the TNSJ, as Karl Kraus’  

The Last Days of Mankind takes  

by storm the stage on the south 

side of Batalha Square, under the 

direction of Nuno Carinhas and 

Nuno M Cardoso.

5+6 fev feb

estreia nacional
national premiere

Espetáculo em línguas 
russa e inglesa e grego 
antigo, legendado em 
português.
Show in Russian, 
English and Ancient 
Greek; Portuguese 
subtitles.

baseado em based on 
Death of a Hero, de by 
Richard Aldington; 
Notes of a Cavalry 
Officer, de by Nikolai 
Gumilev; Ilíada The 
Iliad, de by Homero 
Homer

cenografia e figurinos
set design and costumes 
Maxim Obrezkov
música music
Artem Kim
Sergei Rodyukov
coreografia choreography 
Ekaterina Kislova 
Sergei Zemlansky
libreto libretto
Irina Lychagina
desenho de luz
lighting design 
Nikolai Surkov

desenho de som
sound design
Anton Feshin
Mikhail Fateev
direção de produção
general producer 
Valery Shadrin

interpretação cast 
Evgenia Simonova
Valery Garkalin
Pavel Akimkin
Andrey Aminov
Evgeniy Barkhatov
Maria Biork
Olga Demina
Alisa Estrina
Seseg Khapsasova
Alexey Lysenko
Ilya Malanin
Pyotr Markin
Ignat Matioukhov
Sergei Permyakov
Vera Romanova
Irina Ryndina
Grigoriy Spiridonov

coprodução
co ‑produced by 
Chekhov International 
Theatre Festival,
Edinburgh 
International Festival
colaboração 
collaboration 
SounDrama Studio

estreia opening 
9Ago2014 Edinburgh 
International Festival 
(Escócia Scotland)

dur. aprox. playing time 
2:15 sem intervalo
without intermission
M/16 anos
Ages 16 and up

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

sex+sáb fri+sat 21:00

Teatro 
Nacional 
São João

Guerra
encenação directed by 
Vladimir Pankov
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4 ‑7 fev feb

Sala do Tribunal

dramaturgia dramaturgy 
Maria João Vicente 
cenografia e figurinos 
set design and 
costumes  
Sérgio Loureiro 
música e desenho  
de som music and 
sound design 
Daniel Cervantes
desenho de luz  
lighting design  
Nuno Samora
vídeo video  
Carlos J. Pessoa 
Nuno Nolasco

assistência  
de encenação  
direction assistance  
Nuno Nolasco
direção de produção 
general producer  
Maria João Vicente 
produção executiva 
executive producer 
Carolina Mano

interpretação cast  
Ana Palma 
Beatriz Godinho 
Maria João Vicente 
Nuno Nolasco 
Nuno Pinheiro 

produção produced by 
Teatro da Garagem

estreia opening 
14Mar2013 Teatro 
Taborda (Lisboa Lisbon) 
dur. aprox.  
playing time 1:15
M/18 anos  
Ages 18 and up

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

encenação e conceção 
plástica direction  
and visual conception 
Carlos J. Pessoa

12 ‑20 fev feb textos texts 
Graça Morais
Antonio Tabucchi 
Carlos J. Pessoa
dramaturgia 
dramaturgy 
Maria João Vicente
cenografia e figurinos 
set design and 
costumes 
Sérgio Loureiro
música e desenho  
de som music  
and sound design  
Daniel Cervantes
desenho de luz  
lighting design  
Nuno Samora
vídeo video  
Nuno Nolasco

operação de câmara 
camera operation  
Nuno Nolasco 
Nuno Pinheiro 
Tadeu Machado
assistência  
de encenação  
direction assistance 
Nuno Nolasco 
direção de produção 
general producer  
Maria João Vicente
produção executiva 
executive producer 
Carolina Mano

interpretação cast  
Ana Palma 
Beatriz Godinho  
Maria João Vicente 
Nuno Nolasco 
Nuno Pinheiro

coprodução  
co ‑produced by  
Teatro da Garagem 
Teatro Municipal  
de Bragança 
TNSJ

estreia opening 
16Abr2015 Teatro 
Municipal de Bragança 
dur. aprox.  
playing time 1:15
M/12 anos  
Ages 12 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

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

O Teatro da 
Garagem x2

Mosteiro 
São Bento 
da Vitória texto, encenação  

e conceção plástica 
text, direction and 
visual conception 
Carlos J. Pessoa

Teatro 
Carlos 
Alberto
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Dois espetáculos consecutivos 
em dois palcos distintos, duas 
oportunidades para pormos a 
conversa em dia com o Teatro 
da Garagem, coletivo liderado 
pelo dramaturgo e encenador 
Carlos J. Pessoa. Partindo 
do universo da prostituição, 
Finge propõe ‑nos uma reflexão 
sobre o modo como o impulso 
erótico pode mudar o curso 
dos acontecimentos. Poderá a 
mais velha profissão explicar a 
mecânica do mundo? Responde 
Carlos J. Pessoa: “Foi uma 
prostituta, como magistralmente 
contou Carlos Fuentes, que serviu 
de tradutora entre Montezuma e 
Pizarro, e foi amante dos dois, a 
verdadeira força que determinou 
o destino pós ‑colombiano 
da terra centro ‑americana.” 
Evocando o sexo como máquina 
de poder e prazer, Finge fala ‑nos 
de homens que se encontram 
com mulheres, prostitutas com 
nomes próprios, provavelmente 
falsos, protagonizando diversas 
hipóteses de sobrevivência 

sob o signo do teatro, fingindo 
intensamente “o prazer que 
deveras se sente”. Graça é o 
nome do “encontro feliz” entre 
o Teatro da Garagem e Graça 
Morais, uma “suite teatral” onde 
adquire pulsação um universo 
pictórico que nos devolve a 
mundividência da artista. Uma 
viagem pelos ciclos temáticos das 
criações desta pintora, guiada 
pelas notas e apontamentos dela 
mas também pelas palavras de  
O Fim do Mito: Breve Auto sobre 
um Quadro de Graça Morais, de 
Antonio Tabucchi. Partindo do 
quadro A Caminhada do Medo VIII,  
o escritor italiano revisita o mitode 
Eneias, esse viajante triste sobre 
o qual Carlos J. Pessoa projetou 
“os fantasmas dos náufragos 
de Lampedusa”, migrantes 
contemporâneos confrontados 
com a impotência e a indiferença 
da Europa. Ao longo de três 
movimentos, Graça constrói 
pontes entre gestos expressivos  
e gestos políticos.

Two consecutive shows on two separate stages, two 

chances to catch up with Teatro da Garagem, a company 

led by playwright and stage director Carlos J. Pessoa. 

Taking the universe of prostitution as its starting ‑point, 

Finge [Fake it] brings us a meditation on how the erotic 

impulse can change the course of events. Could the oldest 

profession explain the workings of the world? Carlos J. 

Pessoa answers: “It was a prostitute, as Carlos Fuentes 

masterfully told us, who acted as translator between 

Montezuma and Pizarro; she was also the lover of both men, 

and thus the true force behind the post ‑Columbian fate of 

the Central American territories.” Treating sex as a machine 

of power and pleasure, Finge tells us of men who meet 

with women, prostitutes with probably fake names, who 

do their best to survive under the sign of the theatre, while 

intensely faking “the pleasure you indeed feel”. Graça is the 

title of the “fortunate meeting” between Teatro da Garagem 

and Graça Morais, a “theatrical suite” in which a pictorial 

universe comes to life, offering us the artist’s worldview. 

A journey through the thematic cycles of the painter’s 

creations, guided by her notes and writings, but also by 

the words of Antonio Tabucchi’s O Fim do Mito: Breve Auto 

sobre um Quadro de Graça Morais. Using Morais’ painting  

A Caminhada do Medo VIII as a springboard, the Italian 

writer revisits the myth of Eneas, the sad voyager on 

whom Carlos J. Pessoa has projected “the ghosts of the 

Lampedusa shipwrecked”, contemporary migrants faced 

with European powerlessness and indifference. Over three 

movements, Graça builds bridges connecting expressive 

and political gestures.

O Teatro da 
Garagem x2
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Finge

Graça: Suite teatral em três movimentos
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Criador nómada, que vem cruzando  
muito livremente os territórios do teatro  
e da dança, Victor Hugo Pontes detém ‑se 
sobre o enredo e as personagens de  
A Gaivota – peça de Anton Tchékhov cujo 
êxito a converteu em emblema do próprio 
Teatro de Arte de Moscovo – para os pôr  
a dançar. Contra a imagem estereotipada 
de um teatro letárgico, habitado por 
criaturas desvitalizadas, Se alguma vez 
precisares da minha vida, vem e toma ‑a 
despoja a ação das palavras de Tchékhov  
e explora essa “imensa vitalidade” que Peter 
Brook detetou na obra do dramaturgo 
russo, cuja ironia e desencanto não excluem 
o amor ou a alegria. O amor é, aliás, um 
dos núcleos sensíveis da nova criação de 
Victor Hugo Pontes (ecoando a convicção 
íntima da Nina de A Gaivota: “Eu acho que 
numa peça deve sempre haver amor…”), 
a par da demanda de “novas formas” 
advogada por Tréplev, o jovem aspirante  
a poeta… Corolário de uma longa convivência 
do coreógrafo com Tchékhov – prestou 
apoio ao movimento na trilogia tchekhoviana 
de Nuno Cardoso (2008 ‑2011) e encenou 
o monólogo Os Malefícios do Tabaco no 
TeCA (2010) –, Se alguma vez precisares  
da minha vida, vem e toma ‑a coreografa  
as evasões e os impasses, os idílios e 
os becos sem saída destas criaturas 
demasiado humanas.

A nomadic creator who freely 

roams the territories of theatre and 

dance, Victor Hugo Pontes halts 

before the plot and characters 

of The Seagull – a play by Anton 

Chekhov whose success turned it 

into an emblem of the Moscow Art 

Theatre – and makes them dance. 

In opposition to the stereotypical 

image of a lethargic theatre, 

inhabited by creatures drained of 

life, Se alguma vez precisares da 
minha vida, vem e toma ‑a [If you 

ever need my life, come and take 

it] releases the action in Chekhov’s 

words to explore the “immense 

vitality” Peter Brook found in the 

Russian playwright’s work, where 

irony and disenchantment do not 

exclude love or joy. Love is, actually, 

one of the core elements in Victor 

Hugo Pontes’ latest creation (thus 

echoing the deep conviction of 

The Seagull’s Nina: “I think love 

should always come into every 

play…”), alongside the search for 

“new forms” advocated by Treplev, 

the young would ‑be poet… 

Crowning the choreographer’s 

long experience with Chekhov – 

he was a movement consultant 

for Nuno Cardoso’s Chekhovian 

trilogy (2008 ‑2011) and directed a 

performance of the On the Harmful 

Effects of Tobacco monologue 

at TeCA (2010) –, Se alguma vez 

precisares da minha vida, vem e 

toma ‑a choreographs the evasions 

and stalemates, idylls and dead 

ends of these all ‑too ‑human 

creatures.

11 ‑13 fev feb a partir de A Gaivota, 
de based upon  
The Seagull, by  
Anton Tchékhov

cenografia set design 
F. Ribeiro
desenho de luz  
lighting design  
Wilma Moutinho
música original music 
Rui Lima
Sérgio Martins
apoio dramatúrgico
dramaturgical support 
Madalena Alfaia
assistência de 
coreografia 
choreography assistance  
Marco da Silva Ferreira
direção de produção
executive production 
Joana Ventura

interpretação cast 
Allan Falieri
Ángela Diaz Quintela
Daniela Cruz
Félix Lozano
Jorge Mota
Leonor Keil
Marco da Silva Ferreira
Valter Fernandes
Vera Santos

coprodução  
co‑produced by
Nome Próprio
Centro Cultural  
de Belém
Centro Cultural  
Vila Flor
Teatro Viriato
TNSJ

apoio residência 
artística artistic 
residency support 
Novo Ciclo ACERT 
O Espaço do Tempo

estreia opening 
4Fev2016  
Centro Cultural Vila 
Flor (Guimarães)
dur. aprox.
playing time 1:45
M/6 anos  
Ages 6 and up

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

qui ‑sáb thu ‑sat 21:00

direção e 
coreografia
direction and 
choreography 
Victor Hugo 
Pontes

Teatro 
Nacional 
São João
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A Festa (da insignificância) assinalou 
os vinte anos da Companhia Paulo Ribeiro,  
um número redondo para celebrar “carreira 
e maturidade” e anunciar a transição 
para um novo ciclo criativo. Depois das 
convulsões interiores do solo Sem um 
tu não pode haver um eu (2013), Paulo 
Ribeiro partiu à procura de um lugar 
mais pacificado e jubiloso. É, nas suas 
palavras, “uma peça do tato, do contacto, 
da sensualidade”, onde o corpo é motivo 
de festa e partilha, libertinagem que 
“Prazer Carnal”, canção de Tom Zé incluída 
na banda sonora do espetáculo, vem 
sublimar. Os bailarinos desta “celebração” 
ou “carícia”, acompanhados por músicos 
do Drumming – Grupo de Percussão, 
envolvem o público na criação de uma 
comunidade de prazeres. A Festa (da 
insignificância) foi incluída na lista dos 
melhores espetáculos de dança de 2015 
pelos críticos dos jornais Expresso e 
Público. Nas páginas deste último, Luísa 
Roubaud escreveu: “Coloca, sem pudor  
e com mordacidade, arte contemporânea  
a rimar com alegria.”

A Festa (da insignificância) 
 [The Celebration (of insignificance)] 

marked the 20th anniversary  

of Companhia Paulo Ribeiro,  

a round number to celebrate the 

company’s “career and maturity” 

and announce its transition to a 

new creative cycle. In the wake 

of the inner convulsions of solo 

piece Sem um tu não pode haver 

um eu (2013), Paulo Ribeiro set 

out in search of a more peaceful 

and joyous place. This is, in his 

words, “a piece of touch, contact, 

sensuality”, in which the body 

is celebrated and shared, in a 

licentious atmosphere that is 

exalted by “Prazer Carnal”, a 

Tom Zé song included in the 

show’s soundtrack. Seconded 

by the players of Drumming 

– Grupo de Percussão, the 

dancers of this “celebration” 

or “caress” invite the audience 

to take part in the creation of a 

community of pleasures. A Festa 

(da insignificância) was featured in 

the 2015 “best dance shows” lists 

assembled by the reviewers of the 

Expresso and Público newspapers. 

On the pages of the latter 

publication, Luísa Roubaud wrote: 

“With brazen sharpness, it makes 

contemporary art synonymous 

with joy.”

18‑20 fev feb
Salão Nobre 
Apresentação do livro 
Book launch

Uma Coisa 
Concreta  
Companhia Paulo 
Ribeiro, 20 Anos  
de Histórias

edição publisher 
Companhia  
Paulo Ribeiro
com with  
Paulo Ribeiro  
e and Tiago 
Bartolomeu Costa

20 fev feb 
sáb sat 16:00

entrada livre 
free entrance

música music 
Tom Zé
Matthew Shlomowitz 
Ben Harper
consultoria e direção 
musical consultancy 
and musical direction 
Miquel Bernat
figurinos costumes 
José António Tenente
desenho de luz 
lighting design 
Nuno Meira

interpretação cast 
Ana Jezabel Carreira 
Filipa Peraltinha
Teresa Alves da Silva
Rosana Ribeiro 
São Castro 
Allan Falieri 
André Cabral 
António Cabrita 
João Cardoso 
Valter Fernandes 

músicos musicians 
Miquel Bernat 
Miguel Moreira 
(Drumming – Grupo  
de Percussão)

coprodução  
co ‑produced by 
Companhia Paulo 
Ribeiro 
Théâtre National  
de Chaillot 
Scène National  
de Besançon 
Culturgest 
Teatro Viriato 
Câmara Municipal  
de Viseu 
TNSJ
apoio support 
Companhia Nacional 
de Bailado

estreia opening 
13Nov2015 Culturgest 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing 
time 1:45
M/12 anos 
 Ages 12 and up

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

qui ‑sáb thu ‑sat 21:00

direção e coreografia 
direction and choreography
Paulo Ribeiro

Teatro 
Nacional 
São João
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A Festa (da insignificância)

Se alguma vez precisares da minha vida, vem e toma‑a
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A expressão latina enxameia as notícias 
e as discussões públicas. Significa 
literalmente “que tenhas o teu corpo”  
e trata ‑se de uma garantia constitucional 
de liberdade, que pode ser acionada por 
quem é abusiva ou ilegalmente detido, 
ou por aquele que vê a sua liberdade 
ameaçada. Na nova criação de Ruben 
Marks, Habeas Corpus – Que tenhas  
o teu corpo é uma reivindicação do corpo, 
dessa “realidade única da nossa vida, pois  
é com ele e através dele que sonhamos 
e nos sonhamos”. Depois de Fatias 
Anacolúticas com Manteiga – espetáculo 
apresentado no Mosteiro de São Bento da 
Vitória em 2014, com que o coreógrafo, 
encenador, poeta e pedagogo assinalou  
50 anos de carreira –, Ruben Marks 
regressa à programação do TNSJ para 
propor uma sucessão de quadros cénicos 
habitados por sujeitos agitados, divididos 
ou à deriva, até mesmo por figuras 
paródicas que resistem ingenuamente  
à castração do corpo, à violência que lhe  
é quotidianamente imposta. Com texto  
do próprio encenador e coreógrafo,  
e recorrendo ao vídeo como suporte da 
ação, Habeas Corpus – Que tenhas o teu 
corpo é interpretado por duas atrizes‑
‑bailarinas e três bailarinos que exploram  
o corpo como território de segredos e 
um “repositório de fascínio que faz mover  
a representação da vida”.

This Latin phrase is all over the 

news and public debates. It literally 

means “you may have your body”; 

it is a constitutional warranty 

of freedom that can be used by 

anyone who is wrongly or illegally 

arrested, or by those who think 

their freedom is under threat. 

In this new creation by Ruben 
Marks, Habeas Corpus – Que 
tenhas o teu corpo [Habeas 

Corpus – You may have your 

body] is a vindication of the body, 

that “unique feature of our life, 

for it is with it and through it 

that we dream and dream of us”. 

After Fatias Anacolúticas com 

Manteiga – a show presented 

at the São Bento da Vitória 

Monastery in 2014, which marked 

the 50th year in the career of this 

choreographer, stage director, 

poet and pedagogue –, Ruben 

Marks returns to the TNSJ 

programme with a series of scenic 

tableaux inhabited by agitated, 

divided or drifting individuals, 

and even by parodic figures who 

naively refuse the castration of 

the body, the everyday violence 

imposed on them. Written by 

its director and choreographer 

and using video to supplement 

the onstage actions, Habeas 

Corpus – Que tenhas o teu corpo 

is performed by two actresses/

dancers and three dancers who 

explore the body as a domain 

of secrets and a “storehouse 

of enchantment that sets the 

representation of life in motion”.

26‑28 fev feb

estreia absoluta
premiere

texto, coreografia 
e encenação text, 
choreography and 
stage direction 
Ruben Marks
cenografia set design 
José Rodrigues
Ruben Marks
figurinos costumes
Inês Clavel
sonoplastia e desenho 
de luz sound and 
lighting design
Eduardo Brandão
vídeo video 
Laura Milheiro 
Luís Porto 
Alberto Gonçalves

som sound  
Mariana Rego
direção técnica 
technical direction
Rui Azevedo

interpretação cast 
Teresa Chaves 
Inês Clavel 
Joana Lopes 
José Afonso 
Tiago Martins

coprodução
co‑produced by 
Ruben Marks
TNSJ

dur. aprox.
playing time 1:10
M/16 anos
Ages 16 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

sex+sáb fri+sat 21:00 
dom sun 16:00

conceção  
e direção
conceived  
and directed 
by Ruben 
Marks

Teatro 
Carlos 
Alberto
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As Aulas Públicas são o corolário do 10x10, um 
dos mais consequentes e entusiasmantes projetos 
pedagógicos e artísticos desenvolvidos nos 
últimos anos. Visando o desenvolvimento de novas 
estratégias educativas em contexto de sala de aula, 
este projeto da Fundação Calouste Gulbenkian (a 
que, desde a edição de 2014 ‑15, o TNSJ e A Oficina 
se vêm associando) junta artistas e professores 
do 10.º ano de escolaridade em estabelecimentos 
de ensino de Lisboa, Porto e Guimarães. Depois 
de uma residência artística na Fundação Calouste 
Gulbenkian, 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 
e promove ‑se o debate entre todos os envolvidos. 
No Porto, para além da turma da Escola Básica e 
Secundária do Cerco – onde a atriz e encenadora 
Catarina Lacerda trabalhou com os professores 
Maria José Ramos (Português) e André Guterres 
(Físico ‑Química) –, participam no encontro duas 
escolas de Lisboa e uma outra de Guimarães.

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 in a 
classroom context, this project of the Calouste 
Gulbenkian Foundation (which, since its 2014 ‑15 
edition, also includes the TNSJ and A Oficina) 
brings together artists and 10th grade teachers in 
Lisbon, Porto and Guimarães schools. Following 
an artistic residency at the Calouste Gulbenkian 
Foundation, 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 Catarina Lacerda worked alongside 
teachers Maria José Ramos (Portuguese) and 
André Guterres (Physical Chemistry) –, as well  
as participants from two schools from Lisbon and  
one from Guimarães. 

Quartas‑
‑feiras 
Teóricas 

10x10:  
Aulas 
Públicas
10x10:  
Public 
Classes
MSBV · Claustro Cloister · 6 fev feb  
sáb sat 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30

produção produced by Fundação Calouste 
Gulbenkian – Programa Gulbenkian Educação 
para a Cultura e Ciência
em parceria com in partnership with 
A Oficina, TNSJ

entrada livre free entrance

MSBV · Centro de Documentação
Documentation Centre · 24 fev feb 
qua wed 15:00 ‑18:00

Sobre que é o teatro? What is the theatre about?
de by Francisco Frazão

organização organisation TNSJ

entrada livre free entrance
até ao limite de lotação da sala; inscrição 
obrigatória para grupos escolares  
subject to room capacity; visits by school  
groups must be scheduled in advance

Centro de Documentação do TNSJ
Mosteiro de São Bento da Vitória
Rua de São Bento da Vitória
4050 ‑543 Porto
T 22 340 19 00 · pbraga@tnsj.pt

Horário Opening Hours
seg ‑sex mon ‑fri 14:30 ‑18:00

Depois do concorrido batismo de fogo com 
Francisco Luís Parreira, as Quartas ‑feiras Teóricas 
prosseguem com Francisco Frazão, tradutor 
e programador de teatro da Culturgest, mas 
também, e sobretudo, um generoso e inventivo 
leitor ‑espectador que tem vindo a publicar artigos 
e a dar aulas sobre teatro, cinema e literatura. No 
centro da sua intervenção vai estar uma pergunta 
com muitas perguntas dentro: “Sobre que é o 
teatro?” As tentativas de resposta vão emergir 
da análise de espetáculos recentes de Angélica 
Liddell, Teatro Praga, Cão Solteiro, Elevator Repair 
Service, Nature Theater of Oklahoma e Forced 
Entertainment, entre outros, organizados pelas 
noções de encenação e dispositivo, sinceridade 
e ironia, experiência e duração, absorção e 
teatralidade.

After a well ‑attended baptism of fire with  
Francisco Luís Parreira, our Quartas ‑feiras 
Teóricas [Theoretical Wednesdays] continue,  
now with Francisco Frazão, a theatre translator 
and programmer at Culturgest, but also, and most 
of all, a generous and creative reader ‑spectator 
who publishes articles and gives lessons on 
theatre, cinema and literature. At the core of his 
contribution lies a question with many questions 
inside: “What is the theatre about?” Attempts to 
answer it will emerge from the study of recent 
shows by Angélica Liddell, Teatro Praga, Cão 
Solteiro, Elevator Repair Service, Nature Theater 
of Oklahoma and Forced Entertainment, among 
others, organised according to the concepts of 
staging and device, sincerity and irony, experiment 
and duration, absorption and theatricality.



Oficina  
Auto da Feira 
The Play  
of the Fair 
Workshop
TNSJ · Sala Branca · 23 jan – 19 mar 
sáb sat 10:30 ‑13:30 + 15:00 ‑18:00*

orientação guidance Nuno Carinhas

destinatários target Embaixadores TNSJ, 
Professores e M/18 anos TNSJ Ambassadors, 
Teachers and other Adults (18+)
duração duration 30 horas hours
inscrição fee € 50,00

* 23 jan + 13, 20 fev feb + 12 mar 10:30 ‑13:30
30 jan + 27 fev feb + 19 mar 10:30 ‑13:30  
+ 15:00 ‑18:00

No Auto da Feira, o génio de Gil Vicente encena o 
mercado livre da existência humana, trazendo para 
a cena toda a sorte de personagens: anjos e diabos, 
homens e mulheres, criaturas de hábeis manhas 
e pastores cândidos – todos, incluindo a Cúria 
Romana em pessoa, que vem comprar paz em troca 
de indulgências. O diretor artístico do TNSJ, Nuno 
Carinhas, encenador que tem dedicado especial 
atenção ao prodigioso legado daquele que é 
considerado o fundador do teatro português, dirige 
uma oficina de representação que toma por objeto 
esta alegoria ferozmente satírica, uma parábola 
sobre o desencontro de dois mundos.

In The Play of the Fair, Gil Vicente’s genius brings to 
the stage the free market of human existence via a 
multitude of characters: angels and devils, men and 
women, creatures of skilful cunning and innocent 
shepherds – not forgetting the Roman Curia 
itself, who has come to buy peace in exchange for 
indulgences. Nuno Carinhas, the artistic director of 
the TNSJ and a stage director who has paid close 

attention to the prodigious legacy of the founder 
of Portuguese theatre, directs an acting workshop 
centred on this ferociously satirical allegory, this 
parable on the disconnection between two worlds.

Shakespeare 
400
Ler a obra dramática  
de William Shakespeare 
(1564 ‑1616) Reading the 
dramatic work of William 
Shakespeare (1564 ‑1616)

TNSJ · 6 fev feb · sáb sat 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30

Seminário Seminar
orientação guidance Ana Luísa Amaral

destinatários target M/18 anos Ages 18 and up
n.º de participantes number of participants 6 ‑12
duração duration 6 horas por módulo 6 hours by unit
inscrição fee € 25,00 módulo unit (desconto para 
estudantes students discount 30%)

Calendário Calendar
6 fev feb · Rei Lear King Lear
5 mar · A Tempestade The Tempest
9 abr apr · Júlio César Julius Caesar
7 mai may · Macbeth
25 jun · Romeu e Julieta Romeo and Juliet

No ano em que o mundo celebra os 400 anos da 
morte de William Shakespeare, decidimos sentar‑
‑nos e ler ‑lhe a obra. Entre janeiro e junho, a poetisa 
Ana Luísa Amaral (que acaba de publicar, na editora 
Relógio D’Água, 31 Sonetos do mais influente dos 
poetas) dedica um sábado por mês a decifrar, na 
companhia de um pequeno grupo de leitores,  
o mapa ‑mundo que Shakespeare traçou em várias 
das suas peças. À mais negra e equívoca das 
“grandes comédias” (O Mercador de Veneza) segue‑
‑se agora Rei Lear, obra dramática atravessada pela 
fúria e a loucura, mas também por momentos de 
uma clareza epifânica. A leitura dos textos é feita

em tradução portuguesa e os participantes podem 
optar por frequentar apenas um ou vários módulos 
do seminário.

This year, as the world celebrates the 400th 
anniversary of William Shakespeare, we have 
decided to sit down and read his work. From 
January to June, poet and essayist Ana Luísa 
Amaral will dedicate one Saturday per month to the 
study, in the company of a small group of readers, 
of the world map Shakespeare delineated across 
several of his plays. After the darkest and most 
equivocal of his “grand comedies” (The Merchant 
of Venice), the time has come to tackle King Lear, 
a dramatic work filled with fury and madness, but 
also with moments of epiphanic clarity. The texts 
will be read in Portuguese translation, and the 
participants can attend as many units as they wish.

Leituras  
no Mosteiro
MSBV · Centro de Documentação  
Documentation Centre · 16 fev feb · ter tue 21:00

O Crime do Século XXI 
The Crime of the Twenty ‑first Century
de by Edward Bond

coordenação coordination 
Nuno M Cardoso, Paula Braga
convidado guest Luís Varela
organização organisation TNSJ

“ O mundo de O Crime do Século XXI é impensável. 
Mas a História demonstra que o impensável 
acontece sempre”, escreveu Edward Bond no 
programa de sala do espetáculo encenado em 
2001 por Alain Françon, o criador cénico que 
mais se esforçou por romper o manto de silêncio 
e incompreensão que colocou o incómodo 
dramaturgo britânico no limiar do esquecimento. 
A peça situa ‑nos num “vasto deserto de ruínas”, 
um “descampado estéril”, metáfora de uma 
sociedade desmoronada onde quatro personagens 
representam o seu drama pessoal. Estamos em 
2077, “os soldados estão em todo o lado”, mas Bond 

avisa: “Não se trata de uma fantasmagoria. A peça 
tira conclusões lógicas da nossa situação atual.” 
Luís Varela, que encenou esta peça em 2005, é o 
convidado da sessão, a segunda que as Leituras  
no Mosteiro dedicam a Edward Bond.

“ The world of The Crime of the Twenty ‑first 
Century is unthinkable. But history shows that 
the unthinkable always happens”, Edward Bond 
wrote on the programme for the 2001 production 
staged by Alain Françon, the scenic creator who 
did more to tear down the mantle of silence and 
incomprehension that kept the inconvenient British 
playwright on the brink of obscurity. The play 
brings us to a “vast desert of ruins”, a “wilderness”, 
a metaphor of a collapsed society in which four 
characters perform their personal drama. The 
year is 2077 and “soldiers are everywhere”, but 
Bond warns us that the play, far from being a 
phantasmagoria, draws instead logical conclusions 
from our current condition. Luís Varela, who 
staged this same play in 2005, will be the guest 
of the session, the second of our Readings at the 
Monastery to be dedicated to Edward Bond.

entrada livre free entrance
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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, o último arquiteto clássico  
e o primeiro arquiteto moderno do Porto,  
e o Mosteiro de São Bento da Vitória, edificado 
nos séculos XVII e XVIII pelos monges da  
antiga Congregação Beneditina Portuguesa  
e considerado um dos edifícios religiosos mais 
importantes da cidade. Com tradução em inglês, 
francês e espanhol, as visitas guiadas ao TNSJ 
dão a conhecer a sala de espetáculos, a sala 
de ensaios, os camarins e as zonas técnicas e, 
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.

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, Porto’s last classical architect and first modern one, and the 
São Bento da Vitória Monastery, built during the 1600s and 1700s by the 
monks of the old Portuguese Benedictine Congregation and considered 
one of the city’s foremost religious edifices. Featuring English, French 
and Spanish translations, 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. 

Público em geral
Teatro Nacional São João
De terça ‑feira a sábado, às 12:30, para um número 
não superior a 20 pessoas.
Preço: € 5,00 por pessoa.
Mosteiro de São Bento da Vitória
De segunda a sexta ‑feira, às 12:30, para um número 
não superior a 30 pessoas.
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; visitasgrupos@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.
Price: € 5,00 per person.
São Bento da Vitória Monastery
From Monday to Friday, at 12:30, for groups  
of up to 30 people.
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; visitasgrupos@tnsj.pt)  
or else call 800 ‑10 ‑8675.

Visitas Guiadas
Guided Tours
Teatro Nacional São João
Mosteiro de São Bento da Vitóra
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Subterrâneo
TNSJ · 14 ‑16 + 21 ‑23 abr apr  · qui ‑sáb thu ‑sat 19:00 
a partir de based upon Fiódor Dostoiévski
encenação directed by Luís Araújo
interpretação performed by Nuno Cardoso
coprodução co‑produced by Ao Cabo Teatro, 
CCVF, Centro de Arte de Ovar, Theatro Circo

Dança #3
MSBV · 29 abr apr · sex fri 21:00
direção directed by Né Barros com with Vera Mota, 
Francisco Pessanha
produção produced by Balleteatro

Shakespeare 400
TNSJ · 5 mar + 9 abr apr 
sáb sat 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30
Seminário Seminar
orientação guidance Ana Luísa Amaral

Oficina Criativa
TNSJ · 6 mar + 17 abr apr dom sun 15:30 ‑17:30
orientação guidance Maria de La Salette Moreira

Leituras no Mosteiro
MSBV · 15 mar + 19 abr apr · ter tue 21:00
coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga

Oficina Páscoa no Teatro
TNSJ · 28 mar – 1 abr apr
seg ‑sex mon ‑fri 9:00 ‑18:00
orientação guidance Marta Freitas/Mundo Razoável

Quartas ‑feiras Teóricas
MSBV · 13 abr apr · qua wed 15:00 ‑18:00
com with David Antunes

3 espetáculos shows  
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Assinaturas
Fevereiro  
– Abril
Subscriptions 
February  
– April  
2016

Águas Profundas +  
Terminal de Aeroporto
TNSJ · 24 ‑27 mar 
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Simon Stephens
encenação directed by Nuno M Cardoso
coprodução co ‑produced by Cão Danado,  
A Oficina/Centro Cultural Vila Flor, TNSJ

Misantropo
TNSJ · 7 ‑24 abr apr
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Molière
encenação directed by Nuno Cardoso
coprodução co ‑produced by Ao Cabo Teatro, 
Centro Cultural Vila Flor, São Luiz Teatro Municipal, 
TNSJ

Despedida
TeCA · 8 ‑17 abr apr
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
texto e encenação written and directed by  
Marta Freitas
coprodução co ‑produced by Mundo Razoável, TNSJ

Peregrinação
MSBV · 11 ‑23 abr apr
seg ‑qui mon ‑thu 11:00+15:00  
sex ‑sáb fri ‑sat 16:00+21:00 
a partir de based upon Fernão Mendes Pinto
encenação directed by Marcelo Lafontana
coprodução co ‑produced by  
Lafontana Formas Animadas, TNSJ

Exercício Balleteatro
TeCA · 14 ‑16 abr apr 
qui ‑sáb thu ‑sat 16:00 
texto e encenação written and directed by  
Marta Freitas
produção produced by Mundo Razoável

As Raposas
TNSJ · 3 ‑13 mar
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Lillian Hellman
encenação directed by João Lourenço
produção produced by Novo Grupo Teatro Aberto

Misterman
MSBV · 4 ‑6 mar 
sex+sáb fri+sat 21:00 dom sun 16:00
de by Enda Walsh
encenação directed by Elmano Sancho
coprodução co ‑produced by Culturproject, 
Artistas Unidos

(Des)Individuação –  
(Des)Concerto para  
Bernard Stiegler
TeCA · 10 ‑20 mar
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
dramaturgia, encenação e interpretação 
dramaturgy, direction and performance  
José Eduardo Silva
coprodução co ‑produced by Teatro do Frio, TNSJ 

Beijo
MSBV · 23 ‑27 mar 
qua ‑sáb wed ‑sat 21:00 dom sun 16:00
texto text Michel Deutsch, entre outros among others
encenação directed by Jorge Pinto
produção produced by Ensemble – Sociedade  
de Actores

Março e Abril 
no TNSJ
March and 
April at the 
TNSJ
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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)

· Cidadãos portadores  
de deficiência  
Disabled citizens

· 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
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