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MSBV · 4 ‑15 jul

Oficina Verão no Teatro
TeCA · 8 ‑15 jul 

Julho
July
2016



J
U

L
H

O
 J

U
LYRei Lear é uma peça sobre a desintegração 

de um mundo em que a cegueira é visão 
e a loucura é sabedoria. É uma peça que 
nos diz coisas explosivas sobre o amor, 
o poder e a justiça, individual e social. 
Lear começa por pensar que o poder é 
ilimitado e divide ‑o pelas suas três filhas. 
Mas acaba por descobrir que a única coisa 
verdadeiramente ilimitada é o sofrimento, 
que cala fundo em quase todos nós, pois 
os tormentos do conflito entre pais e filhos 
são inevitavelmente universais. Diz ‑se, 
com razão, que em Rei Lear há destroços 
humanos que encontram de novo a 
sua humanidade. Mas este resgate não 
significa redenção, significa apenas que 
eles se recusam a aceitar o sofrimento, a 
tortura e a morte. Quando entra Lear com 
Cordélia morta nos braços, alguém notou 
que até Shakespeare parece ficar mudo 
perante esta morte, e vão ser os balbucios 
de um velho louco a fazer o elogio da 
filha “amada e esquecida”. O ator Jorge 
Pinto é Lear, depois de ter sido Cláudio 
num Hamlet encenado por Ricardo Pais 
em 2002. No ano do quarto centenário 
da morte de Shakespeare, o Ensemble 
regressa a um autor que nos escreve de um 
tempo “em que loucos guiam cegos”, agora 
na companhia do encenador Rogério de 
Carvalho, outro mestre sábio e intranquilo.

King Lear is a play about the 

disintegration of a world where 

blindness is sight and madness is 

wisdom. A play that conveys to us 

explosive revelations on love, power 

and (individual and social) justice. 

At the start, Lear believes that 

power is limitless, and so divides 

it among his three daughters. 

But he ends up discovering that 

suffering is the only thing that 

is truly limitless, something that 

deeply strikes nearly all of us, for 

the pains of the conflict between 

parents and children are inevitably 

universal. It is said, and rightly so, 

that in King Lear certain human 

wrecks manage to recover their 

humanity. But that recovery does 

not imply redemption; it just means 

that they refuse to accept suffering, 

torture and death. When Lear 

enters, bearing Cordelia dead in his 

arms, someone noticed that even 

Shakespeare seems to fall silent 

before this death, and the babblings 

of a mad old man will have to do 

as the eulogy of his “loved”, yet 

“forsaken” daughter. Actor Jorge 

Pinto will play Lear, after having 

played Claudius in a 2002 staging 

of Hamlet by Ricardo Pais. In the 

year of the 400th anniversary of 

Shakespeare’s death, the Ensemble 

company returns to an author who 

writes of a time “when madmen 

lead the blind”, now in the company 

of stage director Rogério de 
Carvalho, another wise and restless 

master.

Rei 
Lear

de by  
William Shakespeare

encenação directed by  
Rogério de Carvalho

Teatro 
Nacional 
São João

30 jun – 17 jul

estreia premiere

english subtitles

Lançamento de livro
Book launch

Rei Lear

edição publisher 
TNSJ/Húmus
com with  
David Antunes 
Fernando Villas ‑Boas 
Jorge Pinto

TNSJ · Salão Nobre · 9 jul
sáb sat 18:00

entrada livre
free entrance

tradução translated by 
Fernando Villas ‑Boas

cenografia set design 
Pedro Tudela
música music  
Ricardo Pinto
figurinos costumes 
Bernardo Monteiro
desenho de luz  
lighting design  
Jorge Ribeiro
assistência de encenação  
direction assistance  
Emília Silvestre

interpretação cast 
Jorge Pinto  
Ivo Alexandre 
João Castro  
Elmano Sancho 
Miguel Eloy  

Isabel Queirós  
Pedro Galiza  
Vânia Mendes  
Simão Do Vale  
Raquel Pereira 
António Parra  
Diogo Freitas  
Daniel Silva

coprodução  
co ‑produced by 
Ensemble – Sociedade 
de Actores 
Teatro Municipal  
de Bragança  
TNSJ

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

qua wed 19:00  
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 
dom sun 16:00
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Depois de três anos consecutivos de Mostra desNORTE, a organização 
aposta este ano numa desMOSTRA. O evento, que agora se estende 
por duas semanas, dedica‑se numa primeira fase à discussão das 
propostas artísticas a desenvolver e, numa segunda fase, à partilha 
com o público desse processo de investigação. O Mosteiro de São 
Bento da Vitória é, uma vez mais, o local de eleição para a criação  
e apresentação de performances e instalações, bem como para  
a realização de encontros, oficinas e conversas.

Programa Programme

After three consecutive years of 

Mostra desNORTE, the event’s 

promoters have now decided to 

present desMOSTRA. The event, 

which will now stretch across two 

whole weeks, will first comprise 

the discussion of the artistic 

proposals and then focus on 

sharing that research process with 

the general public. The São Bento 

da Vitória Monastery will, once 

again, provide the perfect location 

for the creation and presentation 

of performance and installation 

art pieces, as well as for a number 

of meetings, workshops and 

discussions.

open call  
Ana Renata Polónia   
André Soares   
Luísa Saraiva   
Catarina Miranda   
Cristina Planas Leitão   
entre outros  
among others
receção das propostas  
receipt of proposals  
Ana Renata Polónia   
Luísa Saraiva   
Cristina Planas Leitão   
Mariana Amorim   
Maria de Melo Falcão   
Ewelina Wojciechowska

4 ‑15 jul

coordenação técnica 
technical coordination 
João Dinis Pinho   
Mariana Amorim

organização organisation 
participantes desMOSTRA
colaboração collaboration  
TNSJ

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 3,00 dia day

Mosteiro 
São Bento 
da Vitória

desMOSTRA 2016
Em residência In residency
4 ‑8 jul

Frankenstein 3R15_Lab · Mickaella Dantas

Nouvelle Vague + The power of dance in  
an accelerated society · Marianne Baillot

Universidade/Yliopisto · Rogério Nuno Costa

Meteorologia do Corpo + O (Criaturas Fantásticas) 
André Soares

Oficinas e conversas  
Workshops and discussions*
Sala de Ensaios 

11 ‑14 jul · seg ‑sex mon ‑fri 11:00
Molecular Dance Performative Practice  
+ Bestiaire 2017 · João Costa Espinho 

11 jul · seg mon 14:00 
Traduzindo Przytul mnie · Ewelina Wojciechowska 

15 jul · sex fri 9:30
Body and Architecture  
João Costa Espinho, Peter Baalman 

15 jul · sex fri 14:00 
Conversa desMOSTRA · desNORTE 

* Participação gratuita com inscrição prévia para  
Participation is free via pre ‑registration at  
mostra.desnorte@gmail.com

Instalações Installations

12 ‑15 jul · ter ‑sex tue ‑fri 9:00 ‑23:00 · Foyer 
Places of Comfort II · Mariana Amorim

13 ‑15 jul · qua ‑sex wed ‑fri 20:00 · Sala do Tribunal
Message to the World · Bibiana Figueiredo 

Apresentações públicas  
Public presentations

12 jul · ter tue 21:00 · Sala do Tribunal
Universidade/Yliopisto · Rogério Nuno Costa 
Passos Largos em Caminhos Estreitos · Roges Doglas, 
Cláudia Nwabasili

13 jul · qua wed 21:00 · Claustro
um solo · Paulo Bastos
Bestiaire 2017 · João Costa Espinho

14 jul · qui thu 21:00 · Claustro
Nouvelle Vague · Marianne Baillot 
O (Criaturas Fantásticas) · André Soares 

15 jul · sex fri 21:00 · Claustro
Body and Architecture 
João Costa Espinho, Peter Baalman
Dança #3 · Né Barros
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Movida pela curiosidade e descoberta, 
Carla Cosmonauta, uma menina‑
‑marioneta, parte numa viagem espacial 
inesquecível. Acompanhada por dois 
atores e uma pianista, atravessa uma 
diversidade de espaços e situações que 
nos fazem pensar nas diferentes aceções 
e representações de Espaço: o espaço da 
cidade, o espaço da natureza, o espaço 
das emoções e, é claro, o grande espaço 
desconhecido – o Cosmos. Através da 
pintura, dança, arquitetura, cinema e 
outras artes e saberes, revela ‑nos o modo 
como temos vivido e imaginado o nosso 
planeta azul. Tal como numa sala de 
aula, Uma Aventura no Espaço percorre 
algumas destas leituras, numa espécie 
de jogo, com ação e canções à mistura. 
Igor Gandra e Carla Veloso, do Teatro de 
Ferro, convidam ‑nos a entrar numa nave 
espacial, com ares de objeto voador não 
identificado, que ora lembra um carrossel 
ora um half ‑pipe, para tentar perceber 
se realmente vivemos todos no mesmo 
planeta.

Driven by her curiosity and 

spirit of discovery, girl ‑puppet 

Carla Cosmonauta sets off in 

an unforgettable space journey. 

In the company of two actors 

and a pianist, she will come 

across a variety of places and 

situations that remind us of the 

various meanings and images 

of Space: urban space, natural 

space, emotional space and, 

of course, the great unknown 

space – the Cosmos. Painting, 

dance, architecture, cinema and 

other arts and crafts are used to 

highlight the many ways we have 

experienced and imagined our 

blue planet. Like in a classroom, 

Uma Aventura no Espaço [An 

Adventure in Space] runs through 

some of these views in a game ‑like 

approach interspersed with action 

sequences and songs. Igor Gandra 

and Carla Veloso, from Teatro de 

Ferro, invite us to embark on a 

rather unidentifiable spaceship, 

suggestive now of a merry ‑go‑

‑round, now like a half ‑pipe, to try 

to understand whether we truly all 

live in the same planet.

7 ‑15 jul canções songs  
Regina Guimarães
música, composição  
e interpretação (piano) 
music composed and 
played (piano) by 
Fátima Fonte
cenografia set design 
Igor Gandra
marionetas  
e realização plástica  
puppets and visuals  
Eduardo Mendes 
Hernâni Miranda
desenho de luz  
lighting design  
Mariana Figueroa

coprodução  
co ‑produced by  
Teatro de Ferro 
Centro Cultural Vila Flor

estreia opening 
17Out2013 Festival 
Internacional de 
Marionetas do Porto
M/6 anos  
Ages 6 and up
dur. aprox.  
playing time 1:15

preço dos bilhetes 
ticket prices  
€ 5,00 – € 10,00

7 jul 21:00  
8, 13, 14, 15 jul 15:00  
9+10 jul 16:00

Uma  
Aventura  
no Espaço

criação e interpretação 
directed and performed by 
Carla Veloso, Igor Gandra

Teatro 
Carlos 
Alberto
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23 ‑31 jul

english subtitles

tradução translated by 
Jacinto Lucas Pires

cenografia  
e guarda ‑roupa  
costumes and set design  
Luís Mouro
desenho de luz  
lighting design  
Rui Alves
desenho de som  
sound design  
André Pires

interpretação cast  
João Vaz 
Manuel Wiborg

produção produced by 
Teatro do Interior

estreia opening 
6Nov2013 Teatro 
Taborda (Lisboa Lisbon)
dur. aprox.
playing time 1:45
M/12 anos
Ages 12 and up

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

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

Dois velhos amigos põem a conversa  
em dia ao jantar. A descrição é exata e,  
no entanto, falha o essencial, porque  
O Meu Jantar com o André é um combate 
entre realismo e imaginação, fantasia e 
sentido prático, corpo e espírito: tudo isto 
à mesa do jantar. Não por acaso, alguém 
classificou a obra como o mais humorado 
e apaixonante exercício de dialética desde 
Platão. Originalmente escrito como guião 
de um filme realizado por Louis Malle 
em 1981 e protagonizado pelos próprios 
autores – o dramaturgo e ator Wallace 
Shawn e o encenador André Gregory, eles 
mesmos convertidos em personagens mais 
ou menos ficcionais –, O Meu Jantar com 
o André opõe à excentricidade esotérica 
de André a natureza terra ‑a ‑terra de Wally, 
levando ‑nos de ritos teatrais ao luar numa 
floresta da Polónia aos pequenos prazeres 
da vida doméstica, como uma chávena 
de café pela manhã ou a leitura de uma 
autobiografia de Charlton Heston… Ao cair 
do pano da temporada 2015 ‑16, os atores 
Manuel Wiborg (também responsável 
pela encenação) e João Vaz trazem ‑nos 
este sensível retrato de uma amizade que 
transcende noções contrastantes sobre o 
amor, a morte, a arte – e a busca contínua 
de um sentido para a existência.

Two old friends catch up over 

dinner. This description is precise, 

and yet the essential is missing, 

for My Dinner with Andre is a 

struggle between realism and 

imagination, fantasy and common 

sense, body and mind: all this at 

the dinner table. Not by chance, 

this work was once described as 

the most humourous and thrilling 

dialectical exercise since Plato. 

Originally written as the script 

for a film, directed by Louis Malle 

in 1981 and having as leading 

men its writers – playwright 

and actor Wallace Shawn and 

stage director André Gregory, 

playing themselves as more 

or less fictional characters –, 

My Dinner with Andre opposes 

André’s esoteric eccentricity to 

Wally’s down ‑to ‑earth nature, 

taking us from theatrical rites 

in a moonlit Polish forest to the 

modest pleasures of domestic life, 

such as a morning cup of coffee 

or reading a Charlton Heston 

autobiography… At the tail ‑end of 

our 2015 ‑16 season, actors Manuel 
Wiborg (who also staged) and 

João Vaz bring us this sensitive 

portrayal of a friendship that 

transcends contrasting views on 

love, death, art – and the constant 

search for a meaning for existence.

O Meu 
Jantar 
com o 
André
de by Wallace Shawn e and André Gregory 
encenação directed by Manuel Wiborg

Teatro 
Nacional 
São João
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Uma Aventura no Espaço Wallace Shawn (O Meu Jantar com o André)
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28 ‑31 jul

Sala do Tribunal

versão de adapted by 
Luís de Lima

assistência  
de encenação  
direction assistance  
Teresa Vieira
desenho de luz  
lighting design  
Júlio Filipe Cardoso
anotação de cena  
stage manager  
Hugo Menéndez 
(Programa Erasmus  
– ESAD/Astúrias)
caracterização e 
seleção de guarda ‑roupa  
make ‑up and costume 
selection  
Helena Guerreiro 
(ESAP)

interpretação cast  
Inês Cardoso  
Leandro Baptista 
Patrícia Gama  
Ricardo Regalado

produção produced by  
Escola Superior 
Artística do Porto
colaboração 
collaboration  
TNSJ

M/12 anos  
Ages 12 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 5,00

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

Encerramos a temporada 2015 ‑16 com o 
exercício dos alunos finalistas de Teatro 
da Escola Superior Artística do Porto, 
cumprindo uma tradição já com alguns 
anos. Desta feita, o encenador e pedagogo 
Roberto Merino propõe ‑nos A Última 
Lição, espetáculo que toma como ponto 
de partida A Lição de Eugène Ionesco, 
expoente máximo do denominado “teatro 
do absurdo”, que, a partir do início dos 
anos 1950, se opôs ao teatro burguês e 
literário da época, retomando o diálogo 
com a herança das vanguardas do início 
do século. No centro desta peça vamos 
encontrar um professor que prepara a sua 
aluna para um “doutoramento total”. Mas 
estas lições, que começam sob o signo da 
normalidade e da progressão metódica do 
saber (geografia, aritmética, linguística 
e filologia), resvalam velozmente, sem 
transição, para um ritual sádico que parodia 
a educação. Em A Lição, “a filologia conduz 
ao desastre”. As palavras e as frases, 
arrastadas numa sarabanda endiabrada 
pela verve do autor, podendo dizer tudo, 
não dizem nada. Alguém já descreveu 
o teatro de Ionesco como “um tratado 
completo de patologia linguística”.

This exercise by final ‑year Theatre 

students of Escola Superior 

Artística do Porto brings our 2015‑

‑16 season to a close, continuing 

what has become a tradition over 

the past few years. Stage director 

and pedagogue Roberto Merino 

brings us A Última Lição [The 

Last Lesson], a show that takes 

as its starting ‑point The Lesson, 

a play by Eugène Ionesco, the 

foremost figure of the so ‑called 

“theatre of the Absurd” that in the 

early 1950s began opposing the 

bourgeois literary theatre of its 

time, drawing upon the legacy of 

early 20th ‑century avant ‑gardes. 

At the centre of this play we 

find a Professor who prepares 

his Pupil for a “full doctorate”. 

But these lessons, which begin 

under the aegis of normality, 

in a methodical progression of 

learning (geography, arithmetic, 

linguistics and philology), quickly 

and seamlessly degenerate into 

a sadistic ritual that is a parody 

of education. In The Lesson, 

“philology leads to disaster”. 

The author’s verve whips words 

and sentences into a frenetic 

saraband; they can mean anything 

at all, and thus mean nothing. 

Ionesco’s plays were once 

described as “a thorough treatise 

on linguistic pathology”.

A Última 
Lição

a partir de A Lição de based upon The Lesson by Eugène Ionesco
direção directed by Roberto Merino

Mosteiro 
São Bento 
da Vitória

Exercício dos alunos finalistas de Teatro da ESAP 
An exercise by final ‑year Theatre students of ESAP
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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, 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, 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.

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 12:00, 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 12:00, 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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no Teatro
Summer in 
the Theatre 
Workshop
TeCA · 8, 9, 13, 14, 15 jul 
qua ‑sex wed ‑fri 9:00 ‑18:00 sáb sat 10:00 ‑13:00

orientação guidance Carla Veloso  
e and Igor Gandra/Teatro de Ferro

destinatários target Crianças dos 6 aos 13 anos  
children between 6 and 13 years old
inscrição fee € 14,00 dia day  
(alimentação não incluída meals not included)

No decurso da apresentação do espetáculo Uma 
Aventura no Espaço, os seus criadores, Carla Veloso 
e Igor Gandra, dirigem uma oficina de um dia que 
propõe uma iniciação ao fascinante trabalho de 
manipulação de marionetas e objetos cénicos.  
A oficina retoma temas e matérias do espetáculo  
a que os jovens participantes irão assistir da parte 
da tarde, uma criação do Teatro do Ferro que 
encena uma viagem pelos vários espaços que 
habitamos, do espaço da intimidade ao imenso 
espaço cósmico. Os participantes poderão ficar 
no TeCA todo o dia, incluindo a hora de almoço. 
Na oficina de sábado, os pais são convidados 
a acompanhar as suas crianças nesta primeira 
aventura pelo teatro de marionetas.

During the stage run of An Adventure in Space,  
the show’s creators, Carla Veloso and Igor Gandra, 
will direct a one ‑day workshop that acts as an 
introduction to the fascinating activity of puppet ‑ 
and prop ‑handling. The workshop explores 
subjects and materials from the show which its 
young participants will see in the afternoon, a 
Teatro de Ferro production that features a journey 
across the various spaces we inhabit, from our 
intimate space to the immense cosmic space.  

The workshop participants are welcome to stay at 
TeCA all day, including lunch hour. In the Saturday 
workshop, parents are invited to accompany their 
children in this first incursion into puppet theatre.

Oficina 
Criativa 
Creative 
Workshop
TNSJ · Sala Branca · 3 jul · 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 Rei Lear, 
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 King 
Lear, children between the ages of 6 and 12 can 
develop their expressive potential in a number of 
playful and educational activities.

Assinaturas
Julho – 
Setembro
Subscriptions 
July – 
September  
2016
3 espetáculos shows  
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Setembro  
no TNSJ
September 
at the TNSJ

Oficina Criativa
TNSJ · 25 set sep
dom sun 15:30 ‑17:30
orientação guidance Maria de La Salette Moreira

By Heart e Outras Peças Curtas
MSBV · 26 set sep
seg mon 18:30
Lançamento de livro Book launch
de by Tiago RodriguesCordel

TNSJ · 15 ‑25 set sep
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by José Carretas, Amélia Lopes
encenação directed by José Carretas
coprodução co ‑produced by Panmixia,  
Teatro da Terra, TNSJ

Bácoro
TeCA · 29 set sep – 16 out oct
texto e encenação written and directed by  
Ricardo Alves
coprodução co ‑produced by  
Palmilha Dentada, TNSJ

Cinco Formas de Morrer  
de Amor
TNSJ · 30 set sep + 1 out oct
sex+sáb fri+sat 21:00
conceção conceived by Catarina Molder
direção cénica scenic direction Lígia Roque
coprodução co ‑produced by Companhia do 
Castelo, TNSJ

Leituras no Mosteiro
MSBV · 20 set sep · ter tue 21:00
Jean Genet
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)

· 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
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

Edição Published by
Departamento de Edições  
do TNSJ
coordenação coordination  
João Luís Pereira 
Pedro Sobrado 
Ana Almeida
documentação documentation 
Paula Braga
traduções translations  
José Gabriel Flores
design gráfico graphic design 
Studio Dobra
fotografia photography 
Susana Neves
Rei Lear – capa
Uma Aventura no Espaço
Ricardo Pinto
Rei Lear
impressão printing 
4Smart, Lda.

apoios sponsors 

apoios à divulgação  
divulgation support 

media partner

agradecimentos thanks
Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos Rui Macedo

Info




