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Pára ‑me de repente  
o pensamento
TNSJ · 7 mai may

As Três (Velhas) Irmãs
TeCA · 8 ‑17 mai may

Leituras no Mosteiro
19 mai may 
MSBV

MIMA ‑FATÁXA
TeCA · 22 ‑24 mai may

Amor e 
Informação
TNSJ · 14 ‑24 mai may
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Documentário cinematográfico de 
Jorge Pelicano, Pára ‑me de repente o 
pensamento propõe ‑nos um olhar isento 
de condescendência sobre a condição de 
homens e mulheres internados no Centro 
Hospitalar Conde de Ferreira, no Porto, 
primeiro hospital construído de raiz para 
o tratamento psiquiátrico em Portugal. 
Ao longo de três semanas, o ator Miguel 
Borges imerge no dia ‑a ‑dia desse antigo 
“hospital de alienados” fundado em 1883 
– partilhando as refeições, as terapias, o 
café e o cigarro com os utentes – para criar 
uma peça de teatro sobre a loucura. No 
grupo de teatro terapêutico, ensaiam um 
espetáculo sobre os 131 anos do hospital, 
no qual Miguel Borges interpreta o papel 
de Ângelo de Lima, poeta louco que 
viveu quatro anos internado no Conde 
de Ferreira. Terceira longa ‑metragem 
de Jorge Pelicano, Pára ‑me de repente 
o pensamento toma de empréstimo, 
precisamente, o primeiro verso de um 
poema de Ângelo de Lima publicado há 
100 anos na revista Orpheu, olhar sobre 
esse “abismo súbito rasgado” que é a 
esquizofrenia. A lucidez e a loucura  
vivem juntas.

A documentary film by Jorge 
Pelicano, Pára ‑me de repente 
o pensamento [Suddenly my 

thoughts halt] presents a non‑

‑condescending look at the life 

of the men and women who 

are patients at Porto’s Centro 

Hospitalar Conde de Ferreira, 

the first Portuguese edifice to be 

built specifically as a psychiatric 

hospital. For three weeks, actor 

Miguel Borges immersed himself 

in the everyday life of that former 

“hospital for the mentally ill”, 

founded in 1883 – sharing meals, 

therapies, coffee and cigarettes 

with the patients – in order to 

create a stage play about insanity. 

In a show staged by the drama 

therapy group to commemorate 

the hospital’s 131st anniversary, 

Miguel Borges plays the role of 

Ângelo de Lima, the mad poet 

who spent four years of his life in 

the institution. Jorge Pelicano’s 

third feature, Pára ‑me de repente 

o pensamento takes for its title the 

first line of a poem by Ângelo de 

Lima published 100 years ago in 

Orpheu magazine, a meditation 

on the “sudden ragged abyss” 

of schizophrenia. Lucidity and 

madness live together.

7 mai may com a participação de  
with Miguel Borges
direção de fotografia 
director of photography 
Jorge Pelicano
montagem editor  
Pedro Mouzinho 
Jorge Pelicano
som direto e assistência 
de realização sound 
and assistant director 
Inês Rueff 
mistura e edição de 
som mixing and sound 
editor  
Billyboom Sound Design  
– Pedro Miguel Carvalho  
Rui Pereira 
Sara Godinho
pesquisa e conteúdos 
research and contents 
Rosa Teixeira da Silva 

apoio a conteúdos 
contents support 
Manuel Andrade
steadicam  
Marco Fernandes
design gráfico  
graphic designer  
Filipe Carvalho 
Vasco Santa Martha
banda sonora original  
original soundtrack 
Billyboom Sound 
Design – Irene Orta 
Cintado com a 
colaboração de with  
the collaboration of 
Frankie Chavez
produção executiva
executive producer 
Ricardo Freitas 
Susana Santos

produção producer 
Renata Amaro 
Rosa Teixeira da Silva 

produção produced by 
Até ao Fim do Mundo
colaboração 
collaboration  
TNSJ

estreia premiere 
23Out2014 
Doclisboa’14
dur. duration 1:38
M/14 anos 
recommended for  
Ages 14 and up

Preço dos bilhetes 
Ticket prices € 6,00

qui thu 21:00

um filme de a film by  
Jorge Pelicano

Teatro 
Nacional 
São João
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As Três Irmãs (1900) de Anton Tchékhov é 
uma peça que quase todos os encenadores 
quiseram encenar e todos os atores 
quiseram representar. Mais do que encená‑
‑la, Martim Pedroso ousou reescrevê ‑la  
para um elenco de atrizes seniores, 
imaginando o processo de envelhecimento 
de Olga, Macha e Irina, desde os tempos 
da Revolução Industrial até ao impiedoso 
capitalismo neoliberal dos nossos dias.  
As Três (Velhas) Irmãs – Uma Memória  
de Tchékhov é um espetáculo ‑homenagem 
que se constrói em dois níveis de 
representação: a ficção do texto e a ficção 
da realidade ou a autorrepresentação. 
As memórias das atrizes Graça Lobo, 
Mariema e Paula Só – património vivo 
do teatro português – confundem ‑se 
com as memórias das personagens que 
interpretam. Esta peça, diz ‑nos Martim 
Pedroso, “é um ato de fé”, uma “estratégia 
que elas encontram para se lembrarem  
de si mesmas. Do que já foram e do querem 
vir ainda a ser no futuro”.

Anton Chekhov’s Three Sisters 

(1900) is a play that nearly all 

directors have wanted to bring 

to the stage and all actors have 

desired to perform. More than 

staging it, Martim Pedroso dared 

to rewrite it for a cast of senior 

actresses, imagining the aging 

process of Olga, Masha and 

Irina from Industrial Revolution 

times to the pitiless neoliberal 

capitalism of the present. As Três 
(Velhas) Irmãs – Uma Memória 
de Tchékhov [Three (Old) Sisters 

– A Chekhov Memory] is a tribute 

show that operates on two levels 

of representation: the fiction 

of the text and the fiction of 

reality, or self ‑representation. 

The memories of Graça Lobo, 

Mariema and Paula Só – three 

actresses who are living legends of 

Portuguese theatre – mingle with 

the memories of the characters 

they play. This work, according 

to Martim Pedroso, “is an act of 

faith”, a “strategy they come up 

with to remember themselves. To 

remember what they once were 

and what they still want to be in 

the future”.

8 ‑17 mai may texto, dramaturgia 
e encenação  
text, dramaturgy  
and direction  
Martim Pedroso
a partir de based upon 
Anton Tchékhov
espaço cénico  
scenic design  
Rueffa.rt
figurinos costumes 
João Telmo
desenho de luz  
lighting design  
Daniel Worm 
D’Assumpção
música original  
e desenho de som  
music and sound design  
Tiago Martins 

interpretação cast 
Graça Lobo  
Mariema  
Paula Só 
Martim Pedroso

coprodução  
co ‑produced by  
Nova Companhia 
TNDM II 
TNSJ

estreia opening 
19Fev2015 TNDM II 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox.  
playing time 1:15
M/12 anos 
recommended for  
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

um espetáculo de 
a show by  
Martim Pedroso  
& Nova Companhia

Uma Memória de Tchékhov

Teatro 
Carlos 
Alberto
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Caryl Churchill vem cultivando desde 
os anos 1960 um teatro eminentemente 
político que não abdica de ser inventivo 
e desafiante na forma, feroz e divertido 
no conteúdo. Amor e Informação (2012), 
que nos chega pelas mãos de João 
Lourenço e do Teatro Aberto, é um 
exemplo maior do talento da dramaturga 
britânica para dramatizar as ansiedades e 
as preocupações da contemporaneidade, 
questionando as distopias criadas por 
um mundo saturado de informação e 
de consumo. Como num caleidoscópio 
ou num zapping de imagens, Amor 
e Informação coloca em movimento 
mais de cem personagens em mais de 
cinquenta peças curtas e outros tantos 
vídeo ‑intermezzos, criados por esta 
encenação. Uma proposta teatral invulgar 
que investiga sempre de novos pontos de 
vista os múltiplos aspetos da nossa infinita 
necessidade de amor e de conhecimento.

Caryl Churchill has been 

exploring since the 1960s an 

eminently political theatre that 

does not renounce being inventive 

and challenging in its form, fierce 

and amusing in its content. Love 

and Information (2012), which 

comes to us through the work of 

João Lourenço and Teatro Aberto, 

is a major instance of the British 

playwright’s talent for giving 

dramatic form to the anxieties 

and concerns of our time, as 

she examines the dystopias 

created by a world saturated with 

information and consumerism. 

Like a kaleidoscope or a flipping‑

‑through of pictures, Amor e 
Informação sets in motion more 

than one hundred characters in 

over fifty short plays and the same 

number of video intermezzos, the 

latter created in the process of 

this staging. An unusual theatrical 

offering that looks from constantly 

shifting points of view at the many 

sides of our endless need for love 

and knowledge.

14 ‑24  
mai may

versão version  
João Lourenço 
Vera San Payo de Lemos 
dramaturgia dramaturgy  
Vera San Payo de Lemos 
cenografia set design 
António Casimiro 
João Lourenço
figurinos costumes 
Isabel Carmona
vídeo video  
Nuno Neves 
coreografia 
choreography  
Cláudia Nóvoa
desenho de luz  
lighting design  
João Lourenço

interpretação cast 
Ana Guiomar 
Carlos Malvarez 
Cristóvão Campos 
Francisco Pestana 
Irene Cruz 
João Vicente 
Marta Dias 
Marta Ribeiro 
Melim Teixeira 
Patrícia André 
Paulo Oom 
Rui Neto 
Teresa Sobral

coprodução  
co ‑produced by  
Teatro Aberto 
TNSJ

estreia opening 
14Dez2014 Teatro 
Aberto (Lisboa Lisbon)
dur. aprox. 
playing time 1:55
M/12 anos  
recommended for  
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

de by  
Caryl Churchill

encenação directed by  
João Lourenço

Teatro Aberto

Teatro 
Nacional 
São João
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Após uma nova incursão na obra de  
Álvaro Lapa (Barulheira teve estreia no 
passado mês de abril, no Mosteiro de São 
Bento da Vitória), João Sousa Cardoso 
reinterpreta o seu mais recente espetáculo 
sobre Almada Negreiros. Partindo de  
três textos do “poeta d’Orpheu futurista 
e tudo” – Os Ingleses Fumam Cachimbo 
(1919), MIMA ‑FATÁXA (1916) e A Cena  
do Ódio (1915) –, o espetáculo conta  
com a interpretação da cantora Ana Deus 
e do ator Ricardo Bueno, acompanhados 
em cena por 25 participantes locais. 
MIMA ‑FATÁXA convoca a radicalidade 
das formas e das ideias da vanguarda 
modernista para propor um confronto 
com o presente de Portugal e da Europa. 
Cruzando a conversa e a representação,  
o teatro e a memória do plateau de cinema, 
o ensaio e o espetáculo, os profissionais  
e os amadores, João Sousa Cardoso explora 
a tensão entre as disciplinas artísticas para 
reivindicar, cem anos depois de Orpheu,  
o inconformismo que animou Almada.

After a new exploration of Álvaro 

Lapa’s work (Barulheira was 

premiered past April, at the São 

Bento da Vitória Monastery), 

João Sousa Cardoso returns to 

his most recent creation about 

Almada Negreiros. Taking as its 

starting point three texts by the 

“Poet of Orpheu, Futurist and 

all that” – Os Ingleses Fumam 

Cachimbo (1919), MIMA ‑FATÁXA 

(1916) and A Cena do Ódio (1915) –, 

the show features performances 

by singer Ana Deus and actor 

Ricardo Bueno, who share the 

stage with 25 local participants. 

MIMA ‑FATÁXA evokes the radical 

stance of Modernist avant ‑garde 

forms and ideas to contrast it with 

the present reality of Portugal 

and Europe. By combining 

conversation and acting, theatre 

and memories from film sets, 

critical essay and showmanship, 

professionals and amateurs, 

João Sousa Cardoso explores the 

tension between artistic forms 

to claim, one hundred years after 

Orpheu, the same nonconformism 

that drove Almada.

22 ‑24  
mai may

desenho de luz 
lighting design  
Miguel Ângelo Carneiro
fotografia photography 
Catarina Oliveira

interpretação cast  
Ana Deus
Ricardo Bueno  
e 25 participantes 
locais and 25 local 
participants

coprodução  
co ‑produced by 
Maria Matos Teatro 
Municipal 
Centro Cultural Vila Flor  
Teatro Viriato  
Teatro Virgínia 
Teatro Municipal da 
Guarda
produção associada  
associate producer 
Balleteatro

estreia opening 
14Fev2014 Teatro 
Viriato (Viseu)
dur. aprox.  
playing time 2:00
M/12 anos 
recommended for  
Ages 12 and up

Preço dos bilhetes 
Ticket prices € 10,00

sex+sáb fri+sat 21:00 
dom sun 16:00

criação created by  
João Sousa Cardoso  
textos texts  
Almada Negreiros

Teatro 
Carlos 
Alberto
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TNSJ · 17 mai may
dom sun 15:30 ‑17:30

Oficina Criativa Creative Workshop
orientação guidance Maria de La Salette Moreira

Enquanto os pais assistem ao espetáculo Amor 
e Informação, realizam ‑se atividades lúdicas e 
pedagógicas em que se exploram as possibilidades 
expressivas de crianças entre os 6 e os 12 anos. 
Inscrição: € 5,00 por criança e € 2,50 por irmão.

While their parents watch a performance of Amor  
e Informação, children between the ages of 6 and 
12 can develop their expressive potential in  
a number of playful and educational activities.  
Fee: € 5,00 per child and € 2,50 per sibling.

Museu de Serralves · 31 mai may
dom sun 15:00‑18:00 

coorganização co ‑organisation  
Fundação de Serralves, TNSJ

Pequeno périplo pelo universo iconográfico  
e editorial do TNSJ, através da exposição de  
cartazes de espetáculos e da leitura participativa 
de excertos de peças levadas à cena nos últimos 
anos e editadas em livro, entre as quais Antígona  
de Sófocles, O Avarento e D. João de Molière, 
Emilia Galotti de Lessing, Woyzeck de Büchner,  
Os Europeus de Howard Barker, O Concerto de  
Gigli de Tom Murphy, O Café de Goldoni, Platónov, 
O Tio Vânia e O Cerejal de Tchékhov, O Saque de 
Joe Orton e Ubu de Alfred Jarry.

This brief journey through the TNSJ’s iconographic 
and publishing universe combines a display of 
production posters with participative readings of 
excerpts (in Portuguese) from plays we have staged 
over the past years and published in book form, 
such as Sophocles’ Antigone, Molière’s The Miser 
and Don Juan, Lessing’s Emilia Galotti, Büchner’s 
Woyzeck, Howard Barker’s The Europeans, Tom 
Murphy’s The Gigli Concert, Goldoni’s The Coffee 
House, Chekhov’s Platonov, Uncle Vanya and The 
Cherry Orchard, Joe Orton’s Loot and Alfred Jarry’s 
Ubu.

Museu de Serralves · 21 mai may
qui thu 21:00 

textos texts Sónia Baptista  
e and Patrícia Portela
coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga

No âmbito da programação paralela à exposição 
Arquitetonização, de Monika Sosnowska, patente 
no Museu de Serralves, o TNSJ organiza uma 
segunda edição das Leituras no Museu, lendo em 
voz alta os textos sem título, de Patrícia Portela, 
e Peremptório Erro Sem Dano, de Sónia Baptista, 
autoras que marcam presença nesta sessão.

As a parallel event to Arquitetonização 
[Architectonisation], an exhibition by Monika 
Sosnowska at the Serralves Museum, the TNSJ 
presents a second edition of Readings at the 
Museum, featuring the following texts: sem título, 
by Patrícia Portela, and Peremptório Erro Sem 
Dano, by Sónia Baptista. Both these authors will 
attend the session.

Oficina 
Criativa 

O TNSJ  
no Serralves  
em Festa

Leituras  
no Museu

Leituras 
no Mosteiro
MSBV · 19 mai may  
ter tue 21:00
Centro de Documentação Documentation Centre 

O Fazedor de Teatro  
+ “Nunca Acabar Coisa Alguma”
de by Thomas Bernhard
convidado guest Manuel Sardinha

coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

O Sr. Minetti cede o passo ao Sr. Bruscon, 
“habituado a montar armadilhas ainda muito novo”, 
mais um notável rezingão da galeria de velhos 
atores que, entre a imprecação e o desespero,  
vão destilando a sua relação de fascinação e 
repulsa pelo teatro. Depois de Minetti: Retrato  
do Artista Quando Velho, prosseguimos com  
O Fazedor de Teatro (1984) uma visita guiada ao 
interior da obra dramática de Thomas Bernhard, 
complementada, nesta sessão, pela leitura de 
“Nunca Acabar Coisa Alguma”, discurso proferido 
pelo dramaturgo austríaco por ocasião da entrega 
do prémio Büchner em 1970. Manuel Sardinha, que 
encenou em 2007 um espetáculo onde o discurso 
de Bernhard convivia com textos de Tchékhov, 
Pedro Bandeira Freire e Federico García Lorca,  
é o convidado especial desta sessão.

After Mr Minetti, the time has come for us to meet 
Mr Bruscon, “used to set traps from a very young 
age”, another remarkable grouch from the gallery 
of old actors who, somewhere between cursing 
and despairing, slowly distil the mix of fascination 
and repulsion that is their relationship with the 
theatre. Having hosted Minetti: Portrait of an 

Artist as an Old Man, we now continue with The 
Theatre Maker (1984) a guided tour of the inner 
workings of Thomas Bernhard’s stage creations, 
complemented, in this session, by a reading of 
“To Never Finish Anything Ever”, the Austrian 
playwright’s acceptance speech for the 1970 
Büchner Prize. Our special guest for this session 
will be Manuel Sardinha, who staged in 2007 a 
show in which Bernhard’s speech was joined by 
texts from Chekhov, Pedro Bandeira Freire and 
Federico García Lorca.

entrada livre free entrance
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Visitas Guiadas
Guided Tours
Teatro, Arquitetura e História: 
a visita ao Teatro Nacional São 
João, projetado pelo arquiteto 
Marques da Silva, faz ‑se na 
confluência destas áreas do saber. 
Com tradução em inglês, francês 
e espanhol, as visitas guiadas 
decorrem de segunda ‑feira a 
sábado, dando a conhecer a sala 
de espetáculos, a sala de ensaios, 
os camarins e as zonas técnicas 
deste monumento nacional.

Theatre, Architecture and History: these three 
fields of knowledge converge in a guided tour of 
the TNSJ building, a creation of architect Marques 
da Silva. Guided tours (available in English, French 
and Spanish versions) take place from monday to 
saturday, encompassing the stage, the rehearsal 
room, the dressing rooms and the technical 
departments of this national monument.

Público em geral
De terça ‑feira a sábado, às 12:30, para um número 
não superior a 20 pessoas.
Inscrição: € 5,00 por pessoa.
Entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, 
desde que acompanhadas por adultos.

Grupos escolares
De segunda a sexta ‑feira, mediante reserva prévia, 
para grupos não superiores a 20 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; e‑mail visitasgrupos@tnsj.pt)  
ou ligue para o número verde 800 ‑10 ‑8675.

General public
From tuesday to saturday, at 12:30, for groups  
of up to 20 people.
Price: € 5,00 per person.
Free entrance for children up to 10 years of age, 
provided they are accompanied by an adult.

School groups
From monday to friday, by previous reservation,  
for groups of up to 20 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 visitasgrupos@tnsj.pt),  
or else call 800 ‑10 ‑8675.
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Só Se Eu Quiser
TeCA · 17 ‑26 jul
texto e encenação written and directed by  
Pedro Estorninho
coprodução co ‑produced by TEatroensaio, TNSJ

Ordo Virtutum
MSBV · 17 ‑19 jul
Exercício dos alunos da pós ‑graduação em Ópera 
e Estudos Músico ‑Teatrais An exercise by the 
students from the post ‑graduation course in Opera 
and Musical Theatre Studies
ópera de opera by Hildegard von Bingen
direção musical musical direction Filipa Taipina
encenação stage direction Cláudia Marisa
coordenação artística artistic coordination  
António Salgado
produção produced by Escola Superior de Música, 
Artes e Espetáculo
colaboração collaboration TNSJ

Inéditos
MSBV · 23 ‑26 Jul
direção directed by Roberto Merino
produção produced by  
Escola Superior Artística do Porto
colaboração collaboration TNSJ

Leituras no Mosteiro
MSBV · 16 jun
coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Oficina Pé de Dança
TNSJ · 4+5 jul
orientação guidance Victor Hugo Pontes

Oficinas Criativas
TNSJ · 12 jul
orientação guidance Maria de La Salette Moreira

Ubu
MSBV · 3+4 jun
Exercício escolar do Balleteatro 
A Balleteatro school exercise
de by Alfred Jarry
direção directed by Nuno M Cardoso
produção produced by  
Balleteatro Escola Profissional

Exposição Exhibition

Ex ‑Votos Teatrais
José Caldas, 40 Anos de Teatro
Museu Nacional Soares dos Reis · 4 jun  – 31 jul
coprodução co ‑produced by Quinta Parede, 
Museu Nacional do Teatro, TNSJ
colaboração collaboration  
Museu Nacional Soares dos Reis

Severa – O Fado de um Fado
TNSJ · 5 jun
voz voice Ana Barros
piano Bruno Belthoise
guitarra portuguesa portuguese guitar  
Miguel Amaral
organização organisation mpmp, movimento 
patrimonial pela música portuguesa
colaboração collaboration TNSJ

O FITEI no TNSJ
TNSJ + TeCA + MSBV · 9 ‑21 jun
organização organisation FITEI – Festival 
Internacional de Teatro de Expressão Ibérica
colaboração collaboration TNSJ 

Bilingue
TeCA · 10 ‑14 jun
Projeto NÓS – Território (Es)cénico Portugal 
Galicia
texto text José Maria Vieira Mendes
encenação directed by Pedro Zegre Penim
coprodução co ‑produced by Axencia Galega das 
Industrias Culturais e and Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitária (Galiza 
Galicia), ESAD Vigo, ESMAE Porto, ESCT Lisboa, 
TNDM II, TNSJ

Heterotopia
TeCA · 26 jun  – 5 jul
direção artística artistic direction  
Emanuel de Sousa
textos texts Michel Foucault, Georges Perec, 
Jorge Luis Borges
coprodução co ‑produced by Ponto Teatro,  
O Espaço do Tempo, Companhia Instável, TNSJ

desNORTE – Mostra  
de Dança do Porto
MSBV · 30 jun  – 3 jul
organização organisation desNORTE
apoios sponsors Fábrica de Movimentos,  
Teatro Municipal do Porto, TNSJ

Pocilga
TNSJ · 3 ‑12 jul
de by Pier Paolo Pasolini
encenação directed by John Romão
coprodução co ‑produced by Colectivo 84, 
Culturgest, Teatro Virgínia, Teatro Viriato, TNSJ

A Religião do Meu Tempo
TNSJ · 4 jul
Leitura de poemas de A reading of poems by  
Pier Paolo Pasolini
coprodução co ‑produced by Colectivo 84, TNSJ

Junho e Julho 
no TNSJ
June and July 
at TNSJ

3 espetáculos shows  
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Assinaturas
maio – julho 
Subscriptions 
may – july 
2015
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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  
(exceto dia de estreia) Thursday  
(except on opening day)

· 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  
(exceto dia de estreia)  
Wednesday  
(except on opening day)

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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Departamento de Edições  
do TNSJ
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João Luís Pereira 
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documentação  
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apoios sponsors 

apoios à divulgação  
divulgation support 

media partner
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