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“As coisas fazem ‑nos, tanto quanto 
nós fazemos as coisas.” Palavras do 
antropólogo Daniel Miller, autor de obras 
como Stuff e Home Possessions, que 
servem de mote para a nova criação de 
Joana Craveiro: Espólios, um espetáculo 
que nos faz franquear as portas de seis 
casas particulares na Baixa do Porto, 
redutos de intimidade povoados por 
objetos pessoais. O que é que as pessoas 
têm em casa? De que objetos se rodeiam 
e para quê? Que histórias contam, o que 
nos revelam? Depois dos espetáculos Esta 
é a minha cidade e eu quero viver nela 
(2012), que nos levou a palmilhar as ruas 
da freguesia da Vitória, e de Até comprava 
o teu amor (2014), que nos fez percorrer 
as divisões de um emblemático palacete 
da cidade, o Teatro do Vestido regressa 
ao Porto e à programação do TNSJ para 
dar um novo passo rumo a um teatro da 
interioridade, colocando ‑nos dentro das 
casas (e das pessoas que as habitam) e 
lançando uma outra luz sobre as suas 
coisas, as suas coleções, os seus fetiches, 
os seus despojamentos.

“Things make us just as much as 

we make things.” These words 

from anthropologist Daniel Miller, 

author of such books as Stuff and 

Home Possessions, inspired the 

latest creation by Joana Craveiro: 

Espólios [Possessions], a show  

that takes us through the doors  

of six private houses in Downtown 

Porto, intimate refuges peopled 

with personal belongings. What  

do people keep in their homes? 

What items surround them, and 

for what purpose? What stories do 

they tell, what do they reveal to 

us? After Esta é a minha cidade  

e eu quero viver nela (2012),  

a production that made us walk 

the streets of Vitória parish, and 

Até comprava o teu amor (2014), 

in which we wandered through 

the rooms of an emblematic 

Porto mansion, Teatro do Vestido 

returns to Porto and to the TNSJ 

programming for its next step 

towards a theatre of interiority, 

by placing us inside houses (and 

the people that inhabit them) and 

casting a new light on their things, 

their collections, their fetishes, 

their renunciations.

Teatro 
Carlos 
Alberto

Casas 
Particulares

texto e direção written and directed by Joana Craveiro

Espólios

5‑15 mai may

estreia 
premiere

Lançamento de livro 
Book launch

Até comprava 
o teu amor
com with 
Joana Craveiro 
Jorge Louraço Figueira 
Mónica Guerreiro

MSBV · Centro  
de Documentação 
Documentation Centre  
11 mai may
qua wed 18:00

entrada livre
free entrance

cocriação e interpretação 
co ‑created and 
performed by 
Ainhoa Vidal 
Estêvão Antunes 
Miguel Bonneville 
Rosa Quiroga 
Rosinda Costa 
Sara Barros Leitão

música original 
original score 
Isabelle Coelho 
movimento e figurinos 
movement and costumes 
Ainhoa Vidal
iluminação 
lighting design
João Cachulo

produção executiva 
executive production 
Cláudia Teixeira
Sara Adães

coprodução 
co ‑produced by 
Teatro do Vestido 
TNSJ

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

qua ‑dom wed‑sun 20:30

Recomenda ‑se a 
utilização de calçado 
confortável, uma vez 
que o espetáculo 
implica deslocações  
a pé por diversas ruas 
da Baixa. O espetáculo 
é inadequado a pessoas 
com mobilidade 
reduzida. We advise 
the use of comfortable 
footwear, since the 
show implies walking 
through several 
Downtown streets.  
This show is unfit for 
people with reduced 
mobility.
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Dezasseis anos depois, os caminhos  
da Seiva Trupe voltam a cruzar ‑se com 
o TNSJ. De Péricles – Príncipe de Tiro 
a Espectros, de William Shakespeare a 
Henrik Ibsen, a relação agora retomada 
volta a escrever ‑se com o alto patrocínio 
de um nome decisivo da dramaturgia 
ocidental. A história da receção crítica 
de Espectros (1881) foi marcada pelo 
escândalo, mas não deveríamos olhar 
hoje para ela como a peça que chocou os 
nossos avós. Ela é – sempre foi e continuará 
a ser – o emblema maior de um mal ‑estar 
civilizacional, de um divórcio consumado 
entre exigência moral e impulso vital, 
liberdade caótica e ordem repressiva.  
No centro desta “história de família, cinzenta 
e sombria como um dia de chuva”, assim a 
descreveu o dramaturgo norueguês, vamos 
encontrar a extraordinária Helene Alving. 
Partirá dela a declaração de guerra aos 
fantasmas do passado, conjunto atávico 
de “atitudes antiquadas e crenças mortas” 
que envenenam o presente e hipotecam as 
possibilidades de futuro. Com um elenco 
onde pontificam atores como Custódia 
Gallego, António Reis e Júlio Cardoso,  
o encenador João Mota insufla uma nova 
vida a esta obra ‑prima, onde Ibsen ousou 
representar a vida como uma secreta 
conformidade do bem e do mal, da verdade 
e da mentira, da tragédia e da comédia. 

Sixteen years later, Seiva Trupe 

once again crosses paths with 

the TNSJ. From Pericles, Prince 

of Tyre to Ghosts, from William 

Shakespeare to Henrik Ibsen: our 

just resumed relationship once 

again develops under the aegis  

of a crucial name in Western 

drama. The critical reception 

of Ghosts (1881) was marked by 

scandal, but we should not see it 

today as the play that shocked our 

grandparents. It is – ever was and 

shall be – the incarnation of  

a civilisational unease, of a divorce 

between moral demand and vital 

impulse, chaotic freedom and 

repressive order. At the centre of 

this “family story, grey and gloomy 

as a rainy day”, as the Norwegian 

playwright himself described 

it, we find the remarkable 

Helene Alving. She is the one 

who declares war on the ghosts 

from the past, an atavic mass of 

“antiquated stances and dead 

beliefs” that poison the present 

and jeopardise the possibilities 

of a future. Together with a cast 

that includes Custódia Gallego, 

António Reis and Júlio Cardoso, 

stage director João Mota breathes 

new life into this masterpiece, in 

which Ibsen dared to depict life 

as a secret conformity between 

good and evil, truth and falsehood, 

tragedy and comedy. 

12‑29 mai may

estreia premiere

english subtitles

tradução translated by 
Susana Janic
figurinos costumes 
Cláudia Ribeiro
desenho de luz  
lighting design 
Júlio Filipe
desenho de som  
sound design 
José Prata
vídeo video
Fernando Costa
assistência de encenação 
direction assistance 
Rita Reis

interpretação cast 
António Reis 
Catarina Campos Costa 
Custódia Gallego 
Júlio Cardoso 
Ricardo Ribeiro

coprodução 
co ‑produced by 
Seiva Trupe 
TNSJ

dur. aprox. 
playing time 2:00
M/16 anos 
Ages 16 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

Teatro 
Nacional 
São João

de by Henrik Ibsen
encenação e cenografia direction and set design João Mota
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Espólios Espectros
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Filho da assistência social e das casas de 
correção, de delinquências e vagabundagens, 
Jean Genet é o autor de uma escrita que, 
como uma arma branca, fere não apenas 
a normalidade social, mas também a 
normalidade literária e dramática. Para ele,  
a beleza deve ter “a força de um poema, 
quer dizer, de um crime”. As Criadas (1947) 
trata de um delito – cismado, sonhado, 
ritualizado como uma missa negra. Duas 
criadas irmãs congeminam o homicídio da 
sua patroa, entregando ‑se a uma espiral 
de jogos de representação. Encenador que, 
com Gertrude (2013), se intrometeu no reduto 
íntimo da “mãe poluída” de Hamlet, Simão  
Do Vale faz um novo investimento no universo 
feminino, imiscuindo ‑se agora no quarto de 
uma Senhora que se converte em espaço 
cerimonial de um sacrifício. O espetáculo 
parte da tradução inédita que Luísa Costa 
Gomes fez da primeira versão da peça, 
desconhecida dos nossos palcos – aquela 
que Genet escreveu (condensando num 
único ato uma versão original perdida) antes 
das modificações que lhe seriam impostas 
e que dariam origem à versão corrente da 
peça. Com As Criadas, peça frequentemente 
rotulada como uma denúncia das 
desigualdades sociais, não se pretende 
fazer um manifesto. Previne o encenador: 
“Este espetáculo é sobre as tentativas de 
nos libertarmos da clausura através da 
imaginação. Esse bicho pecaminoso que vive 
alegremente dentro das nossas cabeças.”

A child of social assistance and 

correctional facilities, of petty 

crime and vagrancy, Jean Genet 
is an author whose writing cuts, 

knife ‑like, not only through social 

normality, but through literary 

and dramatic normality as well. 

In his mind, beauty should have 

“the power of a poem, that is, of a 

crime”. The Maids (1947) is about 

a crime – a crime that has been 

meditated, dreamed, ritualised 

like a black mass. Two sisters, both 

housemaids, plot the murder of 

their mistress, losing themselves 

in a spiral of roleplaying. Having, 

with Gertrude (2013), intruded 

into the innermost sanctum of 

Hamlet’s “stained mother”, stage 

director Simão Do Vale once again 

enters the female universe, now by 

infiltrating Madame’s room, which 

becomes the ceremonial space 

for a sacrifice. This staging uses 

Luísa Costa Gomes’ unpublished 

translation of the play’s first version, 

which has never been performed 

in Portugal – the one that Genet 

wrote (a single ‑act condensation 

of a lost original version) before a 

series of changes had ushered in 

the text’s present form. The Maids 

is a play that is often described as a 

denunciation of social inequalities, 

but this particular presentation 

is not concerned with making a 

manifesto. The director warns 

us: “This show is about attempts 

to evade restriction through 

imagination, that sinful creature 

that lives happily inside our heads.”

13‑22 mai may

estreia 
premiere

tradução translated by 
Luísa Costa Gomes
assistência de encenação 
direction assistance 
Manuel Tur
música de cena original 
original stage music 
Francisco Pessanha  
de Meneses
figurinos e cenografia 
costumes and set design 
Bernardo Monteiro
desenho de luz  
lighting design 
Rui Simão

desenho de som  
sound design 
Joel Azevedo
direção de produção 
general production 
Catarina Rêgo  
de Mesquita

interpretação cast 
Cristina Carvalhal 
Joana Africano 
Teresa Arcanjo

coprodução 
co ‑produced by 
Subcutâneo 
TNSJ

dur. aprox.  
playing time 1:20
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

Teatro 
Carlos 
Alberto

de by Jean Genet
encenação directed by 
Simão Do Vale         As
Cria‑
das
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26‑29 mai may

estreia 
premiere

criação e encenação 
created and directed by 
João Samões 
desenho de luz 
lighting design 
Anaísa Guerreiro 
espaço cénico e sonoro 
sound and set design 
João Samões
produção executiva 
executive production 
Mónia Mota

interpretação 
performed by 
Joana Bárcia

coprodução  
co ‑produced by 
Debataberto – 
Associação Cultural  
e Artística, TNSJ
apoio support 
Programa Gulbenkian 
de Língua e Cultura 
Portuguesas

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

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

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

Albert Cossery nasceu no Cairo em 1913 
e mudou ‑se para Paris em 1945, vivendo 
até ao ano da sua morte, em 2008, num 
quarto do Hôtel La Louisiane em Saint‑
‑Germain ‑des ‑Prés, de onde saía todos 
os dias para “observar o espetáculo do 
mundo”, esse lugar “feroz e esfomeado 
de vítimas humanas” que ele representou 
sem ódio. Os seus livros – sete romances 
e uma recolha de contos, que escreveu 
ao ritmo de “uma frase por dia” – são um 
convite ao despojamento e ao riso como 
formas de subversão. As suas personagens 
entregam ‑se com energia à ociosidade, 
exigindo para si mesmas tempo de 
reflexão. Em Hotel Louisiana Quarto 58, 
o dramaturgo e encenador João Samões 
desvia para o palco a vida e a obra deste 
escritor egípcio, dando continuidade a um 
ciclo de espetáculos onde vem trilhando a 
voz de homens livres e libertários, de que 
O Papagaio de Céline (2014) – construído 
a partir de Viagem ao Fim da Noite de 
Louis ‑Ferdinand Céline – foi o mais recente 
capítulo. Solo interpretado pela atriz 
Joana Bárcia, Hotel Louisiana Quarto 58 
quer tornar indistintas as fronteiras entre 
o teatro, a liberdade de pensamento e a 
literatura, impertinência à altura deste 
“profeta que descolonizou o corpo e o 
espírito dos valores hegemónicos”,  
a quem um dia chamaram, gabando ‑lhe 
o sarcasmo, o Voltaire do Nilo.

Albert Cossery was born in Cairo, 

in 1913, and moved to Paris in 1945; 

until his death, in 2008, he lived  

in a room of Hôtel La Louisiane  

in Saint ‑Germain ‑des ‑Prés, out  

of which he would walk every day 

to “contemplate the spectacle of 

the world”, that place “ravenous 

for human victims” he depicted 

without hatred. His books – seven 

novels and a short story collection, 

written at the cadence of “one 

sentence per day” – invite us to 

simplicity and laughter as forms 

of subversion. His characters 

actively give themselves up to 

idleness, demanding time for 

contemplation. In Hotel Louisiana 
Quarto 58 [Louisiana Hotel Room 

58], playwright and director João 
Samões brings to the stage the life 

and work of this Egyptian writer, 

thus continuing a cycle of shows 

hosting the voices of free ‑spirited 

men, of which O Papagaio de 

Céline (2014) – based on Louis‑

‑Ferdinand Céline’s Journey to 

the End of the Night – was the 

latest chapter. Featuring a solo 

performance by Joana Bárcia, 

Hotel Louisiana Quarto 58 aims 

to blur the boundaries between 

the theatre, freedom of thought 

and literature, an impertinence 

worthy of this “prophet who 

freed body and mind from the 

colonisation of hegemonic values”, 

whose sarcasm earned him the 

soubriquet of Voltaire of the Nile.

Teatro 
Carlos 
Alberto

texto e dramaturgia text and 
dramaturgy João Samões
a partir da vida e obra de based upon 
the life and work of Albert Cossery

Hotel 
Louisiana 
Quarto
                58
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As Criadas Hotel Louisiana Quarto 58
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Shakespeare 
400
Ler a obra dramática  
de William Shakespeare 
(1564 ‑1616) Reading the 
dramatic work of William 
Shakespeare (1564 ‑1616)

TNSJ · 7 mai may · 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
7 mai may · Macbeth
25 jun · Romeu e Julieta Romeo and Juliet
9 jul · A Tempestade The Tempest

Desde o início de 2016 – ano em que se assinalam 
os 400 anos da morte de William Shakespeare 
– que a poetisa e ensaísta Ana Luísa Amaral vem 
dedicando um sábado por mês a decifrar, na 
companhia de um pequeno grupo de leitores,  
o mapa ‑mundo que o “inventor do humano”  
traçou em várias das suas peças. Maio é o mês  
de Macbeth, obra que parece transcender os 
próprios limites da literatura. No epicentro desta 
tragédia encontramos aquele que é talvez o mais 
infausto dos protagonistas shakespearianos, vítima 
da sua alucinada imaginação. Diz Harold Bloom  
que Shakespeare dotou Macbeth de uma 
inteligência mediana, mas que lhe emprestou 
também todo o seu poder imaginativo. Mais uma 
oportunidade para nos surpreendemos com o 
teatro de Shakespeare, mais verdadeiro do que  
a própria vida.

Since early 2016 – the year that marks the 400th 
anniversary of William Shakespeare’s death – poet 
and essayist Ana Luísa Amaral has dedicated one 
Saturday per month to study, in the company  
of a small group of readers, the world map the 
“inventor of the human” delineated across several 
of his plays. May is the month of Macbeth,  
a work that seems to transcend the very limits 
of literature. At the epicentre of this tragedy we 
find perhaps the most ill ‑fated of Shakespearean 
protagonists, perchance a victim of his own 
delirious imagination. According to Harold 
Bloom, Shakespeare gave Macbeth an average 
intelligence, but at the same time lent him all his 
imaginative powers. Here we have another chance 
to be amazed by Shakespeare’s theatre, truer than 
life itself.

Oficina 
Criativa
Creative 
Workshop
TNSJ · Sala Branca · 15 mai may · 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 Espectros, 
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 Ghosts, 
children between the ages of 6 and 12 can develop 
their expressive potential in a number of playful 
and educational activities.

Leituras  
no Mosteiro
MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre · 17 mai may · ter tue 21:00

Top Girls
de by Caryl Churchill

coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Top Girls (1982) é uma obra comprometida com 
o seu tempo, que era então o tempo da resistível 
ascensão de Margaret Thatcher, uma mulher 
bem ‑sucedida num mundo dominado por homens, 
“sucesso” que a peça interroga. Mas Top Girls 
ficará para a história do teatro ocidental à boleia 
da sua cena inaugural, onde Caryl Churchill reúne 
à mesma mesa seis improváveis personagens 
femininas: da Papisa Joana a Nijo, cortesã japonesa 
do séc. XIII; da vitoriana e aventureira Isabella 
Bird a Dull Gret, figura de um quadro de Brueghel. 
Cena ambígua e onírica, onde se sucedem diálogos 
interrompidos e sobrepostos, permanece como 
um dos mais eloquentes exemplos do virtuosismo 
formal da dramaturga britânica. 

Top Girls (1982) is a product of its time, which 
witnessed the resistible rise of Margaret Thatcher,  
a woman who managed to achieve success in a 
male ‑dominated world; that “success” is examined 
by this play. But Top Girls will go down in Western 
drama history thanks to its opening scene, in which 
Caryl Churchill gathers around the same table  
six unlikely female characters: from Pope Joan to 
Lady Nijo, a 13th ‑century Japanese courtesan;  
from Victorian explorer Isabella Bird to Dull Gret,  
a character in a Brueghel painting. This ambiguous 
and dreamlike tableau, with its interrupted and 
overlapping dialogues, remains one of the most 
impressive illustrations of the British playwright’s 
formal virtuosity.

entrada livre free entrance

Coleção 
Dramaturgia
MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre · 30 mai may · seg mon 18:30

Lançamento de livros Book launch
Biodegradáveis + Ficheiros Secretos  
de by Ana Vitorino e and Carlos Costa
By Heart e Outras Peças Curtas  
de by Tiago Rodrigues

organização organisation Centro de Dramaturgia 
Contemporânea/Teatro Académico de Gil Vicente, 
TNSJ

O Centro de Documentação continua a mapear a 
edição de teatro em Portugal. A coleção Dramaturgia, 
editada pela Imprensa da Universidade de Coimbra 
(IUC), acolhe alguns dos textos para teatro associados  
às atividades desenvolvidas no âmbito do Centro 
de Dramaturgia Contemporânea. Com esta coleção, 
a IUC pretende contribuir para a afirmação de 
novos autores e promover a escrita para teatro em 
Portugal. Estarão connosco Fernando Matos Oliveira 
(do Centro de Dramaturgia Contemporânea), Ana 
Vitorino e Carlos Costa (autores de Biodegradáveis + 
Ficheiros Secretos), bem como os posfaciadores dos 
dois livros, Jorge Palinhos e Luís Mestre. Os títulos 
disponíveis desta coleção estarão à venda a um  
preço especial.

Our Documentation Centre continues to champion 
publishers of theatre texts in Portugal. The 
Dramaturgia collection, published by University of 
Coimbra Press, features some of the theatre texts that 
are associated with the activities of the University’s 
Centre for Contemporary Dramaturgy. With this 
collection, the IUC aims to divulge new authors and 
promote Portuguese theatre writing. We will be 
joined by Fernando Matos Oliveira (from the Centre 
for Contemporary Dramaturgy), Ana Vitorino and 
Carlos Costa (authors of Biodegradáveis + Ficheiros 
Secretos), and the writers of the afterwords for both 
volumes, Jorge Palinhos and Luís Mestre. All available 
titles in this collection will be sold at special prices. 

entrada livre free entrance



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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Oficina de Técnica Vocal
TNSJ · 4+5 jun
sáb+dom sat+sun 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30
orientação guidance João Henriques

Quartas ‑feiras Teóricas
MSBV · 8 jun · qua wed 15:00 ‑18:00
com with José Maria Vieira Mendes

Colóquio Internacional 
de Crítica de Teatro
TNSJ · 11 jun · sáb sat 15:00 + 18:00
O FITEI no TNSJ
conferência de a lecture by Luiz Fernando Ramos
lançamento da revista launch of the journal  
Sinais de Cena

Oficina Criativa
TNSJ · 12 jun + 3 jul · dom sun 15:30 ‑17:30
orientação guidance Maria de La Salette Moreira

Leituras no Mosteiro
MSBV · 21 jun · ter tue 21:00
Caryl Churchill
coordenação coordination 
Nuno M Cardoso, Paula Braga

Shakespeare 400
TNSJ · 25 jun + 9 jul
sáb sat 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30
Seminário Seminar
orientação guidance Ana Luísa Amaral

Oficina Verão no Teatro
TeCA · 8 ‑15 jul
qua ‑sex wed ‑fri 9:00 ‑18:00 sáb sat 10:00 ‑13:00
orientação guidance Carla Veloso, Igor Gandra/
Teatro de Ferro

3 espetáculos shows  
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Assinaturas
Maio – Julho
Subscriptions 
May – July  
2016

El Señor Galindez
TeCA · 15+16 jun · qua+qui wed+thu 21:00
O FITEI no TNSJ
de by Eduardo Pavlovsky
encenação directed by Antonio Altamirano
produção produced by Teatro Amplio

Rei Lear
TNSJ · 30 jun – 17 jul
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by William Shakespeare
encenação directed by Rogério de Carvalho
coprodução co ‑produced by  
Ensemble – Sociedade de Actores, TNSJ

desMOSTRA
MSBV · 4 ‑15 jul
open call Ana Renata Polónia, André Soares, Luísa 
Saraiva, Catarina Miranda, Cristina Planas Leitão
organização organisation participantes desMOSTRA
colaboração collaboration TNSJ

Uma Aventura no Espaço
TeCA · 7 ‑15 jul
7 jul 21:00 13 ‑15 jul 15:00 9+10 jul 16:00
criação e interpretação directed and performed by 
Carla Veloso, Igor Gandra
coprodução co ‑produced by Teatro de Ferro, 
Centro Cultural Vila Flor

O Meu Jantar com o André
TNSJ · 22 ‑31 jul
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Wallace Shawn, André Gregory
encenação directed by Manuel Wiborg
produção produced by Teatro do Interior

A Última Lição
MSBV · 28 ‑31 jul 
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
Exercício escolar School exercise
a partir de based upon Eugène Ionesco
direção directed by Roberto Merino
produção produced by  
Escola Superior Artística do Porto

Cidadãos de Corpo Inteiro
TNSJ · 4 jun · sáb sat 16:00
O FITEI no TNSJ
Documentário Documentary
realização direction Patrícia Poção
coprodução co ‑produced by PELE, TNSJ

SAL
MSBV · 4+5 jun  · sáb+dom sat+sun 21:00
O FITEI no TNSJ
a partir de based upon Mário de Sá ‑Carneiro
criação e interpretação directed and performed by 
Catarina Lacerda
produção produced by Teatro do Frio

Mundo Persistente
TeCA · 8 ‑12 jun
qua ‑sáb wed ‑sat 21:00 dom sun 16:00
Projeto NÓS/O FITEI no TNSJ
de by Fernando Epelde
encenação directed by Tito Asorey
coprodução co ‑produced by TNDM II, TNSJ, 
Axencia Galega das Industrias Culturais,  
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, 
IPP/ESMAE, IPL/ESTC

Nunca Mates o Mandarim
TNSJ · 9 ‑19 jun
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
O FITEI no TNSJ
a partir de based upon Eça de Queirós
encenação directed by Gonçalo Amorim
coprodução co ‑produced by  
Teatro Experimental do Porto, TNSJ

Junho e Julho 
no TNSJ
June and July 
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
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
João Tuna Espólios
Susana Neves Espectros
Diana Lopes As Criadas
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




