
Teatro  
Nacional  
São João
Teatro  
Carlos  
Alberto
Mosteiro
São Bento 
da Vitória

Março
March
2017

Mundial



Teatro  
Nacional  
São João
Teatro  
Carlos  
Alberto
Mosteiro
São Bento 
da Vitória

Veraneantes
TNSJ · 9-18 mar

 

Pinocchio
TeCA · 15-19 mar

Março
March
2017

Como Ela Morre
TNSJ · 22-25 mar

Júlio César  
– Peças Soltas
MSBV · 30+31 mar

A seguir Next

al mada nada
TNSJ · 6-9 abr apr



M
A

R
Ç

O
 M

A
R

C
H

E se fazer teatro fosse apenas um pretexto 
para o prazer de ler e falar sobre ele, 
para o gesto de o lembrar e celebrar?  
Ao longo do Dia Mundial do Teatro,  
a partir das 10:00, convidamos os nossos 
espectadores a demandar-nos de modos 
diversos: Teatro Nacional São João e 
Mosteiro de São Bento da Vitória abrem-
-se para três Visitas Guiadas de entrada 
gratuita, dando ainda acesso (no caso 
das visitas ao MSBV) à exposição Noites 
Brancas, uma travessia por territórios 
cénicos que fazem a memória deste teatro, 
integrando cenários, figurinos, adereços, 
vídeos, fotografias e cartazes. Também 
pela manhã, no foyer do TNSJ e no átrio 
do MSBV, tem início uma Feira do Livro 
de Teatro que se prolonga até sexta-feira, 
na qual poderão ser encontrados os livros 
editados e coeditados pelo TNSJ nos 
últimos anos com descontos até 60%. 
À tarde, Alexandra Moreira da Silva – 
professora e ensaísta que vem realizando 
um dos percursos mais consistentes e 
ousados no campo da investigação teatral 
– aborda os limites do teatro ao falar-nos 
de um criador que tem feito do palco o 
lugar onde só o irrepresentável é digno 
de ser representado: Romeo Castellucci.

Dia Mundial  
do Teatro 
World  
Theatre Day

27 março march 27th

What if making theatre were only a 

pretext for the pleasure of reading 

and talking about it, for the action 

of remembering and celebrating it? 

Starting at 10 a.m. in World Theatre 

Day, we invite our spectators to 

come to us in a variety of ways: 

Teatro Nacional São João and the 

São Bento da Vitória Monastery 

will offer three free-entrance 

Guided Tours, which also include 

(in the Monastery tours) a visit to 

White Nights, a journey through 

scenic territories that are a part of 

this theatre’s memory, including 

sceneries, costumes, props, 

videos, photographs and posters. 

In that same Monday morning, the 

TNSJ’s foyer and the Monastery’s 

atrium will host a Theatre Book 
Fair that will continue until Friday: 

in it, all the books published and 

co-published by the TNSJ over 

the past years can be found, with 

discounts up to 60% off their usual 

retail. In the afternoon, Alexandra 
Moreira da Silva – a professor 

and essayist with a very consistent 

and audacious career in theatrical 

research – will explore the theatre’s 

outer reaches while speaking to us 

of a creator who has been turning 

the stage into a place where only 

the unrepresentable is worthy of 

representation: Romeo Castellucci.

Fazer mundo com  
o espanto dos mundos:  
Romeo Castellucci  
e a criação partilhada  
Making a world out of  
the worlds’ wonder:  
Romeo Castellucci  
and shared creation 
seminário com seminar with  
Alexandra Moreira da Silva
MSBV ⋅ Sala do Tribunal ⋅ 15:00-18:30

inscrição prévia (oficinas@tnsj.pt) 
prior registration (oficinas@tnsj.pt) 
entrada gratuita até  
ao limite da lotação 
free entrance – limited seats

Visitas Guiadas 
Guided Tours
Mosteiro de São Bento da Vitória  
+ Exposição Noites Brancas 
White Nights Exhibition 
10:00+12:00+15:00
Teatro Nacional São João   
10:00+12:30+15:00

entrada gratuita free entrance

Feira do Livro de Teatro 
Theatre Book Fair
MSBV ⋅ 27 mar seg mon 
10:00-13:00 + 14:00-18:00 
28-31 mar ter-sex tue-fri 14:00-18:00
TNSJ ⋅ 27 mar seg mon 10:00-19:00
28-31 mar ter-sex tue-fri 13:00-19:00
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9-18 mar estreia premiere english subtitles

Teatro 
Nacional 
São João

Veraneantes
de by Maksim Gorki
encenação directed by Nuno Cardoso

tradução translated by 
António Pescada
cenografia set design  
F. Ribeiro
desenho de luz  
lighting design  
José Álvaro Correia
música e sonoplastia 
music and sound design 
Pedro Lima
movimento movement 
Marco da Silva Ferreira
assistência de encenação 
direction assistance  
Pedro Jordão
produção executiva 
executive production 
Sandra Carneiro 

interpretação cast  
Afonso Santos 
António Parra 
Carolina Amaral
Cristina Carvalhal 

Dinarte Branco 
Iris Cayatte 
João Melo 
Joana Carvalho 
Margarida Carvalho 
Maria João Pinho 
Mário Santos 
Nuno Nunes 
Pedro Frias 
Rodrigo Santos 
Sérgio Sá Cunha

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

dur. aprox. playing time 
2:40 com intervalo 
with intermission
M/12 anos Ages 12 and up

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

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

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

Oficina Criativa
destinatários target 
crianças entre 6 e 12 anos 
children between 6 and 12 
years old
12 mar ⋅ dom sun 
15:30-17:30

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

“We are surrounded by the hateful 

bustle of idleness.” It is 1904, the 

Summer of discontent of fifteen 

smart and idle characters, unhappy 

monsters dressed to the nines, 

compulsive chatterboxes, creatures 

that are tragically unfit for living. 

They lead a life that is a kind of 

market where everyone tricks 

everyone, giving as little as possible, 

taking as much as they can. In the 

confusing and claustrophobic world 

of Veraneantes [Summerfolk], all 

ask themselves a centuries-old 

question: “How shall I live?” Maxim 
Gorky wrote this play on the eve 

of the bloody uprising of 1905, 

which would eventually usher in 

the Bolshevik Revolution of 1917. 

The country was changing and 

the Russian elites could not face 

their future, taking refuge instead 

in bitter sentimentalism. Peopled 

by the heirs of a twilight time, 

Summerfolk allows stage director 

Nuno Cardoso to resume his 

journey through Russian drama, in 

the wake of a Chekhovian trilogy 

(Platonov, The Seagull and Three 

Sisters), plays in which dream still 

acted as a driving force for the 

future. However, the “rotten and 

corrupt” universe of Summerfolk 

offers nothing but a dead end. 

Autumn comes and all return 

serenely to their “mundane life”…
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Pinocchio

15-19 mar

de by  
Carlo Collodi

encenação directed by  
Bruno Bravo

Teatro  
Carlos  
Alberto

tradução e adaptação 
translated and adapted by 
Bruno Bravo
cenografia e figurinos 
set design and costumes 
Stéphane Alberto
desenho de luz  
lighting design  
Alexandre Costa
música e sonoplastia 
music and sound design 
Sérgio Delgado
apoio ao movimento 
movement assistance  
Luca Aprea
ilustração illustration 
Pedro Lourenço
produção executiva 
executive production 
Paula Fernandes

interpretação cast 
Carolina Salles 
António Mortágua 
Ivo Marçal
coro chorus  
Ana Brandão 
Eduardo Breda 
Inês Pereira 
João Pedro Dantas
Miguel Sopas 
Salomé Marques

coprodução  
co-produced by  
Primeiros Sintomas 
Teatro Maria Matos

estreia opening  
27Fev2016  
Teatro Maria Matos 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time  
1:00
M/12 anos 
Ages 12 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 10,00

qua-sáb wed-sat 21:00 
dom sun 16:00

Talvez valha a pena começar por aqui: 
Pinocchio não é um espetáculo para 
crianças. No entanto, a ambição do 
encenador, Bruno Bravo, era outra: “Que 
bom seria que, como um qualquer clássico, 
este espetáculo não tivesse classificação 
etária.” Porque o livro de Carlo Collodi  
que os Primeiros Sintomas desviam para  
o palco é um terror nocturno que a infância 
doa, intacto e inteiro, à idade adulta. 
Classificado como um dos espetáculos 
do ano de 2016 pelo semanário Expresso, 
Pinocchio renuncia precisamente à feição 
delicodoce da versão Disney para imergir-
-nos nas dimensões onírica e fantasiosa, 
negra e trágica, da história do velho 
Geppetto e desse pedaço de madeira 
vulgar que devém marioneta e sonha  
ser um menino de verdade. O quarto  
de criança pode não ser senão o cenário 
onde brinquedos adquirem sombras 
desproporcionadas, as fantasias têm rédea 
solta – e quatro coelhos, uma coruja, um 
burro, uma raposa, um gato, um grilo e um 
arlequim formam um antropomórfico coro 
grego… Repete Pinocchio ao longo da sua 
pasmosa odisseia: “É preciso imaginar.”

Perhaps it is better to start 

by saying: Pinocchio is not 

a children’s show. However, 

stage director Bruno Bravo had 

somewhat different intentions: 

“How good it would be if, like 

any other classic, this production 

could dispense with age ratings.” 

Carlo Collodi’s book, brought to 

the stage by Primeiros Sintomas, 

is a nocturnal terror, offered by 

childhood, in its full entirety, to 

our adult selves. Elected one of 

the best shows of 2016 by the 

Expresso newspaper, Pinocchio 

renounces the sentimental  

tones of the Disney version 

to submerge us in the oneiric 

and fantastical, dark and tragic 

dimensions of the tale of old 

Geppetto and that ordinary piece 

of wood who becomes a puppet 

and dreams of becoming a real 

boy. A child’s room becomes a 

setting in which toys develop 

disproportionate shadows and 

fantasy runs wild – while four 

rabbits, an owl, a donkey, a cat,  

a cricket and a harlequin make 

up an anthropomorphic Greek 

choir… Throughout his amazing 

odyssey, Pinocchio repeats: “You 

must wonder.”
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Como  
Ela  
Morre

22-25 mar

Teatro 
Nacional 
São João

texto e cocriação text and co-creation 
Tiago Rodrigues

criação e interpretação 
created and performed by 
Isabel Abreu 
Pedro Gil 
Jolente De Keersmaeker 
Frank Vercruyssen

figurinos costumes  
An D’Huys 
Britt Angé
desenho de luz  
lighting design  
Thomas Walgrave

produção produced by 
Teatro Nacional D. Maria II 
tg STAN 
coprodução 
co-produced by  
Théâtre Garonne 
Kaaitheater

estreia opening 9Mar2017 
Teatro Nacional D. Maria II 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:30
M/12 anos Ages 12 and up

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

Espetáculo falado em 
português, francês 
e flamengo, com 
legendagem em português 
e inglês.  
Show in Portuguese, 
French and Flemish; 
Portuguese and English 
subtitles.

qua-sáb wed-sat 21:00

O Nacional de Lisboa visita-nos com 
Como Ela Morre, espetáculo que cruza 
os destinos do TNDM II e da companhia 
belga tg STAN, não por acaso dois lugares 
onde Tiago Rodrigues tem sido feliz, como 
diretor artístico do primeiro e colaborador 
regular da segunda. Anna é a “Ela” que 
mora no título e sabemos que vai morrer, 
que quer morrer: “Porque não apagar a 
vela se já não há nada para olhar?” Anna 
Karénina, a indisputada obra-prima de Lev 
Tolstoi, chega às mãos de Tiago Rodrigues 
três anos depois da controversa Madame 
Bovary de Gustave Flaubert. Na companhia 
de mais uma mulher bela, adúltera e 
suicida, o autor e encenador prossegue  
a sua reflexão em cena sobre os modos de 
transmissão das grandes obras do cânone 
literário ocidental. “Transmitir” é aqui 
como que um sinónimo de “reescrever”  
ou “traduzir”, ou seja, de produzir  
uma nova versão da morte de Anna, 
traduzindo-a para o aqui e agora do palco. 
Um ato de amor e de traição, como todas 
as tentativas de reconstituição de uma 
morte fictícia. Sabemos que Anna morre 
no capítulo XXXI da sétima parte do 
romance de Tolstoi. Mas como morre  
ela hoje, nas nossas mãos?

Lisbon’s National Theatre pays 

us a visit with Como Ela Morre 

[How She Dies], a show that 

crosses the fates of the TNDM II 

and Belgian company tg STAN, 

not coincidentally two places 

where Tiago Rodrigues has found 

happiness, as artistic director of 

the first and regular contributor 

to the second. Anna is the “She” 

who inhabits the title and we know 

that she is going to die, that she 

wants to die: “Why not blow out the 

candle since there is nothing to see 

now?” Anna Karenina, Leo Tolstoy’s 

undisputed masterpiece, comes 

to the hands of Tiago Rodrigues 

three years after Gustave Flaubert’s 

controversial Madame Bovary. Once 

again in the company of a beautiful, 

adulterous and suicidal woman, the 

writer and stage director continues 

his on-stage meditation on the 

means of transmission of major 

works in the Western literary canon. 

“To transmit” is here somewhat 

synonymous with “to rewrite” or 

“to translate”; in other words, it is 

a matter here of creating a new 

version of Anna’s death, translating 

it into the here and now of the 

stage. An act of love and betrayal, 

like all attempts at reconstructing a 

fictional death. We know that Anna 

dies on the 31st chapter of part 7 

of Tolstoy’s novel. But how will she 

die today, in our hands?
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30+31 mar

Júlio  
César –  
   Peças 
   Soltas
Mosteiro
São Bento
Vitória

intervenção dramática sobre  
dramatic intervention on  
William Shakespeare

conceção e direção 
conceived and directed by  
Romeo Castellucci

assistência de direção 
direction assistant  
Silvano Voltolina
som sound  
Andrea Melega

interpretação cast  
Gianni Plazzi 
Maurizio Cerasoli 
Sergio Scarlatella  
e dois figurantes a designar  
and two tba extras

produção produced by  
Socìetas Raffaello Sanzio
com a colaboração de 
with the collaboration of 
Accademia di Belle Arti  
di Bologna

estreia opening 
27Mar2014 Accademia di 
Belle Arti di Bologna  
(Itália Italy)
dur. aprox. playing time 45’
M/14 anos Ages 14 and up

Espetáculo em língua 
italiana, legendado  
em português. 
Show in Italian,  
Portuguese subtitles. 

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

qui-sex thu-fri
17:00+21:00

BoCA – Biennial of Contemporary Arts Na primeira vez que visitou Portugal, 
Romeo Castellucci trouxe ao PoNTI’97 um 
Hamlet – aliás, um Amleto – fragmentado, 
recriando, com um punhado de palavras, 
toda a sintomatologia de um paranoico  
e de um autista. O regresso do encenador 
italiano à programação do TNSJ, 
desta feita no âmbito da bienal BoCA, 
faz-se também sob o signo de William 
Shakespeare. Desengane-se, todavia, 
quem espera encontrar, no claustro do 
Mosteiro de São Bento da Vitória, uma 
incursão canónica na tragédia histórica 
Júlio César. Castellucci afirma respeitar 
os textos, e a sua veneração impele-o 
a talhar continuamente – no duplo 
sentido de golpear e de esculpir – os 
monumentos do património dramático 
universal. Revisitação de um espetáculo 
originalmente produzido em 1997,  
Júlio César – Peças Soltas é uma cirúrgica 
operação teatral sobre a tragédia de 
Shakespeare, as suas personagens, a sua 
fala: de um Júlio César velho e emudecido, 
que apenas pode discursar mediante 
gestos, a um Marco António que, após 
uma laringectomia, lança do esófago o 
seu apelo ao povo, os corpos da estatuária 
antiga são como que virados do avesso 
e os órgãos expostos, numa reflexão 
a um tempo solene e visceral sobre a 
mortalidade, o sentido, a retórica, o ritual. 
O que escondem as palavras, de onde 
emerge o seu poder?

When he first visited Portugal, 

Romeo Castellucci brought to the 

PoNTI’97 festival a fragmented 

Hamlet – actually, an Amleto –, 

in which he recreated, using a 

handful of words, all the symptoms 

of an autistic paranoiac. Now, the 

Italian stage director returns to the 

TNSJ, this time within the BoCA 

biennial, and once again under the 

aegis of William Shakespeare. 

However, those who come to the 

cloister of the São Bento da Vitória 

Monastery should not expect to 

witness a canonical approach 

to the historic tragedy of Julius 

Caesar. Castellucci claims to  

have respect for the texts, and 

that veneration is what drives 

him to continuously carve – in the 

double sense of hacking away 

and sculpting – the monuments 

of the world’s dramatic heritage. 

A revisitation of a show originally 

produced in 1997, Julius Caesar 
– Spared Parts is a surgical 

operation on Shakespeare’s 

tragedy, its characters, its speech: 

from an aged, mute Julius Caesar 

who can only express himself 

through gestures to a Mark 

Antony who, having undergone a 

laryngectomy, makes his appeal to 

the people through his esophagus, 

it is as if all those bodies from 

ancient statuary were being turned 

inside out, their organs exposed, 

in a solemn and visceral reflection 

on mortality and meaning, rhetoric 

and ritual. What do words conceal, 

whence comes their power?





27+28 mar ⋅ MSBV ⋅ Sala do Tribunal

–––––––––––––––––
Fazer mundo com o 
espanto dos mundos: 
Romeo Castellucci e 
a criação partilhada
seminário com 
seminar with 
Alexandra Moreira da Silva
27 mar ⋅ seg mon  
15:00-18:30

–––––––––––––––––
Masterclass de 
Romeo Castellucci
28 mar ⋅ ter tue 15:00

Iniciativas com um número 
limitado de participantes.
Inscrição prévia junto do 
departamento de Relações 
Públicas (oficinas@tnsj.pt). 
Both events have a restricted 
number of participants.
Please register at the TNSJ PR 
department (oficinas@tnsj.pt).

entrada gratuita free entrance
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Quando há 20 anos nos visitou no primeiro 
festival PoNTI, Romeo Castellucci não 
seria ainda o artista internacionalmente 
aclamado – e frequentemente controverso 
– que é hoje. Duas décadas depois, pomos 
em perspetiva o seu percurso artístico 
e damos a palavra ao encenador da 
Emilia-Romagna antes de vermos o seu 
estilhaçado Júlio César no claustro do 
Mosteiro de São Bento da Vitória. Na tarde 
do Dia Mundial do Teatro, a investigadora 
teatral Alexandra Moreira da Silva 
(professora no Instituto de Estudos de 
Teatro da Universidade Sorbonne Nouvelle 
– Paris III) dirige um seminário sobre a 
estética de Castellucci, inventor de toda 
uma gramática cénico-teatral e criador de 
uma imagística alucinatória e apocalíptica. 
No dia seguinte, Romeo Castellucci 
fala-nos do seu processo dramatúrgico 
e dos seus questionamentos, nos quais 
parece absorver todas as formas de 
inteligência do mundo – da música à 
teologia, da política à medicina, da 
filosofia à pintura. A propósito do seu 
teatro, disse certa vez: “Falo para te 
fascinar, falo para te corromper, para te 
ter diante de mim, para te levar onde não 
queres.” Quem fala assim?

When he visited us 20 years 

ago, on the occasion of the 

first PoNTI festival, Romeo 
Castellucci had yet to become the 

internationally acclaimed – and 

frequently controversial – artist 

he is today. Two decades on, we 

put into perspective his artistic 

career and give the floor to the 

Emilia-Romagna-born stage director 

before we go see his shattered 

Julius Caesar in the cloister of the 

São Bento da Vitória Monastery. 

In the afternoon of World Theatre 

Day, drama researcher Alexandra 
Moreira da Silva (professor at the 

Theatre Studies Institute of New 

Sorbonne University – Paris III) will 

direct a seminar on the aesthetics 

of Castellucci, who invented a 

complete scenic-theatrical grammar 

and created a hallucinatory and 

apocalyptic imagery. On the 

following day, Romeo Castellucci 

will speak to us of his dramaturgic 

process and his wanderings, into 

which he seems to absorb every 

form of intelligence in the world – 

from music to theology, from politics 

to medicine, from philosophy to 

painting. About his theatre, he once 

commented: “I speak to fascinate 

you, I speak to corrupt you, to have 

you before me, to lead where you 

do not want to go.” Who speaks 

like that? 

Romeo Castellucci
Escritas, Reescritas, Traduções 
Writings, Rewritings, Translations

mailto:oficinas@tnsj.pt
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A seguir Next 6-9 abr apr english subtitles Teatro 
Nacional 
São João

al mada  
nada

de by  
Ricardo Pais

textos de texts by  
Almada Negreiros

com with  
Pedro Almendra 
Rui Silva e and 
Momentum Crew

dramaturgia dramaturgy 
Pedro Sobrado
cenografia set design 
Manuel Aires Mateus
figurinos costumes 
Bernardo Monteiro
música music  
Rui Silva
desenho de luz  
lighting design  
Nuno Meira
desenho de som  
sound design  
Joel Azevedo

elocução e  
preparação vocal  
elocution and voice  
João Henriques
guião e encenação  
script and direction 
Ricardo Pais  
com with  
Manuel Tur

interpretação cast  
Pedro Almendra (ator actor) 
Bruce Almighty 
Deeogo Oliveira 
Max Oliveira 
Mix Ivanou 
Pedro França 
Roberto Mendes (dança 
urbana urban dance)  
e and Rui Silva  
(percussão percussion)

coprodução  
co-produced by 
Companhia de Teatro  
de Almada 
TNSJ

estreia opening 
26Mar2014 TNSJ (Porto)
dur. aprox. playing time 1:15
M/12 anos Ages 12 and up

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

qui-sáb thu-sat 21:00  
dom sun 16:00

Numa altura em que a obra de José de 
Almada Negreiros é alvo de um novo 
balanço, o TNSJ traz de volta al mada nada, 
esse lado b que Ricardo Pais inventou  
para o quintessencial Turismo Infinito.  
Se o espetáculo criado sobre textos de 
Pessoa figurava uma mente plural,  
al mada nada celebra a sensualidade,  
a cor, o movimento, coisas que Almada viveu 
apaixonadamente. Partindo sobretudo 
de Saltimbancos – texto único da nossa 
literatura, obsessivamente físico e sexual, 
que ocasionou a apreensão da agora 
centenária Portugal Futurista –, a criação 
de Ricardo Pais põe a girar, au ralenti ou 
em altíssima rotação, um caleidoscópio 
português em que se imbricam um quartel 
e um circo indigente, homens-cavalo, 
arraiais de verão, dramas de namorados, 
memórias de uma semi-imaginária Emissora 
Nacional, um sol a pique e um luar de 
acetileno… Contrastes simultâneos a que 
o ator Pedro Almendra, o percussionista 
Rui Silva e a Momentum Crew – um grupo 
de b-boys premiado internacionalmente 
– dão corpo, fazendo do palco uma arena 
de combate, mas também o lugar de um 
inesperado recolhimento.

Now that the work of José  
de Almada Negreiros is being 

reappraised, the time has come for 

al mada nada, that Ricardo Pais-

-created “b-side” to the sublime 

Turismo Infinito, to return to the 

TNSJ stage. While Turismo Infinito,  

a show created from texts by 

Pessoa, depicted a multifaceted 

mind, al mada nada celebrates 

sensuality, colour and movement, 

elements Almada passionately 

experienced. Using as its main 

springboard Saltimbancos (1917) – 

an obsessively physical and sexual 

text, unparalleled in Portuguese 

literature, which led to the 

confiscation of Portugal Futurista, 

a one-issue magazine that now 

commemorates the centennial of 

its launch – Ricardo Pais’ creation 

rotates, slowly or at extreme 

speed, a Portuguese kaleidoscope 

that mingles a military barracks 

and a shabby circus, horse-men, 

summer festivals, lovers’ quarrels, 

memories of a public national 

radio broadcaster, a burning sun 

and an acetylene moonlight… 

All these simultaneous contrasts 

are embodied by actor Pedro 

Almendra, percussionist Rui Silva 

and Momentum Crew – an 

internationally awarded urban dance 

group –, who together turn the stage 

into a combat area, but also a place 

of unexpected intimacy.
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António M. Feijó  
TNSJ ⋅ 24 mar 
sex fri 15:00-19:00
 
Pedro Mexia 
MSBV ⋅  5 abr apr  
qua wed 15:00-19:00

Iniciativas com um número 
limitado de participantes.
Inscrição prévia junto do 
departamento de Relações 
Públicas (oficinas@tnsj.pt).
Both events have a restricted 
number of participants.
Please register at the TNSJ PR 
department (oficinas@tnsj.pt).

entrada gratuita free entrance

24 mar + 5 abr apr ⋅ TNSJ+MSBV
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Nas primeiras semanas de trabalho com o 
elenco de Macbeth – a nova produção do 
TNSJ, com encenação de Nuno Carinhas –, 
abrimos a porta dos ensaios, como 
quem convida amigos e desconhecidos 
para a sua casa. Oportunidades para 
estudantes de teatro e outras artes 
acederem à intimidade dos “ensaios de 
mesa” e assistirem à discussão que se 
trava em torno de um texto dramático que, 
num espaço de semanas, se converterá 
em implante cardíaco. Integrados no 
seminário Escritas, Reescritas, Traduções, 
estes Ensaios Abertos contam com a 
visita de leitores que, em vez de embaraçar 
a obra com explicações, a libertam em 
direções inesperadas… No primeiro destes 
ensaios, António M. Feijó – professor de 
literatura inglesa e americana e vice-reitor 
da Universidade de Lisboa – senta-se à 
mesa connosco para falar de Shakespeare 
e de Macbeth, ele que empreendeu já a 
tradução de Hamlet e Noite de Reis e que 
é um dos mais temerários close readers 
que conhecemos. Depois, o poeta e crítico 
Pedro Mexia acerca-se da tragédia de 
Shakespeare através da lente do cinema, 
lendo connosco as imagens em movimento 
de adaptações como as de Orson Welles 
ou Akira Kurosawa. O que é que o cinema 
viu em Macbeth? O que é que Macbeth  
fez ao cinema?

During the first weeks of work with 

the cast of Macbeth – the new 

TNSJ stage production, directed 

by Nuno Carinhas –, we open the 

door of the rehearsal room, as if 

inviting both friends and strangers 

to our house. Here are some 

chances for students of the theatre 

and other arts to experience the 

intimacy of the “read-through” and 

witness the discussion that evolves 

around a dramatic text that, in 

a few weeks, will have become 

a cardiac implant. A part of the 

Writings, Rewritings, Translations 

seminar, these Open Rehearsals 

will be visited by readers who, far 

from complicating the text with 

explanations, will instead set it free 

in unexpected directions… In the 

first rehearsal, António M. Feijó – 

Professor of English and American 

Literature and Vice-Chancellor 

of the University of Lisbon – will 

sit at the table with us and speak 

of Shakespeare and Macbeth. 

He has translated Hamlet and 

Twelfth Night into Portuguese, 

and is one of the most fearless 

“close readers” we know. Then, 

poet and critic Pedro Mexia will 

approach Shakespeare’s tragedy 

through the cinema lens, reading 

alongside with us the flickering 

images of screen adaptations by 

such masters as Orson Welles 

or Akira Kurosawa. What did the 

cinema see in Macbeth? What did 

Macbeth do to the cinema?

 

Macbeth: 
ensaios abertos
Escritas, Reescritas, Traduções 
Writings, Rewritings, Translations

mailto:oficinas@tnsj.pt
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Lançamento de livro 
Book launch

MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre 
13 mar · seg mon 18:30

O Teatro no Porto no Período Entre Guerras:
Os Teatros Carlos Alberto e São João  
(1914-1945)

de by Joana Miguel Moreira
coedição co-edition  
Caleidoscópio, Centro República 

Ao longo dos tempos, o teatro refletiu as 
necessidades, as preocupações, reproduziu 
os comportamentos e os ideários dominantes 
das sociedades. Através da análise de textos 
dramáticos portugueses, as respetivas 
apresentações em duas salas portuenses e 
as críticas obtidas, o livro O Teatro no Porto no 
Período Entre Guerras: Os Teatros Carlos Alberto 
e São João (1914-1945) reflete sobre as mudanças 
ideológicas e comportamentais ocorridas na 
transição da I República para a Ditadura Militar 
e Estado Novo. A dissertação de mestrado de 
Joana Miguel Moreira, acompanhada de perto 
pelo Centro de Documentação do TNSJ, é agora 
publicada graças à parceria entre o Centro 
República e a editora Caleidoscópio, que elegem 
e publicam teses representativas do estudo da  
I República e o Republicanismo. 

Throughout the ages, the theatre has mirrored 
the needs and concerns of society, and 
replicated its dominant customs and ideas.  
O Teatro no Porto no Período entre Guerras:  
Os Teatros Carlos Alberto e São João (1914-1945) 
[The Theatre in Porto in the Interwar Years: 
The Carlos Alberto and São João Theatres 
(1914-1945)] studies Portuguese dramatic texts, 
their productions on two Porto theatres and 
their critical reception as a means to reflect 
on the ideological and behavioural changes 
that occurred during the transition from the 1st 

Republic to the Military Dictatorship and the 
Estado Novo regime. Joana Miguel Moreira’s 
master’s thesis, which was closely monitored 
by the TNSJ Documentation Centre, is now 
published thanks to the partnership of Centro 
República and Caleidoscópio publisher, entities 
that select for publication important studies on 
the 1st Republic and Republicanism.

entrada livre free entrance

Leituras no Mosteiro

MSBV · Centro de Documentação  
Documentation Centre  
21 mar · ter tue 21:00

Macbett, de by Eugène Ionesco

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

“A minha peça”, confessa Ionesco, “é uma 
mistura de Shakespeare e de Jarry.” Um monstro 
de duas cabeças, acrescentaríamos nós, 
Macbeth e Dom Ubu, num cocktail explosivo 
de sangue, tirania e irrisão. Descendente de 
tão radical linhagem, não admira que Macbett 
(1972) coloque em circulação uma personagem 
de um pessimismo tão burlesco e brutal (um 
hiper-Macbeth, como já lhe chamaram), 
apostada em confirmar que todo o homem 
político é um paranoico e que toda a política 
conduz ao crime. O encenador Nuno Carinhas, 
que em junho estreia a “peça escocesa” de 
Shakespeare no palco do TNSJ, é o convidado 
especial desta sessão, a última dedicada pelas 
Leituras no Mosteiro à obra de Eugène Ionesco. 

“My play”, Ionesco confesses, “is a mixture 
of Shakespeare and Jarry.” A two-headed 
monster, we’d like to add: Macbeth and Ubu 
blended in an explosive cocktail of blood, 
tyranny and derision. Given this radical lineage, 
it is no wonder that Macbett (1972) sets in 

motion a character filled with a grotesque, 
brutal pessimism (some have called him a 
hyper-Macbeth), set on confirming that all 
political men are paranoid and all politics leads 
to crime. Stage director Nuno Carinhas, who 
will in June bring Shakespeare’s “Scottish play” 
to the TNSJ, is the special guest of this session, 
the last one our Readings at the Monastery will 
dedicate to the work of Eugène Ionesco. 

entrada livre free entrance

Peças em Peças:  
do figurar e do trajar

Museu Nacional do Teatro e da Dança 
ter-dom tue-sun 10:00-18:00
Museu Nacional do Traje · ter tue 14:00-18:00  
qua-dom wed-sun 10:00-18:00
Lisboa Lisbon até until 30 mai may

curadoria curator Anita Gonçalves
parceria partnership Museu Nacional do Traje, 
Museu Nacional do Teatro e da Dança, Escola 
Superior de Arte e Design de Matosinhos, TNSJ

São como que uma segunda pele dos atores, 
vestindo as personagens que eles representam. 
Depois de De Matrix a Bela Adormecida, 
dedicada a António Lagarto (MUDE, 2014-15),  
os figurinos de espetáculos do TNSJ voltam 
a ocupar o centro de uma exposição em  
Lisboa. Peças em Peças dá-se a ver, até ao  
dia 30 de maio, em dois núcleos, um no Museu 
Nacional do Teatro e da Dança e outro no 
Museu Nacional do Traje. Anita Gonçalves 
resgatou do atelier de guarda-roupa do TNSJ 
criações de Vin Burnham, António Lagarto, 
Filipe Faísca, João Branco & Luis Sanchez 
(Storytailors), Bernardo Monteiro, Maria 
Gambina e Nuno Carinhas, desenhadas para 
espetáculos tão marcantes quanto O Grande 
Teatro do Mundo (1996), Castro (2003), UBUs 
(2005), Platónov (2008) ou Alma (2012). 
A exposição completa-se com desenhos, 
fotografias, cartazes e adereços de cena.

They are like the actors’ second skin, dressing 
the characters they play. After De Matrix a 
Bela Adormecida, an exhibition that featured 
the work of António Lagarto (MUDE, 2014-15), 
costumes from TNSJ productions will once 
again provide the centrepiece of an exhibition 
in Lisbon. Peças em Peças can be seen until 
the 30th of May, in two separate locations, 
at Museu Nacional do Teatro e da Dança and 
at Museu Nacional do Traje. Anita Gonçalves 
took from the TNSJ costume studio several 
creations by Vin Burnham, António Lagarto, 
Filipe Faísca, João Branco & Luis Sanchez 
(Storytailors), Bernardo Monteiro, Maria 
Gambina and Nuno Carinhas, made for such 
major productions as The Great Theatre of 
the World (1996), Castro (2003), UBUs (2005), 
Platonov (2008) or Alma (2012). The exhibition 
also includes drawings, photographs, posters 
and stage props.
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O TNSJ promove visitas guiadas 
aos seus dois monumentos 
nacionais: o próprio São João, 
projetado no início do século 
passado por Marques da Silva,  
e o Mosteiro de São Bento da 
Vitória, edificado nos séculos 
XVII e XVIII e considerado um 
dos edifícios religiosos mais 
importantes da cidade. Com 
tradução em inglês, francês e 
espanhol – e agora também com 
videoguia em língua gestual 
portuguesa –, as visitas guiadas 
ao TNSJ dão a conhecer a sala 
de espetáculos, a sala de ensaios, 
os camarins e as zonas técnicas; 
no caso do MSBV, o visitante 
ficará a conhecer o magnífico 
Claustro Nobre, a sala do antigo 
Tribunal Militar e o Centro de 
Documentação do TNSJ, bem 
como a exposição Noites Brancas, 
uma travessia por territórios 
cénicos que foram deste teatro.

The TNSJ holds guided tours of its 
two national monuments: the São 
João Theatre itself, designed at the 
beginning of the 1900s by Marques 
da Silva, and the São Bento da 
Vitória Monastery, built during the 
1600s and 1700s and considered 
one of the city’s foremost religious 
edifices. Featuring English, 
French and Spanish translations 
– and now also a videoguide with 
Portuguese Sign Language –, 
the guided tours to the São João 
Theatre focus on its auditorium, 
rehearsal room, dressing rooms 
and technical departments; as for 
the Monastery, visitors will become 
acquainted with its magnificent 
Grand Cloister, the former room 
of the Military Court and the 
TNSJ Documentation Centre, 
as well as the exhibition Noites 
Brancas [White Nights], a journey 
through scenic territories that once 
belonged to this theatre.

Visitas Guiadas
Guided Tours
Teatro Nacional São João
Mosteiro de São Bento da Vitóra

Público em geral · Teatro Nacional São João
De terça-feira a sábado, às 12:30, para um 
número não superior a 20 pessoas.
Terceiro sábado do mês, às 12:30, também  
com intérprete de língua gestual portuguesa.
Preço: € 5,00 por pessoa.
Mosteiro de São Bento da Vitória
De segunda a sexta-feira, às 12:00, e primeiro 
domingo do mês, às 15:00, para um número 
não superior a 30 pessoas.
Primeiro domingo do mês, às 15:00, também 
com intérprete de língua gestual portuguesa.
Preço: € 3,00 por pessoa.
Entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, 
desde que acompanhadas por adultos.

Bilhete conjunto TNSJ+MSBV: € 6,00

Grupos escolares
De segunda a sexta-feira, mediante reserva 
prévia, para grupos não superiores a 20 (TNSJ) 
ou 30 (MSBV) pessoas.
Entrada gratuita.

O TNSJ reserva-se o direito de não realizar a 
visita, caso se verifique incompatibilidade com 
outras atividades do teatro. Para efetuar a sua 
reserva, contacte o departamento de Relações 
Públicas (T 22 340 19 56; endereço eletrónico 
relacoespublicas@tnsj.pt) ou ligue para o 
número verde 800-10-8675.

General public · Teatro Nacional São João
From Tuesday to Saturday, at 12:30, for groups 
of up to 20 people. On the third Saturday of 
every month, at 12:30, the tour includes a 
Portuguese Sign Language interpreter.
Price: € 5,00 per person.
São Bento da Vitória Monastery
From Monday to Friday, at 12:00, and first 
Sunday of every month, at 15:00, for groups  
of up to 30 people. On the first Sunday of every 
month, at 15:00, the tour includes a Portuguese 
Sign Language interpreter.
Price: € 3,00 per person.
Free entrance for children up to 10 years of age, 
provided they are accompanied by an adult.

Joint ticket TNSJ+MSBV: € 6,00

School groups
From Monday to Friday, by previous 
reservation, for groups of up to 20 (TNSJ)  
or 30 (MSBV) people.
Free entrance.

The TNSJ reserves the right to not carry out 
the guided tour, in the event of it interfering 
with the theatre’s other activities. To make 
your reservation, please contact our Public 
Relations department (call +351 22 340 19 56; 
e-mail relacoespublicas@tnsj.pt) or else call 
800-10-8675.
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April and May at the TNSJ

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

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

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

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

estreia premiere

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

estreia premiere

Muros
MSBV · 27-29 abr apr
qui thu 21:30 sex fri 19:00 sáb sat 18:30
Festival DDD – Dias da Dança  
DDD – Days of Dance Festival
coreografia choreographed by Né Barros
coprodução co-produced by Balleteatro,  
CCB, TNSJ

A Perna Esquerda  
de Tchaikovski
TNSJ · 5+6 mai may
sex fri 21:30 sáb sat 18:30
Festival DDD – Dias da Dança  
DDD – Days of Dance Festival
texto e direção written and directed by  
Tiago Rodrigues
produção produced by  
Companhia Nacional de Bailado

Nicht Schlafen
TNSJ · 8+9 mai may
seg+ter mon+tue 21:30
Festival DDD – Dias da Dança  
DDD – Days of Dance Festival
direção directed by Alain Platel
produção produced by les ballets C de la B

Assinaturas 
Março –  
Maio 2017
Subscriptions 
March –  
May 2017
3 espetáculos shows 
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows 
50% desconto discount

O Nosso Desporto Favorito – 
Futuro Distante
TeCA · 18-28 mai may
qua wed 19:00 qui-sáb thu-sat 21:00  
dom sun 16:00
texto e encenação written and directed by 
Gonçalo Waddington
coprodução co-produced by  
São Luiz Teatro Municipal, TNSJ

Lastro
MSBV · 18 mai may
qui thu 21:00
coreografia choreographed by Né Barros
coprodução co-produced by Balleteatro, 
Culturgest, Teatro Municipal do Porto

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

Leituras no Mosteiro
MSBV · 18 abr apr + 16 mai may
ter tue 21:00
coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga

Pé de Dança
TNSJ · 29 abr apr
sáb sat 11:00-13:00
Oficina de movimento Movement workshop
orientação guidance Né Barros
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Informações Information  
800 -10 -8675 
(Número grátis a partir  
de qualquer rede 
Toll -free number)
bilheteira@tnsj.pt

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

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

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

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

· Protocolos empresariais
 Corporate partners

 desconto discount 30%
· Cartão Estudante  
Student Card

· Maiores de 65 anos  
Over 65 years old 

· Profissionais de Teatro  
Theatre Professionals

· Quarta -feira Wednesday 

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

Bilhetes
Tickets

Atendimento  
e Bilheteira
Reception  
and Box -office

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

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

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 -102 Porto

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

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

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

Edição Published by
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