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O que é feito do homem quando a 
violência da guerra põe em causa a própria 
definição de humanidade? Génio irado 
mas compassivo, Karl Kraus mergulhou no 
pandemónio da Grande Guerra (1914 ‑1918) 
e de lá regressou com duas centenas de 
cenas da “humanidade em decomposição”. 
Os Últimos Dias da Humanidade (1915 ‑
‑1922) é uma crónica desses dias 
sangrentos que viram nascer a era da 
industrialização da morte, da mentira, da 
estupidez. Mas é também um laboratório 
de escrita experimental a que alguém já 
chamou a “obra ‑prima submersa do teatro 
do século XX”. Um teatro da citação, da 
repetição, da montagem, numa palavra, 
do contraste: personagens e documentos 
“reais” são vivificados pela imaginação 
satírica do autor, a atrocidade anda de mãos 
dadas com a futilidade. Os encenadores 
Nuno Carinhas e Nuno M Cardoso instalam 
este “horror risonho” na plateia do TNSJ, 
aqui transformada num estaleiro de formas 
em construção: cidade, trincheira, arsenal 
de memórias e aparições. Do monumental 
edifício original, extraímos uma dramaturgia 
que respeita a progressão cronológica da 
guerra. Uma longa jornada que dividimos 
em três partes, a visitar alternadamente 
ou de um só fôlego. Começamos com 
um burlesco funeral de “terceira classe” 
e terminamos com a voz grave de Deus. 
“Contrastes assim só os há na guerra!”, 
vamos ouvir dizer…

What happens to man when 

the violence of war jeopardises 

the very definition of mankind? 

An angry but compassionate 

genius, Karl Kraus dived into the 

pandemonium of the Great War 

(1914 ‑1918) and returned with 

two hundred scenes reflecting 

“mankind’s fallen state”. The Last 
Days of Mankind (1915 ‑1922) is a 

chronicle of those blood ‑soaked 

days that saw the birth of the 

age of industrial death, lies and 

stupidity. But it is also a laboratory 

of experimental writing that was 

once called “the submerged 

masterpiece of 20th century 

theatre”. A theatre of quotation, 

repetition, editing… in a word, 

of contrast: “real” characters and 

documents are vivified by the 

author’s satirical imagination, 

atrocity and futility walk hand‑

‑ in ‑hand. Stage directors Nuno 
Carinhas and Nuno M Cardoso 

bring this “laughing horror” to the 

stalls of the TNSJ, transformed into 

a construction site of forms: a city, 

a trench, an arsenal of memories 

and apparitions. Out of the 

monumental original building, we 

have extracted a dramaturgy that 

follows the chronological progress 

of the war. This long journey was 

divided into three parts, which 

may be seen separately or all at 

once. It begins with a burlesque 

“third class” funeral and ends with 

God’s deep voice. “Such contrasts 

you’ll only find here at the front!”, 

someone will say…

tradução translated by  
António Sousa Ribeiro
dramaturgia dramaturgy
Nuno Carinhas
Nuno M Cardoso
João Luís Pereira
Pedro Sobrado

cenografia e figurinos  
set design and costumes  
Nuno Carinhas
desenho de luz  
lighting design  
Wilma Moutinho
desenho de som  
sound design  
Francisco Leal

música music  
Jonathan Saldanha
vídeo video  
Pedro Filipe Marques
assistência de encenação  
direction assistance  
Mafalda Lencastre

interpretação cast  
Ana Mafalda Pereira
Andreia Ruivo
António Durães
Benedita Pereira
Diana Sá
João Cardoso
Joana Africano
João Castro
João Lourenço

Mafalda Canhola
Marcello Urgeghe
Maria Inês Peixoto
Miguel Loureiro
Paulo Calatré
Paulo Freixinho
Pedro Almendra
Raquel Cunha
Rita Pinheiro
Sara Barros Leitão
Teresa Arcanjo
Tiago Sarmento

produção produced by  
TNSJ

M/12 anos  
Ages 12 and up

Os Últimos 
Dias da 
Humanidade
de by Karl Kraus 
encenação directed by Nuno Carinhas, Nuno M Cardoso

27 out oct – 19 nov · estreia nacional  
national premiere · english subtitles Teatro 

Nacional 
São João
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 CALENDÁRIO SCHEDULE

I Esta Grande Época This Age of Grandeur (27, 30 out oct; 4, 9, 12, 17 nov)
II Guerra é Guerra War is War (28 out oct; 2, 5, 10, 13, 18 nov)
III A Última Noite The Final Night (29 out oct; 3, 6, 11, 16 nov)
 qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00

 Assinatura “Trilogia” “Trilogy” Subscription € 20,00
 Acesso garantido às três partes do espetáculo.  

Ensures access to the show’s three parts. 

 Sessão Especial Special Performance  
Esta Grande Época + Guerra é Guerra + A Última Noite 

 19 nov sáb sat 15:00 ‑23:00

 Bilhete “Sessão Especial” “Special Performance” Ticket € 20,00
 A sessão terá início às 15:00 e prolonga ‑se até às 23:00, com a realização de dois intervalos.  

The performance will begin at 15:00 and end at 23:00, with two intermissions.

LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA + AUDIODESCRIÇÃO
PORTUGUESE SIGN LANGUAGE + AUDIO DESCRIPTION

Esta Grande Época This Age of Grandeur
30 out oct · dom sun 16:00

A Última Noite The Final Night
6 nov · dom sun 16:00

Guerra é Guerra War is War
13 nov · dom sun 16:00

O ETERNO DESCONTENTE: Se em 1914 tivesse 
existido um homem de Estado com 
fantasia suficiente para saber que em 
1918 os fósforos não pegariam, não teria 
incendiado o mundo! Teria visto também 
a guerra que se preparava para declarar 
e, além disso, a paz, em que toda esta 
desgraça se há ‑de prolongar e crescer.
O OTIMISTA: Mas quando chegar a paz…
O ETERNO DESCONTENTE: …há ‑de começar 
a guerra!

GRUMBLER: If a statesman alive in 1914 had had 
enough imagination to known that a match would not 
light in 1918, he would not have set the world on fire! 
He would have visualized the war he was about to 
declare, and the peace as well, with all the growing 
misery it would, and will, bring.
OPTIMIST: But when peace finally comes… 
GRUMBLER: …then the war begins! 

Karl Kraus
Os Últimos Dias da Humanidade  
The Last Days of Mankind



TNSJ · 12 nov · sáb sat 16:00+18:30

Os Últimos Dias 
da Humanidade
com with António Sousa Ribeiro, João Barrento 

Versão integral Unabridged edition
de by Karl Kraus
tradução translated by António Sousa Ribeiro
edição edition TNSJ/Húmus

Laboratórios  
do apocalipse
com with António Sousa Ribeiro, Cândida Pinto,  
José Pacheco Pereira, Rui Bebiano

moderação host Bruno Monteiro
organização organisation TNSJ

“Nós, habitantes do laboratório do 
apocalipse…” Foi nestes termos que Karl 
Kraus se designou a si mesmo e aos seus 
contemporâneos. Durante a carreira de  
Os Últimos Dias da Humanidade, 
debatemos esse acontecimento 
desmesurado – o da conflagração mundial 
de 1914 ‑18 e o da obra que procurou 
nomear o inominável e representar o 
irrepresentável… Como ler esse teatro de 
guerra, repleto de vozes, rostos, memórias, 
cartazes, jornais, rumores, escombros e 
aparições? O que resta da Grande Guerra 
no nosso presente? Quanto dela é ainda 
nosso? Ao tradutor da obra, António  
Sousa Ribeiro, juntam ‑se os historiadores 
José Pacheco Pereira e Rui Bebiano e a 
repórter de guerra Cândida Pinto, para 
interrogar estes nossos últimos dias, nos 
quais se enleiam as questões da política, 
da história, da técnica, dos media e da 
linguagem. Em seguida, um dos nossos 
mais destacados germanistas – João 
Barrento – faz a apresentação da primeira 
edição integral em língua portuguesa de 
Os Últimos Dias da Humanidade, essa espécie 
de Grande Muralha da China. Uma muralha 
inacabada, pois o grande autor satírico 
austríaco bem lhe poderia ter acrescentado 
outras “cem mil cenas”…

“ We, who dwell in the laboratory of 

the apocalypse...” These were the 

words Karl Kraus used to describe 

himself and his contemporaries. 

During the stage run of The Last 

Days of Mankind, we will discuss 

this immeasurable double event – 

the world conflagration of 1914 ‑18 

and the book that tried to name 

the unnameable and describe the 

undescribable… How should we 

read that theatre of war, filled with 

voices, faces, memories, posters, 

newspapers, rumours, rubble and 

apparitions? What is left of the 

Great War in our present? How 

much of it is still a part of us? The 

book’s translator, António Sousa 
Ribeiro, joins historians José 
Pacheco Pereira and Rui Bebiano 

and war reporter Cândida Pinto 

to inquire into our own last days, 

in which political, historical, 

technical, mediatic and linguistic 

issues inextricably mix. Then, 

one of the foremost Portuguese 

specialists in German culture – 

João Barrento – will introduce 

the first full Portuguese edition of 

The Last Days of Mankind, that 

Great Wall of China among books. 

An unfinished wall, for the great 

satirical writer could have added 

to it some “hundred thousand 

scenes” more…

Conferência Conference

Lançamento de livro Book launch
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Três espetáculos, duas sessões de leitura, 
uma oficina de escrita. Um tríptico feito 
de palcos, livros e atos de formação. 
Durante duas intensas semanas, o Teatro 
da Rainha e o TNSJ colocam em marcha 
uma Maratona de Formas Breves no 
Mosteiro de São Bento da Vitória. O título 
desconcerta, ao justapor as ideias de 
resistência e brevidade. As peças curtas 
conciliam o aparentemente inconciliável: 
mínimos de duração com máximos de 
expressão e concisão dramática, “motivos 
breves de grande alcance”, nas palavras 
pedidas de empréstimo a Mallarmé. Nesta 
Maratona, celebramos a forma breve como 
espaço privilegiado de experimentação, 
de superação das fronteiras do previsível 
ou convencional. Vamos exercitá ‑la na 
companhia de autores contemporâneos 
tão diversos quanto Beckett, Pirandello, 
Sarrazac, Crimp, Motton, Zúñiga ou 
Danan. Um novelo de frases, vozes e gestos 
habita este pequeno teatro do mundo.  
Há pensadores perdidos na noite, palavras 
que sangram, mortos que falam, muros  
que caem… 

Three shows, two reading 

sessions, one writing workshop. 

A triptych of stages, books and 

training actions. Over an intense 

fortnight, Teatro da Rainha and 

the TNSJ will set in motion a 

Short Form Marathon at the São 

Bento da Vitória Monastery. The 

title is somewhat disconcerting, 

as it juxtaposes the notions of 

endurance and brevity. The short 

plays reconcile the seemingly 

irreconcilable: minimal duration 

with maximal dramatic expression 

and concision, what Mallarmé 

described as “brief motifs of vast 

import”. With this Marathon, we 

celebrate the short form as the 

perfect place for experimenting, 

for transcending the boundaries 

of the predictable or conventional. 

We will explore it in the company 

of such contemporary authors 

as Beckett, Pirandello, Sarrazac, 

Crimp, Motton, Zúñiga or Danan. 

A tangle of sentences, voices and 

gestures inhabits this tiny theatre 

of the world. Thinkers wander lost 

in the night, words bleed, the dead 

speak, walls fall down… 

2 ‑18 nov

Mosteiro
São Bento
da Vitória

Maratona 
de Formas 
Breves
Short Form 
Marathon
coorganização co ‑organisation 
Teatro da Rainha, TNSJ
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MSBV · Sala do Tribunal · 4 ‑6 nov 

Morte de um DJ
MSBV · Sala do Tribunal · 12+13 nov

Dramatículos 2
Compilação em cena de três “dramatículos” de Samuel 
Beckett, onde as formas (breves) da morte nos são 
apresentadas como cursos de vida, colocando ‑nos 
perante uma vitalidade resistente e constante, exercida e 
exercitada. Em Eu Não, uma Boca jorra palavras, um fluxo 
incontinente que é uma tentativa de compreender uma 
história de vida bastarda. Em Ato Sem Palavras I, um corpo 
humano é tiranizado numa caixa de cena prisional que 
funciona como máquina de tortura. Em Cadeira de Embalar, 
cuja forma cadenciada embala a personagem para a outra 
vida, uma voz gravada repete à exaustão uma fala, dobrada 
pontualmente em cena. O que Beckett escreve é inesperado 
e cru. Não há histórias inteiras, há fragmentos, digressões 
caóticas, instantes.

A staged compilation of three “dramaticles” by Samuel 
Beckett, in which the (brief) forms of death are presented 
to us as courses of life, confronting us with a hardy and 
constant, exerted and exercised vitality. In Not I, words 
flow out of a Mouth, an incontinent flux that is an attempt 
at understanding a bastardised life story. In Act Without 
Words I, a human body is abused in a prisonal stage box that 
acts as a torture implement. In Rockaby, whose cadenced 
form rocks the character into the other life, a pre ‑recorded 
voice exhaustively repeats a number of lines, now and 
then echoed by the voice on the stage. Beckett’s writing is 
raw and defies expectations. There are no full stories, only 
fragments, chaotic digressions, moments.

Eu Não Not I
Ato Sem Palavras I 
Act Without Words I 
Cadeira de Embalar 
Rockaby 

de by  
Samuel Beckett
encenação  
directed by  
Fernando Mora Ramos

interpretação cast  
Isabel Lopes
Fábio Costa

produção produced by  
Teatro da Rainha

dur. aprox. 
playing time 55’
M/16 anos  
Ages 16 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00

sáb sat 21:00  
dom sun 16:00
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Escrita por Jean ‑Pierre Sarrazac a convite da Radio France 
Culture, por ocasião do 10.º aniversário da queda do 
Muro de Berlim, Morte de um DJ é uma peça radiofónica 
que o encenador Fernando Mora Ramos converte num 
objeto cénico. Nela se sobrepõem o fim de um mundo e 
duas mortes: um suicídio por decisão, outro por exaustão 
espetacular. Às relações reais substituem ‑se projeções 
míticas; aos sentimentos, alucinações. A realidade 
converte ‑se em trip. Morte de um DJ é uma espécie 
de prefiguração da vitória avassaladora do capitalismo 
selvagem sob forma sonora, festivaleira. Lenine é 
definitivamente engolido pela música tecno, o socialismo 
real esvai ‑se no tempo de um megaconcerto.

Written by Jean ‑Pierre Sarrazac for Radio France Culture, 
on the occasion of the 10th anniversary of the fall of the 
Berlin Wall, Morte de um DJ [Death of a DJ] is a radio play 
that is now brought to the stage by director Fernando Mora 
Ramos. In it overlap the end of a world and two deaths by 
suicide: one voluntary, the other by spectacular exhaustion. 
Real relationships are replaced by mythical projections; 
feelings are replaced by hallucinations. Reality becomes 
a delirious trip. Death of a DJ somewhat foreshadows the 
overwhelming victory of unbridled capitalism in its most 
noisy, festive form. Lenin is emphatically drowned by techno 
music, real socialism dissipates during a mega ‑concert. 

de by
Jean ‑Pierre Sarrazac
encenação
directed by
Fernando Mora Ramos

interpretação cast
Maria Quintelas
Alexandre Calçada
Fábio Costa

produção produced by
Teatro da Rainha

dur. aprox.
playing time 1:00
M/14 anos
Ages 14 and up

preço dos bilhetes
ticket prices € 10,00

sex+sáb fri+sat 21:00
dom sun 16:00



MSBV · Sala do Tribunal · 17+18 nov · english subtitles MSBV · Sala de Ensaios  
7 ‑11 nov

MSBV 
Centro de Documentação
2+3 nov

Pensa, Logo Sangra é um heterodoxo ensaio sobre as 
possibilidades do pensamento onde ele é simplesmente 
negado ou aniquilado pela vulgarização absoluta da vida e 
dos comportamentos. A forma poética, lúdica e rítmica das 
peças de Alvaro García de Zúñiga (s/t e Remaining Calm) 
abre as portas às ideias de pensamento sugeridas pelas 
ficções que se lhe seguem. Joseph Danan coloca em trânsito 
um Homem que Queria (não) Ser Sábio, monólogo de um 
pensador à deriva numa noite onde se joga o adultério, o 
suicídio. Gregory Motton (Um Monólogo) elege a memória 
como virtude de ação e ataca o “presentismo” na figura dos 
papalvos instalados na sua pequenez sem história. Motton é 
amigo dos mortos, e o caso aqui é que os mortos têm coisas a 
dizer. A citação que faz do Livro dos Mortos do Antigo Egipto 
fala ‑nos de uma nova vida que só com a morte começa…

Pensa, Logo Sangra [You Think, Therefore You Bleed] is 
an heterodox meditation on the possibilities of thought 
wherever it is simply denied or anihilated by the complete 
vulgarisation of life and behaviour. The poetic, playful 
and rhythmic works by Alvaro García de Zúñiga (s/t and 
Remaining Calm) usher in the visions of thought suggested 
by the texts that will follow them. Joseph Danan sets 
in motion The Man Who Wanted to Be (Not) Wise, the 
monologue of a thinker wandering in a night where adultery 
and suicide roam. In A Monologue, Gregory Motton elects 
memory as an active virtue, while attacking “presentism” in 
the person of fools settled in their prosaic smallness. Motton 
is a friend of the dead, and the dead have something to say 
here. His quote from the Egyptian Book of the Dead tells us 
of a new life that only begins with death…

Oficina 
de Escrita
Writing 
Workshop

Leituras
Readingss/t e and  

Remaining Calm
de by Alvaro García de Zúñiga

O Homem que  
Queria (não)  
Ser Sábio 
The Man Who 
Wanted to Be  
(Not) Wise
de by Joseph Danan

Um Monólogo  
A Monologue
de by Gregory Motton

encenação 
directed by 
Fernando Mora Ramos

interpretação cast 
António Parra
Fernando Mora Ramos
José Carlos Faria
produção produced by
Teatro da Rainha

dur. aprox. 
playing time 1:40 
M/14 anos 
Ages 14 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices
€ 10,00

qui+sex thu+fri 21:30

Pensa, Logo Sangra

orientação guidance
Jean ‑Pierre Sarrazac
Joseph Danan
Alexandra Moreira da Silva

seg ‑sex mon ‑fri 15:00 ‑18:00 

Jean ‑Pierre Sarrazac e Joseph Danan 
têm uma longa cumplicidade de teatro, de 
escrita, de ensino. E de oficinas de escrita. 
Nessa prática, propõem aos participantes um 
conjunto de exercícios que lhes permitirá a 
descoberta de modos de escrever para cena, 
de estruturação de atos da imaginação a partir 
das condicionantes da representação, da 
existência de um palco, de um espaço cénico 
e dos atores, que estão muito para além – num 
lugar imprevisível – do que se possa pensar, 
do que se pensa sobre o teatro e do que seja 
o teatro.

Jean ‑Pierre Sarrazac and Joseph Danan 
have long been partners in theatre, in writing, 
in teaching. And writing workshops. Here, 
participants are given a set of exercises that will 
allow them to discover ways of writing for the 
theatre, structuring imaginative actions within 
the constraints of dramatic performance, of the 
stage, of the scenic space and of the actors, 
which quite transcend, in their unpredictability, 
whatever may be thought, about theatre or 
about what theatre is.

O Homem da Flor na Boca The Man with the 
Flower in His Mouth, de by Luigi Pirandello
Into The Little Hill, de by Martin Crimp

qua+qui wed+thu 18:30 ‑20:30

Como preâmbulo desta Maratona de Formas 
Breves, Isabel Lopes e Fernando Mora Ramos 
dirigem e comentam a leitura de dois textos 
no Centro de Documentação do TNSJ. No 
primeiro, o anonimato das personagens de 
Luigi Pirandello, a paralisia da ação, o lugar 
“quase metafísico” do encontro e o estigma 
da morte fazem lembrar Beckett e os seus 
diálogos de moribundos. No segundo, um 
libreto escrito para uma ópera de George 
Benjamin, Martin Crimp parte de O Flautista 
de Hamelin para compor uma fábula política e 
misteriosa. Numa cidade em crise, um político 
procura ser reeleito e as crianças começam  
a desaparecer…

As a preamble to this Short Form Marathon, 
Isabel Lopes and Fernando Mora Ramos will 
direct and discuss the reading of two texts 
at the TNSJ Documentation Centre. In the 
first, the anonymity of the Luigi Pirandello’s 
characters, the stillness of the action, the “near 
metaphysical” location and the stigma of death 
put us in mind of Beckett and his near ‑death 
dialogues. In the second, a libretto for an opera 
by George Benjamin, Martin Crimp uses The 
Pied Piper of Hamelin as raw materials for the 
composition of a mysterious political fable. In 
a city under crisis, a politician tries to be re‑
‑elected and children start disappearing… 
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moderação host
Fátima Vieira

organização organisation 
Câmara Municipal  
do Porto
TNSJ

Conferência integrada no 
projeto Fórum do Futuro 
2016, comissariado pelo 
Pelouro da Cultura da 
Câmara Municipal do 
Porto. This conference is 
part of Forum of the Future 
2016, organised by the 
Cultural Department of 
the Porto City Council.

entrada gratuita  
free entrance

tradução simultânea 
simultaneous 
interpretation

sáb sat 16:00

Fórum  
do 
Futuro
com with Tahar Ben Jelloun

Violência e barbárie
Violence and barbarism 

5 nov · Conferência Conference

Mosteiro
São Bento
da Vitória

“Mas quando chegar a paz…”, começa 
por dizer o Otimista, “…há ‑de começar 
a guerra!”, atalha o Eterno Descontente. 
Os Últimos Dias da Humanidade, de Karl 
Kraus, a grande aposta programática 
do TNSJ neste ano de 2016, podem 
ser lidos como os primeiros dias de um 
mundo que vive numa guerra perpétua… 
As democracias ocidentais veem ‑se 
hoje sobressaltadas por experiências de 
violência e barbárie, como os ataques 
terroristas islâmicos, e noutras regiões 
a tragédia da guerra amplia o seu rasto 
sangrento, fazendo de Alepo o seu símbolo 
mais terrível. Sobre este estado do mundo, 
a que se associam o crescimento do 
populismo e o aumento da xenofobia, 
é importante ouvir o escritor franco‑
‑marroquino Tahar Ben Jelloun (1944), 
conhecido pelo seu comprometimento com 
a causa dos direitos humanos e pela crença 
no papel do escritor “que critica, denuncia, 
intervém”. Primeiro autor magrebino  
a vencer o Prémio Goncourt, em 1987,  
e distinguido em 2011 com o Prémio da Paz 
Erich Maria Remarque, Tahar Ben Jelloun 
tem intervindo tanto sobre a situação 
dos subúrbios e do racismo em França 
como sobre o conflito na Chechénia, 
os massacres na Argélia ou a Primavera 
Árabe, movimento que, escreveu, “não  
tem paralelo na história recente do mundo,  
a não ser com a Revolução dos Cravos  
em Portugal”.

“ But when peace finally comes…”, 

says the Optimist, “…then 

the war begins!”, finishes the 

Grumbler. Karl Kraus’ The Last 

Days of Mankind, the TNSJ’s most 

ambitious stage production for 

2016, can be read as the first days 

of a world that lives in a state of 

perpetual war… In our present 

time, Western democracies are 

troubled by devastating eruptions 

of violence and barbarism, such 

as Islamic terrorist attacks, while 

the tragedy of war spreads its 

bloody trails across other regions 

of the globe, with Aleppo as 

its most frightening emblem. 

Regarding this state of the world, 

it is important to hear the voice 

of French ‑Moroccan writer 

Tahar Ben Jelloun (1944), a man 

known for his commitment to the 

cause of human rights and for 

his belief in the importance of 

writers “who criticise, denounce, 

intervene”. In 1987, he became 

the first Maghrebi author to win 

the Goncourt Prize and in 2011 

he was awarded the Erich Maria 

Remarque Peace Prize. Tahar 

Ben Jelloun has commented on 

the conditions of French suburbs 

and racism in France, as well as 

on the Chechenya conflict, the 

massacres in Algeria and the 

Arab Spring, a movement that, 

according to him, “has no parallel 

in recent world history, except the 

Portuguese Carnation Revolution”.
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Um tradutor, Henrique, como um príncipe 
precário. Quer mudar Shakespeare para 
português, mas tem de passar os dias a 
fazer traduções técnicas de empilhadoras 
e autoclismos para ganhar a vida. É preciso 
pagar casa, carro, eletricidade, água, gás, 
internet, seguros, impostos, telemóvel, 
etc. Iolanda, a mulher, trabalha como 
educadora de infância. Sonha ter filhos, 
mas só quando conseguirem “alguma 
estabilidade”. E há ainda Miriam, a mulher‑
‑a ‑dias, passeando o seu desprezo tão 
sedutor pela sala de estar. Henrique vive 
a vida aos poucos, deixando ‑se ir – até 
que conhece Falstaff, o gordo genial de 
Shakespeare. Uma visão real, mais real 
que irritações quotidianas e frustrações, 
que este tempo triste feito de tempos 
mortos. E a partir daí, a vida vem toda de 
uma vez… É contra este pano de fundo, 
suburbano e shakespeariano, que acontece 
Henrique IV, Parte 3, espetáculo em 
que o dramaturgo Jacinto Lucas Pires 
assume desassombradamente o papel 
de encenador. Uma nova criação de uma 
jovem companhia cheia de personalidade – 
Ninguém –, nascida desse zé ‑ninguém 
e herói português chamado Adalberto 
Silva Silva, espetáculo que apresentámos 
em 2013, no mesmo TeCA onde agora 
se estreia a Parte 3 que Shakespeare 
desconhecia do seu Henrique IV.

A translator, Henrique, as a 

precarious prince. He wants 

to render Shakespeare into 

Portuguese, but instead must 

spend his days churning out 

technical translations for pallet 

trucks and toilet flushes in order to 

make a living. Money is needed for 

the house, car, electricity, water, 

gas, internet, insurance, taxes, 

mobile phone, etc. Iolanda, his 

wife, teaches at a nursery school. 

She dreams of having children, 

but only once they have achieved 

“some stability”. And there is also 

Miriam, the cleaning lady, who 

parades her most seductive disdain 

across the living room. Henrique 

lives life slowly, going with the 

flow – until he meets Falstaff, 

Shakespeare’s fat genius. A real 

vision, more real than everyday 

annoyances and frustrations, 

more real than this sad time filled 

with downtimes. And then, all life 

rushes in at once… It is against 

this suburban and Shakespearean 

background that Henrique IV, 
Parte 3 takes place: a show in 

which playwright Jacinto Lucas 
Pires boldly takes on the role of 

stage director. A new creation by 

Ninguém, a young company full 

of personality that emerged out 

of that nonentity and Portuguese 

hero named Adalberto Silva Silva, 

a show we premiered in 2013, at 

the same TeCA that now hosts this 

unbeknownst ‑to ‑Shakespeare Part 3 

to his Henry IV.

cenografia e figurinos
set design and costumes 
Sara Amado
desenho de luz
lighting design
Nuno Meira

interpretação cast
Ivo Alexandre
Luís Araújo
Paula Diogo
Anabela Faustino

coprodução
co ‑produced by 
Ninguém
TNSJ

dur. aprox.  
playing time 1:15
M/14 anos 
Ages 14 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

qua ‑sáb wed ‑sat 21:00 
dom sun 16:00

texto e encenação 
written and directed by 
Jacinto Lucas Pires

9 ‑13 nov · estreia premiere

Henrique 
IV,
Parte 3

Teatro 
Carlos 
Alberto
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TNSJ · 17+18+20 nov
Subterrâneo

MSBV · 17+18 nov
Pensa, Logo Sangra

Teatro Rivoli · 18 nov
What a Rogue am I!

TNSJ · 19 nov
sáb sat 15:00 ‑23:00
Os Últimos Dias  
da Humanidade

TeCA · 20 nov
Neva

MSBV · 18 nov
Mesa ‑redonda
Round table
Economia, 
Arte, Europa

MSBV · 20 nov
Assembleia ‑Geral  
da UTE

coorganização
co ‑organisation
TNSJ
Union des Théâtres  
de l’Europe
com o apoio da
with the support of 
Câmara Municipal  
do Porto

Membro da União dos Teatros da 
Europa desde 2003, o TNSJ acolhe, pela 
segunda vez, a Assembleia ‑Geral desta 
organização que congrega alguns dos 
mais importantes teatros públicos do 
espaço europeu. Ocasião propícia para 
realizar uma mostra do teatro que vimos 
produzindo e programando, mas também 
para abrir um espaço de reflexão crítica 
sobre os caminhos da arte e da economia 
numa velha Europa tida por decadente, 
atravessada por divisões profundas, e 
o papel da cultura na vida das cidades. 
Para além da épica apresentação, num 
único dia, das três partes de Os Últimos 
Dias da Humanidade, o showcase 
envolve a participação de companhias 
e projetos teatrais como o Ao Cabo 
Teatro, o Teatro Experimental do Porto, 
o Teatro da Rainha e O Lince Viaja. Das 
formas breves de Pensa, Logo Sangra 
ao teatro de longo curso de Os Últimos 
Dias da Humanidade, do caos babélico 
da consciência humana dramatizada por 
Dostoiévski às revisitações tchekhovianas 
de um dramaturgo chileno, passando 
pela incursão da dramaturgia portuguesa 
na literatura britânica do pós ‑guerra, 
celebra ‑se, em quatro dias, uma ideia de 
cruzamento e pluralidade própria  
do “Teatro de Arte”.

A member of the Union des 

Théâtres de l’Europe since 2003, 

the TNSJ hosts for the second 

time the General Assembly of this 

organisation, which congregates 

some of the most important 

European public theatres. This 

is an appropriate occasion, not 

only to present a showcase of 

the theatre we have produced 

or hosted, but also to create a 

platform for the critical study  

of the paths of art and economy 

in a Europe that is perceived 

as decadent and riven by deep 

divisions, and the role of culture 

in the life of the cities. Besides 

the epic presentation, over a 

single day, of the three parts of 

The Last Days of Mankind, our 

showcase will feature various 

theatre companies and projects, 

such as Ao Cabo Teatro, Teatro 

Experimental do Porto, Teatro da 

Rainha and O Lince Viaja. From 

the short forms of You Think, 

Therefore You Bleed to the long‑

‑distance theatre of The Last Days 

of Mankind, from the Babelian 

chaos of human consciousness as 

dramatised by Dostoyevsky to a 

Chilean playwright’s Chekhovian 

revisitation, not forgetting a 

Portuguese dramatic incursion 

into post ‑war British literature, 

we will celebrate, over four days, 

an ideal of crossbreeding and 

plurality that befits “Art Theatre”.

Show-
case/
UTE

TNSJ + TeCA + MSBV
17 ‑20 nov
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TNSJ · Salão Nobre · 17+18+20 nov
 english subtitles

Subterrâneo
O fim dos fins é não fazer nada

Teatro Rivoli · 18 nov 
estreia premiere · english subtitles

What a  
Rogue am I!

Enquanto ator, Nuno Cardoso regressa ao mundo “estranho, 
áspero e louco” que Dostoiévski levantou em Cadernos do 
Subterrâneo (1864). Subterrâneo oferece um palco à voz de 
um homem acossado, num monólogo que constantemente 
se reinventa como falso diálogo com interlocutores 
imaginários, fingindo respostas que de imediato desmonta, 
num jogo de espelhos onde fuga e confronto se equivalem. 
Ao olhar para este homem, hoje, o encenador Luís Araújo 
ousou “oferecer ‑lhe as oportunidades do séc. XXI”, que é 
como quem diz, “o espaço e os mecanismos usados pelos 
profetas do life coaching, do empreendedorismo e do 
motivational speaking, pelos que fingem ou acreditam ter 
respostas, a salvação”. No Salão Nobre do TNSJ, lugar de 
festa e brilho, expõe ‑se provocatoriamente o desconforto 
de um “homem doente”, “mau” e “antipático”…

Nuno Cardoso returns, as an actor, to the “strange, 
harsh and insane” world which Dostoyevsky described 
in Notes from the Underground (1864). Subterrâneo 
[Underground] brings to the stage the voice of a haunted 
man, in a monologue that constantly reinvents itself as a 
faux dialogue with imaginary interlocutors, whose fictive 
answers are promptly taken apart, in a play of mirrors 
where flight and confrontation become equivalent. Looking 
at this man with modern eyes, stage director Luís Araújo 
dared to give him “the facilities and resources used by the 
gurus of life ‑coaching, entrepreneurialism and motivational 
speaking, by those who pretend to have the answers 
that will save you”. The TNSJ’s Grand Hall, a place of 
glittering celebration, becomes a provocative venue for the 
discomfort of a “sick”, “mean” and “unpleasant” man…

“ Oh, what a rogue and peasant slave am I!” (“Ai, como eu 
sou vilão, boçal, escravo!”) É do desencanto de Hamlet que 
vem o título, mas a matéria de que se faz a nova criação 
do Teatro Experimental do Porto é sobretudo devedora 
de uma constelação de romances britânicos do pós‑
‑Segunda Guerra Mundial, onde encontramos um tipo de 
anti ‑herói conhecido por rogue – alguém que facilmente 
tomaríamos por um vagabundo, um marginal, uma criatura 
sem princípios, uma carta fora do baralho. Com texto de 
Rui Pina Coelho, What a Rogue am I! dialoga com obras 
de escritores como Joyce Cary, Iris Murdoch, John Wain, 
Kingsley Amis, John Braine e Alan Sillitoe, confrontando‑
‑nos com um casal que lembra parelhas como as de Bonnie 
e Clyde ou Mickey e Mallory de Natural Born Killers… 
Uma nova etapa no percurso de questionamento social, 
político e filosófico que o encenador Gonçalo Amorim vem 
desenvolvendo à frente do TEP

“ Oh, what a rogue and peasant slave am I!” The title stems 
from Hamlet’s disenchantment, but the raw materials for 
the new production of Teatro Experimental do Porto come 
largely from a constellation of post ‑WWII British novels, 
in which we find a type of antihero known as a rogue – 
someone whom we could easily mistake for a tramp, an 
outlaw, a creature without principles, a wild card. Written 
by Rui Pina Coelho, What a Rogue am I! dialogues with 
works by Joyce Cary, Iris Murdoch, John Wain, Kingsley 
Amis, John Braine and Alan Sillitoe, confronting us with 
a couple in the style of Bonnie and Clyde, or Natural Born 
Killers Mickey and Mallory… Here we have a new phase in 
stage director Gonçalo Amorim’s journey of social, political 
and philosophical problematisation.

a partir de  
based upon  
Cadernos do 
Subterrâneo 
de by  
Fiódor Dostoiévski
encenação  
directed by  
Luís Araújo

interpretação cast  
Nuno Cardoso
coprodução co ‑produced by  
Ao Cabo Teatro  
Centro Cultural Vila Flor  
Centro de Arte de Ovar  
Theatro Circo

estreia opening  
15Jan2016 
Centro Cultural 
Vila Flor (Guimarães)
dur. aprox. playing time 1:15
M/12 anos  
Ages 12 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 5,00

qui+sex+dom  
thu+fri+sun  
19:00

texto written by
Rui Pina Coelho 
encenação
directed by
Gonçalo Amorim

interpretação cast
Ana Brandão
Cláudio da Silva

coprodução co ‑produced by 
Teatro Experimental do Porto
Teatro Municipal do Porto

preço dos bilhetes 
ticket prices
€ 7,50

bilhetes tickets
Teatro Rivoli
 
+ Info 
http://teatromunicipaldoporto.pt

sex fri 21:30



MSBV · Claustro · 18 nov · Mesa ‑redonda Round table

Economia, 
Arte, Europa
Economics, Art and Europe

É considerado um dos maiores talentos da atualidade no 
domínio do pensamento económico: Tomáš Sedlácek, 
autor que vem questionando uma série de lugares ‑comuns 
da economia, entendendo ‑a como um fenómeno cultural 
indissociável do mito, do pensamento filosófico, da 
antropologia, da religião, das artes. Coorganizada pelo TNSJ 
e pela UTE, a mesa ‑redonda Economia, Arte e Europa conta 
também com Sergio Escobar, diretor do Piccolo Teatro di 
Milano, personalidade com uma vasta experiência no domínio 
do teatro e da ópera, e Rui Moreira, presidente da Câmara 
Municipal do Porto, cuja ação tem atribuído à cultura e ao 
conhecimento um lugar de destaque nas dinâmicas da cidade. 
Nuno Carinhas, diretor artístico do TNSJ, toma igualmente 
parte da discussão, bem como Francisca Carneiro 
Fernandes, presidente do Conselho de Administração, 
assegurando a condução deste encontro dirigido não apenas 
a economistas, agentes culturais e artistas, mas a todos os 
que se definem a si próprios como cidadãos.

Many call him one of the most important living names in the 
field of economics: Tomáš Sedlácek, an author who has 
brought into question a number of clichés regarding economics, 
which is, according to him, a cultural phenomenon that is 
inseparable from myth, philosophy, anthropology, religion and 
the arts. Economics, Art and Europe, a conference organised 
by the TNSJ and the UTE, will also feature Sergio Escobar, 
director of Piccolo Teatro di Milano, a man of wide experience in 
the fields of the theatre and opera, and Rui Moreira, the Mayor 
of Porto, whose work comprises giving culture and knowledge 
an important place in the city’s life. Nuno Carinhas, artistic 
director of the TNSJ, will also take part in the discussion, as 
well as Francisca Carneiro Fernandes, president of the TNSJ’s 
Administrative Board, who will host this meeting, whose target 
audience comprises not just economists, cultural operators and 
artists, but all those who define themselves as citizens.

com with  
Tomáš Sedlácek
Sergio Escobar
Rui Moreira  
Nuno Carinhas
moderação host 
Francisca Carneiro 
Fernandes

coorganização co ‑organisation  
TNSJ, Union des Théâtres de 
l’Europe no âmbito do programa  
da UTE in context of the network  
programme of the UTE  
Conflict Zones
com o apoio de  
with the support of the  
“Creative Europe”  
Programme of the  
European Union

Encontro com  
tradução simultânea.  
entrada gratuita
Simultaneous  
translation available.  
free entrance

sex fri 15:30 ‑18:00

TeCA · 20 nov
english subtitles

Neva
Ator que protagonizou algumas das mais marcantes 
produções do TNSJ, João Reis encenou recentemente 
uma peça que imbrica o mundo do teatro e o teatro do 
mundo. Agora, que com Os Últimos Dias da Humanidade 
pomos em perspetiva as grandes convulsões do século XX, 
regressamos a Neva, do chileno Guillermo Calderón.  
A peça inscreve ‑nos no “domingo sangrento” de 1905, em 
São Petersburgo. Enquanto a guarda do czar abre fogo 
sobre uma multidão de operários, duas atrizes e um ator 
fecham ‑se num teatro para ensaiar O Cerejal de Tchékhov. 
Uma delas é Olga Knipper, atriz do Teatro de Arte de 
Moscovo e viúva do dramaturgo russo. Entre incertezas 
artísticas e impasses políticos, os três atores contêm 
multidões, representam vários papéis, dão corpo  
a personagens fictícias e a figuras reais, como se se tratasse 
de um psicodrama em que pequenas histórias e a grande 
História se enleiam…

After playing lead roles in some of the TNSJ’s most 
important productions, João Reis recently staged a piece 
that interweaves the world of the theatre with the theatre 
of the world. Now, as our production of The Last Days of 
Mankind puts into perspective the major convulsions of 
the 20th century, we return to Neva, by Chilean author 
Guillermo Calderón. The play takes us to the “bloody 
Sunday” of 1905, in St Petersburg. As the Imperial Guard 
open fire on a crowd of workers, three actors shut 
themselves in a theatre to rehearse Chekhov’s The Cherry 
Orchard. One of them is Olga Knipper, the widow of the 
Russian playwright. Amidst artistic uncertainty and political 
deadlock, the three players incorporate multitudes, play a 
variety of roles, embody fictional characters and real ‑life 
figures, as if in a psychodrama in which small stories and 
History interweave…

de by
Guillermo Calderón
encenação
directed by
João Reis

interpretação cast 
Lígia Roque
Cristóvão Campos
Sara Barros Leitão

coprodução co ‑produced by 
O Lince Viaja
TNSJ

estreia opening 
29Out2015 
Teatro Carlos Alberto (Porto)
dur. aprox. playing time 2:00
M/14 anos Ages 14 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

dom sun 17:00
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Em Espírito do Lugar 2.0 (2016), espetáculo‑  
‑percurso pela Cantareira/Foz do Douro,  
a Circolando ficcionou um território 
humano projetado num horizonte de mar, 
rio e céu. Com Climas, a companhia 
regressa a um palco convencional, 
lugar fechado e climatizado, espécie de 
estação meteorológica ou laboratório 
de formas artísticas a partir das quais se 
pode cumprir o desígnio goethiano de 
“reintegrar o céu na paisagem humana”. 
André Braga e Cláudia Figueiredo tomam 
como ponto de partida deste projeto o 
Diário das Nuvens, obra onde Goethe 
defende a ideia de que a observação atenta 
da natureza poderá desenvolver no homem 
uma outra forma de lucidez. Climas desafia 
o potencial performativo destes diálogos 
felizes entre poesia e climatologia, 
contemplação e pensamento, explorando 
a vitalidade e a imprevisibilidade de nos 
deixarmos atravessar pelas mais variadas 
forças naturais. Na confluência do teatro 
e da dança, do som e do vídeo, é um 
espetáculo movido pela força de um gesto 
simples: olhar demoradamente um céu 
com nuvens. 

In Espírito do Lugar 2.0 (2016), 

a show/itinerary through 

Cantareira/Foz do Douro, 

Circolando created a fictional 

human territory projected onto a 

horizon of sea, river and sky. With 

Climas [Climates], the company 

returns to a conventional stage, a 

closed, climatised space, a kind of 

weather station or laboratory of 

artistic forms that may fulfill the 

Goethean objective of “returning 

the sky to the human landscape”. 

André Braga and Cláudia 
Figueiredo use as a springboard 

for this project the Cloud Diary, 

a work in which Goethe argues 

that the careful observation of 

nature may develop a new form of 

lucidity in Man. Climas brings out 

the performative potential of these 

joyous dialogues between poetry 

and climatology, contemplation 

and thought, while exploring 

the vitality and unpredictability 

of exposing ourselves to a wide 

variety of natural forces. In the 

confluence of theatre and dance, 

sound and video, this is a show 

driven by the power of a simple 

gesture: to gaze long at the clouds 

in the sky. 

direção e conceção  
do espaço cénico
direction and set design 
André Braga
dramaturgia dramaturgy 
Cláudia Figueiredo 
sonoplastia sound design 
André Pires
vídeo video
Gonçalo Mota
realização plástica visuals 
Nuno Brandão
Sandra Neves
desenho de luz
lighting design
Francisco Tavares Teles
João Abreu

produção production
Ana Carvalhosa 
(direção direction)
Cláudia Santos

interpretação cast 
Costanza Givone
Daniela Cruz
Gil Mac
Margarida Gonçalves
Paulo Mota
Ricardo Machado 

coprodução co ‑produced by  
Circolando
Culturgest
Teatro Aveirense
TNSJ

M/14 anos 
Ages 14 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

Climas
direção artística artistical direction  
André Braga e and Cláudia Figueiredo

8 ‑18 dez dec 
estreia premiere Teatro 

Nacional 
São João
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Oficinas 
Criativas
Creative 
Workshops
TNSJ · Sala Branca · 6, 13 nov + 11 dez dec 
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 aos espetáculos, 
realizam ‑se atividades lúdicas e pedagógicas 
em que se exploram as possibilidades 
expressivas da criança, estimulando a sua 
criatividade. 

While their parents watch the shows, children 
between the ages of 6 and 12 can develop their 
expressive potential in a number of playful and 
educational activities.

Masterclass 
Os Últimos 
Dias da 
Humanidade
TNSJ · 9 nov · qua wed 15:00

com with Nuno Carinhas,  
Nuno M Cardoso, Pedro Sobrado

Os encenadores Nuno Carinhas e Nuno  
M Cardoso orientam uma masterclass sobre  
o processo de trabalho e criação das três  
partes de Os Últimos Dias da Humanidade –  
do trabalho dramatúrgico à direção de atores, 
do desenho do espaço cénico à dimensão 
plástica do espetáculo e à concertação de 
múltiplas colaborações (música, vídeo, luz…). 
Uma ocasião para partilhar com estudantes de 
teatro (e de todas as artes), bem como com o 
público interessado, a experiência de acometer 
esse monstruoso mosaico da Grande Guerra 
que é a obra de Karl Kraus, um autêntico 
laboratório de formas dramáticas.

Stage directors Nuno Carinhas and Nuno M 
Cardoso conduct a masterclass on the working 
process that led to the creation of the three‑
‑part production of The Last Days of Mankind – 
from dramaturgical work to directing actors, 
from scenic design to the show’s visual features 
and the harmonisation of a wide range of 
contributions (music, video, lighting…). This 
will be an opportunity to share with theatre 
(and all other arts) students, as well as with 
interested members of the general public, the 
experience of tackling the monstrous mosaic  
of World War I that is the work of Karl Kraus,  
a veritable laboratory of dramatic forms.

entrada livre free entrance

Vou ao Teatro 
Ver o Mundo
MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre · 11 nov 
sex fri 18:30 

Lançamento de livro Book launch

de by Jean ‑Pierre Sarrazac
design e ilustração design and illustration 
Abigail Ascenso
tradução translated by  
Alexandra Moreira da Silva
coedição co ‑edtion Imprensa Nacional ‑Casa 
da Moeda, TNSJ

com with Jean ‑Pierre Sarrazac, Abigail 
Ascenso, Alexandra Moreira da Silva, António 
Modesto, Nuno Carinhas

O que é o teatro, e como se faz? Porquê ir 
ao teatro? Em Vou ao Teatro Ver o Mundo, 
o ensaísta e dramaturgo francês Jean‑
‑Pierre Sarrazac propõe ‑nos uma viagem 
pelas ideias que marcaram a história do 
teatro, na companhia de autores clássicos e 
contemporâneos, filósofos e artistas, Platão 
e Beckett. Sem paternalismos ou facilitismos, 
Sarrazac ensaia uma espécie de iniciação à 
arte de ser espectador de teatro, propósito 
que a designer e ilustradora Abigail Ascenso 
materializou num livro ‑objeto destinado  
a todos os públicos, porque aberto à 
imaginação de todos os leitores sem idade. 
Resultado de uma iniciativa editorial do TNSJ  
e da Imprensa Nacional ‑Casa da Moeda, o livro  
é agora apresentado publicamente no Centro 
de Documentação. Para além dos autores, 
marcarão presença nesta sessão a tradutora 
Alexandra Moreira da Silva, o professor e 
ilustrador António Modesto e Nuno Carinhas, 
director artístico do TNSJ.

What is the theatre, and how is it made? Why 
should we go to the theatre? In Vou ao Teatro 
Ver o Mundo [I Go to the Theatre to See the 
World], French essayist and playwright Jean‑
‑Pierre Sarrazac takes us on a journey through 
the most important concepts in theatre history, 
in the company of classical and contemporary 
writers, philosophers and artists, Plato and 
Beckett. Never patronising, never facile, 
Sarrazac set down a sort of introduction to 
the art of being a theatre ‑goer, and now his 
work has been given material form by graphic 
designer and illustrator Abigail Ascenso as a 
book ‑object fit for all publics, welcoming the 
imagination of all readers, irrespective of age. 
The product of a collaboration between the 
TNSJ and Imprensa Nacional ‑Casa da Moeda, 
the book is now given a public presentation 
at the Documentation Centre. Besides the 
book’s authors, the event will be attended 
by translator Alexandra Moreira da Silva, 
professor/illustrator António Modesto and 
Nuno Carinhas, artistic director of the TNSJ.

entrada livre free entrance
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Leituras  
no Mosteiro
MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre 
15 nov + 20 dez dec · ter tue 21:00

15 nov · A Varanda The Balcony
de by Jean Genet
convidado guest João Garcia Miguel

20 dez dec · Dramaturgia Portuguesa 
Contemporânea Contemporary Portuguese 
Dramaturgy
Peças curtas de Short plays by 
Bruno dos Reis, Cátia Faísco, Gonçalo 
Waddington, Miguel Loureiro, Paulo Barrosa, 
Ricardo Cabaça

coordenação coordination 
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Um bordel de luxo, um jogo de espelhos, uma 
“glorificação da Imagem e do Reflexo”, uma 
casa de ilusões, uma multidão de metáforas do 
teatro e do mundo, da revolução e da morte, do 
sexo e do poder. Escrita em 1956, A Varanda é 
um sistema simbólico quase impenetrável, que 
Jean Genet, naquela sua atração irresistível 
pelo paradoxo, gostaria de ver representado 
“com seriedade e a sorrir”. Comédia erótica, 
drama metafísico, farsa fúnebre? Com  
A Varanda, as Leituras no Mosteiro fecham 
o trimestre dedicado à obra do dramaturgo 
francês, dando a ler aquela que é muito 
provavelmente a sua peça mais ambígua e 
terrível. Em dezembro, depois da passagem  
do furacão Genet, as Leituras regressam à casa 
de partida, com um concentrado de peças 
curtas de seis dramaturgos contemporâneos 
portugueses, que marcarão presença nesta 
sessão pré ‑natalícia.

A luxury bordello, a play of mirrors, a 
“glorification of the Image and the Reflection”, 
a house of illusions, a multitude of metaphors 
about the theatre and the world, revolution 
and death, sex and power. Written in 1956, 
The Balcony is a near ‑impenetrable symbolic 
system that Jean Genet, with his typical 
gusto for paradox, wished to see performed 
“seriously and with a smile”. Is it an erotic 
comedy, a metaphysical tragedy, or a funereal 
farce? With The Balcony, quite probably 
Genet’s most ambiguous and horrific play, our 
Readings at the Monastery bring to a close  
a quarter dedicated to the French playwright’s 
work. In December, after hurricane Genet 
has passed, the Readings will return to their 
starting ‑point, with a concentrate of short 
plays by six contemporary Portuguese writers, 
who will be our guests at this pre ‑Christmas 
session.

entrada livre free entrance

Fora de Palcos 
+ Cinensaio 
TNSJ · Salão Nobre · 2+3 dez dec 
sex fri 18:30 + sáb sat 21:00

Fora de Palcos (dia 2)
organização organisation TEatroensaio
colaboração collaboration TNSJ

Cinensaio (dia 3)
coorganização co ‑organisation 
TEatroensaio, Cinanima

Em dezembro, a companhia TEatroensaio 
marca novamente presença nos espaços do 
TNSJ. Para além do lançamento da sexta 
edição da Ensaios de Teatro (n.º 5), revista 
dedicada ao teatro, ao pensamento artístico 

e à dramaturgia portuguesa, o evento Fora de 
Palcos contempla ainda a já habitual leitura 
encenada do texto vencedor do DramaTEns, 
o concurso anual de dramaturgia dirigido por 
Pedro Estorninho e Inês Leite. No dia seguinte, 
chega ‑nos uma mostra de filmes premiados 
da última edição do Festival Cinanima (este 
ano na 40.ª edição), a acontecer em novembro 
de 2016. Cinensaio reúne, numa única sessão, 
a seleção dos melhores filmes de animação 
nacionais e internacionais que passaram por 
aquele festival.

In December, the TEatroensaio company 
returns to the premises of TNSJ. Besides the 
launch of the sixth issue of Ensaios de Teatro 
(number 5), a magazine dedicated to theatre, 
artistic thought and Portuguese dramaturgy, 
the Fora de Palcos event will also feature the 
staged reading of the text that won DramaTEns, 
the annual dramaturgy competition directed by 
Pedro Estorninho and Inês Leite. The following 
day will include a showing of award ‑winning 
films from the latest (the 40th) edition of 
Cinanima Festival, to be held in November 
2016. In a single sitting, Cinensaio will show the 
finest Portuguese and foreign animated films 
presented at the festival.

entrada livre free entrance 

Parar a olhar 
o céu
TNSJ · 17 dez dec · sáb sat 
11:00 ‑13:00/15:00 ‑17:00

Oficina de movimento Movement workshop
orientação guidance André Braga

destinatários target 8 ‑88 anos years
duração duration 2 horas hours
inscrição fee € 10,00

Parar a olhar o céu é o título (paradoxal) de 
uma oficina de movimento. Essa paragem e 
esse olhar são, contudo, um ponto de partida. 
André Braga, diretor artístico da Circolando, 
encontrou no Diário das Nuvens de Goethe e 
na climatologia um imaginário fortíssimo para 
viver e experimentar com o corpo. “Também 
o céu faz parte da paisagem humana.” Este 
encontro entre a arte, o corpo e o clima está na 
origem da nova criação da Circolando e serve 
também de mote para uma oficina dirigida  
a uma ampla faixa etária.

Parar a olhar o céu [Stop and stare at the sky] is 
the (paradoxical) title of a movement workshop. 
That stop and that stare are, however, just a 
starting point. André Braga, artistic director 
of the Circolando company, found in Goethe’s 
Cloud Diary and in climatology an extremely 
powerful inspiration to experience the body 
and experiment with it. “The sky is also a part  
of the human landscape.” This coming together 
of art, the body and the weather lies at the 
origin of Circolando’s latest creation and will 
also act as the motto for a workshop catering  
to a broad age range.
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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.

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.

Visitas Guiadas
Guided Tours
Teatro Nacional São João
Mosteiro de São Bento da Vitóra
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Assinaturas
Novembro 
2016 – 
Janeiro 2017
Subscriptions 
November 
2016 – 
January 2017

3 espetáculos shows  
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Janeiro e Fevereiro 
2017 no TNSJ
January and February 
2017 at the TNSJ

estreia premiere

Fã
TeCA · 5 ‑29 jan
qua+qui wed+thu 10:30 sex fri 21:00  
sáb sat 16:00+21:00 dom sun 16:00

música music Clã
texto written by Regina Guimarães
encenação directed by Nuno Carinhas
produção produced by TNSJ

Antes que Matem  
os Elefantes
TNSJ · 26 ‑28 jan
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00
direção direction Olga Roriz
coprodução co ‑produced by Companhia  
Olga Roriz, Centro Cultural de Ílhavo/Câmara 
Municipal de Ílhavo

A Noite da Iguana
TNSJ · 9 ‑26 fev feb
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00  
dom sun 16:00
de by Tennessee Williams
encenação directed by Jorge Silva Melo
coprodução co ‑produced by Artistas Unidos, 
São Luiz Teatro Municipal, TNSJ

A Máquina de Emaranhar 
Paisagens
TeCA · 23 ‑26 fev feb
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
a partir de textos de based upon texts by 
Herberto Helder
dramaturgia e encenação dramaturgy  
and direction Dinarte Branco
coprodução co ‑produced by Dinarte Branco, 
TNSJ

Leituras no Mosteiro
MSBV · 17 jan + 21 fev feb
ter tue 21:00
coordenação coordination Nuno M Cardoso, 
Paula Braga

Oficina Criativa
TNSJ · 12 fev feb
dom sun 15:30 ‑17:30
orientação guidance Maria de La Salette Moreira

10x10: Aulas Públicas 
TeCA · 25 fev feb
sáb sat 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30 
produção produced by Gulbenkian Descobrir 
em parceria com in partnership with 
Artemrede, Câmaras Municipais de Loulé  
e de Oeiras, TNSJ

Fora de portas Abroad

Os Últimos Dias  
da Humanidade
TNDM II (Lisboa) · 12 ‑22 jan
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 
dom sun 16:00
de by Karl Kraus
encenação directed by Nuno Carinhas, 
Nuno M Cardoso
produção produced by 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)

· 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
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