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Leituras no Mosteiro
MSBV · 17 nov

Um Objeto e Seus Discursos por Semana
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29 out oct  
– 15 nov

estreia
premiere

tradução
translated by 
Joana Frazão
cenografia e figurinos
set design and costumes 
Nuno Carinhas
desenho de luz 
lighting design
Nuno Meira
assistência de encenação 
direction assistance
Carlos Gomes
produção executiva
executive production 
Sofia Ventura

interpretação cast
Lígia Roque
Cristóvão Campos
Sara Barros Leitão

coprodução
co ‑produced by 
O Lince Viaja
TNSJ

coapresentação
co ‑presented by 
São Luiz Teatro 
Municipal

dur. aprox.  
playing time 2:00
M/14 anos
Ages 14 and up

preço dos bilhetes
ticket prices € 10,00

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

de by 
Guillermo 
Calderón
encenação 
directed by 
João Reis

Teatro 
Carlos 
Alberto

“Estamos no ano de 1905 e eu acho que  
o teatro acabou”, diz ‑nos uma personagem 
de Neva, peça que simultaneamente 
reconhece os limites do teatro e se esforça 
por superá ‑los, expondo ‑os e debatendo‑
‑os em cena. Texto multipremiado que 
conferiu ao seu autor – o dramaturgo 
chileno Guillermo Calderón (1971) – um 
raro reconhecimento internacional, Neva 
inscreve ‑nos no “domingo sangrento” 
de 1905, em São Petersburgo. Enquanto 
a guarda do czar abre fogo sobre uma 
multidão de operários que marcham 
pacificamente em direção ao palácio 
imperial, 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 dirigido 
por Stanislavski e viúva do dramaturgo 
russo, recém ‑desaparecido. As duas 
outras personagens ajudam ‑na a recobrar 
o talento que julga ter perdido, recriando 
absurdamente a morte de Tchékhov ou 
discutindo técnicas de representação, 
ao mesmo tempo que se esforçam por 
recalcar o facto de os restantes atores 
não terem ainda chegado… Ator que 
protagonizou algumas das mais marcantes 
produções do TNSJ, João Reis elege 
uma peça que imbrica o mundo do teatro 
e o teatro do mundo para regressar à 
encenação, agora coadjuvado por Nuno 
Carinhas, que assegura a conceção de 
cenário e figurinos.

“It’s already 1905 and I believe  

that theatre is finished”, a  

character states in Neva, a play  

that acknowledges the limits of 

theatre while doing all it can to 

overcome them, displaying and 

discussing them on the stage. 

A multi ‑awarded text that brought 

a quite rare international fame 

to its author, Chilean playwright 

Guillermo Calderón (1971), Neva 

takes us to the “bloody Sunday”  

of 1905, in St Petersburg. As the 

Imperial Guard open fire on  

a crowd of workers who were 

marching peacefully towards the 

Winter Palace, three actors, two 

women and a man, shut themselves 

in a theatre to rehearse Chekhov’s 

The Cherry Orchard. One of them 

is Olga Knipper, an actress from 

the Moscow Art Theatre and the 

widow of the recently deceased 

Russian playwright. The two other 

characters help her recapture 

the talent she thought lost, by 

doing an absurd re ‑enactment 

of Chekhov’s death or discussing 

performance techniques, all the 

while doing their best to ignore 

the fact that the rest of the cast 

has not yet arrived… After playing 

lead roles in some of the TNSJ’s 

most important productions, 

João Reis has selected a piece 

that interweaves the world of the 

theatre with the theatre of the 

world for his comeback to stage 

directing, now in collaboration with 

Nuno Carinhas, who designed the 

set and costumes. 
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Em Madalena, espetáculo que o Ensemble 
criou a pensar especialmente num público 
jovem, celebra ‑se e interroga ‑se a designada  
obra ‑prima do teatro português: Frei Luís 
de Sousa, uma tragédia de “gente honesta 
e temente a Deus” que Almeida Garrett 
escreveu para ver se seria ainda possível 
“excitar fortemente o terror e a piedade ao 
cadáver das nossas plateias”. A atmosfera 
gore criada pela encenação de Jorge Pinto  
é parte integrante dessa estratégia de  
excitação, bem como as feições rock 
e noise da música de Ricardo Pinto. 
Industriados pelo velho Telmo, marionetista 
de fantasmas e augúrios, os músicos 
não fazem apenas o comentário dos 
sentimentos de culpa de D. Madalena de 
Vilhena, mas instigam ativamente os seus 
terrores. Emília Silvestre é Madalena, o 
sistema nervoso central desta revisitação 
de Frei Luís de Sousa, que tira amplo 
partido da sombria imponência do claustro 
do Mosteiro de São Bento da Vitória para 
abordar o destino trágico de uma cultura 
obcecada com a culpa e o passado.

A show conceived by Ensemble 

for younger viewers, Madalena 

explores Portuguese theatre’s 

so ‑called masterpiece: Frei Luís 

de Sousa, a tragedy of “honest, 

God ‑fearing people” written by 

Almeida Garrett, who wanted 

to see if it was still possible to 

“powerfully inspire our corpse ‑like 

audiences to terror and pity”.  

The gore ‑flavoured atmosphere 

of Jorge Pinto’s stage direction 

is an integral part of that strategy 

of agitation, together with the 

noise ‑rock approach of Ricardo 

Pinto’s music. Emília Silvestre is 

Madalena, the central nervous 

system of this revisitation of  

Frei Luís de Sousa, which sees  

the dark grandeur of the São 

Bento da Vitória Monastery’s 

cloister put to great use, in order 

to explore the tragic fate of a 

culture that is obsessed with guilt 

and the past.

6 ‑14 nov

Sessão com tradução 
em língua gestual 
This session features 
sign language 
translation

MSBV · 12 nov
qui thu 15:00

apoio support
CTILG – Serviços 
de Tradução e 
Interpretação de 
Língua Gestual

música music
Ricardo Pinto
desenho de luz
lighting design
José Álvaro Correia
desenho de som
sound design
Joel Azevedo
figurinos costumes 
Cátia Barros
assistência de encenação
direction assistance 
Vânia Mendes

interpretação cast 
Emília Silvestre 
Marcelo Rúben Aires 
Teresa Coimbra  

Jorge Pinto
Pedro Lamares 
António Parra
Ricardo Pinto  
e and Daniel Silva
Diogo Freitas

produção produced by 
Ensemble – Sociedade 
de Actores

estreia opening 
14Mar2013 Casa das 
Artes de Famalicão
dur. aprox. playing 
time 1:10
M/12 anos  
Ages 12 and up

preço dos bilhetes
ticket prices € 10,00

6+7+14 sex+sáb
fri+sat 21:00
9 seg mon 15:00
10 ‑13 ter ‑sex tue ‑fri 
15:00+21:00

a partir de 
based upon 
Frei Luís de 
Sousa, de 
by Almeida 
Garrett

Mosteiro 
São Bento
da Vitória encenação directed by  

Jorge Pinto
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“Se daqui por mil anos o homem for feliz, 
isso será também um pouco por minha 
causa”, diz uma das personagens mais 
próximas de Tchékhov, o médico Astrov de 
O Tio Vânia. Integrada no Fórum do Futuro 
– que, nesta edição de 2015, tem por tema 
a Felicidade –, a conferência Teatro(s) da 
felicidade promovida pelo TNSJ começa 
sob o signo, simultaneamente melancólico 
e vitalista, de Tchékhov, um dramaturgo 
cheio de desencanto e ironia, mas que 
pediu champanhe antes do último suspiro. 
Após a projeção de excertos da gravação 
de O Tio Vânia – espetáculo produzido há 
exatos 10 anos e registado por João Tuna 
–, o encenador Nuno Carinhas e o poeta 
e crítico literário Pedro Mexia falam ‑nos 
da felicidade de Tchékhov: de encenar os 
seus textos, no caso do primeiro; de ler e 
conviver com as suas personagens, no caso 
do segundo. Segue ‑se uma conferência 
com o romancista e helenista Frederico 
Lourenço, que rebuscará na Antiguidade 
Clássica e nas Escrituras noções de 
felicidade; a poetisa Matilde Campilho, 
cujo livro de estreia – o feliz e coloquial, 
entusiasta e inventivo Jóquei – teve o 
impacto de uma descoberta; e o filósofo 
Sousa Dias, cultor de uma gaia ciência 
onde se distinguem pensadores como 
Karl Marx, Gilles Deleuze e Slavoj Žižek.

“If mankind is happy a thousand 

years from now I’ll have been a little 

bit responsible for their happiness”, 

states Astrov, one of the characters 

in Uncle Vanya who are seen as 

closest to Chekhov. Part of Forum 

of the Future – whose 2015 edition 

has Happiness for its subject –, 

Teatro(s) da felicidade [Theatre(s) 

of happiness] is a conference hosted 

by the TNSJ that opens under the 

melancholy and yet vitalistic aegis 

of Chekhov, a disenchanted and 

wry playwright who even so asked 

for champagne just before his 

death. After a screening of excerpts 

from João Tuna’s video of a TNSJ 

production of Uncle Vanya, which 

premiered precisely a decade ago, 

stage director Nuno Carinhas and 

poet and literary critic Pedro Mexia 

will talk to us of the happiness in 

Chekhov, which comes, in Carinhas’ 

case, from staging his texts, and, 

in Mexia’s, from reading him and 

conversing with his characters. 

This will be followed by a conference 

featuring novelist and Hellenist 

Frederico Lourenço, who will 

scour Classical Antiquity and 

the Scriptures for concepts of 

happiness; poet Matilde Campilho, 

whose joyous and informal, 

enthusiastic and inventive first 

book, Jóquei, conveys all the thrill 

of a discovery; and philosopher 

Sousa Dias, the advocate of a joyful 

wisdom featuring such thinkers  

as Karl Marx, Gilles Deleuze and 

Slavoj Žižek.

7 nov

entrada gratuita 
free entrance

Projeção de excerto  
de O Tio Vânia, de 
Anton Tchékhov 
(realização João Tuna),*  
e intervenções  
de Pedro Mexia  
e Nuno Carinhas
Screening of an excerpt 
for Anton Chekhov’s 
Uncle Vanya (direction 
João Tuna),* with 
contributions by  
Pedro Mexia and  
Nuno Carinhas

Conferência com 
Conference with 
Frederico Lourenço 
Matilde Campilho  
Sousa Dias

moderação host  
Pedro Sobrado

organização 
organisation 
TNSJ

Conferência integrada 
no projeto Fórum 
do Futuro 2015, 
comissariado pelo 
Pelouro da Cultura da 
Câmara Municipal do 
Porto. This conference 
is part of Forum of the 
Future 2015, a project 
organised by the 
Cultural Department of 
the Porto City Council.

 sáb sat 16:00

* Encenação Directed 
by Nuno Carinhas 
coprodução  
co ‑produced by 
TNSJ/ASSéDIO/
Ensemble (TeCA, 
2005).

Conferência 
Conference

Teatro 
Nacional 
São João

Teatro(s) da
felicidade

com with  
Frederico Lourenço
Matilde Campilho
Nuno Carinhas
Pedro Mexia
Sousa Dias
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25 ‑29 nov

estreia absoluta
world premiere

cenografia e figurinos
set design and costumes 
Inês de Carvalho
banda sonora original  
e sonoplastia
music and sound design 
João Martins
desenho de luz 
lighting design  
José Carlos Gomes
cocriação co ‑created by 
Ainhoa Hevia Uria
Cristóvão Carvalheiro
coordenação de 
produção production 
coordination 
Marina Freitas

interpretação cast 
Ainhoa Hevia Uria 
Ana Vitorino 
Carlos Costa 
Cristóvão Carvalheiro

coprodução  
co ‑produced by  
Visões Úteis 
Centro de Arte de Ovar

dur. aprox. playing time  
1:30
M/16 anos 
Ages 16 and up

preço dos bilhetes
ticket prices €10,00

qua‑sáb wed‑sat 21:00 
dom sun 16:00

A récita de quarta‑
‑feira realiza‑se 
excecionalmente às 
21:00, por se tratar da 
estreia do espetáculo.
Exceptionally, the  
Wednesday performance 
will take place at 21:00, 
due to it being the show 
premiere.

Yuck Factor é a segunda das criações 
originais do Visões Úteis para o ano 
de 2015, ambas partilhando o tema 
da identidade como eixo de reflexão. 
trans/missão falou ‑nos das marcas da 
identidade lusa; Yuck Factor amplia o foco 
geopolítico do conceito, apontando ‑o a 
todo o continente europeu. Ana Vitorino 
e Carlos Costa partem do modo como as 
representações da identidade europeia 
veiculadas pelos média parecem ter sido 
tomadas pelo designado Fator Yuck, 
definido como a crença no instinto de 
repugnância, ou seja, a convicção de que 
se uma coisa nos enoja é porque ela é 
efetivamente má ou perigosa. Uma retórica 
do preconceito e da aversão realçada por 
circunstâncias desintegradoras, como a 
crise financeira ou a crise dos refugiados, 
e que se projeta em clichés identitários 
associados aos costumes, ao sexo e à… 
comida. Em Yuck Factor será precisamente 
a comida – a sua distribuição, o modo de 
servir e de consumir, as regras implícitas 
ou definidas por protocolo para estar à 
mesa com os outros – o mote para falar dos 
impasses na construção de uma identidade 
plural e da intolerância entre culturas. 
Uma viagem – com alguns desvios, e nem 
sempre de bom gosto – pela rota dos 
alimentos: das sementes à cozinha, da 
cozinha para a mesa, e desta para a sanita!

Yuck Factor is the second 

original creation of Visões Úteis 

for 2015; both productions 

focus their attention on the 

issue of identity. trans/missão 

told us of the defining traits of 

Portuguese identity, while Yuck 

Factor broadens that concept’s 

geopolitical scope, which now 

encompasses the whole European 

continent. Ana Vitorino and 

Carlos Costa use as their starting‑

‑point the notion that media‑

‑conveyed representations of 

European identity appear to have 

been hijacked by the so ‑called 

Yuck Factor, that is to say, the 

belief that if something strikes 

us as disgusting it must indeed 

be evil or dangerous. A rhetoric 

of prejudice and repulsion, 

heightened by such disintegrating 

circumstances as the financial 

juncture or the refugee crisis, 

manifests as a series of clichés 

associated with traditions, sex 

and… food. And Yuck Factor will 

indeed use food – its distribution, 

serving and eating modes, the 

implicit or protocol ‑defined 

rules for sitting at the table with 

others – as a pretext to discuss 

the complications of constructing 

a heterogeneous identity and 

intercultural intolerance. A journey 

– with some detours, not always 

in the best possible taste – on the 

food route: from raw produce to 

the kitchen, from the kitchen to 

the table, and thence to the toilet 

bowl!

texto e direção 
written and directed by 
Ana Vitorino
Carlos Costa

Teatro 
Carlos 
Alberto



N
O

V
E

M
B

R
O

 N
O

V
E

M
B

E
R



Basta dizer ‑se “Bovary” em voz alta para se 
sentir imediatamente o cheiro a perfume e 
a escândalo. Retrato de uma mulher que, 
escapando ao tédio de uma existência 
banal, embarca em relações adúlteras e 
vive muito acima das suas possibilidades, 
Madame Bovary é hoje considerada a 
obra seminal do realismo e um dos marcos 
da literatura mundial. Publicado pela 
primeira vez em fascículos numa revista 
literária, o romance de Gustave Flaubert 
foi acolhido por uma parte da sociedade 
francesa como um atentado à boa moral 
cristã. Meses depois, o autor sentava ‑se no 
banco dos réus, acusado de obscenidade 
pelo Ministério Público. É deste episódio 
que parte Bovary, um espetáculo de Tiago 
Rodrigues que ousa uma adaptação da 
obra ‑prima de Flaubert sob a forma de 
inquérito judicial, enredando o espectador 
na história do romance, no processo 
em tribunal e na biografia do autor. 
Coproduzido pelo TNSJ – e escassas 
semanas depois de a trilogia trágica do 
diretor artístico do TNDM II ter ocupado o 
palco do São João –, Bovary visita o Porto 
para nos propor uma nova incursão nesse 
território em que arte e lei ou artistas e 
Estado se confrontam e travam de razões.

Say “Bovary” out loud and you 

will immediately catch a whiff of 

perfume and scandal. The portrait 

of a woman who, to escape 

the ennui of a banal existence, 

commits herself to adulterous 

affairs and lives quite above 

her means, Madame Bovary is 

currently considered the seminal 

Realist novel and a landmark 

in world literature. Originally 

published in instalments in a 

literary magazine, this book by 

Gustave Flaubert was viewed 

by a sector of French society as 

an attack on proper Christian 

morals. Months later, its author 

would be sitting in the dock, 

accused of obscenity by the public 

prosecutor’s office. This is the 

starting ‑point of Bovary, a show 

by Tiago Rodrigues that dares  

to adapt Flaubert’s masterpiece  

as a judicial inquiry, entangling  

its viewers in the history of the 

novel, the court case and the 

writer’s biography. Co ‑produced 

by the TNSJ, Bovary comes to 

Porto – just a few weeks after  

the tragic trilogy by the TNDM II’s  

artistic director had graced São 

João stage –, to offer us a new 

exploration of that territory in 

which art and law, or artists 

and State, face one another and 

discuss their respective reasons.

26 nov 
– 13 dez dec

english subtitles

conceito de cenografia 
e figurinos set design 
and costumes 
Magda Bizarro
Tiago Rodrigues 
desenho de luz
lighting design
Rui Horta
música music 
Alexandre Talhinhas 

interpretação cast 
Carla Maciel
Gonçalo Waddington
Isabel Abreu
Pedro Gil
Tónan Quito 

produção produced by  
TNDM II a partir de 
uma criação original 
pela companhia after 
an original creation by 
Mundo Perfeito

coprodução 
co ‑produced by 
alkantara festiva
São Luiz Teatro 
Municipal
TNSJ

estreia opening 
7Jun2014 São Luiz 
Teatro Municipal 
(Lisboa Lisbon)

dur. aprox. playing time 
2:00
M/12 anos 
Ages 12 and up

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

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

texto e encenação 
written and directed 
by Tiago Rodrigues

a partir de based upon 
Gustave Flaubert

Teatro 
Nacional 
São João
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Com esta obra da artista Helena Almeida  
(Lisboa, 1934), damos continuidade à colaboração 
da Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea com o TNSJ, que envolve a 
apresentação regular de peças da sua coleção nos 
espaços do Teatro. “Sem título” é uma sequência 
fotográfica composta por vinte elementos de 
grande formato onde a artista se faz fotografar 
a distâncias várias. Nas imagens centrais da 
série ganha destaque a sua mão, exibindo uma 
mancha de tinta vermelha. A escala e o número 
de elementos que a constituem, bem como a 
dimensão espacial que sobressai do percurso/
performance da artista pelo espaço fotografado 
revelam uma nova abordagem de Helena Almeida 
à relação do corpo com o espaço (o chão,  
a parede), e já não apenas com o desenho e a 
pintura. A apresentação desta obra decorre em 
simultâneo com a exposição Helena Almeida:  
A minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a  
minha obra, patente no Museu de Serralves até 
10 de janeiro de 2016.

This work by artist Helena Almeida (Lisbon, 1934) 
continues the collaboration between the Serralves 
Foundation – Museum of Contemporary Art and 
the TNSJ, whereby pieces from the Foundation’s 
collection are regularly displayed in the Theatre’s 
premises. “Sem título” [“Untitled”] is a photographic 
sequence consisting of twenty large ‑format 
pictures in which the artist is photographed 
from various distances. The scale and number of 
elements in this series, in combination with the 
spatial dimension added by the artist’s itinerary/
performance across the photographed space, 
reveal a new approach by Helena Almeida, focusing 
on the relationship of the body with the space (the 
floor, the wall), instead of simply with drawing and 
painting. The presentation of this piece coincide 
with Helena Almeida: My work is my body, my body 
is my work, an exhibition that will be held at the 
Serralves Museum until 10 January 2016.

TNSJ · 21 nov · sáb sat 18:00

Casaco de D. Afonso IV D. Afonso IV’s coat  
de by António Lagarto

Conversa Talk
com with António Lagarto, Bárbara Coutinho, 
Nuno Carinhas
organização organisation Pelouro da Cultura  
da Câmara Municipal do Porto

preço dos bilhetes ticket prices € 1,00

Concebido como um roteiro para promover 
encontros entre objetos e lugares da cidade, o ciclo 
Um Objeto e Seus Discursos por Semana, promovido 
pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal do 
Porto, faz escala no Teatro Nacional São João. 
Do atelier de guarda ‑roupa do TNSJ, espécie de 
museu vivo da instituição, saiu o impressivo casaco 
comprido de D. Afonso IV desenhado por António 
Lagarto para a Castro de António Ferreira, peça 
encenada por Ricardo Pais em 2003. A abrilhantar  
o evento, será feito o lançamento do catálogo de  
De Matrix a Bela Adormecida, exposição promovida 
pelo MUDE – Museu do Design e da Moda que reuniu 

cerca de 250 peças (entre figurinos, acessórios e 
adereços) desenhadas por António Lagarto, criador 
de especial importância na história do TNSJ. Para 
além do cenógrafo e figurinista, tomarão parte da 
sessão Bárbara Coutinho, diretora do MUDE, e Nuno 
Carinhas, diretor artístico do TNSJ.

Conceived as a medium to bring together objects 
and locations of Porto, the cycle Um Objeto e Seus 
Discursos por Semana [One Object and Its Discourses 
per Week], organised by the Cultural Department 
of the Porto City Council, comes to Teatro Nacional 
São João. Out of the TNSJ costume studio, a kind 
of living museum of our institution, comes the 
impressive long coat of King Dom Afonso IV, created 
by António Lagarto for Ricardo Pais’ 2003 staging of 
António Ferreira’s Castro. The event will also feature 
the launch of De Matrix a Bela Adormecida [From 
Matrix to Sleeping Beauty], the catalogue for an 
exhibition, presented by MUDE – Museu do Design 
e da Moda, featuring about 250 pieces (costumes, 
accessories and props) designed by António Lagarto, 
a major creative figure in TNSJ history. Besides this 
stage and costume designer, the session will also 
feature Bárbara Coutinho, director of MUDE, and 
Nuno Carinhas, artistic director of TNSJ.

Um Objeto e Seus  
Discursos por Semana

Helena 
Almeida
“Sem título”, 1994-95

TNSJ · Salão Nobre · 17 out oct – 13 dez dec

coprodução co‑produced by  
Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, TNSJ
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Leituras  
no Mosteiro
MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre · 17 nov · ter tue 21:00

Medos Privados em Lugares Públicos  
Private Fears in Public Places
de by Alan Ayckbourn

coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Prosseguimos na senda de Alan Ayckbourn, 
lendo ‑lhe agora Medos Privados em Lugares 
Públicos (2004), a mais negra e desesperançada 
das suas obras mais recentes. Alain Resnais, 
admirador confesso e praticante do dramaturgo 
britânico, adaptou ‑a para o cinema nos idos de 
2006, resultando daí um filme a que deu o nome 
de Corações. Três homens e três mulheres (e uma 
voz ‑off masculina) passeiam a sua solidão, os seus 
equívocos e as suas esperanças ao longo de 54 
cenas, em que o movimento de cada personagem 
pode alterar ou influenciar a vida de outras, sem 
sequer se tocarem ou cruzarem. Aqui e ali – e esta 
é uma das idiossincrasias do teatro de Ayckbourn –, 
uma gargalhada irrompe numa atmosfera toldada 
por um desespero manso.

We continue our survey of Alan Ayckbourn’s work 
by reading a Portuguese translation of Private 
Fears in Public Places (2004), the darkest and most 
desperate of his recent plays. Alain Resnais created 
a film adaptation of it back in 2006, under the title 
Coeurs. Three men and three women (plus a male 
voiceover) display their loneliness, mistakes and 
hopes across 54 scenes, in which each character’s 
movement can change or influence the lives of 
the others, even though they never touch or even 
acknowledge each other’s existence. Here and 
there – and this is one of the defining traits  
of Ayckbourn’s theatre –, a burst of laughter erupts  
in an atmosphere clouded by serene despair. 

entrada livre free entrance

Oficina 
Criativa
Creative 
Workshop

POGO – um 
ajuste de contas 
com o futuro

TNSJ · Sala Branca · 29 nov · dom sun 15:30 ‑17:30

orientação guidance Maria de La Salette Moreira

destinatários target crianças entre os 6 e os 12 
anos children between 6 and 12 years old
inscrição fee € 5,00 por criança, € 2,50 por irmão 
€ 5,00 per child, € 2,50 per sibling

Enquanto os pais assistem ao espetáculo Bovary, 
realizam ‑se atividades lúdicas e pedagógicas  
em que se exploram as possibilidades expressivas  
de crianças entre os 6 e os 12 anos.

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

MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre · 23 nov · seg mon 18:30

Lançamento do livro Book launch
edição publisher Pogo Teatro
com with Fernando Fadigas, Micaela Cardoso, 
Pedro Cabral Santo, Ruy Otero

Há 20 anos, surgiu na cena nacional o Pogo Teatro,  
coletivo que fez do cruzamento de formas e de 
linguagens a sua matriz de intervenção, num 
percurso prolixo com incursões no café ‑teatro, no 
cinema, nas artes plásticas ou no happening. Com 
direção editorial de Ruy Otero e design gráfico de 
Pedro Rufino, POGO – um ajuste de contas com o 
futuro documenta e articula todas estas aventuras 
artísticas, reunindo ao longo de 432 páginas um 
conjunto de materiais diversos, como ensaios 
críticos, peças de teatro, guiões para televisão e 
cinema, desenhos, fotografias e um caderno especial 
com textos inéditos do escritor António Pocinho.  
Na sessão de lançamento, alguns dos ativistas do 
Pogo Teatro leem e comentam excertos do livro.

Twenty years ago, Pogo Teatro burst onto the 
Portuguese stage. Since then, this company has made 
the cross ‑pollination of forms and languages its m.o., 
in a storied career that includes café ‑théâtre, cinema, 
the visual arts and happenings. With editorial direction 
by Ruy Otero and graphic design by Pedro Rufino, 
POGO – um ajuste de contas com o futuro [POGO – 
settling a score with the future] documents and details 
all these artistic adventures, gathering in its 432 pages 
a large number of materials, such as critical essays, 
theatre plays, TV and cinema scripts, drawings, 
photographs and an appendix featuring never ‑before‑
‑published texts by writer António Pocinho. During 
the launch session, some of Pogo Teatro’s activists will 
read and discuss excerpts from the book. 

entrada livre free entrance



Visitas Guiadas
Guided Tours
Mosteiro de São Bento da Vitóra

Situado no coração do velho 
Porto, o Mosteiro de São Bento  
da Vitória foi edificado nos 
séculos XVII e XVIII pelos 
monges da antiga Congregação 
Beneditina Portuguesa e é um 
dos edifícios religiosos mais 
importantes da cidade. A Visita 
Guiada propõe um percurso 
pelo interior deste Monumento 
Nacional – hoje, parcialmente 
atribuído ao Teatro Nacional São 
João –, cujas principais estações 
são o magnífico Claustro Nobre,  
a sala do antigo Tribunal Militar  
e o Centro de Documentação  
do TNSJ.

Standing at the heart of old Porto, the São Bento 
da Vitória Monastery was built in the 17th and 18th 
centuries by the monks of the former Portuguese 
Benedictine Congregation and is one of the city’s 
foremost religious buildings. Our Guided Tour 
offers an itinerary through the premises of this 
National Monument – a part of which is currently 
administered by Teatro Nacional São João –, 
focusing mainly on the magnificent Grand Cloister, 
the room of the former Military Court and the TNSJ 
Documentation Centre.

Público em geral
De segunda a sexta ‑feira, às 12:30, para um número 
não superior a 30 pessoas.
Preço: € 3,00 por pessoa.
Entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, 
desde que acompanhadas por adultos.

Grupos escolares
De segunda a sexta ‑feira, mediante reserva prévia, 
para grupos não superiores a 30 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 
visitasgrupos@tnsj.pt) ou ligue para o número 
verde 800 ‑10 ‑8675.

General public
From Monday to Friday, at 12:30, for groups 
of up to 30 people.
Price: € 3,00 per person.
Free entrance for children up to 10 years of age, 
provided they are accompanied by an adult.

School groups
From Monday to Friday, by previous reservation,  
for groups of up to 30 people.
Free entrance.

The TNSJ reserves the right to not carry out the 
guided tour, in the event of it interfering with the 
theatre’s other activities. To make your reservation, 
please contact our Public Relations department 
(call +351 22 340 19 56; e ‑mail visitasgrupos@tnsj.pt) 
or else call 800 ‑10 ‑8675.
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Leituras no Mosteiro
MSBV · 15 dez dec
ter tue 21:00
coordenação coordination 
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Oficina Natal no Teatro
TNSJ · 19 ‑23 dez dec
dom sun 15:30 ‑17:30
orientação guidance Marta Freitas

Shakespeare 400
TNSJ ·  9 jan
sáb sat 10:00 ‑13:00/14:30 ‑17:30
Seminário Seminar
orientação guidance Ana Luísa Amaral
organização organisation TNSJ

3 espetáculos shows  
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Assinaturas
Novembro  
– Janeiro
Subscriptions 
November  
– January
2015-2016

Doce Pássaro da Juventude
TNSJ · 14 ‑31 jan
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

Dos Mundos Interiores
MSBV · 15 ‑24 jan
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
texto e encenação written and directed by
Luís Mestre
coprodução co‑produced by Teatro Nova Europa, 
TNSJ

Quarteto
TeCA · 21 jan – 7 fev feb
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
de by Heiner Müller
encenação directed by Carlos Pimenta
coprodução co ‑produced by  
Centro Cultural de Belém, TNSJ

Leituras no Museu
Museu de Serralves · 6 dez dec
dom sun 11:00 ‑13:00
convidado guest Jorge Louraço Figueira
coorganização co ‑organisation  
Fundação de Serralves, TNSJ

Bovary
TNSJ · 26 nov – 13 dez dec
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
texto e direção written and directed by
Tiago Rodrigues
a partir de based upon Gustave Flaubert
produção produced by TNDM II
coprodução co ‑produced by alkantara festival, 
São Luiz Teatro Municipal, TNSJ

Family Film Project
TeCA · 9 ‑12 dez dec
qua ‑sáb wed ‑sat 21:00
direção direction Né Barros, Filipe Martins 
produção produced by Balleteatro

Fora de Palcos
TeCA · 18 dez dec
sex fri 21:00
organização organisation TEatroensaio
colaboração collaboration TNSJ

Cinensaio
TeCA · 19 dez dec
sáb sat 21:00
coorganização co ‑organisation  
TEatroensaio, Cinanima
colaboração collaboration TNSJ

Dezembro e Janeiro 
no TNSJ
December and January  
at the TNSJ
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Informações Information  
800 ‑10 ‑8675 
(Número grátis a partir  
de qualquer rede 
Toll ‑free number)
bilheteira@tnsj.pt

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

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

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

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

· Cidadãos portadores  
de deficiência  
Disabled citizens

· Protocolos empresariais
 Corporate partners

 Desconto discount 30%:
· Cartão Estudante  
Student Card

· Maiores de 65 anos  
Over 65 years old 

· Profissionais de Teatro  
Theatre Professionals

· Quarta ‑feira Wednesday 

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

Bilhetes
Tickets

Atendimento  
e Bilheteira
Reception  
and Box ‑office

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

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

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 ‑102 Porto

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

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

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