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Há um ano começámos a legendar em língua 
inglesa os espetáculos no São João, para 
que os cidadãos estrangeiros que visitam 
o Porto possam conhecer não só o edifício 
de Marques da Silva, mas também o teatro 
que cá fazemos e apresentamos. Agora, na 
temporada 2016-17, estreamo-nos na Língua 
Gestual Portuguesa (LGP) e também na 
Audiodescrição, promovendo sessões na 
carreira dos espetáculos que favoreçam o 
acesso de mais pessoas ao TNSJ. Muitas  
são as formas de ver e ouvir teatro!

Paralelamente, organizamos Visitas 
Guiadas ao TNSJ e ao Mosteiro de São 
Bento da Vitória com a orientação de 
um intérprete/mediador de LGP, para 
além de, em todas as Visitas Guiadas, 
disponibilizarmos videoguias em LGP. 
Cidadãos com mobilidade reduzida, 
que utilizam cadeiras de rodas, passam 
também a ter “lugar cativo” na plateia do 
TNSJ e do Teatro Carlos Alberto.

One year ago, we began including 

English subtitles in the TNSJ 

shows, so that foreign citizens 

visiting Porto can become familiar 

not only with Marques da Silva’s 

building, but also with our stage 

productions. Now, the 2016-17 

season will see us ushering in 

sessions featuring Portuguese 
Sign Language (PSL) and also 

Audio Description as ways to 

allow more people to enjoy 

the shows at the TNSJ. There 

are many ways to see and hear 

theatre!

Certain Guided Tours of the TNSJ 

and the São Bento da Vitória 

Monastery will also feature a 

PSL interpreter/mediator, while 

all Guided Tours will include 

PSL videoguides. Citizens with 

reduced mobility who need to use 

wheelchairs have now fixed seats 

in the stalls of the TNSJ and Teatro 

Carlos Alberto.

Sessões com tradução em 
Língua Gestual Portuguesa
Shows featuring translation in 
Portuguese Sign Language 

Bácoro
TeCA · 9 out oct · dom sun 16:00

O Bem, O Mal e o Assim-Assim
TeCA · 23 out oct · dom sun 16:00

Sessões com Língua Gestual 
Portuguesa + Audiodescrição*
Shows featuring Portuguese Sign 
Language + Audio Description*

Os Últimos Dias da Humanidade
Esta Grande Época This Age of Grandeur
TNSJ · 30 out oct · dom sun 16:00

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

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

Um Teatro 
para todos

* É recomendável que os utilizadores de 
Audiodescrição cheguem ao teatro uma hora 
antes do início do espetáculo, de modo a 
beneficiarem da oportunidade de realizar um 
reconhecimento de palco (cenário e atores).

* Audio description users are advised to arrive 
at the theatre one hour before the start of 
the show, in order to have the opportunity of 
experiencing the stage sets and meeting the 
players.

Informações Information
800-10-8675 (Número grátis a partir de 
qualquer rede Toll-free number)
bilheteira@tnsj.pt
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Homens e porcos: uma história feita de 
amor e violência, triunfos e matanças, 
metáforas antitotalitárias e bifanas, mas 
também de uma curiosa descoberta 
científica, que revelou a existência de 
similitudes genéticas entre as duas 
espécies animais. Bácoro – a segunda 
coprodução do Teatro da Palmilha Dentada 
com o TNSJ, depois do já longínquo  
A Cidade dos Que Partem (2009) –  
brinca com algumas destas referências e 
acrescenta um capítulo a esta saga milenar. 
Começa com a candura de uma fábula 
infantil – a chegada de um saltimbanco  
a uma aldeia, na companhia de um porco 
amestrado –, mas depressa nos conduz 
para um lugar mais escuro, perigoso, 
claustrofóbico. Bácoro resulta de uma 
parceria do dramaturgo e encenador 
Ricardo Alves com a artista plástica e 
cenógrafa Sandra Neves, cujos desenhos  
e esculturas foram o ponto de partida 
desta criação que agora se estreia no 
Teatro Carlos Alberto. Em palco, os atores 
Ivo Bastos, Nuno Preto e Rui Oliveira 
contracenam com marionetas, dando 
corpo a uma espécie de alegoria suína 
sobre as dores e as alegrias de sermos 
humanos. 

The common history of men 

and pigs is made of love and 

violence, triumph and slaughter, 

anti -totalitarian metaphors and 

pork sandwiches, as well as a 

curious scientific discovery that 

revealed the existence of genetic 

similitudes between these two 

animal species. Bácoro [Piglet] 

– the second co -production 

between Teatro da Palmilha 

Dentada and the TNSJ, following 

the already distant A Cidade dos 

Que Partem (2009) – plays around 

with a few of these references and 

adds a new chapter to this age -old 

saga. It begins like an innocent 

children’s fable – a travelling 

entertainer and his trained pig 

come to a village – but soon will 

lead us to a dark, dangerous, 

claustrophobic place. Bácoro is the 

joint creation of playwright and 

stage director Ricardo Alves with 

Sandra Neves, a visual artist and 

set designer whose drawings and 

sculptures were the starting -point 

for this work, which now has its 

premiere at Teatro Carlos Alberto. 

Actors Ivo Bastos, Nuno Preto and 

Rui Oliveira share the stage with 

puppets, bringing to life a kind of 

swinish allegory of the pains and 

joys of being human.

direção plástica  
visual direction  
Sandra Neves
música original music  
Carlos Adolfo
figurinos costumes  
Inês Mariana Moitas
desenho de luz  
lighting design  
Pedro Vieira de Carvalho 
Emanuel Pina

interpretação cast  
Ivo Bastos 
Nuno Preto
Rui Oliveira

coprodução  
co -produced by  
Teatro da Palmilha Dentada 
Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão  
TNSJ

dur. aprox.  
playing time 1:10
M/16 anos  
Ages 16 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00

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

Língua Gestual 
Portuguesa
Portuguese Sign 
Language 
9 out oct · dom sun 16:00

texto de written by Ricardo Alves e and Sandra Neves
encenação directed by Ricardo Alves

29 set sep – 16 out oct · estreia premiere

Bácoro
Teatro 
Carlos 
Alberto
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música music  
Ernest Chausson  
António Chagas Rosa 
Luís Soldado  
Shostakovich  
Clã

direção cénica  
stage direction  
Lígia Roque 
desenho de luz  
lighting design  
Alexandre Lyra Leite

figurinos costumes  
Catarina Molder

interpretação cast  
Catarina Molder soprano  
Afonso Fesh, Sara Silva  
violino violin  
Trevor McTait viola  
Vanessa Pires violoncelo 
cello

produção produced by  
Ópera do Castelo 

dur. aprox.  
playing time 1:00
M/12 anos  
Ages 12 and up

sex fri + sáb sat 21:00

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

Espetáculo em línguas russa, 
francesa e portuguesa, legenda-
do em inglês. Show in Russian, 
French and Portuguese; English 
subtitles.

Se há uma morte que seja bela, essa será 
a morte por amor. Uma experiência que 
a música – em especial, a ópera – tem 
sondado desde sempre, efabulando -a e 
dando -lhe uma expressão catártica. Por 
ocasião da celebração do Dia Mundial 
da Música, a soprano Catarina Molder 
partilha connosco Cinco Formas de Morrer 
de Amor, um espetáculo músico -cénico 
que perfaz um arco que vai do sensual 
pós -romantismo de Ernest Chausson (cuja 
Chanson Perpétuelle é atravessada pela 
sombra de Ofélia) à ambiência pop dos Clã, 
passando pela incursão de António Chagas 
Rosa no amor trágico de Isolda ou pela 
funesta Lady Macbeth de Mtsensk, ópera 
de Shostakovich que encena a vertigem  
de uma mulher que mata – e se mata –  
por amor. Destaque para a estreia absoluta 
de uma composição de Luís Soldado,  
A Virgem Louca, inspirada no delírio do 
mais belo dos poetas malditos, Rimbaud. 
Com um quarteto de cordas e direção 
cénica de Lígia Roque, Cinco Formas de 
Morrer de Amor desenha o itinerário, 
delicado e terrível, de que é feito esse 
canto de amor e morte.

If there is a beautiful way to die, 

it is to die of love. An experience 

that music – particularly opera – 

has always explored, elaborating 

it and lending it cathartic form. 

On the occasion of World Music 

Day, soprano Catarina Molder 

brings us Cinco Formas de 
Morrer de Amor [Five Ways 

to Die of Love], a musical and 

scenic show that ranges from 

the sultry post -Romanticism of 

Ernest Chausson (whose Chanson 

Perpétuelle is haunted by the 

shadow of Ophelia) to Clã’s pop 

atmospheres, as well as António 

Chagas Rosa’s tribute to Iseult’s 

tragic love and the baleful Lady 

Macbeth of the Mtsensk District, 

an opera by Shostakovich that 

brings to the stage the delirium 

of a woman who kills – and kills 

herself – for love. The show will 

also include the world premiere 

of A Virgem Louca, a piece by Luís 

Soldado, inspired by the frenzy 

of Rimbaud, the most beautiful 

among damned poets. Featuring a 

string quartet and stage direction 

by Lígia Roque, Cinco Formas de 

Morrer de Amor traces the delicate 

and dreadful cadences of that 

song of love and death. 

Cinco 
Formas  
de Morrer 
de Amor
um espetáculo de a show by Catarina Molder 

30 set sep + 1 out oct · estreia premiere · english subtitles
Dia Mundial da Música · World Music Day

Teatro 
Nacional 
São João
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Sala do Tribunal
15 out oct

Pulling Strings
criação creation  Eva Meyer-Keller

com with Sheena McGrandles, Eva Meyer-Keller

coprodução co-produced by Eva Meyer-Keller, Kunstenfestivaldesarts (Bruxelas Brussels), 
Hebbel am Ufer/HAU (Berlim Berlin), MDT (Estocolmo Stockholm)

dur. aprox. playing time 1:10
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes ticket prices € 10,00

sáb sat 21:00 + 23:00

Mosteiro de São Bento da Vitória
Sala do Tribunal
19+21 out oct

Cabaret Berlinn
de by Peter Waschinsky

dur. aprox. playing time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes ticket prices € 10,00

qua+sex wed+fri 21:00

Artista plástica, coreógrafa e performer, Eva 
Meyer-Keller regressa ao FIMP com Pulling 
Strings, um projeto site-specific que, desde 

2013, vem sendo recriado nos mais variados 

contextos. A artista berlinense e a sua equipa, 

que integra dois elementos da nossa cidade, 

constroem uma coreografia a partir do 

espaço da Sala do Tribunal do Mosteiro de 

São Bento da Vitória e de objetos recolhidos 

nos bastidores, camarins, corredores e áreas 

técnicas. Destas residências de trabalho 

sobre as especificidades do lugar e das 

coisas têm resultado peças tão enigmáticas 

quanto desconcertantes, em que a poesia e 

até o humor podem surgir dos aspetos mais 

prosaicos e anódinos. Os objetos são animados 

por fios puxados pelos artistas/técnicos, numa 

teia que prende também a imaginação do 

público.

Visual artist, choreographer and performer 

Eva Meyer-Keller returns to FIMP with Pulling 
Strings, a site-specific project that has been 

presented in a variety of contexts since 2013. 

The Berlin artist and her team, which includes 

two Porto natives, create a choreography 

out of the São Bento da Vitória Monastery’s 

Courtroom and objects found in our backstage 

areas, dressing rooms and technical sections. 

These working residencies have produced a 

number of enigmatic and disconcerting pieces, 

in which poetry and even humour can emerge 

out of the most prosaic and anodyne elements. 

The objects are animated by strings pulled by 

the artists/technicians, forming a web that also 

captures the audience’s imagination.

Um espetáculo de marionetas? Com certeza, 
mas apenas se não nos esquecermos que o 
lendário Peter Waschinsky (que o FIMP há 
muito cobiçava para a sua programação) não 
trabalha com marionetas perfeitinhas e prefere 
a expressão “não-marionetas”. Oriundo da 
Alemanha de Leste, onde se notabilizou como 
marionetista, encenador e autor, Waschinsky 
constrói – com escassas palavras, um feixe 
de luz, uma cadeira e um videoprojetor – um 
cabaré onírico sobre a cidade de Berlim: os 
mitos e as mentiras, o passado e o presente.  
Na performance, este “virtuoso da imperfeição” 
integra uma antiga curta-metragem de 
inspiração brechtiana que figura um tribunal 
durante o regime nazi e aborda a questão da 
manipulação de homens como se de objetos 
(ou marionetas…) se tratassem.

A puppet show? Certainly, but only if we keep 

in mind that living legend Peter Waschinsky 

– whom FIMP had long tried to include in 

its programming – wants nothing to do with 

slick, highly-finished puppets; in fact, he 

prefers to use the term “non-puppets”. Hailing 

from Eastern Germany, where he achieved 

renown as puppeteer, stage director and 

author, Waschinsky constructs – out of few 

words, a beam of light, a chair and a video 

projector – an oneiric cabaret dealing with the 

city of Berlin: its myths and lies, its past and 

present. The show created by this “virtuoso of 

imperfection” includes an old Brecht-inspired 

short film that depicts a courtroom during the 

Nazi regime, dealing with how easily men can 

be manipulated, as if they were objects – or 

puppets…
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Cabaret BerlinnPulling Strings
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Em anos recentes, a companhia Teatro 
Pé de Vento desviou para cena as 
micronarrativas paradoxais que dão pelo 
nome de O Senhor Juarroz e O Senhor 
Valéry. Agora, o reencontro com a escrita 
de Gonçalo M. Tavares, esse magnífico 
“cartógrafo da desordem”, faz-se por via de 
O Bem, o Mal e o Assim-Assim, outro texto 
não-dramático, mas desta feita inédito, 
que nos coloca diante de um mundo sem 
alicerces, em risco de desmoronamento 
físico e ético. No seu centro vamos 
encontrar “dois excelentíssimos sujeitos” 
que trocam argumentos acerca da natureza 
do bem e do mal, os quais se entrecruzam 
numa ininterrupta sucessão de falas que 
rodam sobre si mesmas sem que se aponte 
uma solução. Na ausência de uma trama 
narrativa, O Bem, o Mal e o Assim-Assim 
propõe-nos um teatro de ideias e de 
vozes, habitado pela ironia, o impasse, o 
recomeço. Do interior deste dispositivo 
de fazer pensar e imaginar, o encenador 
João Luiz pergunta-se, perguntando-nos: 
“Estamos condenados a viver num tempo 
suspenso? Ou no vazio, à espera de ser 
habitado?”

Over the past few years, the 

Teatro Pé de Vento company 

has diverted to the stage two 

paradoxical micro-narratives: 

O Senhor Juarroz and O Senhor 

Valéry. Now, they return to the 

writings of Gonçalo M. Tavares, 

that magnificent “cartographer 

of disorder”, via O Bem, o Mal e 
o Assim-Assim [Good, Evil and 

So-So], another non-dramatic (but 

unpublished) text that confronts us 

with a world without foundations, 

on the brink of physical and ethical 

collapse. At its centre stand “two 

honourable fellows” who discuss 

the nature of good and evil, which 

interweave with one another in an 

unbroken sequence of sentences 

that chase their own tails without a 

solution in sight. In the absence of 

a narrative thread, O Bem, o Mal e 

o Assim-Assim brings us a theatre 

of ideas and voices, inhabited by 

irony, stalemate, restart. From 

within this device that stimulates 

thought and imagination, stage 

director João Luiz asks himself, 

while asking us: “Are we doomed 

to live in a suspended time? Or in 

some yet-uninhabited void?”

21-30 out oct · estreia premiere

Teatro 
Carlos 
Alberto

O Bem, 
o Mal  
e o Assim-
-Assim
de by Gonçalo M. Tavares
encenação directed by João Luiz

dramaturgia dramaturgy 
Maria João Reynaud
cenografia set design 
João Calvário
figurinos costumes 
Susanne Rösler
composição musical music 
Pedro Junqueira Maia
desenho de luz lighting 
design Rui Damas

interpretação cast 
Patrícia Queirós
Rui Spranger
Valdemar Santos

coprodução 
co-produced by 
Teatro Pé de Vento
TNSJ

dur. aprox. 
playing time 1:00
M/12 anos 
Ages 12 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

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

Língua Gestual 
Portuguesa
Portuguese Sign 
Language
23 out oct · dom sun 16:00
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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
TNSJ · 30 out oct · dom sun 16:00

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

Guerra é Guerra War is War
TNSJ · 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 OPTIMISTA: 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
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Oficina 
Os Últimos 
Dias da 
Humanidade
TNSJ · Sala Branca · 8 out oct – 26 nov 
sáb sat 11:00-14:00

direção directed by Catarina Lacerda

destinatários target M/17 anos
duração duration 27 horas
inscrição fee € 36,00 (inclui um bilhete para 
a estreia de Os Últimos Dias da Humanidade 
includes a ticket to the premiere of The Last 
Days of Mankind)

A atriz e encenadora Catarina Lacerda orienta 
uma oficina de teatro dirigida a maiores de 17 
anos, partindo do texto que o TNSJ estreará, 
com encenação de Nuno Carinhas e Nuno 
M Cardoso, no final do mês de outubro: Os 
Últimos Dias da Humanidade (1915-1922), obra 
de Karl Kraus que capta uma miríade de figuras 
e vozes da Primeira Guerra Mundial e que, com 
as suas mais de duzentas cenas, funciona como 
um autêntico laboratório de formas dramáticas.

Actress and stage director Catarina Lacerda 
directs a theatre workshop aimed at people 
over the age of 17 and focused on the text 
the TNSJ will premiere, in a staging by Nuno 
Carinhas and Nuno M Cardoso, in late October: 
The Last Days of Mankind (1915-1922), a play 
by Karl Kraus that captures a myriad of figures 
and voices from World War I and, with its 
two hundred-plus scenes, acts as a veritable 
laboratory of dramatic forms.

Quartas-feiras 
Teóricas
MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre · 12 out oct 
qua wed 15:00-18:00

Sobre algumas maneiras de matar (perdão, 
manter) heróis em palco On some ways of 
killing (I mean, keeping) heroes on the stage
de by Francisco Luís Parreira

organização organisation TNSJ

entrada livre free entrance
até ao limite de lotação da sala; inscrição 
obrigatória para grupos escolares subject to 
room capacity; visits by school groups must be 
scheduled in advance

À quinta sessão, voltamos a dar a palavra ao 
convidado que inaugurou estas Quartas-feiras 
Teóricas que o Centro de Documentação do 
TNSJ tem vindo a promover regularmente 
desde outubro de 2015. Francisco Luís Parreira 
– que é, entre muitas outras coisas, tradutor, 
dramaturgo e ensaísta – problematizou então 
a ideia de “espectador”. Agora, parte de uma 
sentença de Hegel (“Uma vez criado o Estado, 
os heróis deixam de existir”) para discorrer 
Sobre algumas maneiras de matar (perdão, 
manter) heróis em palco. Um excurso teórico 
que identifica os inícios da modernidade teatral 
(séculos XVI e XVII) como “um estranho veículo 
de desaparecimento de heróis”.

For our fifth session, we welcome back 
the guest who opened these Theoretical 
Wednesdays the TNSJ Documentation Centre 
has been hosting regularly since October 
2015. Back then, Francisco Luís Parreira – who 
is, among many other things, a translator, 
playwright and essayist – had discussed 
the notion of “spectator”. Now, he takes a 
quote from Hegel (“Once the State has been 
founded, there can no longer be any heroes”) 
as a starting-point to talk at length On some 
ways of killing (I mean, keeping) heroes on the 
stage. A theoretical excursion that describes 
the beginnings of theatrical modernity (the 
16th and 17th centuries) as “a strange device for 
making heroes disappear”

Leituras no 
Mosteiro
MSBV · Centro de Documentação 
Documentation Centre 
18 out oct · ter tue 21:00

Splendid’s
de by Jean Genet

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

Um grupo de gangsters barrica-se no sétimo 
andar de um hotel de luxo chamado Splendid’s. 
O chefe do bando traveste-se de rapariga, 
um polícia representa um ladrão. Todos 
eles acabam por deslizar lentamente, quase 
ternamente, para a morte. Splendid’s gravita 
em torno de duas questões essenciais do teatro 
de Jean Genet: o disfarce e a traição. É uma 
peça de contradições várias e férteis: festiva 
e funérea, grotesca mas elegante, a ponto 

de alguém já a ter descrito como “uma taça 
de champanhe amargo”. Depois de Colónia 
Penal, é com ela que as Leituras no Mosteiro 
prosseguem esta breve incursão na obra 
daquele a quem um dia Jean Cocteau chamou 
“o príncipe negro da literatura francesa”.  
O ator João Reis, que integrou o elenco de 
uma encenação de Splendid’s assinada por Luis 
Miguel Cintra em 1995, é o convidado especial 
desta sessão.

Several gangsters barricade themselves on 
the seventh floor of a luxury hotel named 
Splendid’s. The gang leader disguises himself 
as a girl, a policeman acts as a thief. All of them 
end up gliding slowly, almost tenderly, towards 
death. Splendid’s gravitates around two central 
subjects of Jean Genet’s theatre: disguise and 
betrayal. It is a play filled with many fertile 
contradictions: festive and funereal, grotesque 
but elegant, so much so that it was once 
described as “a glass of bitter champagne”. 
After The Penal Colony, our Readings at the 
Monastery continue their incursion into the 
oeuvre of he whom Jean Cocteau dubbed “the 
dark prince of French literature”.

entrada livre free entrance
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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 
visitasgrupos@tnsj.pt) ou ligue para o número 
verde 800-10-8675.

General public · Teatro Nacional São João
From Tuesday to Saturday, at 12:30, for groups 
of up to 20 people. 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 
visitasgrupos@tnsj.pt) or else call 800-10-8675.

Visitas Guiadas
Guided Tours
Teatro Nacional São João
Mosteiro de São Bento da Vitóra
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Assinaturas
Outubro – 
Dezembro
Subscriptions 
October – 
December  
2016

3 espetáculos shows  
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Novembro e Dezembro 
no TNSJ
November and December 
at the TNSJ

Estreia nacional National premiere

Os Últimos Dias  
da Humanidade
TNSJ · 27 out oct – 19 nov
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

Laboratórios do apocalipse
TNSJ · 12 nov · sáb sat 16:00 
com with António Sousa Ribeiro, Cândida 
Pinto, José Pacheco Pereira, Rui Bebiano

Lançamento do livro
TNSJ · 12 nov · sáb/sat 18:30
com with António Sousa Ribeiro, 
João Barrento

Maratona de Formas Breves
MSBV · 2 -18 nov
coorganização co -organisation  
Teatro da Rainha, TNSJ

Morte de um DJ
de by Jean-Pierre Sarrazac

Dramatículos 2
de by Samuel Beckett

Pensa, Logo Sangra
textos de texts by Álvaro Garcia de Zúñiga, 
Joseph Danan, Gregory Motton
encenações directed by  
Fernando Mora Ramos

O Homem da Flor na Boca + Into 
The Little Hill
Leitura Reading
de by Luigi Pirandello + Martin Crimp

Oficina de Escrita
com with Jean-Pierre Sarrazac, Joseph 
Danan, Alexandra Moreira da Silva

Estreia Premiere

Henrique IV, Parte 3
TeCA · 9 -13 nov
qua -sáb wed -sat 21:00 dom sun 16:00
texto e encenação written and directed by  
Jacinto Lucas Pires
coprodução co -produced by Ninguém, TNSJ

SHOWCASE UTE
TNSJ + TeCA + MSBV · 17 -20 nov

Subterrâneo
TNSJ · 17+18+20 nov 
qui+sex+dom thu+fri+sun 19:00
a partir de based upon Fiódor Dostoiévski
encenação directed by Luís Araújo
coprodução co-produced by Ao Cabo Teatro, 
Centro Cultural Vila Flor, Centro de Arte de 
Ovar, Theatro Circo

Pensa, Logo Sangra
MSBV · 17+18 nov · qui+sex thu+fri 21:30

What a rogue am I?
Rivoli Teatro Municipal · 18 nov · sex fri 21:30
texto text Rui Pina Coelho
encenação directed by Gonçalo Amorim
coprodução co-produced by TEP, Teatro 
Municipal do Porto

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

Neva
TeCA · 20 nov · dom sun 17:00
de by Guillermo Calderón
encenação directed by João Reis
coprodução co-produced by O Lince Viaja, 
TNSJ

Economia, Arte, Europa
MSBV · 18 nov · sex fri 15:30-18:00
Mesa-redonda Round table
com with Tomáš Sedláček, Sérgio Escobar, 
Rui Moreira, Nuno Carinhas
moderação host Francisca Carneiro Fernandes

Estreia Premiere

Climas 
TNSJ · 8-18 dez dec
qua-sáb wed-sat 21:00 dom sun 16:00
de by André Braga e and Cláudia Figueiredo
coprodução co-produced by Circolando, 
Culturgest, Teatro Aveirense, 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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