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Teatro Nacional São João · 5+7 jan

The Rape  
of Lucretia
de by Benjamin Britten
direção musical musical direction  
João Paulo Santos
encenação directed by Luis Miguel Cintra
produção produced by Teatro Nacional  
de São Carlos

Teatro Carlos Alberto · 17 ‑21 jan

Embarcação  
do Inferno
de by Gil Vicente
encenação directed by António Augusto Barros, 
José Russo
coprodução co ‑produced by A Escola da Noite, 
Cendrev

Teatro Nacional São João · 18 ‑28 jan

Elizabeth Costello
de by J.M. Coetzee
direção artística e encenação stage  
and artistic direction Cristina Carvalhal
coprodução co ‑produced by Causas Comuns, 
Culturgest, TNSJ

Teatro Carlos Alberto · 26+27 jan

Vespa
coreografia e interpretação choreography  
and performance Rui Horta
coprodução co ‑produced by O Espaço do Tempo, 
Centro Cultural Vila Flor, Convento São Francisco, 
Teatro Aveirense, Centro de Arte de Ovar, 
HELLERAU 

Teatro Nacional São João · 7 ‑11 fev feb

Actores
dramaturgia e encenação dramaturgy  
and direction Marco Martins
coprodução co ‑produced by Arena Ensemble, 
São Luiz Teatro Municipal, Centro de Arte de 
Ovar, TNSJ

Teatro Carlos Alberto · 15 ‑17 fev feb
Estreia Premiere

Magma
criação e interpretação conceived and 
performed by Flávio Rodrigues
coprodução co ‑produced by Flávio Rodrigues, 
TNSJ

Teatro Nacional São João · 21 fev feb – 11 mar

Macbeth
de by William Shakespeare
encenação directed by Nuno Carinhas
produção produced by TNSJ

24 fev feb
Conferência Conference

Macbeth: 
Encenar  
a maldição
com with Michael Dobson
organização organisation TNSJ

Janeiro  
Março 
January  
March
2018



Mosteiro de São Bento da Vitória · 16 jan – 20 mar

Leituras  
no Mosteiro
Pedro Calderón de la Barca, Tom Stoppard, 
William Shakespeare, Heiner Müller

Teatro Carlos Alberto · 3 mar 
Concerto Concert

Cancioneiro 
Musical Português
de by Gustavo Romanoff Salvini
com with Alexandra Bernardo, Tânia Valente, 
Bernardo Marques, Pedro Estorninho

Mosteiro de São Bento da Vitória · 5 fev feb

Desenhos 
Efémeros –  
o desenho como 
performance
masterclass de by António Jorge Gonçalves

Teatro Nacional São João · 10 fev feb

A que parentes 
pertences?
palestra integrada no projeto Montanha ‑Russa de 
talk – part of the Montanha ‑Russa project by 
Inês Barahona, Miguel Fragata

Teatro Nacional São João · 16 ‑18 fev feb

Oficina de  
Técnica Vocal
orientação guidance João Henriques

Teatro Carlos Alberto · 10 mar

Oficina de 
Marionetas
orientação guidance Teatro de Marionetas  
do Porto

Teatro Carlos Alberto · 25 ‑29 mar

Oficina Páscoa  
no Teatro
orientação guidance Marta Freitas/Mundo 
Razoável

Teatro Carlos Alberto · 28 fev feb – 3 mar
Estreia Premiere

A Longa Noite  
de Camilo
texto e encenação written and directed by  
Pedro Estorninho
coprodução co ‑produced by TEatroensaio, 
TNSJ

Teatro Carlos Alberto · 7 ‑11 mar

Óscar
texto e encenação written and directed by  
João Paulo Seara Cardoso
produção produced by Teatro Marionetas  
do Porto

Teatro Carlos Alberto · 16 ‑18 mar
Estreia Premiere

Velocidade  
de Escape
criação e direção conceived and directed by  
Ana Vitorino, Carlos Costa, João Martins
coprodução co ‑produced by Visões Úteis, TNSJ

Teatro Nacional São João · 16 mar
Recital

Serões de Camilo
com with Sara Braga Simões, Rui Martins

Teatro Nacional São João · 22 ‑25 mar

Nathan, O Sábio
de by Gotthold Ephraim Lessing
encenação directed by Rodrigo Francisco 
produção produced by Companhia de Teatro  
de Almada

Programa Gil Vicente

Teatro Carlos Alberto · 6 jan

Atelier 50 – Barcas  
de Gil Vicente
orientação guidance Nuno Carinhas,  
Nuno M Cardoso

Teatro Carlos Alberto · 15 jan

Gil Vicente no seu  
tempo e no nosso 
tempo
conferência de a lecture by José Augusto 
Cardoso Bernardes

Teatro Nacional São João · 20 jan

Oficina 
Embarcação  
do Inferno
orientação guidance José Augusto Barros,  
José Russo



We open 2018 by welcoming  

the most recent opera production 

from Teatro Nacional de São 

Carlos: The Rape of Lucretia,  

by Benjamin Britten (1913 ‑1976), 

a composer who during the post‑

‑WWII years daringly renewed 

the operatic canon; his deeds 

include the revival of the tradition 

of chamber opera, one of the 

glories of British Baroque. Written 

in the wake of the phenomenal 

success of Peter Grimes, The Rape 

of Lucretia (1946) is the earliest 

of Britten’s chamber operas. Its 

libretto, written by Ronald Duncan, 

draws inspiration from a dramatic 

text by contemporary French 

playwright André Obey, as well 

as from Shakespeare’s celebrated 

narrative poem. Two characters 

– a male and a female chorus – 

comment upon the action from a 

Christian perspective, bringing to 

us the tale of the chaste Lucretia, 

who was raped by Tarquinius, the 

son of the tyrant who ruled over 

pagan Rome. Lucretia’s suicide 

was followed by the revenge of 

Collatinus, one of the organisers of 

the popular revolt that would bring 

an end to Etruscan power and 

usher in the Roman res publica. 

With musical direction by João 
Paulo Santos and stage direction 

by Luis Miguel Cintra, The Rape 

of Lucretia brings opera back to 

the TNSJ stage, through the work 

of a composer who interacts with 

the highest operatic traditions, 

combining them with a number of 

deeply original features. 

Oficina Criativa
Creative Workshop

destinatários target  
crianças entre  
6 e 12 anos
children between  
6 and 12 years old
7 jan · dom sun 16:00
inscrição fee € 2,50

Abrimos 2018 dando as boas ‑vindas à mais 
recente produção de ópera do Teatro Nacional 
de São Carlos: The Rape of Lucretia, de 
Benjamin Britten (1913 ‑1976), compositor  
que no pós ‑guerra ousou renovar os cânones 
operáticos e entre cujos feitos se conta  
a reabilitação da tradição da ópera de câmara 
que havia sido uma das glórias do Barroco 
britânico. Escrita após o retumbante êxito  
de Peter Grimes, The Rape of Lucretia (1946)  
é a primeira dessas óperas de câmara de 
Britten, cujo libreto de Ronald Duncan se inspira 
no texto dramático do dramaturgo francês 
contemporâneo André Obey, mas também 
no célebre poema narrativo de Shakespeare. 
Duas personagens – um coro feminino, outro 
masculino – comentam a ação numa perspetiva 
cristã, introduzindo ‑nos na narrativa sobre  
a castidade de Lucrécia, violada por Tarquínio,  
o filho do tirano que governa a Roma pagã.  
Ao suicídio de Lucrécia segue ‑se a vingança  
de Colatino, um dos artífices da revolta popular  
que culminaria no fim do poder etrusco  
e no estabelecimento da res publica romana.  
Com direção musical de João Paulo Santos  
e encenação de Luis Miguel Cintra, The Rape 
of Lucretia traz de volta não apenas a ópera 
ao TNSJ, mas também um compositor que 
dialoga com as mais altas tradições operáticas, 
introduzindo ‑lhes sinais de uma profunda 
originalidade.

The Rape  
of Lucretia
de by Benjamin Britten 
direção musical musical direction João Paulo Santos
encenação direction Luis Miguel Cintra

Teatro Nacional São João5+7 jan
sex fri 20:00 dom sun 16:00

Ópera em dois atos, 
com libreto de 
Opera in two acts, 
with a libretto by  
Ronald Duncan  
segundo after 
André Obey
William Shakespeare

figurinos costumes 
Ana Simão
desenho de luz 
lighting design 
Rui Monteiro

elenco cast 
Marco Alves dos Santos 
(Coro Masculino 
Male Chorus)
Dora Rodrigues (Coro 
Feminino Female Chorus) 
Luís Rodrigues (Collatinus) 
Christian Luján (Junius Brutus)
André Baleiro (Tarquinius)
Maria Luísa de Freitas 
(Lucretia)
Ana Ferro (Bianca)
Joana Seara (Lucia)

Orquestra 
Sinfónica Portuguesa
maestrina titular 
principal music director 
Joana Carneiro

produção production  
Teatro Nacional  
de São Carlos

estreia premiere 
2Dez2017 Teatro Nacional  
de São Carlos (Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 3:00  
com intervalo with intermission
M/6 anos Ages 6 and up

Espetáculo em língua inglesa, 
legendado em português. 
Show in English; Portuguese 
subtitles.

preço dos bilhetes 
ticket prices  
€ 10,00 – € 25,00



Embarcação 
do Inferno

Teatro Carlos Alberto17 ‑21 jan 
qua wed 21:00 
qui ‑sex thu ‑fri 15:00+21:00  
sáb sat 19:00 dom sun 16:00

de by Gil Vicente
encenação directed by  
António Augusto 
Barros, José Russo

De Gil Vicente já se disse e escreveu tudo –  
e isso só pode ser um bom sinal: que é nascido 
em Guimarães e que é um filho das Beiras;  
que foi ourives de profissão e que era um  
Gil “que não tem nem ceitil”; que era ascético  
e proselítico e que era irreverente e demolidor;  
que foi um poeta sublime e que é um dramaturgo  
popular e chocarreiro… Gil Vicente é este 
enigma que não se desfaz, a despeito de todas 
as leituras que sobre a sua obra possam ser 
realizadas. Duas companhias cujo repertório 
vem privilegiando a obra do proclamado 
“fundador” do teatro português – a Escola da 
Noite de Coimbra e o eborense Cendrev – 
decidiram associar ‑se para nos trazer uma nova 
leitura de um texto com 500 anos de atualidade: 
Embarcação do Inferno, o mais estudado 
auto do Livro das Obras e também um ápex do 
teatro europeu do final da Idade Média. Talvez 
no tempo em que vigoram conceitos como 
os de “pós ‑verdade”, os dilemas do Bem e do 
Mal dramatizados no início do século XVI nos 
pareçam obsoletos. Mas, entre risos, pragas, 
blasfémias, orações e lamentos, vislumbramos 
no teatro de Gil Vicente o que somos: talvez 
mesmo aquilo que estamos em vias de ser. 
“Embarcai prestes!”

Everything has already been  

said and written about Gil 
Vicente – which can only be  

a good sign: that he was born  

in Guimarães and that he is  

a native from the Beira region; 

that he was a goldsmith by trade 

and that he was penniless; that he 

was an ascetic proselyte and an 

irreverent polemicist; that he  

was a sublime poet and  

a popular, jeering playwright… 

Gil Vicente is an enigma that 

will not unravel, no matter how 

closely his work is read. Two 

companies whose repertoire 

heavily features the work of he 

who is called the “founder” of the 

Portuguese theatre – Coimbra’s 

Escola da Noite and Évora’s 

Cendrev – decided to join forces 

in order to bring us a new reading 

of a text that remains relevant 

after 500 years: Embarcação do 
Inferno [Boarding to Hell], the 

most studied play in Vicente’s 

Book of Works and an apex of 

late medieval European theatre. 

In a time in which such concepts 

as “post ‑truth” are bandied 

about, these stage dilemmas 

of Good and Evil from the early 

1500s may perhaps strike us as 

obsolete. But, among laughter, 

curses, blasphemies, prayers 

and laments, we are nonetheless 

able to glimpse in Gil Vicente’s 

theatre an image of what we are, 

and perhaps even of what we are 

about to become. “Board quickly!”

figurinos e bonecos 
costumes and dummies 
Ana Rosa Assunção
cenografia set design  
João Mendes Ribeiro
Luísa Bebiano
desenho de luz 
lighting design 
António Rebocho
música music  
Luís Pedro Madeira
consultadoria científica 
scientific consultant  
José Augusto  
Cardoso Bernardes

interpretação cast  
Ana Meira 
Igor Lebreaud 
Jorge Baião
José Russo
Maria João Robalo
Miguel Magalhães
Rosário Gonzaga
Rui Nuno

coprodução co ‑produced by 
A Escola da Noite
Cendrev – Centro  
Dramático de Évora

estreia opening  
6Out2016 Teatro Garcia  
de Resende (Évora)
dur. aprox. playing time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

Língua Gestual Portuguesa 
Portuguese Sign Language
21 jan dom sun 16:00

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00



Teatro Carlos Alberto

Gil Vicente no seu tempo 
e no nosso tempo
Professor catedrático na Faculdade de Letras de Coimbra e atual Diretor 
da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, José Augusto Cardoso 
Bernardes é um dos nossos mais destacados e originais vicentistas, como  
o atestam os dois volumes de Sátira e Lirismo no Teatro de Gil Vicente ou  
o mais recente Gil Vicente, um livro que serve de democrática porta de 
entrada na caleidoscópica obra daquele que é tido como o fundador do  
teatro português. Aliando uma contagiante capacidade de comunicação  
e um minucioso conhecimento do Livro das Obras, Cardoso Bernardes  
fala ‑nos sobre Gil Vicente no seu tempo e no nosso tempo, numa  
conferência que antecede a apresentação da Embarcação do Inferno  
no Teatro Carlos Alberto.

A Full Professor at the Faculty of Arts and Humanities of Coimbra and Director of the University of 

Coimbra’s General Library, José Augusto Cardoso Bernardes is one of the most important and original 

Gil Vicente specialists, as attest his two ‑volume Sátira e Lirismo no Teatro de Gil Vicente or his more 

recent Gil Vicente, a book that acts as a democratic gateway to the kaleidoscopic work of an author who 

is widely regarded as the founder of Portuguese theatre. Combining captivating communication skills 

with an in ‑depth knowledge of Gil Vicente’s Book of Works, Cardoso Bernardes talks to us about  

Gil Vicente in his time and in our time, in a lecture that precedes the presentation of Embarcação do 

Inferno at Teatro Carlos Alberto.

Teatro Carlos Alberto 

Atelier 50 –Barcas 
de Gil Vicente
Atelier 50 é uma ação de envolvimento da comunidade no universo teatral. 
Sob a orientação dos encenadores Nuno Carinhas e Nuno M Cardoso, 
cinquenta pessoas reúnem ‑se para realizar uma leitura encenada da 
chamada “trilogia das Barcas”: Inferno, Purgatório e Glória, autos que 
Gil Vicente apresentou na corte de D. Manuel I entre 1517 e 1519 e que 
representam não apenas o ponto culminante do teatro religioso vicentino, 
mas também o ponto cimeiro da alegoria sagrada do teatro europeu do 
século XVI. 

Atelier 50 is an event focused on bringing the theatre and its surrounding community together. Under 

the guidance of stage directors Nuno Carinhas and Nuno M Cardoso, fifty people will gather together 

to do a staged reading of the so ‑called “Barcas trilogy”: Hell, Purgatory and Glory, plays that Gil Vicente 

brought to King Manuel I’s court between 1517 and 1519 and that represent not only the culmination  

of that playwright’s religious ‑themed work, but also the highest expression of sacred allegory in 16th‑

‑century European theatre.

Teatro Nacional São João

Oficina Embarcação 
do Inferno
Dando continuidade ao trabalho que há muito desenvolvem em torno do 
património vicentino e, a propósito deste, com as comunidades escolares 
das suas cidades e regiões, A Escola da Noite e o Cendrev dirigem uma 
oficina para professores do ensino básico e secundário. A formação tem 
como objetivo partilhar algumas ferramentas de trabalho teatral que 
possam auxiliar os professores na sala de aula no ensino do teatro e,  
em particular, do Auto da Barca do Inferno. Os participantes da formação 
terão oportunidade de assistir previamente ao espetáculo.

In continuation of the work they have been long developing around Gil Vicente’s legacy and with the 

school communities of their respective cities and regions, A Escola da Noite and Cendrev organise 

a workshop for teachers in primary and second education. The objective of this training session is to 

divulge certain theatrical work tools, thus supplementing the teaching of theatre, and particularly the 

Auto da Barca do Inferno, in the classroom. All participants will have the opportunity to see the show 

before attending the session.

15 jan 
Sala de Vidro
seg mon 21:00

conferência de  
a lecture by 
José Augusto 
Cardoso Bernardes

destinatários target 
professores e estudantes 
do terceiro ciclo do 
ensino básico e do ensino 
secundário, público em 
geral lower and higher 
secondary education 
students and teachers, 
general public
entrada gratuita free entrance

6 jan
sáb sat 10:00 ‑13:00  
+ 14:30 ‑17:30

orientação guidance 
Nuno Carinhas 
Nuno M Cardoso

destinatários target 
público em geral, M/14 anos
general public, Ages 14 and up
n.º máximo de participantes
maximum number of 
participants 50
entrada gratuita mediante 
inscrição prévia  
free entrance, subject to prior 
registration

20 jan 
Sala Branca
sáb sat 11:00 ‑13:00  
+ 14:30 ‑17:30

orientação guidance 
José Augusto Barros
José Russo

destinatários target 
professores dos ensinos 
básico e secundário teachers 
in primary and secondary 
education
n.º máximo de participantes 
maximum number of 
participants 15  
inscrição fee € 10,00 
(incluindo um bilhete para  
a estreia includes ticket for 
the premiere)

—

Informações Info 
22 340 19 56 + oficinas@tnsj.pt
Inscrições Inscriptions  
fichas de inscrição disponíveis 
em www.tnsj.pt (área Projetos 
Educativos) inscription forms 
available at www.tnsj.pt 
(Educational Projects)



Elizabeth 
Costello

de by 
J.M. Coetzee
direção artística  
e encenação stage  
and artistic direction 
Cristina Carvalhal 

english subtitles

Teatro Nacional São João18 ‑28 jan
qua+sáb wed+sat 19:00 
qui+sex thu+fri 21:00 
dom sun 16:00

tradução translated by 
Maria João Delgado (Leya)
dramaturgia dramaturgy 
Alexandre Andrade
Cristina Carvalhal
cenografia e figurinos
set design and costumes 
Ana Limpinho
desenho de luz
lighting design 
José Álvaro Correia
desenho de som 
sound design 
Sérgio Delgado
produção executiva
executive production
Bruno Reis

interpretação cast 
Bernardo Almeida
Cucha Carvalheiro
Luís Gaspar
Rita Calçada Bastos
Sílvia Filipe

coprodução co ‑produced by  
Causas Comuns
Culturgest
TNSJ

estreia opening 13Dez2017 
Culturgest (Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:40 
M/14 anos Ages 14 and up

Língua Gestual Portuguesa
Portuguese Sign Language 
28 jan dom sun 16:00

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

“Sou escritora. Talvez não me conheçam aqui, 
mas escrevo, ou escrevi, sob o nome de 
Elizabeth Costello.” Elizabeth está no limiar  
da “grande porta”, quer passar “para o que  
vem depois”, mas terá de enfrentar primeiro  
um tribunal que parece saído de Kafka –  
um tribunal do paradoxo. Alguém chamou  
a Elizabeth Costello (2003), de John Maxwell 
Coetzee, Prémio Nobel da Literatura, um 
“romance disfarçado de digressões”, querendo 
com isto dizer que estamos perante uma obra 
inclassificável, que desafia as fronteiras do 
ensaio e da ficção. Cristina Carvalhal desvia ‑a  
para cena, ela que tem vindo a adaptar e encenar  
textos que não foram escritos para teatro, 
como Cândido de Voltaire, Cosmos de Witold 
Gombrowicz ou A Erva Vermelha de Boris Vian. 
Agora num palco perto de nós, Elizabeth, aquela 
que se apresenta como uma “negociante de 
ficções” ou “secretária do invisível”, confronta‑
‑nos com as suas crenças e discute com outras 
personagens “ideias polémicas”, como a essência  
de Deus e o silêncio dos animais, o Holocausto 
nazi e o vegetarianismo, o amor e o mal. 
“Acredita na vida?”, pergunta ‑lhe um juiz no 
tribunal. “Acredito em tudo o que não se dá 
ao trabalho de acreditar em mim”, responde 
Elizabeth Costello.

“‘I am a writer’, she says. ‘You have 

probably not heard of me here, 

but I write, or have written, under 

the name Elizabeth Costello.’” 

Elizabeth stands “[a]t the Gate”; 

she wants to pass “to what  

comes next”, but first she will 

have to face a Kafka ‑like court 

– a court of paradox. Elizabeth 
Costello (2003), by Literature 

Nobel Prize laureate John 
Maxwell Coetzee, was once 

described as a “novel under the 

guise of digressions”, which is  

to say that this is an unclassifiable 

work that challenges the 

boundaries between essay and 

fiction. Cristina Carvalhal brings 

it to the stage, as part of a career 

adapting and staging texts that 

were not written for the theatre, 

such as Voltaire’s Candide, Witold 

Gombrowicz’s Cosmos or Boris 

Vian’s L’Herbe rouge. Now on  

a stage near us, Elizabeth, who 

styles herself a “trader of fictions” 

or a “secretary of the invisible”, 

confronts us with her beliefs and 

discusses with other characters 

such “polemical notions” as the 

essence of God and the silence  

of the animals, the Nazi Holocaust 

and vegetarianism, love and evil. 

In court, one judge asks her:  

“Do you believe in life?” “I believe 

in what does not bother to believe  

in me”, replies Elizabeth Costello.



Vespa
Teatro Carlos Alberto26+27 jan

sex fri 21:00 sáb sat 19:00

música original music
Tiago Cerqueira
aconselhamento artístico 
artistic advisors 
Tiago Rodrigues
Marlene Monteiro Freitas
apoio dramatúrgico 
dramaturgy advisors 
Pia Krämer
Mariana Brandão
direção técnica 
technical direction 
Tiago Coelho
direção de produção
general producer
Mariana Brandão

coprodução co ‑produced by 
O Espaço do Tempo
Centro Cultural Vila Flor
Convento São Francisco
Teatro Aveirense
Centro de Arte de Ovar
HELLERAU – Europäisches 
Zentrum der Künste Dresden

estreia opening 20Abr2017 
Centro Cultural Vila Flor 
(Guimarães)
dur. aprox. playing time 1:00
M/16 anos Ages 16 and up

preço dos bilhetes
ticket prices € 10,00

“Há coisas que temos dentro da cabeça.  
Como um zumbido a roer o pensamento.”  
Vespa abre com estas palavras, é uma peça 
sobre uma cabeça prestes a explodir, a cabeça 
de Rui Horta, habitada por um inseto que  
diz as coisas mais impróprias, “as coisas cá de 
dentro, algumas indizíveis, que normalmente 
omitimos”. Nome central da Nova Dança 
Portuguesa, senhor de uma expressiva carreira 
internacional e fundador de O Espaço do 
Tempo, o coreógrafo volta aqui a ser bailarino, 
três décadas depois de ter pisado um palco 
pela última vez. Com Vespa, Rui Horta desafia 
os limites do seu próprio corpo, o corpo de um 
veterano selvagem, suficientemente ousado 
e obstinado para construir, aos sessenta anos, 
um solo íntimo e fisicamente muito exigente. 
Apesar de “desprotegido” e “pessoalíssimo”, 
Vespa não é um lugar “autobiográfico”, um lugar 
do passado, de onde podemos ver um homem 
a contar um homem. É, antes, um espetáculo 
sobre tudo o que falta fazer. Sobre o futuro. 
“Quantos furacões de força quatro e quantos 
terramotos de grau sete iremos enfrentar antes 
de falar das coisas mais simples e dos detalhes 
mais risíveis?”

“There are things you have inside 

your head. Like a buzz gnawing 

away at your mind.” Vespa [Wasp] 

begins with these words: the play 

deals with a head that is about to 

explode, the head of Rui Horta, 

inhabited by an insect that says 

the most improper things, “those 

things from deep inside, some of 

them quite unspeakable, which 

we often omit”. A key figure  

of New Portuguese Dance with  

a significant international career 

and the founder of O Espaço 

do Tempo, this choreographer 

returns now to the stage, three 

decades after his last stage 

appearance as a dancer. With 

Vespa, Rui Horta challenges the 

limits of his own body, the body 

of a wild veteran, daring and 

obstinate enough to create, at 

the age of sixty, an intimate and 

physically quite challenging solo 

piece. Though “unprotected” 

and “most personal”, Vespa is 

not an “autobiographical” place, 

a place in the past, out of which 

we might see a man telling about 

a man. Instead, it is a show 

about everything that is yet to 

be done. About the future. “How 

many category 4 hurricanes and 

magnitude 7 earthquakes must we 

withstand before we can manage 

to talk about the simplest things 

and the most laughable details?”

coreografia, iluminação, interpretação 
choreography, light design and performance Rui Horta



Teatro Nacional São João7 ‑11 fev feb
qua ‑sex wed ‑fri 21:00 
sáb sat 19:00 dom sun 16:00

english subtitles

dramaturgia e encenação dramaturgy and direction  
Marco Martins
cocriação e interpretação co ‑created and performed by  
Bruno Nogueira, Luísa Cruz, Miguel Guilherme, Nuno Lopes,  
Rita Cabaço

Actores

Durante os períodos de ensaio dos espetáculos, 
Marco Martins observou muitas vezes os atores 
nos intervalos do almoço ou nos seus camarins: 
aproveitavam essas pausas para decorar texto 
para as telenovelas ou séries de televisão que 
estavam a gravar na mesma altura. Durante 
muito tempo, isso incomodou ‑o, como se os 
atores traíssem aquilo que estavam a criar 
juntos, dispersando ‑se e desperdiçando as 
suas energias com ocupações secundárias. 
Depois, tais traições tornaram ‑se interessantes. 
São elas que estão na origem de Actores, um 
espetáculo feito de relatos autobiográficos 
dos próprios intérpretes – falamos de Bruno 
Nogueira, Luísa Cruz, Miguel Guilherme, Nuno 
Lopes e Rita Cabaço –, partindo de textos por si 
representados ao longo dos anos: de fragmentos 
de grandes clássicos aos guiões de telenovela, 
passando pelos anúncios de rádio e televisão. 
Caleidoscópio de mais de quarenta textos  
de diferentes autores e proveniências, Actores 
permite ‑nos lançar um olhar retrospetivo  
sobre a vida de cada um dos intérpretes.

During rehearsals, Marco Martins 

often observed actors in their 

lunch breaks or in their dressing 

rooms: these pauses were used to 

memorise lines for soap operas and 

other TV productions they were 

shooting at the same time. For a 

long while, this disturbed him, as if 

the actors were betraying what he 

was creating with them, distracting 

themselves and wasting their 

energies in secondary pursuits. 

Then, these betrayals started to 

interest him. They are the source of 

Actores [Actors], a show made up 

of autobiographical narrations by 

its players – Bruno Nogueira, Luísa 

Cruz, Miguel Guilherme, Nuno 

Lopes and Rita Cabaço, using texts 

they performed over the years: 

from fragments of major classics to 

soap opera scripts, not forgetting 

radio and TV commercials.  

A kaleidoscope of over forty  

texts of many kinds by a variety 

of authors, Actores allows us to 

cast a retrospective gaze on the 

experience of each player.

espaço cénico set design 
Fernando Ribeiro
figurinos costumes 
Isabel Carmona
desenho de luz 
lighting design 
Nuno Meira
sonoplastia  
sound design
Sérgio Milhano
apoio dramatúrgico
dramaturgical support
Alexander Gerner
assistência de encenação
direction assistance 
Guilherme Branquinho
Rita Quelhas
direção de produção
general production 
Mariana Brandão

coprodução co ‑produced by 
Arena Ensemble
São Luiz Teatro Municipal
Centro de Arte de Ovar
TNSJ

residências artísticas 
artistic residencies 
A Oficina/Centro de 
Criação de Candoso
apoio support
Fundação D. Luís I/
Câmara Municipal 
de Cascais

estreia opening 11Jan2018 
São Luiz Teatro Municipal 
(Lisboa/Lisbon)
M/12 anos Ages 12 and up

Língua Gestual Portuguesa
Portuguese Sign Language
11 fev feb dom sun 16:00

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



Teatro Carlos Alberto15 ‑17 fev feb
qui+sex thu+fri 21:00 
sáb sat 19:00

estreia premiere

criação e 
interpretação 
conceived and 
performed by 
Flávio Rodrigues

documentação 
documentation 
Telma João Santos

coprodução co ‑produced by 
Flávio Rodrigues, TNSJ

apoio support 
Associação Útero

dur. aprox. playing time 50’
M/6 anos Ages 6 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

conceção técnica 
technical conception 
Daniel Oliveira
intérprete no processo
in ‑process performer 
Bruno Senune
apoio vocal vocal support 
André Santos
consultoria no figurino
costumes consultancy 
David Pinto
consultoria sonora
sound consultancy 
Gustavo Costa
aconselhamento artístico
artistic advisor
Carlota Lagido

É a primeira vez de Flávio Rodrigues na 
programação do TNSJ, artista que vem 
construindo desde 2006 – o ano do inaugural 
Tarde Demais Mariana – uma obra que interroga 
as fronteiras de corpo, identidade e género, 
a partir de linguagens que intercetam dança, 
performance e som. Magma – No Limite  
da Selvajaria, que o TNSJ coproduz e apresenta  
em estreia absoluta, sucede a Efígie (2017), 
projeto constituído por cinco objetos autónomos,  
o segundo dos quais, Chorus Landscape, foi 
apresentado na última edição do Festival Dias 
da Dança. Magma é um solo que explora um 
imaginário onde a violência e o poder colapsam 
na solidão e no silêncio. É, nas palavras de Flávio 
Rodrigues, “uma guerra sem guerra, a sós”, uma 
caminhada solitária carregada de memórias, 
metáforas, medo, silêncio, dor, coragem, amor, 
desistência e resistência. Magma constrói ‑se 
a partir da ausência, onde os objetos sonoros, 
cénicos e coreográficos se tornam presentes 
nas analogias, interferências e conexões 
estabelecidas entre si, concorrendo para  
a construção de uma narrativa poética, um ato 
revolucionário que transporta em si os medos  
e os paradoxos da existência. “Bem ‑vindos  
à guerra niilista.”

For the first time, the TNSJ hosts 

a creation of Flávio Rodrigues, 

an artist who has been amassing 

since 2006 – with Tarde Demais 

Mariana – a body of work that 

questions the boundaries of 

body, identity and gender by 

resorting to languages that 

intersect dance, performance art 

and sound. Magma – No Limite 
da Selvajaria [Magma – On the 

Brink of Savagery], co ‑produced 

by the TNSJ, which will also 

host its world premiere, follows 

Efígie (2017), a project made 

up of five autonomous objects, 

the second of which, Chorus 

Landscape, was shown in the 

latest edition of the Days of 

Dance Festival. Magma is a solo 

piece that explores an imaginative 

sphere in which violence and 

power collapse into solitude 

and silence. It is, according to 

Flávio Rodrigues, “a war without 

war, in solitude”, a long, solitary 

walk filled with memories, 

metaphors, fear, silence, pain, 

courage, love, desistance and 

resistance. Magma develops out 

of absence: in it, sound, scenic 

and choreographic objects  

make themselves present in  

the analogies, interferences  

and connections established  

between themselves, contributing  

towards the construction of  

a poetic narrative, a revolutionary 

action that carries in itself the 

fears and paradoxes of existence. 

“Welcome to nihilistic war.”

Magma
No Limite da Selvajaria



Teatro Nacional São João21 fev feb 
– 11 mar
qua+sáb wed+sat 19:00 
qui+sex thu+fri 21:00 
dom sun 16:00

english subtitles

tradução translated by 
Daniel Jonas
cenografia e figurinos 
set design and costumes 
Nuno Carinhas
dramaturgia dramaturgy 
Nuno Carinhas
Pedro Sobrado
desenho de luz 
lighting design 
Nuno Meira
desenho de som 
sound design 
Francisco Leal
desenho de lutas stage fights 
Miguel Andrade Gomes
preparação vocal e elocução 
voice and elocution
João Henriques
assistência de encenação 
direction assistance
Mafalda Lencastre

interpretação cast 
Diana Sá
Emília Silvestre
Joana Carvalho
João Cardoso
João Castro
João Reis
Jorge Mota
Paulo Calatré
Paulo Freixinho
Sara Barros Leitão

produção produced by 
TNSJ

estreia opening 1Jun2017 
Teatro Nacional São João
dur. aprox. playing time 2:15
M/12 anos Ages 12 and up

Língua Gestual Portuguesa  
+ Audiodescrição  
Portuguese Sign Language  
+ Audio Description
11 mar dom sun 16:00

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

Oficina Criativa
Creative Workshop

destinatários target crianças 
entre 6 e 12 anos children 
between 6 and 12 years old
25 fev feb · dom sun 16:00
inscrição fee € 2,50

Macbeth
de by William Shakespeare
encenação directed by Nuno Carinhas

“É um punhal que eu vejo à minha frente?  
E o punho, quer a minha mão? Vá, toma ‑a.”  
A imaginação perigosa de Macbeth regressa 
ao palco do São João, depois de uma 
temporada de sucessivas lotações esgotadas 
em meados de 2017. Num cenário fantasmático 
e temperamental – máquina de cortinas 
que se fecha como um “cubículo de anseios 
descarados” e se expande como um salão, 
charneca ou floresta –, desencadeia ‑se  
a tragédia desse casal unido por um nome que, 
ambicionando conquistar e subjugar o futuro, 
fica cativo do próprio tempo. João Reis lidera 
um elenco de atores que se têm distinguido nas  
produções do TNSJ dos últimos anos e que 
dão corpo a um espetáculo que começa 
por desacelerar o nosso tempo, o tempo do 
espectador, para em seguida nos lançar no 
epicentro de um infernal redemoinho. Nas 
palavras de Nuno Carinhas, assistir a Macbeth 
deveria equivaler a “passar a mão pelo dorso  
de um crocodilo saído da água”. Ritos maléficos, 
prenúncios, noites sangrentas, insónias, fantasmas:  
bem ‑vindos à mais maligna, enigmática e talvez 
sublime tragédia de William Shakespeare.

“Is this a dagger which I see 

before me, the handle toward 

my hand? Come, let me 

clutch thee.” The dangerous 

imaginings of Macbeth return 

to the TNSJ stage, after a 

sold ‑out season in the middle 

of 2017. A phantasmagoric and 

temperamental scenery – a 

machine of curtains that closes 

down, “confined, bound into 

saucy doubts and fears”, and 

unfolds as a hall, heath or forest 

– displays the tragedy of that 

couple, united by a name that, 

having longed to conquest and 

subdue the future, ends up  

a prisoner of time itself. João Reis 

leads a cast of players who have 

distinguished themselves in TNSJ 

productions of recent years and 

bring to life a show that begins by 

decelerating our time, the time of 

the viewer, and then casts us into 

the epicentre of a hellish vortex. 

According to Nuno Carinhas, 

watching a performance of 

Macbeth should be like “patting 

the back of a crocodile who just 

came out of the water”. Evil rites, 

premonitions, blood ‑soaked 

nights, sleeplessness, ghosts: 

welcome to the most malignant, 

enigmatic and perhaps sublime 

tragedy of William Shakespeare.



Diretor do Instituto Shakespeare – instituição 
de investigação fundada em 1951 e sedeada em 
Stratford ‑upon ‑Avon –, autor de livros como  
The Making of The National Poet e organizador de 
obras de referência como The Oxford Companion 
to Shakespeare, Michael Dobson é um dos 
nomes cimeiros dos estudos shakespearianos 
da atualidade. O professor da Universidade de 
Birmingham tem ‑se dedicado não apenas a analisar 
a obra dramática e poética de Shakespeare, 
mas também a explorar como ela tem desafiado 
a criatividade de outros ao longo dos tempos: 
atores, encenadores, compositores, críticos, 
artistas plásticos, poetas, filósofos, romancistas… 
Na conferência Macbeth: Encenar a maldição, 
Michael Dobson aborda diferentes respostas que 
encenadores, cenógrafos e diretores de atores têm 
dado à peça escocesa nos últimos quatro séculos 
e o que tais respostas nos podem dizer sobre esta 
tragédia na qual o invisível e o reprimido irrompem 
violentamente, tomando de assalto os palcos  
do mundo. Na véspera, numa iniciativa conjunta 
com a Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, Nicola Watson – especialista em literatura 
dos séculos XVIII e XIX e autora (com Michael 
Dobson) de England’s Elizabeth: An Afterlife in 
Fame and Fantasy – aborda os modos como  
a cultura oitocentista materializou Shakespeare 
em Stratford, usando o exemplo da casa natal do 
dramaturgo para considerar o desenvolvimento do 
fenómeno moderno das casas ‑museus de escritores.

(with Michael Dobson)  

of England’s Elizabeth: An 

Afterlife in Fame and Fantasy – 

will consider the ways in which 

19th ‑century culture materialised 

Shakespeare within Stratford, 

using the case of Shakespeare’s 

Birthplace and other properties  

to consider the development  

of the modern phenomenon  

of the writer’s house museum.

Director of the Shakespeare 

Institute – a research centre 

founded in 1951 and based in 

Stratford ‑upon ‑Avon –, author 

of such volumes as The Making 

of The National Poet and editor 

of such reference books as 

The Oxford Companion to 

Shakespeare, Michael Dobson 

is one of the foremost figures 

in present ‑day Shakespearean 

studies. This University of 

Birmingham professor has 

dedicated himself not only to the 

study of Shakespeare’s dramatic 

and poetic work, but also to 

exploring the ways in which it has, 

throughout time, challenged the 

creativity of others: actors, stage 

directors, composers, critics, 

visual artists, poets, philosophers, 

novelists… In the conference 

Macbeth: Designing damnation, 

Michael Dobson will discuss the 

various responses of actor‑

‑managers and stage designers 

to the “Scottish play” over the last 

four centuries and what those 

responses can tell us about this 

play, in which the invisible and 

the repressed erupt violently, 

taking by storm the world’s 

stages. One day earlier, in a joint 

initiative with the Faculty of Arts 

of the University of Porto, Nicola 
Watson – specialist in 18th ‑ and 

19th ‑century literature and author 

Teatro Nacional São João

Macbeth: 
Encenar  
a maldição
com with Michael Dobson

24 fev feb 
sáb sat 15:00

Escritas, Reescritas,
Traduções
Writings, Rewritings, 
Translations

apresentação host  
Rui Carvalho Homem

organização organisation 
TNSJ
colaboração collaboration 
FLUP

tradução simultânea 
simultaneous translation

A bengala de 
Shakespeare  
(ou o que os 
vitorianos fizeram  
de Shakespeare)
Shakespeare’s 
Walking ‑Stick: or,  
What the Victorians 
Made of Shakespeare

com with Nicola Watson
coorganização 
coorganisation FLUP, TNSJ

Esta sessão decorrerá 
integralmente em língua 
inglesa. This session will  
be fully in English.

Faculdade de Letras  
da Universidade do Porto
23 fev feb · sex fri 17:30





Teatro Carlos Alberto28 fev feb 
– 3 mar
qua ‑sex wed ‑fri 21:00 
sáb sat 19:00

estreia premiere

texto e encenação 
written and directed by  
Pedro Estorninho

A Longa Noite 
de Camilo

Concerto e lançamento de CD  
Concert and CD launch

Cancioneiro  
Musical Português

de by Gustavo 
Romanoff Salvini

com with
Alexandra Bernardo 
(soprano)
Tânia Valente (soprano)
Bernardo Marques (piano) 
Pedro Estorninho

apoio support 
Fundação GDA
colaboração collaboration 
TNSJ

Teatro Carlos Alberto
Foyer
3 mar · sáb sat 16:00

entrada gratuita 
free entrance

assistência de encenação
direction assistance
Inês Leite
desenho de luz, 
som e vídeo
lighting design, 
sound and video 
Hugo Valter Moutinho
cenografia set design 
João Sotero
guarda ‑roupa wardrobe 
TEatroensaio
direção de produção 
general producer 
Inês Leite

interpretação cast 
Clara Nogueira
José Topa
Ivo Luz
Mário Moutinho
Susana Sá
Tiago Regueiras

coprodução co ‑produced by 
TEatroensaio
TNSJ

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

preço dos bilhetes
ticket prices € 10,00

Num espetáculo dedicado aos últimos dias 
de Camilo Castelo Branco, Pedro Estorninho 
e o TEatroensaio põem em perspetiva a obra 
multifacetada e a vida – já de si romanesca 
e teatral – desse génio e figura da literatura 
portuguesa, em quem Agustina Bessa ‑Luís viu 
“um Voltaire à moda do Porto, com mais tripas 
do que carne do lombo”. Dele disse também 
Nemésio: “Onde Camilo chega há logo um dedo 
de desgraça que toca as coisas.” A Longa Noite 
de Camilo visita o escritor na sua cegueira e nas 
tentativas desesperadas de uma cura que não 
chegará a suceder, conduzindo ‑o ao suicídio. 
Mais do que exame clínico, o espetáculo 
será talvez a auscultação de um “coração 
amargurado pela imaginação, senhora cruel  
de todos os criadores”, nas palavras de Agustina. 
Na tarde da derradeira apresentação, um 
concerto com as sopranos Alexandra Bernardo 
e Tânia Valente e o pianista Bernardo Marques 
resgata do esquecimento Gustavo Romanoff 
Salvini, o primeiro compositor a transformar 
poemas de Camilo em canções. Chegado  
a Portugal em meados do séc. XIX para cantar 
no Real Teatro de São João, o tenor italo ‑russo 
fixou ‑se no Porto e musicou no seu Cancioneiro 
Musical Português poemas dos grandes nomes 
do nosso Romantismo, de Camilo a Garrett  
e Junqueiro, uma vasta coletânea de canções  
de que o novo disco é a mais ampla seleção  
até hoje editada.

In a show dealing with Camilo 

Castelo Branco’s final days, Pedro 
Estorninho and TEatroensaio put 

into perspective the multifarious 

work and the life – romantic and 

theatrical in itself – of that genius 

and leading figure of Portuguese 

literature, whom Agustina Bessa‑

‑Luís described as “a Porto ‑style 

Voltaire, more tripe than sirloin”. 

About him, Vitorino Nemésio said 

the following: “Whatever Camilo 

writes about, soon misfortune’s 

finger will lay on it”. A Longa 
Noite de Camilo [Camilo’s Long 

Night] visits the writer in his 

blindness and desperate attempts 

at a cure that will not materialise, 

eventually leading him to 

suicide. More than a clinical 

examination, this show is perhaps 

an auscultation of a “heart 

embittered by imagination, that 

cruel mistress of all writers”, in 

Agustina’s words. In the night of 

the final performance, a concert 

featuring sopranos Alexandra 

Bernardo and Tânia Valente 

and pianist Bernardo Marques 

will bring back from oblivion 

Gustavo Romanoff Salvini, the 

first composer to turn poems by 

Camilo into songs. This Italian‑

‑Russian tenor came to Portugal  

in the mid ‑1800s to sing at 

the Real Teatro de São João, 

eventually established himself 

in Porto and put to music, in his 

Portuguese Musical Songbook, 

a number of poems by major 

Romantic writers, from Camilo 

to Almeida Garrett and Guerra 

Junqueiro. That song collection 

will now have a new recording.



Teatro Carlos Alberto7 ‑11 mar 
qua ‑sex wed ‑fri 10:00+15:00 
sáb sat 19:00 dom sun 16:00

encenação  
e cenografia  
direction and  
set design
João Paulo  
Seara Cardoso

texto text 
João Paulo Seara Cardoso  
com a colaboração de 
with the collaboration of  
Sofia Aguiar Reis 
Regina Guimarães  
(canções songs)
marionetas e figurinos
puppets and costumes 
Júlio Vanzeler
música music 
Roberto Neulichedl
movimento movement 
Isabel Barros
desenho de luz 
lighting design 
António Real

interpretação cast 
Micaela Soares
Rui Queiroz de Matos
Vítor Gomes
produção produced by 
Teatro de Marionetas  
do Porto

estreia opening  
11Dez1999 Teatro de 
Marionetas do Porto

dur. aprox. playing time 55’
M/3 anos Ages 3 and up

preço dos bilhetes
ticket prices 
€ 5,00 (criança child) 
€ 10,00 (adulto adult)

Óscar
Oficina de Marionetas 

orientação guidance 
Teatro de Marionetas 
do Porto

destinatários target 
crianças entre 6 e 12 anos 
(acompanhadas por um adulto) 
children between 6 and 12 
(accompanied by an adult)
n.º máximo de participantes 
maximum number of 
participants 10 crianças  
e 10 adultos 10 children  
and 10 adults
inscrição fee € 10,00 criança 
child (inclui o bilhete do 
espetáculo para a criança 
includes show ticket for child)

Teatro Carlos Alberto 
Sala de Ensaios 
10 mar · sáb sat 14:00 ‑16:00

—

Informações Info
22 340 19 56 + oficinas@tnsj.pt
Inscrições Inscriptions
fichas de inscrição 
disponíveis em www.tnsj.pt 
(área Projetos Educativos)
inscription forms available 
at www.tnsj.pt (Educational 
Projects)

Rimas a rodos, verbos inventados e jogos  
de palavras, mas também uma espantosa 
estrutura cenográfica, de onde aparecem  
e desaparecem duendes ‑narradores, cenários  
e animais ocupados nas suas tarefas domésticas 
e empresariais. Óscar é um dos espetáculos 
mais inventivos do legado de João Paulo Seara 
Cardoso, que o escreveu e encenou em 1999. 
Especialmente concebido para crianças a 
partir dos três anos, regressa uma vez mais aos 
palcos, inscrito nas comemorações do trigésimo 
aniversário do Teatro de Marionetas do Porto. 
Graças à companhia de um jardineiro mágico 
e de uma imaginação delirante, Óscar é um 
menino que transforma os habitantes do seu 
jardim em personagens que podiam ter sido 
retiradas dos livros de Lewis Carroll: o Porco 
Cambalhota, que um dia cambalhotou até à lua; 
o Ouriço Ribeiro e a sua fábrica de compota de 
maçã; o Capitão Iglo, que um dia encalhou  
numa poça de água do jardim; a Galinha 
Chocapic, que choca um ovo que não é novo;  
e todos os bichos, bicharocos e plantas do 
jardim. As histórias, a música, as cores, as 
palavras, os cheiros vão tomando a forma das 
sensações que caracterizam o jardim durante  
as quatro estações do ano.

Plentiful rhymes, invented verbs 

and wordplay share space with  

a remarkable scenic structure,  

in which goblin ‑narrators, 

sceneries and several animals 

engaged in domestic and business 

pursuits appear and disappear. 

Óscar is one of the most inventive 

creations of João Paulo Seara 
Cardoso, who wrote it and staged 

it in 1999. Specially conceived for 

children of ages 3 and up, it now 

returns to the stage, as part of  

the Teatro de Marionetas do  

Porto’s thirtieth ‑anniversary  

commemorations. Helped by  

a magical gardener and a delirious 

imagination, Óscar is a little 

boy who turns the inhabitants 

of his garden into characters 

that seem drawn from Lewis 

Carroll’s books: Cambalhota 

the Pig, who once somersaulted 

up to the moon; Ribeiro the 

Hedgehog and his apple jam 

factory; Captain Iglo, who once 

found himself marooned in a 

puddle of water in the garden; 

Chocapic the Chicken, who 

hatches a not ‑quite ‑fresh egg; 

and all the other beasts, bugs 

and plants in the garden. Stories, 

music, colours, words and scents 

gradually assume the shape of 

the impressions the garden offers 

during the year’s four seasons. 



Teatro Carlos Alberto16 ‑18 mar

sex fri 21:00 sáb sat 19:00 
dom sun 16:00

estreia premiere

criação e direção 
conceived and 
directed by  
Ana Vitorino
Carlos Costa
João Martins

cenografia set design 
Inês de Carvalho
banda sonora original 
e sonoplastia music 
and sound design 
João Martins
desenho de luz lighting design 
Pedro Correia
vídeo video 
Nuno Barbosa
coordenação de produção 
general production 
Teresa Camarinha

interpretação cast 
Mafalda Banquart
Pedro Carreira
Tiago Araújo

coprodução co ‑produced by 
Visões Úteis
TNSJ

dur. aprox. playing time 1:10

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

Velocidade 
de Escape
O TNSJ promove a estreia de Velocidade  
de Escape, espetáculo que toma como título  
a expressão que designa a velocidade mínima 
que um objeto sem propulsão precisa para se 
libertar de um campo gravitacional. Trata ‑se  
do segundo momento de uma reflexão que  
o coletivo Visões Úteis vem fazendo sobre  
o modo como lidamos com o lastro do nosso 
passado e desenhamos o futuro em que nos 
queremos projetar, reflexão iniciada com  
Teoria 5S, criação estreada em novembro  
de 2017. Concebido e dirigido por Ana Vitorino, 
Carlos Costa e João Martins, Velocidade de 
Escape instala ‑nos nesse futuro projetado, um 
espaço ‑tempo “ideal”, mais sereno, económico 
e leve, limpo do desperdício da existência 
humana – com as suas complexas memórias 
e emoções, a sua expressividade exagerada. 
Neste “maravilhoso mundo novo”, três pessoas 
recuperam pistas daquelas que estiveram antes 
(entretanto descartadas a bem da evolução),  
e tentam construir juntas um sentido para essas 
pistas, num exercício de reinterpretação –  
ou versão melhorada – durante o qual 
descobrem que a sonhada “leveza” em que 
vivem é tão destruidora quanto o peso da 
humanidade que rejeitaram.

The TNSJ hosts the premiere  

of Velocidade de Escape [Escape 

Velocity], a show that takes for 

its title the term for the minimum 

velocity a non ‑self ‑propelled 

object needs to free itself from 

a gravitational field. This is part 

2 of Visões Úteis’ meditation on 

how we deal with the weight of 

our past and picture the future 

we desire; this meditation began 

with Teoria 5S, a production that 

premiered in November 2017. 

Conceived and directed by Ana 
Vitorino, Carlos Costa and João 
Martins, Velocidade de Escape 

places us inside that desired 

future, an “ideal” space ‑time 

that is more serene, economic 

and light, free from the waste of 

human existence – its complex 

memories and emotions, its 

exaggerated expressiveness.  

In this “wonderful new world”, 

three people gather clues about 

the ones that preceded them (and 

were in the meantime discarded 

for the greater good of evolution). 

Together, they try to assemble  

a meaning for those clues, carrying  

out a work of reinterpretation – 

or amelioration – during which 

they find out that the dreamed‑

‑of “lightness” in which they 

live is just as destructive as the 

weight of the humanity they had 

rejected.



Teatro Nacional São João22 ‑25 mar  

qui ‑sex thu ‑fri 21:00 
sáb sat 19:00 dom sun 16:00

de by Gotthold Ephraim Lessing
encenação directed by Rodrigo Francisco

tradução translated by 
Yvette K. Centeno
cenografia set design 
Pedro Calapez
figurinos costumes 
António Lagarto
desenho de luz lighting design 
Guilherme Frazão
desenho de som sound design 
Miguel Laureano

interpretação cast 
André Gomes
André Pardal
Guilherme Filipe
João Farraia
João Tempera
Leonor Alecrim
Luís Vicente
Maria Rueff
Tânia Guerreiro

produção produced by 
Companhia de Teatro  
de Almada

estreia opening 9Dez2017 
Teatro Municipal Joaquim 
Benite (Almada)
dur. aprox. playing time 2:00  
com intervalo with intermission
M/12 anos Ages 12 and up

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

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

—

Oficina Criativa
Creative Workshop

destinatários target 
crianças entre 6 e 12 anos
children between 6 and  
12 years old
25 mar · dom sun 16:00
inscrição fee € 2,50

Nathan,
O Sábio

Da Companhia de Teatro de Almada – e pela 
mão de Rodrigo Francisco – chega ‑nos um 
clássico da dramaturgia mundial nunca antes 
produzido no nosso país: Nathan, O Sábio 
(1779), de G.E. Lessing, principal representante 
do pensamento e da literatura das Luzes  
na Alemanha. Acima de tudo, um espírito 
universal. Escrita na sequência de uma violenta 
polémica que envolveu representantes das 
várias correntes do cristianismo, Nathan,  
O Sábio expande o problema religioso para  
lá das fronteiras do mundo cristão. Lessing  
opta por projetar a ação contra o pano de fundo 
histórico da Terceira Cruzada, no final do séc. 
XII, numa Jerusalém acabada de conquistar 
pelo muçulmano Saladino. Recha, filha adotiva 
do judeu Nathan, e um cavaleiro cristão 
condenado à morte revelam ‑se irmãos, ambos 
filhos do muçulmano Assad, irmão mais novo 
do sultão. A célebre parábola dos três anéis, 
extraída do Decameron, que Nathan partilha 
com Saladino vem aprofundar a dimensão 
alegórica da peça de Lessing, que aponta para 
a origem comum das três religiões abraâmicas: 
judaísmo, cristianismo e islão. Classificada por 
Goethe como “uma das mais altas criações da 
humanidade”, Nathan, O Sábio é o sonho que 
o teatro oferece ao mundo de uma existência 
coletiva fundada nos valores da tolerância  
e da fraternidade.

The Companhia de Teatro de 

Almada – under the direction 

of Rodrigo Francisco – brings 

us a classic of world theatre 

that had never before been 

produced in Portugal: Nathan, 
O Sábio [Nathan the Wise] 

(1779), by G.E. Lessing, the 

foremost representative of 

Enlightenment thought and 

literature in Germany, and, above 

all, a universal spirit. Written in 

the wake of a violent polemic 

between personalities from 

various Christian denominations, 

Nathan the Wise extends the 

religious problem beyond the 

confines of the Christian world. 

Lessing opted to set the play’s 

actions against the historic 

background of the Third Crusade, 

in the late 12th century, in  

a Jerusalem that has just been 

conquered by Muslim sultan 

Saladin. Recha, the adoptive 

daughter of Nathan, the Jew, and 

a Christian knight sentenced to 

death are revealed to be brother 

and sister, being both children 

of a Muslim father, Assad, the 

sultan’s younger brother. The 

famous parable of the three 

rings, drawn from the Decameron 

and told by Nathan to Saladin, 

heightens the allegorical power 

of Lessing’s play by indicating the 

common ancestry of the three 

Abrahamanic religions: Judaism, 

Christianism and Islam. Described 

by Goethe as “one of mankind’s 

highest creations”, Nathan the 

Wise is the dream, offered by 

the theatre to the world, of a 

collective existence founded 

on the values of tolerance and 

fraternity.



coordenação coordination Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória 16 jan 
– 20 mar  

ter tue 21:00

entrada livre  
free entrance

O grande  
e o pequeno
The great 
and the small
16 jan
O Grande Teatro do Mundo 
The Great Theatre of the World 
de by Pedro Calderón  
de la Barca

20 fev feb 
Rosencrantz e Guildenstern 
Estão Mortos
Rosencrantz and  
Guildenstern Are Dead 
de by Tom Stoppard

20 mar
Hamlet
de by William Shakespeare 
(excertos excerpts) 
+ A Máquina Hamlet
The Hamletmachine
de by Heiner Müller

Leituras  
no Mosteiro

Serões de Camilo

Começamos 2018 com vontade de colocar em movimento o grande 
– o mundo – no interior do mais pequeno – o palco de um teatro. 
Começamos com um chamamento. “Quem me chama / […] Quem 
me tira de mim e me dá vozes?”, pergunta o Mundo ao Autor, 
pergunta o Teatro a Deus, o encenador de tudo isto, no início de  
O Grande Teatro do Mundo (1635), de Pedro Calderón de la Barca, 
texto que inaugura mais um ano das Leituras no Mosteiro. O grande  
e o pequeno contêm ‑se e coincidem, “Todo o mundo é um palco”, 
dirá William Shakespeare, que em Hamlet inventou o pessimismo 
e inventou a melancolia, e de caminho gerou uma prole infecta de 
monstros. As Leituras no Mosteiro dão ‑nos a ler dois deles, desde 
logo, Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos (1966), de Tom 
Stoppard, que coloca duas personagens secundárias do drama  
de Shakespeare numa deriva existencialista a caminho de Elsinore, 
nome de um dos lugares onde o teatro mais se pensa a si mesmo. 
“Quem somos?”, perguntam ‑se Ros e Guil. “Eu era Hamlet”, parece 
responder ‑lhes Heiner Müller em A Máquina Hamlet (1977), texto 
curto e opaco, feito de citações, colagens, associações livres, 
imagens violentas e enigmáticas. Começa assim: “Eu era Hamlet. 
Estava de pé junto ao mar e falava com as ondas blá, blá, blá, atrás 
de mim, as ruínas da Europa.”

We open 2018 with a desire to set in motion the great – the world – in the small – a theatre 

stage. We start with a call. “Who calls me/ […] Who takes me out of myself and gives me 

voices?”, the World asks the Author, the Theatre asks God, the stage director of all this,  

at the start of Pedro Calderón de la Barca’s The Great Theatre of the World (1635), the text 

that will inaugurate a new year of Readings at the Monastery. The great and the small contain 

one another and coincide: “All the world’s a stage”, in the words of William Shakespeare, 

who in Hamlet invented pessimism and melancholy, and eventually generated a foul brood 

of monsters. Readings at the Monastery invite us to read two of them, first Tom Stoppard’s 

Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1966), in which two secondary characters in 

Shakespeare’s play are existentially set adrift on their way to Elsinore, the name of one of the 

places in which the theatre thinks itself with greater intensity. “Who are we?”, Ros and Guil  

ask themselves. “I was Hamlet”, Heiner Müller appears to reply to them in The Hamletmachine 

(1977), a short and opaque text, made up of quotations, collages, free associations and violent, 

enigmatic images. It begins thus: “I was Hamlet. I stood by the sea and talked to the waves 

blah, blah, blah, behind me the ruins of Europe.”

Teatro Nacional São João16 mar

Salão Nobre
sex fri 21:00

recital

colaboração collaboration 
TNSJ

dur. aprox. playing time 1:20  
com intervalo with intermission
M/6 anos Ages 6 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 5,00

No dia em que o recital Serões de Camilo 
chegar ao Salão Nobre do TNSJ cumpre ‑se 
o 193.º aniversário do nascimento de Camilo 
Castelo Branco, “mestre da língua” e “supremo 
romancista do doido amor”, nas palavras  
de Teixeira de Pascoaes. A soprano Sara Braga 
Simões – foi a Perceptora de The Turn of the 
Screw, ópera de Benjamin Britten que Ricardo 
Pais aqui encenou em 2001 – e o pianista  
Rui Martins prestam homenagem ao escritor 
oitocentista, nascido a 16 de março de 1825, 
tomando como ponto de partida os livros que 
ele leu e a música que ele ouviu. Na primeira 
parte, revisitam ‑se palavras de Almeida 
Garrett, Lamartine, Victor Hugo e Lord Byron 
musicadas por, entre outros, Lopes ‑Graça, Bizet 
ou Liszt. Depois, somos convidados a escutar 
árias de Verdi (Rigoletto), Bellini (I Puritani, La 
Sonnambula) e Rossini (O Barbeiro de Sevilha). 
Óperas que Camilo viu e ouviu repetidas vezes 
no Real Teatro de São João (1789 ‑1908), lugar 
onde inaugurou, com o seu famoso e infame 
cornetim de lata, um novo tipo de pateada, 
na contenda que em 1849 opôs os partidários 
de Clara Belloni e os defensores de Adèle 
Dabedeille, duas primas ‑donas de então…

The day in which the Serões de 
Camilo [Camilo’s Evenings] recital 

is presented at the TNSJ’s Grand 

Hall marks the 193rd anniversary 

of the birth of Camilo Castelo 

Branco, that “master of language” 

and “supreme novelist of mad 

love”, in the words of Teixeira de 

Pascoaes. Soprano Sara Braga 
Simões – she was the Governess 

in The Turn of the Screw, the 

Benjamin Britten opera Ricardo 

Pais brought to our stage  

in 2001 – and pianist Rui Martins 

pay homage to the writer, who 

was born on 16 March 1825, 

drawing inspiration from the 

books he read and the music  

he listened to. The first part of the 

recital features texts by Almeida 

Garrett, Lamartine, Victor Hugo 

and Lord Byron, put to music by, 

among others, Lopes ‑Graça, Bizet 

and Liszt. Then, we will listen to 

arias by Verdi (Rigoletto), Bellini 

(I Puritani, La Sonnambula) and 

Rossini (The Barber of Seville), 

operas that Camilo often 

attended at the Real Teatro de 

São João (1789 ‑1908), where he 

introduced, with his famous and 

infamous tin cornet, a new kind 

of catcall, within the frame of the 

dispute between the supporters 

of Clara Belloni and the champions 

of Adèle Dabedeille, two prima 

donnas of the time…

com with Sara Braga Simões (soprano), Rui Martins (piano)



Palestra Talk

A que parentes pertences?

Parte integrante do projeto Montanha ‑Russa, 
que culminará na criação de um musical sobre  
a adolescência a apresentar no TNSJ em 2018,  
a palestra A que parentes pertences? faz ‑se de 
um painel de adolescentes e de um especialista 
nesta área, um painel no qual nenhuma das partes  
conhece previamente o teor da apresentação  
da outra parte. No centro deste colóquio estará 
a relação com a(s) família(s), a autonomia,  
a revolta, a passividade. No final deste encontro, 
que conta com a participação da Escola Secundária  
Filipa de Vilhena, promover ‑se ‑á um debate 
aberto a todos.

An integral part of the Montanha ‑Russa project, which will 

culminate in the creation of an adolescence ‑themed musical 

that will be presented at the TNSJ in 2018, the A que parentes 

pertences? [What relatives do you belong to?] talk features a panel 

composed of teenagers and a specialist in adolescence, a panel 

in which none of the two sides has previous knowledge of what 

the other will discuss. This colloquy will focus on such subjects 

as the relationship with the family (or families), autonomy, revolt, 

passivity. At the end of the meeting, which will feature students 

from the Filipa de Vilhena Secondary School, a debate will be  

held, open to all present.

a atividade performativa – desenho digital em 
tempo real e a manipulação de objetos em 
retroprojetor de transparências – de  
António Jorge Gonçalves. Corolário de 150 
performances realizadas entre 2003 e 2017,  
a solo ou em diálogo, esta obra documentará 
de forma cuidada uma prática performativa 
transdisciplinar, que se desenrola em 
composição espontânea, alimentada pelo 
diálogo entre os intervenientes.

Illustrator, cartoonist and visual performance artist António Jorge 

Gonçalves leads a masterclass dedicated to divulging the method 

and performative dynamics of digital drawing in real time. The 

first part of the session will focus on Gonçalves’ career in the 

fields of drawing and interdisciplinary practices, while part 2 will 

showcase the real ‑time digital drawing method developed by the 

artist. Then, we will witness the presentation of a book on the 

performative work – real ‑time digital drawing and manipulation of 

objects on an overhead projector – of António Jorge Gonçalves. 

This book, the corollary of 150 solo or collaborative performances 

presented between 2003 and 2017, will thoroughly document an 

interdisciplinary performative practice that unfolds as spontaneous 

composition, fed by dialogue between the participants.

TNSJ · Salão Nobre
10 fev feb

sáb sat 15:00

Palestra integrada no projeto 
Montanha ‑Russa de Talk – part  
of the Montanha ‑Russa 
project by Inês Barahona
Miguel Fragata

entrada gratuita mediante 
inscrição prévia free 
entrance, subject to prior 
registration

entrada gratuita mediante 
inscrição prévia free 
entrance, subject to prior 
registration 

apresentação do livro 
book presentation 
Rita Castro Neves
Nuno Carinhas
edição publisher 
Orpheu Negro

Lançamento de livro Book launch

Yuck Factor + Romance  
da Última Cruzada

A Companhia das Ilhas edita um volume que  
junta dois textos originais recentemente levados 
à cena pelo coletivo Visões Úteis: Yuck Factor 
(2015) e Romance da Última Cruzada (2016).  
Os textos exploram duas particulares perspetivas 
sobre os temas da identidade e do conflito – Yuck 
Factor mergulhando no mundo da comida e das 
regras de etiqueta para refletir as tensões éticas  
e identitárias da nossa Europa comum; Romance 
da Última Cruzada inspirando ‑se no modo 
como se registaram ao longo dos tempos as 
experiências de guerra para mostrar como  
a representação biográfica condiciona a 
construção da memória e da identidade. Marcam 
presença nesta sessão os dois autores, Ana 
Vitorino e Carlos Costa, e o jornalista Nuno Santos,  
que também assina o prefácio desta edição.

Companhia das Ilhas publishes a book that brings together two 

original texts that were recently brought to the stage by the 

Visões Úteis collective: Yuck Factor (2015) and Romance da Última 

Cruzada (2016). These works explore two specific views of the 

subjects of identity and conflict – Yuck Factor plunges into the 

world of food and etiquette to reflect on the ethical and identity 

tensions of our common Europe; Romance da Última Cruzada 

draws inspiration from how war experiences have been recorded 

across time to show in what ways biographic representation 

conditions the construction of memory and identity. This session 

will feature the book’s authors, Ana Vitorino and Carlos Costa,  

as well as journalist Nuno Santos, who wrote the preface.

Masterclass + Lançamento de livro Book launch

Desenhos Efémeros – o 
desenho como performance

O ilustrador, cartoonista e performer visual 
António Jorge Gonçalves dirige uma masterclass 
que tem por objetivo divulgar o método e a 
dinâmica performativa do desenho digital em 
tempo real. Numa primeira parte, contextualiza ‑se  
o percurso do artista no âmbito do desenho 
e das práticas interdisciplinares; numa 
segunda parte, demonstra ‑se o método de 
desenho digital em performance desenvolvido 
pelo artista, dando ‑se a oportunidade aos 
participantes de explorarem esta linguagem. 
Segue ‑se a apresentação do livro sobre  

MSBV · Centro de 
Documentação
22 jan
 
seg mon 18:30

de by 
Ana Vitorino
Carlos Costa
edição published by 
Companhia das Ilhas

com with 
Ana Vitorino
Carlos Costa
Nuno Santos 

entrada livre
free entrance

MSBV · Sala do Tribunal
5 fev feb
 
Masterclass
seg mon 15:00 ‑18:00

Lançamento de livro  
Book launch
seg mon 18:30 

orientação guidance 
António Jorge Gonçalves

destinatários target 
profissionais e estudantes 
de áreas artísticas students 
and professionals of 
performing arts 
n.º máximo de participantes 
maximum number of 
participants 50



Leituras Dramatizadas

Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett, Auto 
da Barca do Inferno, Auto da Feira e Farsa de 
Inês Pereira de Gil Vicente, O Colar de Sophia 
de Mello Breyner Andresen ou Os Piratas de 
Manuel António Pina são algumas propostas de 
leitura dramatizada de peças de teatro incluídas 
nos programas curriculares dos ensinos básico  
e secundário. Concebidas pelo ator e encenador 
Nuno M Cardoso, estas Leituras Dramatizadas 
são interpretadas pelos próprios alunos.

Almeida Garrett’s Frei Luís de Sousa, Gil Vicente’s Auto da Barca do 

Inferno, Auto da Feira and Farsa de Inês Pereira, Sophia de Mello 

Breyner Andresen’s O Colar or Manuel António Pina’s Os Piratas 

are all theatre plays featured in the study programmes of primary 

and secondary schools; they have been selected for a series of 

Dramatised Readings, conceived by actor/stage director Nuno M 

Cardoso and performed by the students themselves.

TNSJ · jan ‑mar

seg ‑sex mon ‑fri 10:00 ‑13:00 
+ 14:30 ‑17:30

conceção conceived by 
Nuno M Cardoso
orientação guidance 
Ana Mafalda Pereira
Rita Pinheiro
Rosário Costa

destinatários target 
alunos dos ensinos básico 
e secundário primary and 
secondary students
duração duration  
3 horas hours
número máximo de 
participantes maximum 
number of participants  
uma turma one class
inscrição fee  
€ 1,00 aluno student

—

Informações Info
22 340 19 56 + oficinas@tnsj.pt
Inscrições Inscriptions
fichas de inscrição disponíveis 
em www.tnsj.pt (área Projetos 
Educativos) inscription forms 
available at www.tnsj.pt 
(Educational Projects)

Ação de formação 
Professor e Artista

Práticas colaborativas em sala de aula

Criada pela Fundação Calouste Gulbenkian,  
a partir do projeto 10x10, esta ação de formação – 
acreditada pelo Conselho Científico ‑Pedagógico 
de Formação Contínua para o Centro de Formação 
Guilhermina Suggia – possui um carácter 
transdisciplinar no âmbito das práticas artísticas 
aplicáveis aos conteúdos dos programas curriculares 
dos ensinos básico e secundário, surgindo como 
uma resposta às constantes necessidades de 
formação da comunidade docente. Visa divulgar 
experiências, ideias, ferramentas e estratégias que 
possibilitem o desenvolvimento de uma prática de 
investigação e inovação educacional, contribuindo 
designadamente para a formação no domínio da 
organização e gestão da sala de aula.

Developed by the Calouste Gulbenkian Foundation out of the 

10x10 project, this training event – accredited by the Guilhermina 

Suggia Training Centre’s Scientific and Paedagogic Council for 

Continual Training – applies an interdisciplinary approach to the 

artistic practices that can be pursued within the study programmes 

of primary and secondary schools, thus providing an answer to 

the teaching community’s need of constant training. Its aim is to 

divulge experiences, ideas, tools and strategies that will allow the 

development of an educational research and innovation practice, 

namely by contributing towards training focused on classroom 

organisation and management. 

Oficina Páscoa no Teatro

O TNSJ propõe uma oficina para jovens  
entre os 10 e os 13 anos, que tem por objetivo 
estimular a criatividade e a sensibilidade 
artística dos mais novos. Durante cinco dias, 
orientados por formadores das áreas do 
teatro e da música, os jovens participantes 
da Oficina Páscoa no Teatro irão usufruir 
de uma experiência ao nível da escrita, da 
representação, da percussão e da realização 
plástica, participando por fim num exercício 
teatral coletivo.

The TNSJ has organised a workshop for young people (ages 10 to 

13), aimed at stimulating their creativity and artistic sensibility. For 

five days, under the guidance of trainers from the areas of theatre 

and music, the young participants in the Easter at the Theatre 

Workshop will have the opportunity to take part in an experiment  

in writing, acting, percussion and visual creation that will culminate 

in a collective stage performance. 

TNSJ · 17 fev feb + 3 mar
 
sáb sat 10:00 ‑13:00  
+ 14:30 ‑17:30

orientação guidance
Nuno M Cardoso

n.º máximo de participantes
maximum number of 
participants 25
duração duration  
12 horas hours
destinatários target
professores dos ensinos 
básico e secundário 
teachers in primary and 
secondary education

Ação de formação financiada 
pelo POCH – Programa 
Operacional Capital Humano. 
Training event supported by  
POCH – Programa 
Operacional Capital Humano.

TeCA · 25 ‑29 mar

dom ‑qui sun ‑thu 9:00 ‑18:00

orientação guidance 
Marta Freitas/Mundo 
Razoável

destinatários target 
jovens dos 10 aos 13 anos 
young people from 10  
to 13 years old
inscrição fee € 70,00

Oficina de Técnica Vocal

João Henriques, responsável pela preparação 
vocal e elocução das produções próprias do 
TNSJ nos últimos anos, propõe uma nova edição 
da sua Oficina de Técnica Vocal, a realizar na 
manhã e tarde de três dias de fevereiro. Desta 
vez, no centro das operações estará Macbeth, 
obra de William Shakespeare que, nesse 
período, regressa ao palco do TNSJ, numa 
encenação de Nuno Carinhas.

João Henriques, who has for the past years been the vocal 

preparation and elocution coach for the TNSJ stage productions, 

brings us a new round of his Vocal Technique Workshop, to be 

held in the morning and afternoon of three days in February. At the 

centre of operations we will now have Macbeth, a play by William 

Shakespeare that will around the same time return to the TNSJ 

stage, under the direction of Nuno Carinhas.

TNSJ · 16 ‑18 fev feb

sex fri 20:00 ‑23:00  
sáb sat 10:00 ‑13:00  
+ 14:30 ‑17:30  
dom sun 10:00 ‑13:00

orientação guidance 
João Henriques

destinatários target 
embaixadores TNSJ,
professores e público 
em geral 
TNSJ ambassadors, 
teachers and general public
duração duration  
12 horas hours
inscrição fee € 40,00



São Luiz Teatro Municipal 
(Lisboa Lisbon) · 11 ‑28 jan 

Cine ‑Teatro Louletano 
(Loulé)
16 fev feb

Centro de Arte de Ovar
23 ‑25 fev feb

dramaturgia e encenação 
dramaturgy and direction 
Marco Martins
coprodução co ‑produced by 
Arena Ensemble
São Luiz Teatro Municipal
Centro de Arte de Ovar
TNSJ

Teatro Municipal de Vila Real
16 fev feb

de by 
J.M. Coetzee
direção artística e encenação
stage and artistic direction 
Cristina Carvalhal
coprodução co ‑produced by 
Causas Comuns
Culturgest
TNSJ

Teatro Municipal do Porto 
18 jan

direção artística  
artistic direction  
Vasco Gomes
Julieta Guimarães 
cocriação co ‑created by 
Erva Daninha
Binaural/Nodar 
em coprodução com 
co ‑produced with 
TNSJ

Le Merlan – Scène Nationale 
de Marseille (Marselha)
2 fev feb

São Luiz Teatro Municipal 
(Lisboa Lisbon)
16+17 fev feb

coreografia choreography 
Paulo Ribeiro
coprodução co ‑produced by 
Companhia Paulo Ribeiro
Centro Cultural Vila Flor
Teatro Viriato
São Luiz Teatro Municipal
TNSJ

Actores

Elizabeth Costello

E ‑nxada

Com direção artística e conceção plástica  
de Vasco Gomes e Julieta Guimarães, E ‑nxada 
explora a experiência e o imaginário rurais  
a partir de um ponto de vista urbano. Remete 
para essa ferramenta ancestral que cava até  
aos dias de hoje – a enxada, instrumento de 
trabalho e símbolo de ligação entre o passado  
e o presente – e a que, num contraponto irónico,  
se associam objetos do nosso eletrónico 
quotidiano. Realidades, artes, ritmos e paisagens 
que se mesclam neste espetáculo, que retoma 
os dualismos antigo/novo e arcaico/moderno 
para refletir sobre o que fomos e o que somos.

With artistic direction and visual conception by Vasco Gomes 

and Julieta Guimarães, E ‑nxada explores rural experience and 

imagination from an urban point of view. Its title evokes that 

ancestral tool that continues to be used today – the hoe (Port. 

enxada), a work implement that is also a symbol connecting 

past and present – which, as an ironic counterpoint, finds itself 

associated with objects from our electronic everyday. Realities, 

arts, rhythms and landscapes mingle in this show, which uses the 

old/new and archaic/modern dualities to reflect on what we were 

and what we are.

Walking With Kylián.  
Never Stop Searching

Um passeio com Jirí Kylián. É assim que  
Paulo Ribeiro descreve a sua nova criação,  
onde rende homenagem ao coreógrafo 
nascido em 1947 na cidade de Praga, uma das 
referências maiores da dança mundial no século 
XX. Um coreógrafo com quem Paulo Ribeiro quer 
comunicar, partilhar, passear intensamente.  
Em Walking With Kylián. Never Stop Searching,  
Paulo Ribeiro olha para o que está por trás 
das obras de Jirí Kylián, refletindo sobre a 
diversidade das suas linguagens coreográficas, 
e muito especialmente sobre a diferença entre 
elas. Mas Walking With Kylián também é uma 
meditação sobre a eficácia da linguagem e do 
pensamento no ato de criação.

A walk with Jirí Kylián. With these words, Paulo Ribeiro describes 

his latest creation, in which he pays homage to a choreographer 

born in 1947 in the city of Prague and a major reference in 20th‑

‑century dance. A choreographer with whom Paulo Ribeiro 

passionately wishes to communicate, share experiences and walk 

around. In Walking With Kylián. Never Stop Searching, Paulo 

Ribeiro looks at what is behind the works of Jirí Kylián, reflecting 

on the diversity of his choreographic languages, most particularly 

on the differences between them. But Walking With Kylián is also  

a meditation on the effectiveness of language and thought in the 

act of creation. 
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3 espetáculos shows 
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Assinaturas  
Janeiro 
– Março  
2018
Subscriptions  
January 
– March  
2018

Teatro Nacional D. Maria II 
(Lisboa Lisbon)
9 ‑27 mar

estreia premiere

encenação directed by 
Miguel Fragata
dramaturgia dramaturgy 
Inês Barahona
música original music 
Hélder Gonçalves

com with 
Anabela Almeida
Bernardo Lobo Faria
Carla Galvão
Manuela Azevedo
Miguel Fragata

coprodução co ‑produced by 
Formiga Atómica
Teatro Nacional D. Maria II
Festival Terres de Paroles 
(Normandie)
TNSJ

Teatro Municipal Joaquim 
Benite (Almada)
17+18 mar

de by 
William Shakespeare
encenação directed by 
Nuno Carinhas
produção produced by 
TNSJ
 

Montanha ‑Russa
Concebido por Miguel Fragata e Inês Barahona, 
a que se juntam Hélder Gonçalves e Manuela 
Azevedo, o compositor e a vocalista dos Clã, 
Montanha ‑Russa é um espetáculo em que  
o teatro e a música disputam o palco, desafiando 
as convenções do “teatro musical”, como 
quem desafia as leis da gravidade num loop. 
Montanha ‑Russa mergulha vertiginosamente 
na adolescência. Retira ‑a da esfera dos lugares‑
‑comuns e procura aproximá ‑la da dimensão 
da intimidade. Uma dimensão secreta, privada, 
interior, mas que vive no desejo de ganhar um 
palco onde se possa exibir.

Conceived by Miguel Fragata and Inês Barahona, with the 

collaboration of Hélder Gonçalves and Manuela Azevedo, the 

songwriter and singer of Clã, Montanha ‑Russa [Roller Coaster] 

is a show in which theatre and music compete for the stage, 

challenging the conventions of “musical theatre” in the same way 

that someone challenges the laws of gravity while performing  

a loop. Montanha ‑Russa giddily plunges into adolescence, taking it 

out of the commonplace sphere and trying to bring it closer to the 

dimension of intimacy. A dimension that, though secret, private and 

interior, nonetheless longs to find a stage on which to display itself.

Macbeth

Cartão Amigo TNSJ

TNSJ Friend Card

O Cartão Amigo TNSJ permite aos espectadores 
do TNSJ, TeCA e Mosteiro de São Bento da 
Vitória uma série de vantagens, nomeadamente 
benefícios na aquisição de bilhetes para as 
diversas iniciativas, informação privilegiada 
sobre os espetáculos e convites para ensaios 
abertos e outras atividades paralelas. 

A ficha de inscrição pode ser requisitada 
diretamente nas bilheteiras (TNSJ e TeCA) ou 
junto do departamento de Relações Públicas, 
através do telefone 22 340 19 56 ou do endereço 
eletrónico relacoespublicas@tnsj.pt.

The TNSJ Friend Card offers to the patrons of 
TNSJ, TeCA and São Bento da Vitória Monastery 
a number of advantages, namely in purchasing 
tickets for our various productions, privileged 
information concerning shows and invitations  
to open rehearsals and parallel activities.

You can ask for your application form at the 
ticket offices (TNSJ and TeCA) or at our  
Public Relations department, either by calling  
22 340 19 56 or e ‑mailing relacoespublicas@tnsj.pt.



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.

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.
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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.



Atendimento e Bilheteira
Reception and Box ‑office

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 e sábados; ou 21:30, nos restantes 
dias em que há espetáculos em exibição)
13:00 ‑19:00 (until 19:30 on Wednesdays  
and Saturdays; or 21:30 on the other 
performance days)

TeCA
14:00 ‑19:00 (ou até às 19:30, nas quartas ‑feiras 
e sábados; ou 21:30, nos restantes dias em que 
há espetáculos em exibição) 14:00 ‑19:00 (until 
19:30 on Wednesdays and Saturdays; or 21:30 
on the other performance days)

Domingo Sunday
TNSJ/TeCA
14:00 ‑17:00

Bilhetes Tickets

 condições especiais special conditions
 desconto discount 30%
 Grupos (entre 10 e 20 pessoas)
 Groups (10 to 20 people)  

 desconto discount 40%
 Grupos (+20 pessoas)  

Groups (+20 people) 

 Escolas e Grupos de Teatro Amador 
Schools and Amateur Theatre Groups € 5,00

 Crianças <12 anos (válido para espetáculos 
infantis) Children aged 12 and under (applies 
only to children’s shows) € 5,00

 desconto discount 50%
. Cartão Jovem Youth Card
. Quinta ‑feira Thursday
. Desempregados (com documento 

comprovativo) Unemployed  
(with supporting document)

. Pessoas com deficiência comprovada  
e acompanhante People with proven 
disability and their accompanying person

. 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.

Info

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

apoios sponsors 

apoios à divulgação divulgation support 

media partner

agradecimentos thanks
Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos – Rui Macedo

edição published by
Departamento de Edições do TNSJ
coordenação coordination  
Pedro Sobrado 
João Luís Pereira
Ana Almeida
documentação documentation 
Paula Braga
traduções translations 
José Gabriel Flores
design gráfico graphic design 
Dobra
fotografia photography
Bruno Simão The Rape of Lucretia
Paulo Nuno Silva Embarcação do Inferno
Cristina Carvalhal Elizabeth Costello
Arena Ensemble, Estelle Valente Actores
João Tuna Macbeth
Susana Neves Óscar
Visões Úteis Velocidade de Escape
Pedro Calapez Nathan, O Sábio
Luís Braga Simões Serões de Camilo
impressão printing 
José Antunes Inácio, Lda.



Teatro Nacional São João, E.P.E.

Conselho de Administração Board 
Francisca Carneiro Fernandes (Presidente President), José Matos Silva, Sandra Martins 
Assistente da Administração Assistant Paula Almeida Motoristas Drivers António Ferreira, 
Carlos Sousa Economato Steward Ana Dias

Direção Artística Artistic Direction 
Nuno Carinhas
Assessor Consultant Nuno M Cardoso Assistente Assistant Paula Almeida

Pelouro da Produção Production Branch
Direção de Produção Production Manager Maria João Teixeira Assistentes Assistants 
Alexandra Novo, Eunice Basto, Maria do Céu Soares, Mónica Rocha

Direção Técnica Technical Direction 
Carlos Miguel Chaves Assistente Assistant Liliana Oliveira Departamento de Cenografia 
Scenography Department Teresa Grácio Departamento de Guarda ‑roupa e Adereços 
Costumes and Props Department Elisabete Leão Assistente Assistant Teresa Batista 
Costura Sewing Nazaré Fernandes, Virgínia Pereira Aderecista de Guarda ‑roupa Costume 
Accessory Maker Isabel Pereira Aderecistas Prop Makers Guilherme Monteiro, Dora Pereira 
Manutenção Maintenance Joaquim Ribeiro, Abílio Barbosa, Manuel Vieira, Paulo Rodrigues, 
Nuno Ferreira, Celso Costa, Ernesto Lopes Técnicas de Limpeza Cleaning Team Beliza Batista, 
Bernardina Costa, Delfina Cerqueira

Direção de Palco Stage Technical Management 
Emanuel Pina Adjunto do Diretor de Palco Assistant Stage Director Filipe Silva Assistente 
Assistant Diná Gonçalves Departamento de Cena Stage Department Pedro Guimarães, 
Cátia Esteves, Ana Fernandes Departamento de Som Sound Department Francisco Leal, 
António Bica, Joel Azevedo, João Oliveira Departamento de Luz Lighting Department Filipe 
Pinheiro, Adão Gonçalves, Alexandre Vieira, José Rodrigues, Nuno Gonçalves, Rui M. Simão 
Departamento de Maquinaria Stage Machinery Filipe Silva, António Quaresma, Adélio Pêra, 
Carlos Barbosa, Joaquim Marques, Joel Santos, Jorge Silva, Lídio Pontes, Paulo Ferreira 
Departamento de Vídeo Video Department Fernando Costa

Pelouro da Comunicação e Relações Externas Communication and External Relations Branch 
José Matos Silva
Assistente Assistant Carla Medina Edições Publishing João Luís Pereira, Pedro Sobrado,  
Ana Almeida Legendagem Subtitles Cristina Carvalho Comunicação e Promoção 
Communication and Divulgation Patrícia Carneiro Oliveira, Joana Guimarães Centro de 
Documentação Documentation Centre Paula Braga Design Gráfico Graphic Design Studio 
Dobra Fotografia Photography João Tuna, Susana Neves Relações Públicas e Projetos 
Educativos Public Relations and Educational Programs Luísa Corte ‑Real Assistente Assistant 
Rosalina Babo Frente de Casa Front of House Manager Fernando Camecelha Coordenação 
de Assistência de Sala Head Usher Patrícia Oliveira (TeCA) Coordenação de Bilheteira 
Box Office Coordination Sónia Silva (TNSJ), Patrícia Oliveira (TeCA) Bilheteiras Box Office 
Operators Manuela Albuquerque, Sérgio Silva, Telmo Martins Atendimento e Reservas 
Costumer Queries and Ticket ‑Booking Hugo Pereira Merchandising e Cedência de Espaços 
Merchandising and Rental of Facilities Luísa Archer Bar Cafeteria Júlia Batista

Pelouro do Planeamento e Controlo de Gestão Management Planning Branch 
Francisca Carneiro Fernandes Assistente Assistant Paula Almeida

Coordenação de Sistemas de Informação Coordination of Information and Technology 
André Pinto
Assistente Assistant Susana de Brito Informática Computers Paulo Veiga

Direção de Contabilidade e Controlo de Gestão Direction of Accountancy and Management  
Domingos Costa, Carlos Magalhães, Fernando Neves, Goretti Sampaio, Helena Carvalho



Teatro da Europa

www.tnsj.pt


