


Leituras no Mosteiro
MSBV · 15 set sep

Oficina  
Teatro de Máscaras
TNSJ · 19 set sep – 3 out oct

Oficina  
Construção de Máscaras
TNSJ · 19 set sep – 10 out oct

Turandot
TNSJ · 24 set sep – 11 out oct

O MEXE no TNSJ
TNSJ + TeCA · 8 ‑13 set sep

Meio Corpo
TeCA · 18 set sep – 4 out oct

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

Setembro
September
2015
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À terceira edição, o MEXE – Encontro 
Internacional de Arte e Comunidade 
estende ‑se aos palcos do TNSJ, que 
acolhem parte significativa de uma vasta 
programação que ocupa outros espaços 
públicos do Porto. Organizado pela 
PELE, o evento confirma a vitalidade de 
um conjunto de práticas artísticas de 
cariz comunitário, promovendo o seu 
intercâmbio nacional e internacional.  
O MEXE arranca com a estreia de 
Cidadãos de Corpo Inteiro de Patrícia 
Poção, documentário que nos coloca no 
interior do processo de criação de MAPA – 
O Jogo da Cartografia, uma encruzilhada 
de reivindicações e afetos desenhada por 
grupos de teatro comunitário da Invicta. 
Dirigido por Hugo Cruz, o espetáculo 
regressa à nossa programação, agora 
numa versão de palco, depois da estreia 
no claustro do Mosteiro de São Bento da 
Vitória, em 2014. Se MAPA nos devolve o 
Porto filtrado pelo olhar crítico de cidadãos 
mantidos nas margens, Meysara arrisca 
o mesmo em relação a Roterdão, onde 
metade da população é descendente 
de imigrantes. Produzido pelo Teatro 
Comunitário de Roterdão, coloca em cena 
três jovens holandesas, de origem turca 
e marroquina, que procuram resgatar 
a sua identidade num contexto social 
marcado pela xenofobia. O elogio da 
alteridade pulsa também no coração 
periférico de Dez Mil Seres, espetáculo 

On its third edition, MEXE 
– International Art and 
Community Meeting extends 

its reach to the TNSJ stages, 

which will host a significant 

portion of a vast programme 

across other public spaces of 

Porto. Organised by PELE, this 

event showcases the vitality 

of several community ‑based 

artistic practices by promoting 

interchanges in Portugal and 

abroad. MEXE will start with 

the premiere of Patrícia Poção’s 

Cidadãos de Corpo Inteiro, a 

documentary film that takes us 

inside the creative process of 

MAPA – O Jogo da Cartografia, 

a weaving of the demands and 

affections of Porto community 

theatre companies. Hugo Cruz’s 

staging of MAPA, which premiered 

in 2014 at the cloister of the São 

Bento da Vitória Monastery, will 

return to our premises, now in a 

stage version. While MAPA shows 

us Porto through the critical 

eyes of marginalised citizens, 

Meysara attempts to do the 

same to Rotterdam, where half 

the population is of immigrant 

descent. This production of  

the Rotterdam Community 

Theatre features three young 

Dutch women of Turkish and 

Moroccan descent, who try to  

claim their identity in a strongly 

xenophobic social context.  

A praise of otherness also beats 

in the peripheral heart of Dez 

Teatro 
Carlos 
Alberto

8 ‑13 set sep

organização 
organisation  
PELE 
colaboração
collaboration 
TNSJ

III Encontro Internacional 
de Arte e Comunidade 
MEXE at TNSJ
3rd International Art  
and Community Meeting
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Dez Mil Seres
Teatro Carlos Alberto
9 set sep · qua wed 21:00

coreografia choreography Clara Andermatt 
produção produced by Associação dos Amigos  
da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença
M/3 anos recommended for Ages 3 and up

Criaturas
Teatro Carlos Alberto
10 set sep · qui thu 21:00

encenação direction João Neca
coprodução co ‑produced by Teatro dos Barris, 
Teatro O Bando
M/6 anos recommended for Ages 6 and up

Meysara
Teatro Carlos Alberto
11 set sep · sex fri 21:00

texto e direção written and directed by  
Jasmina Ibrahimovic
produção produced by  
Rotterdams Wijktheater (Holanda Holland)
M/12 anos recommended for Ages 12 and up

MAPA – O Jogo da Cartografia
Teatro Carlos Alberto
13 set sep · dom sun 21:00

Criação coletiva Collective creation
direção direction Hugo Cruz
coprodução co ‑produced by PELE, Casa da 
Música, TNSJ
M/12 anos recommended for Ages 12 and up

Encontro Internacional  
de Reflexão sobre Práticas 
Artísticas Comunitárias 
International Research 
Meeting on Community  
Arts Practices
Teatro Carlos Alberto
9+10 set sep · qua+qui wed+thu 9:30 ‑19:00

coorganização coorganisation PELE, Instituto de 
Estudos de Literatura e Tradição da Universidade 
Nova de Lisboa, Universidade de Évora, ESMAE

Oficinas Workshops
Teatro Carlos Alberto · Sala de Ensaios
5 ‑11 set sep

Basket Beat
orientação guidance Josep Borràs

O Teatro Documentário e a Escrita de Si
orientação guidance João Júnior

Silêncio
orientação guidance Marco Ferreira

ECOAR
Exposição de fotografia Photography exhibition
Teatro Carlos Alberto
9 set sep · qua wed 20:30

de by Paulo Pimenta
produção produced by PELE 

Mostra de Documentários 
Documentary Screening
Teatro Carlos Alberto · Sala de Ensaios
11 ‑13 set sep · sex ‑dom fri ‑sun 15:00

filmes de films by Eva Ângelo, Paulo Menezes,  
Daniel Brazil, Leticia Schilman, Mohammed 
Moawia, Tom Magill

preço dos bilhetes (espetáculos)  
ticket prices (shows) € 5,00

Cidadãos de Corpo Inteiro
Estreia do documentário Documentary premiere
realização directed by Patrícia Poção
coprodução co ‑produced by PELE, TNSJ

MAPA – O Jogo da Cartografia
Lançamento do livro Book launch
com with Ana Luísa Castelo, Cristina Queirós, 
Isabel Menezes, Nuno Carinhas, Regina Guimarães
edição publisher PELE

Teatro Nacional São João · Salão Nobre 
8 set sep · ter tue 21:00

que volta a juntar Clara Andermatt ao 
Grupo Dançando com a Diferença, projeto 
de dança inclusiva sedeado na Madeira. 
Da periferia chega ‑nos ainda Criaturas, 
uma produção do Teatro dos Barris, grupo 
amador nascido do seio da Confraria do 
Teatro O Bando, em Palmela. Criaturas 
parte de Este Azul que nos Cerca, conto 
de Dulce Maria Cardoso que nos fala de 
uma beleza angélica num “além ‑mundo 
azul”, lugar onde o bem é quase impossível. 
A par da componente performativa, 
o MEXE faz ‑se ainda de oficinas, uma 
mostra de documentários e uma exposição 
de fotografia, bem como do Encontro 
Internacional de Reflexão sobre Práticas 
Artísticas Comunitárias, fórum onde 
teóricos e fazedores se reúnem para 
ensaiar respostas à pergunta: porque  
e com quem fazer arte comunitária?

Mil Seres, a show that once again 

pairs Clara Andermatt with Grupo 

Dançando com a Diferença, a 

Madeira ‑based inclusive dance 

project. Also hailing from a 

peripheral reality is Criaturas, a 

production by Teatro dos Barris,  

an amateur company that emerged  

out of the Fellowship of Teatro  

O Bando, in Palmela. Criaturas finds 

its starting ‑point in Este Azul que nos 

Cerca, a short story by Dulce Maria  

Cardoso that tells us of an angelic 

beauty in a “blue beyond ‑the‑

‑world”, a place where good is 

something almost impossible. 

Besides these stage productions, 

MEXE also features workshops, a 

screening of documentaries and a 

photographic exhibition, as well as 

the International Research Meeting 
on Community Arts Practices, a 

forum in which theorists and creators 

get together in an attempt to answer 

the question: why should we make 

community art, and with whom? 
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Meio Corpo é um “divertimento” ou, 
para soar um pouco mais francês, uma 
“heterotopia”. Criado muito livremente 
a partir de um texto inédito de Jacinto 
Lucas Pires para o Ensemble – Sociedade 
de Actores, a mais recente criação 
cénica de Ricardo Pais encena um sonho 
simultaneamente antiquado e high tech: 
uma espécie de computador gigante 
concentra uma série de personagens em 
busca de convivência dramática, formas 
de interação “surpreendentes e mesmo… 
fixes” promovidas por um Autor que quer 
fazer das várias histórias e traumas “um 
evento capaz de nos ler a todos e a cada 
um diferentemente”. A este Autor ‑gestor‑
‑de ‑eventos ‑e ‑animador ‑de ‑escritas 
opõe ‑se uma misteriosa Big Sister, cujo 
discurso se esforça por não deixar espaço 
a qualquer arbítrio. Entre o totalitarismo 
informativo desta criatura orwelliana e as 
pretensões de uma literatura roubada à 
imaginação de cada um, joga ‑se à cabra‑
‑cega metafísica e à permissividade.  
Um cocktail em traje escuro obrigatório, 
piano de cauda, música tecno e outros 
efeitos especiais.

Meio Corpo is an “amusement” 

or, if you’ll pardon our French, 

an “heterotopia”. A very loose 

adaptation of an unpublished text 

written by Jacinto Lucas Pires for 

Ensemble – Sociedade de Actores, 

the most recent creation by 

Ricardo Pais stages a dream that 

mixes high tech and old ‑fashioned 

elements: a kind of giant computer 

assembles a number of characters 

in search of dramatic conviviality, 

via modalities of interaction that 

are “surprising and even… cool”, 

promoted by an Author who 

wants to turn various stories and 

traumas into “an event capable 

of reading us all, and each of us 

differently”. This Author ‑event‑

‑manager ‑and ‑writing ‑host 

is opposed by a mysterious 

Big Sister, whose discourse is 

focused on suffocating any free 

will. Between the informative 

totalitarianism of this Orwellian 

creature and the pretensions of a 

literature that is stolen from the 

imagination of others, a game of 

metaphysical blind ‑man’s ‑bluff 

and permissiveness develops.  

A cocktail party with black ‑tie 

dress code, grand piano, techno 

music and other special effects.

18 set sep  
– 4 out oct

versão livre de based on 
Igual ao Mundo, de by 
Jacinto Lucas Pires

encenação directed by 
Ricardo Pais
cenografia set design 
Pedro Tudela
figurinos costumes 
Bernardo Monteiro
música music  
Ricardo Pinto
desenho de luz lighting 
design Rui Simão
desenho de som  
sound design  
Joel Azevedo
assistência de 
encenação  
direction assistance  
Manuel Tur

interpretação cast 
Emília Silvestre
Jorge Pinto 
João Castro 
Luís Araújo 
Simão Do Vale 
António Parra 
e Ricardo Pinto

coprodução  
co ‑produced by 
Ensemble – Sociedade 
de Actores, Centro 
Cultural de Belém, 
Teatro Viriato, TNSJ

estreia opening
7Mar2015 CCB  
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox.  
playing time 1:30
M/12 anos 
recommended for 
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

um espetáculo de  
a show by  
Ricardo Pais

Ensemble – Sociedade 
de Actores

Teatro 
Carlos 
Alberto
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“Como fazer convergir a linguagem do séc. 
XVIII nos corpos de hoje?”, perguntava ‑se 
a ASSéDIO em 2002, quando levou à cena 
O Triunfo do Amor de Marivaux, operando 
a primeira rutura com um percurso quase 
exclusivamente dedicado à dramaturgia 
contemporânea. A pergunta é reativada, 
agora e na hora em que a companhia 
promove a estreia nacional de Turandot 
(1762), a “Tragicómica Fábula Chinesa em 
Cinco Atos” do veneziano Carlo Gozzi, 
dramaturgo contemporâneo de Goldoni. 
Uma obra que vem fascinando criadores 
de todos os tempos, de Goethe (que viu 
nela um “aventuroso entrelaçar de destinos 
humanos”) a Puccini (que dela extraiu o 
argumento para a sua derradeira ópera). 
Numa Pequim de sonho ou fantasia, 
mas “onde as crueldades mais incríveis 
desfilam aos nossos olhos”, imperadores, 
príncipes e princesas convivem com as 
máscaras da commedia dell’arte. Uma 
encruzilhada de humores e referências, 
plena de sofisticação e de ferocidade. 
É lá que vamos ouvir a bela e indómita 
Turandot afirmar, com uma insolência a 
que poderíamos dar o nome de “moderna”: 
“Fazei com que eu possa ser livre; livre para 
desdenhar o casamento e os homens, que 
nos desejam submissas e incapazes”…

“How can we bring 18th ‑century 

words to present ‑day bodies?”, 

mused ASSéDIO in 2002, while 

staging Marivaux’s Le Triomphe 

de l’Amour, which marked the 

first deviation in a career that 

has been almost exclusively 

dedicated to contemporary 

theatre. That question is now 

reactivated, as the company 

presents the premiere of Turandot 
(1762), a “Tragicomic Tale of 

China in Five Acts” by Venetian 

playwright Carlo Gozzi, a Goldoni 

contemporary. This work has been 

fascinating writers of all times, 

from Goethe (who described it 

as an “adventurous weaving of 

human fates”) to Puccini (who 

drew from it the plot for his 

last opera). In a fanciful Peking, 

where nonetheless “the most 

incredible cruelties parade before 

our eyes”, emperors, princes and 

princesses mix and mingle with 

masks from commedia dell’arte. 

Somewhere in this sophisticated 

and savage intersection of moods 

and references, we will hear 

the beautiful and indomitable 

Turandot state, with the kind of 

insolence we might call “modern”: 

“Let me be free; free to disdain 

both marriage and men, who want 

us meek and helpless”…

24 set sep  
– 11 out oct

estreia
premiere

English Subtitles

tradução translated by 
Maria Bochicchio
versão cénica e 
assistência de 
encenação stage version 
and direction assistance  
Constança Carvalho 
Homem 
cenografia set design 
Sissa Afonso
figurinos costumes 
Manuela Ferreira
desenho de luz  
lighting design  
Nuno Meira
sonoplastia  
sound design  
Francisco Leal
máscaras e adereços 
masks and props 
Cristóvão Neto
produção executiva 
executive production 
Marta Lima

interpretação cast 
Beatriz Frutuoso 
Bernardo Ribeiro 
Daniel Barros
Daniela Marques  
Edi Gaspar  
Élio Ferreira  
Joana Carvalho 
Joana Petiz  
João Cardoso 
Jorge Mota  
Mariana Moriaty 
Maria Teresa Barbosa 
Mário Santos  
Miguel Ângelo 
Paulo Calatré  
Paulo Freixinho  
Pedro Frias  
Rafael Pereira  
Rita Figueiredo  
Rosa Quiroga  
Sérgio Sá Cunha 
Telmo Cunha

coprodução
co ‑produced by  
ASSéDIO 
Teatro do Bolhão 
Numa Norma  
TNSJ

M/12 anos
recommended for  
Ages 12 and up

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

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

de by  
Carlo Gozzi
encenação 
directed by  
João Cardoso

ASSéDIO

Teatro 
Nacional 
São João
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Leituras  
no Mosteiro

Oficina de 
Teatro de 
Máscaras
Theatrical 
Masks 
Workshop

Oficina de 
Construção  
de Máscaras
Mask 
Construction 
Workshop

Oficina 
Criativa
Creative 
WorkshopMSBV · Centro de Documentação 

Documentation Centre
15 set sep · ter tue 21:00

Dramaturgia portuguesa contemporânea
Portuguese contemporary dramaturgy
peças curtas de short plays by Alexandre 
Sarrazola, Ana Moreira, Luís Mário Lopes, 
Ricardo Neves ‑Neves, Rui Catalão, Sónia 
Baptista, Tiago Patrício

coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Terminada a longa imersão na literatura dramática em 
língua alemã que ocupou grande parte da temporada 
passada, as Leituras no Mosteiro renovam o 
namoro com a fidelíssima dama da sua predileção: 
a dramaturgia portuguesa contemporânea. Entre 
novos ou novíssimos, apocalípticos ou integrados, 
são sete os luso ‑dramaturgos que se dão a ler nesta 
sessão. Para além do passaporte português, todos 
trazem na bagagem peças curtas, formas breves 
que conciliam mínimos de duração com máximos 
de concisão dramática. Em outubro, na ressaca 
deste assomo de afeto nacionalista, as Leituras no 
Mosteiro regressam ao figurino habitual, com o inglês 
Alan Ayckbourn a ocupar a cadeira de dramaturgo 
residente no último trimestre de 2015.

Now that the long immersion into German‑
‑language dramatic literature is over, Readings 
at the Monastery returns to wooing our favourite 
lady: Portuguese contemporary dramaturgy. 
Seven new or brand ‑new, apocalyptic or integrated 
Portuguese playwrights will be read in this session. 
Besides the Portuguese passport, they all carry 
in their luggage a number of short plays, brief 
works that combine minimal length with maximal 
dramatic concision. 

entrada livre free entrance

TNSJ · Sala Branca 
19+26 set sep, 3 out oct · sáb sat 10:00 ‑13:00

orientação guidance Paulo Calatré

destinatários target M/16 anos Ages 16 and up
inscrição fee € 20,00
organização organisation TNSJ, ASSéDIO

Ator que participou em várias produções do TNSJ 
e integra, na abertura da nova temporada, o elenco 
de Turandot, Paulo Calatré orienta uma oficina 
de iniciação ao trabalho teatral com máscara e às 
suas várias tipologias (máscaras neutras, larvares 
e expressivas). Tomando o texto de Carlo Gozzi 
como ponto de partida, promovem ‑se exercícios 
de improvisação e criação de pequenas cenas com 
personagens da commedia dell’arte.

Paulo Calatré, an actor who took part in several 
TNSJ productions and is now a member of the 
cast for Turandot, leads an introductory workshop 
on theatrical work with masks and their various 
typologies (neutral, larval and expressive). Carlo 
Gozzi’s text will be used as a starting ‑point for a 
series of exercises on improvising and creating 
brief scenes with commedia dell’arte characters.

TNSJ · Sala Branca 
19+26 set sep, 3+10 out oct · sáb sat 14:30 ‑17:30

orientação guidance Cristóvão Neto

destinatários target M/16 anos Ages 16 and up
inscrição fee € 40,00 (material incluído materials 
included)
organização organisation TNSJ, ASSéDIO

Cristóvão Neto, artista plástico responsável pela 
construção das máscaras do espetáculo Turandot, 
propõe uma oficina de introdução aos processos de 
criação das máscaras da commedia dell’arte. Dar‑
‑se ‑á a conhecer os vários processos envolvidos, 
desde a criação de um molde da cabeça até à 
máscara finalizada com pintura e acabamentos, 
passando pela modelação em barro, moldes e 
aplicação do papel e cola. Técnicas que se revelam 
igualmente úteis na construção de todo o tipo de 
objetos e adereços teatrais.

Cristóvão Neto, the visual artist who created the 
masks for the present staging of Turandot, brings 
us an introductory workshop on all the creative 
processes behind the construction of commedia 
dell’arte masks, ranging from the making of a 
head cast to the painted and finished piece, and 
including clay modelling, creation of moulds and 
application of paper and glue. All these techniques 
will prove just as useful in constructing all kinds of 
theatrical objects and props.

TNSJ · 27 set sep · dom sun 15:30 ‑17:30

orientação guidance  
Maria de La Salette Moreira

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

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

While their parents watch a performance of 
Turandot, children between the ages of 6 and 12 
can develop their expressive potential in a number 
of playful and educational activities.
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Visitas Guiadas
Guided Tours
Teatro, Arquitetura e História: 
a visita ao Teatro Nacional São 
João, projetado pelo arquiteto 
Marques da Silva, faz ‑se na 
confluência destas áreas do saber. 
Com tradução em inglês, francês 
e espanhol, as visitas guiadas 
decorrem de segunda ‑feira a 
sábado, dando a conhecer a sala 
de espetáculos, a sala de ensaios, 
os camarins e as zonas técnicas 
deste monumento nacional.

Theatre, Architecture and History: these three 
fields of knowledge converge in a guided tour of 
the TNSJ building, a creation of architect Marques 
da Silva. Guided tours (available in English, French 
and Spanish versions) take place from monday to 
saturday, encompassing the stage, the rehearsal 
room, the dressing rooms and the technical 
departments of this national monument.

Público em geral
De terça ‑feira a sábado, às 12:30, para um número 
não superior a 20 pessoas.
Inscrição: € 5,00 por pessoa.
Entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, 
desde que acompanhadas por adultos.

Grupos escolares
De segunda a sexta ‑feira, mediante reserva prévia, 
para grupos não superiores a 20 pessoas.
Entrada gratuita.

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

General public
From tuesday to saturday, at 12:30, for groups  
of up to 20 people.
Price: € 5,00 per person.
Free entrance for children up to 10 years of age, 
provided they are accompanied by an adult.

School groups
From monday to friday, by previous reservation,  
for groups of up to 20 people.
Free entrance.

The TNSJ reserves the right to not carry out the 
guided tour, in the event of it interfering with the 
theatre’s other activities. To make your reservation, 
please contact our Public Relations department 
(call +351 22 340 19 56; e ‑mail visitasgrupos@tnsj.pt), 
or else call 800 ‑10 ‑8675.
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Madalena
MSBV · 6 ‑14 nov
6+7 sex+sab fri+sat 21:00 · 9 seg mon 15:00
10 ‑14 ter ‑sáb tue ‑sat 15:00+21:00
direção directed by Jorge Pinto
produção produced by  
Ensemble – Sociedade de Atores

Teatro(s) da felicidade
TNSJ · 7 nov
sáb sat 16:00
Conferência Conference
com with Frederico Lourenço, Matilde Campilho, 
Nuno Carinhas, Pedro Mexia e and Sousa Dias
organização organisation TNSJ

Um Objeto e Seus Discursos 
por Semana
TNSJ · 21 nov · sáb sat 18:00
Conversa Talk
com with António Lagarto, Bárbara Coutinho, 
Nuno Carinhas
organização organisation Pelouro da Cultura  
da Câmara Municipal do Porto

 

Yuck Factor
TeCA · 26 ‑29 nov
qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00
texto e direção written and directed by  
Ana Vitorino, Carlos Costa
coprodução co ‑produced by  
Visões Úteis, Centro de Arte de Ovar

 

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

Não tenhas medo, a ilha 
tem ruídos: Ler William 
Shakespeare
TNSJ · 3 out oct + 7 nov
sáb sat 10:00 ‑13:00/14:30 ‑17:30
Seminário Seminar
orientação guidance Ana Luísa Amaral
organização organisation TNSJ

Vens Ver ou Vens Viver?
MSBV · 5 out oct
seg mon 18:30
Lançamento o livro Book launch
de by Carlos Costa
organização organisation TNSJ

Oficina Teatral
TNSJ · 12 out oct – 26 nov
seg+qui mon+thu 18:00 ‑20:00
orientação guidance Marta Leitão, Iara Souza

Quartas ‑feiras Teóricas
MSBV · 14 out oct
qua wed 15:00 ‑18:00
Sessão n.º 1 com Session 1 with  
Francisco Luís Parreira
organização organisation TNSJ

Leituras no Mosteiro
MSBV · 20 out oct + 17 nov
ter tue 21:00
coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Oficina Criativa
TNSJ · 25 out oct + 29 nov
dom sun 15:30 ‑17:30
orientação guidance Maria de La Salette Moreira

O FIMP no TNSJ
TNSJ + TeCA · 10 ‑17 out oct
organização organisation  
Festival Internacional de Marionetas do Porto
colaboration collaboration TNSJ

Ifigénia, Agamémnon, Electra
TNSJ · 22 out oct – 1 nov
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00  
dom sun 16:00
texto e encenação written and directed by  
Tiago Rodrigues
coprodução co ‑produced by  
TNDM II, Teatro Viriato

Neva
TeCA · 29 out oct – 15 nov
qua wed 19:00 qui ‑sáb thu ‑sat 21:00 dom sun 16:00 
de by Guillermo Calderón
encenação directed by João Reis
coprodução co ‑produced by O Lince Viaja, TNSJ
coapresentação co ‑presented by  
São Luiz Teatro Municipal

Outubro  
e Novembro 
no TNSJ
October and 
November  
at the TNSJ

3 espetáculos shows  
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Assinaturas
setembro – 
novembro 
Subscriptions 
september – 
november 
2015
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Informações Information  
800 ‑10 ‑8675 
(Número grátis a partir  
de qualquer rede 
Toll ‑free number)
bilheteira@tnsj.pt

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

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

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

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

· Cidadãos portadores  
de deficiência  
Disabled citizens

· Protocolos empresariais
 Corporate partners

 Desconto discount 30%:
· Cartão Estudante  
Student Card

· Maiores de 65 anos  
Over 65 years old 

· Profissionais de Teatro  
Theatre Professionals

· Quarta ‑feira Wednesday 

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

Bilhetes
Tickets

Atendimento  
e Bilheteira
Reception  
and Box ‑office

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

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

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 ‑102 Porto

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

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

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

Edição Published by
Departamento de Edições  
do TNSJ
coordenação coordination 
João Luís Pereira 
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