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Teatro Carlos Alberto · 7 ‑30 set sep

Teatro de Rua 
Exposição de cartazes TeCA 2003 ‑17 
2003 ‑17 TeCA posters exhibition

Teatro Nacional São João · 14 ‑24 set sep

Quem Tem Medo  
de Virginia Woolf?
de by Edward Albee
direção direction Diogo Infante
produção produced by Força de Produção

Teatro Carlos Alberto · 18 ‑24 set sep

O MEXE no TNSJ
IV Encontro Internacional de Arte  
e Comunidade Fourth International  
Art and Community Meeting

direção artística artistic direction Hugo Cruz
organização organisation PELE
colaboração collaboration TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória

Ocupação  
Días Hábiles
20 ‑23 set sep

Nacional ‑Material, 
Paisagem com Argonautas

direção artística artistic direction Alfredo Martins
coprodução co ‑produced by teatro meia volta…,  
TNDM II, Festival Internacional de Almada

Setembro  
Dezembro
September 
December
2017



27 ‑30 set sep
Estreia Premiere

Días Hábiles

direção artística artistic direction Alfredo Martins
coprodução co ‑produced by teatro meia volta…,  
TNSJ

30 set sep 
Estreia Premiere 

Manoel Congo

um documentário de a documentary by  
Alfredo Martins, Rui Santos
coprodução coproduced by teatro meia volta…, 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia

Teatro Nacional São João · 1 out oct
Dia Mundial da Música World Music Day
Estreia Premiere

Divine
concerto de a concert by Carlos Piçarra Alves  
e and Arte Music Ensemble
música music Mozart e and Brahms
direção cénica stage direction Nuno Carinhas
produção produced by TNSJ

Teatro Carlos Alberto · 12 ‑29 out oct
Estreia Premiere

Retrato de Família
O Pelicano The Pelican, de by August Strindberg  
+ Tatuagem Tattoo, de by Dea Loher
encenação directed by Manuel Tur
coprodução co ‑produced by A Turma, TNSJ

Teatro Nacional São João · 13 out oct

Private Song
conceito e coreografia concept and choreography  
Alexandra Bachzetsis

coprodução co ‑produced by Volksbühne Berlin, 
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
programação programming Fundação de 
Serralves – Museu de Arte Contemporânea

O FIMP no TNSJ
Mosteiro de São Bento da Vitória 
13 ‑15 + 26 ‑29 out oct 
Estreia Premiere

Marionetas Tradicionais de 
Um País Que Não Existe

encenação direction Igor Gandra 
coprodução co ‑produced by Teatro de Ferro, TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória · 18 out oct

Phobos

conceção e direção conceived and directed by 
Gustavo Costa
produção produced by Sonoscopia

Teatro Nacional São João · 19 ‑22 out oct

O Mal ‑Entendido
de by Albert Camus
encenação directed by Nikolaus Habjan
produção produced by Schauspielhaus Graz 

Mosteiro de São Bento da Vitória · 20 ‑22 out oct

Email (desta tua 
mãe que tanto  
te ama)
texto written by Jacinto Lucas Pires
encenação directed by Ivo Alexandre
produção produced by Ninguém 



Teatro Nacional São João · 27+28 out oct 

O Aqui
direção artística e coreografia artistic direction 
and choreography Ana Rita Barata
direção artística e imagem artistic direction  
and image Pedro Sena Nunes
coprodução co ‑produced by Vo’Arte, São Luiz 
Teatro Municipal, TNSJ

Teatro Nacional São João · 31 out oct 
Antestreia Premiere

Peregrinação
um filme de a film by João Botelho
a partir de based upon Fernão Mendes Pinto
produção produced by Ar de Filmes

Teatro Carlos Alberto · 10 ‑19 nov

A Grande Vaga  
de Frio
com Orlando de  
Virginia Woolf

dramaturgia dramaturgy Luísa Costa Gomes 
conceção e direção conceived and directed by 
Carlos Pimenta
coprodução co ‑produced by Ensemble – 
Sociedade de Actores, Centro Cultural  
de Belém, TNSJ

Teatro Nacional São João · 16 nov – 3 dez dec 
Estreia Premiere

A Promessa
de by Bernardo Santareno
encenação directed by João Cardoso
produção produced by TNSJ

Teatro Carlos Alberto · 1+2 dez dec

O Olhar de Milhões
criação e direção artística creation and artistic 
direction Raquel Castro
coprodução co ‑produced by Barba Azul,  
Teatro Viriato, Teatro Municipal da Guarda, 
Teatro Maria Matos, Centro Cultural Vila Flor, 
Teatro Virgínia, Centro de Arte de Ovar,  
Teatro Académico de Gil Vicente, Teatro 
Micaelense, Teatro Municipal do Porto,  
O Espaço do Tempo, TNSJ

Teatro Nacional São João · 13 ‑22 dez dec

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

Teatro Carlos Alberto · 14 ‑17 dez dec 
Estreia Premiere

Ou Isto ou Aquilo  
– Recital de Poesia  
e Música
a partir da poesia de based upon poems by 
Cecília Meireles
música music Luís Pedro Fonseca
encenação directed by José Caldas
coprodução co ‑produced by Quinta Parede – 
Associação Cultural, TNSJ



Fora de Portas Abroad

Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa Lisbon)
7 ‑17 dez dec 

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

Mosteiro de São Bento da Vitória 
19 set sep – 19 dez dec 

Leituras  
no Mosteiro
coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória · 17+18 nov

Práticas de 
Arquivo em Artes 
Performativas
coordenação coordination Cláudia Madeira, 
Fernando Matos de Oliveira, Hélia Marçal 
organização organisation Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Séc. XX, Fundação GDA, 
Teatro Académico de Gil Vicente, TNSJ

Projetos 
Educativos
Teatro Nacional São João 
21+22+28+29 out oct

Oficina de Vanguarda

Oficina de escrita dramática 
Drama writing workshop
orientada por guided by Jacinto Lucas Pires

Mosteiro de São Bento da Vitória 
8 ‑10 dez dec

Oficina Capital | Animal 

orientação guidance Nuno M Cardoso 





TeCA,  
120 Anos

7 set sep  
Apresentação  
da programação  
Set ‑Dez  
Sep ‑Dec Programme 
Presentation 

qui thu 18:00

Festa TeCA/Aduela
com os DJ featuring 
DJs Maria Gambina, 
Rodrigo Affreixo

qui thu 19:00

—

7‑30 set sep  
Teatro de Rua
Exposição de 
cartazes TeCA 2003 ‑17
2003 ‑17 TeCA 
posters exhibition 

—

9 set sep  
Visita guiada
com with  
Nuno Lacerda Lopes
sáb sat 15:00

Completa 120 anos o teatro que foi batizado 
com o nome de um rei da Sardenha exilado 
no Porto e que, há catorze, se viu devolvido 
à cidade após uma profunda renovação, 
passando a integrar a estrutura do TNSJ. 
Aniversário assim pede celebração: 
realizamos no TeCA o anúncio do primeiro 
quadrimestre da temporada 2017 ‑18 e 
apagamos no vizinho bar Aduela as 120 velas 
de um imaginário bolo, acompanhado de 
copos bem reais, ao som da música que Maria 
Gambina e Rodrigo Affreixo nos quiserem 
dar. Antes, inauguramos Teatro de Rua, uma 
exposição de cartazes que põe em perspetiva 
mais de uma década de criação gráfica 
para esta sala de espetáculos do Porto, 
recuperando do nosso arquivo trabalhos 
dos designers João Faria, Joana Monteiro e 
Dobra (João Guedes e André Cruz), cartazes 
que dialogaram com as ruas da cidade, 
anunciando produções da casa, criações 
de várias companhias do Porto, ciclos de 
teatro e dança ou espetáculos internacionais. 
Uma visita guiada especial, orientada pelo 
arquiteto e cenógrafo Nuno Lacerda Lopes, 
autor do projeto de reabilitação do TeCA no 
início deste século, conclui o programa das 
festas, adicionando a indispensável cereja  
ao topo do bolo.

Fourteen years ago, Teatro Carlos 

Alberto (TeCA), named after 

the King of Sardinia who lived 

as an exile in Porto, reopened 

after extensive renovations 

and became a part of the TNSJ 

complex. Now, TeCA completes 

120 years of existence. Such an 

anniversary demands a proper 

celebration: TeCA will host the 

presentation of the first four 

months of our 2017 ‑18 season, 

after which we will saunter to 

the neighbouring Aduela bar 

and blow out 120 candles on an 

imaginary cake, accompanied 

by real drinks, to the sound of 

music brought to us by DJs Maria 

Gambina and Rodrigo Affreixo. 

Prior to that, we will open an 

exhibition of posters that puts 

into perspective more than a 

decade of graphic creations for 

this theatre in Porto, bringing 

out of our archives a number of 

works by designers João Faria, 

Joana Monteiro and Dobra 

(João Guedes and André Cruz), 

posters that interacted with the 

Porto streets, divulging our own 

productions as well as creations 

from various Porto companies, 

theatre or dance cycles or 

international productions.  

A special guided tour, led by 

architect and set designer Nuno 

Lacerda Lopes, who planned the 

renovation of TeCA in the early 

2000s, will bring the celebrations 

to an end, as the proverbial cherry 

on top of the cake.



Quem Tem 
Medo de 
Virginia 
Woolf?
de by Edward Albee 
direção direction Diogo Infante 

Teatro Nacional São João 14 ‑24 set sep  
qua+sáb wed+sat 19:00
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00

english subtitles

versão de version by  
João Perry a partir da 
tradução de based upon  
the translation by  
Ana Luísa Guimarães 
Miguel Granja 
cenografia set design 
Catarina Amaro 
figurinos costumes  
Maria Gonzaga 
desenho de luz lighting design  
Luís Duarte
banda sonora soundtrack  
Rui Rebelo
assistência de direção
direction assistance  
Leonor Buescu



Having finished our 2016 ‑17 

season under the influence of 

the Macbeths, we begin a new 

season in the company of George 

and Martha, another passionate 

and violent, self ‑destructive and 

infertile couple – their own angels 

and devils. George’s question 

– “Total war?” – is answered by 

Martha with an affirmative and 

laconic “Total”. This adjective 

conveys the excess that informs 

Who’s Afraid of Virginia Woolf? 

(1962), in which North American 

playwright Edward Albee 

raised major hell by employing 

an explosive cocktail of small 

means: a long night, lots of 

booze, a comfortable living room, 

word games and power plays, a 

middle ‑aged couple full of sound 

and fury. Two majestic monsters 

played by Alexandra Lencastre 

and Diogo Infante, the latter also 

the director of a production that 

is daring and generous enough 

to bring back before the eyes of 

the general public a major work 

of contemporary drama. Who’s 

afraid of the big bad wolf? Who’s 

afraid of living free from false 

illusions? “You’re a monster… 

you are.”

interpretação cast  
Alexandra Lencastre  
Diogo Infante  
Lia Carvalho  
José Pimentão

produção produced by  
Força de Produção

dur. aprox. playing time 2:00 
com intervalo with intermission
M/12 anos Ages 12 and up

Língua Gestual Portuguesa
Portuguese Sign Language
24 set sep dom sun 16:00

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

Terminámos a temporada 2016 ‑17 sob a 
influência do casal Macbeth e começamos 
uma nova temporada na companhia de George 
e Martha, casal também ele apaixonado e 
violento, autodestrutivo e infértil – anjos e 
demónios de si mesmos. À pergunta de George 
– “Guerra total?” –, Martha responderá com 
um afirmativo e lacónico “Total”, adjetivo que 
sinaliza o excesso que enforma Quem Tem  
Medo de Virginia Woolf? (1962), peça onde  
o dramaturgo norte ‑americano Edward Albee 
ergueu um inferno de grandes proporções 
recorrendo a um cocktail explosivo de pequenos 
expedientes: uma noite longa, álcool a rodos, 
uma sala ‑de ‑estar confortável, jogos de palavras 
e jogos de poder, um casal de meia ‑idade cheio 
de som e fúria. Dois majestosos monstros 
interpretados por Alexandra Lencastre e Diogo 
Infante, com este último a assinar também a 
direção de um espetáculo que tem a ousadia 
e a generosidade de recolocar na órbita do 
grande público um texto central da dramaturgia 
contemporânea. Quem tem medo do lobo mau? 
Quem tem medo de viver sem ilusões falsas?  
“És um monstro… és mesmo.”



À quarta edição, o MEXE – evento que tem 
vindo a confirmar a vitalidade de um conjunto 
de práticas artísticas de cariz comunitário, 
promovendo o seu intercâmbio nacional e 
internacional – volta a eleger o TNSJ como 
parceiro privilegiado. “Cidade – Corpo Coletivo” 
é o tema em circulação, transversal a todos 
os módulos programáticos deste Encontro. 
Que cidade nos inspirou no passado e que 
cidade entretanto se “esgotou”? Que cidade 
procuramos e que cidade construímos?  
A resposta a estas e outras perguntas arranca  
com a exibição de O Que Acontece Quando  
a PELE se Mexe?, filme de Nuno F. Santos que 
celebra e documenta dez anos de atividade 
da PELE, coletivo que vem pensando e agindo 
na cidade do Porto através de um continuado 
trabalho de envolvimento das comunidades 
locais com linguagens artísticas como o teatro, 
a música e a dança. Os espetáculos convocados 
para esta edição tomam a cidade como espaço 
movente de diferença e conflito, reconstrução 
e sonho. La Vida en Una Maleta coloca em 
cena testemunhos de pessoas que deixaram 
a sua terra natal para se fixarem no bairro de 
Otxarkoaga, na cidade espanhola de Bilbau.  

O MEXE  
no TNSJ
MEXE at 
the TNSJ

direção artística
artistic direction  
Hugo Cruz 
organização
organisation  
PELE
colaboração
collaboration  
TNSJ

18 ‑24 set sep  
IV Encontro 
Internacional de Arte 
e Comunidade
Fourth International 
Art and Community 
Meeting

For its fourth edition, MEXE –  

an event focused on displaying 

the vitality of a number of 

community ‑based artistic 

practices, promoting exchanges 

between them on a national and 

international basis – once again 

selects the TNSJ as its privileged 

partner. This edition’s subject is 

“City – Collective Body”; it runs 

through all the programmatic 

sections of this Meeting. Which 

city inspired us in the past, and 

which city has in the meantime 

“exhausted” itself? What city 

do we want and what city do 

we build? Answers to these and 

many other questions start with 

the showing of O Que Acontece 
Quando a PELE se Mexe?, a film by 

Nuno F. Santos that celebrates and 

documents the 10 years of work 

of PELE, a collective that thinks 

and operates in the city of Porto 

via the continuous involvement of 

local communities in such artistic 

expressions as theatre, music and 

dance. The shows presented in this 

edition see the city as a restless 

space of difference and conflict, 

reconstruction and dream.  

Teatro Carlos Alberto



Quando o Mar É Mais

Fuenteovejuna

La Vida en Una Maleta



Estreia do documentário Documentary premiere

O Que Acontece 
Quando a PELE se Mexe?

TeCA · 18 set sep 

guião e realização written and directed by  
Nuno F. Santos
coprodução co ‑produced by PELE, TKNT

seg mon 19:30

Encontro Internacional 
de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas 
Comunitárias
International Research 
Meeting on Community 
Arts Practices

TeCA · 19 ‑21 set sep 

coorganização co ‑organisation  
PELE, Instituto de Estudos de Literatura  
e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais  
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
Centro de História da Arte e Investigação 
Artística da Universidade de Évora, Escola 
Superior de Música e Artes do Espetáculo, 
Escola Superior de Teatro e Cinema, Centro 
de Investigação em Artes e Comunicação 
da Universidade do Algarve, Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto

ter ‑qui tue ‑thu 9:00 ‑13:00

Fuenteovejuna 

TeCA · 21 set sep 

de by Lope de Vega
direção direction Pepa Gamboa
produção produced by Atalaya ‑TNT  
(Espanha Spain)
M/12 anos Ages 12 and up
Espetáculo em língua castelhana,  
legendado em português. Show in Castilian; 
Portuguese subtitles.

qui thu 21:00

Oficina Workshop 
Fuenteovejuna/ 
Atalaya ‑TNT

TeCA · 22 set sep 

orientação guidance David Montero,  
Carina Ramírez Montero, Rocío Montero Maya

sex fri 11:00

Eles Não Usam  
Tênis Naique

TeCA · 22 set sep 

direção direction Isabel Penoni
produção produced by Companhia Marginal  
(Brasil Brazil)
M/14 anos Ages 14 and up

sex fri 21:00

Quando o Mar É Mais

TeCA · 23 set sep 

direção artística artistic direction Hugo Cruz, 
Susana Madeira
coprodução co ‑produced by Câmara Municipal 
de Esposende, Triumph’arte 
M/6 anos Ages 6 and up

sáb sat 21:00

La Vida en Una Maleta

TeCA · 24 set sep 

direção direction Arantxa Iurre
produção produced by Aullidos de Otxar 
(Espanha Spain)
M/6 anos Ages 6 and up
Espetáculo em língua castelhana,  
legendado em português. Show in Castilian; 
Portuguese subtitles.

dom sun 16:00

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



Em Eles Não Usam Tênis Naique assistimos  
ao reencontro de um pai e uma filha, 
projetado contra o pano de fundo do tráfico 
de droga numa favela do Rio de Janeiro. Das 
periferias das grandes cidades também nos 
chega Fuenteovejuna, clássico de Lope de 
Vega interpretado por um aguerrido grupo 
de mulheres ciganas de El Vacie, bairro de 
Sevilha. Quando o Mar É Mais estabelece 
um diálogo entre o passado, o presente e o 
futuro de Esposende, cidade de horizonte e 
mar, de partidas e chegadas, de náufragos e 
emigrantes. A par da componente performativa, 
o MEXE é também palco da segunda edição 
do Encontro Internacional de Reflexão sobre 
Práticas Artísticas Comunitárias, fórum onde 
teóricos e fazedores se reúnem para promover 
aproximações entre a academia, o meio artístico 
e a sociedade.

La Vida en Una Maleta brings to 

the stage statements by people 

who left their birthplace to come 

live in the neighbourhood of 

Otxarkoaga, in the Spanish city 

of Bilbao. In Eles Não Usam Tênis 
Naique we witness the reunion 

of a father and a daughter, its 

backdrop the drug traffic in a Rio 

de Janeiro slum. Also from the 

periphery of a major city comes 

Fuenteovejuna, a Lope de Vega 

classic performed by a feisty 

group of gypsy women from El 

Vacie, a Seville neighbourhood. 

Quando o Mar É Mais creates 

a dialogue between the past, 

present and future of Esposende, 

a city of sunlight and sea, arrivals 

and departures, castaways and 

emigrants. Besides these stage 

presentations, MEXE will also 

host the second International 
Research Meeting on Community 
Arts Practices, a forum in which 

theorists and creators meet to 

bring together academia, artists 

and society at large. 

Eles Não Usam Tênis Naique



Ocupação  
Días Hábiles

direção artística
artistic direction  
Alfredo Martins 

Mosteiro de São Bento da Vitória 16 ‑30 set sep

Recebemo ‑lo há dez anos, numa mostra de 
companhias emergentes da cidade do Porto. 
Regressa agora ao nosso convívio depois 
de várias voltas ao mundo – e a si mesmo. 
Durante duas semanas, Alfredo Martins e seus 
convidados ocupam o Mosteiro de São Bento da 
Vitória com dois espetáculos, um documentário 
e duas oficinas, partilhando connosco uma 
década de aprendizagem e crescimento.  
A Ocupação Días Hábiles retoma um 
espetáculo com uma expressiva carreira 
nacional e internacional que, no contexto da 
atual crise dos refugiados, parece adquirir toda 
uma nova pertinência: Nacional ‑Material, 
Paisagem com Argonautas, espetáculo‑
‑debate sobre a imigração e a integração de 

estrangeiros e seus descendentes nos países 
de acolhimento. Os espectadores formam uma 
assembleia onde se discute e decide o futuro 
de uma estrangeira que, abandonada como 
Medeia pelo homem por quem se apaixonou, 
se vê sem o visto de residência obtido por via 
do casamento. Días Hábiles – o equivalente 
castelhano de “dias úteis” – apresenta ‑se em 
estreia absoluta: um projeto que resulta da 
viagem de Alfredo Martins e Rui Santos por 
vários países da América do Sul e da visita a 
projetos de autogestão que nos reportam à 
década de quarenta do século XX, quando, sob 
o lema “Dante ou Nada”, poetas argentinos e 
brasileiros iniciam uma travessia pelo Amazonas, 
tomando a poesia como instrumento de criação 



had been given to her through 

her marriage. Días Hábiles – the 

Castilian equivalent of “workdays” 

– is a world premiere: a project 

born of Alfredo Martins and Rui 

Santos’ journeys across various 

South American countries, where 

they visited self ‑sufficient projects 

that hark back to the 1940s, when, 

under the “Dante or Nothing” 

motto, a group of Argentinian 

and Brazilian poets sailed the 

Amazon river, using poetry as 

an instrument for the creation of 

alternative places. A ritual ‑show 

that develops as a collective 

celebration, Días Hábiles focuses 

on the lines of tension and 

dialogue between the political 

and the poetic, as well as on the 

possibility of creating “tangible 

utopias”. This South American 

experience will also be at the 

centre of the workshops and of 

the documentary (followed by 

debate) Manoel Congo, a look at 

the everyday life in a self ‑sufficient 

project in Rio de Janeiro.

We hosted him ten years ago, as 

part of a showcase of emergent 

Porto theatre companies. Now, 

he returns, having gone round the 

world – and itself – a few times. 

For two weeks, Alfredo Martins 

and his guests will occupy the São 

Bento da Vitória Monastery with 

two shows, one documentary and 

two workshops, sharing with us 

a decade of learning and growth. 

The Días Hábiles Occupation 

revives a show with an impressive 

career, both in Portugal and 

abroad, and which, within the 

context of the current refugee 

crisis, appears to have developed 

a whole new relevance: Nacional‑
‑Material, Paisagem com 
Argonautas, a show ‑debate on 

immigration and the integration of 

foreigners in their host countries. 

The audience forms an assembly 

to discuss and decide the future 

of a foreign woman who, like 

Medea, after being abandoned 

by the man with whom she fell in 

love, loses the resident visa that 

de lugares diferenciais. Espetáculo ‑ritual que se 
constrói como um ato coletivo de celebração, 
Días Hábiles pensa as linhas de tensão e diálogo 
entre o político e o poético e a possibilidade 
de construção de “utopias concretas”. Esta 
experiência sul ‑americana estará também no 
centro das oficinas a realizar, bem como do 
documentário (seguido de conversa) Manoel 
Congo, que lança um olhar sobre o dia ‑a ‑dia  
de um projeto de autogestão no Rio de Janeiro.

Nacional ‑Material,  
Paisagem com 
Argonautas

20 ‑23 set sep 

direção artística artistic direction  
Alfredo Martins

cocriação e espaço cénico  
co ‑creation and set design  
Alfredo Martins, Bernardo de Almeida,  
Cláudia Gaiolas, Ivo Serra, Luís Godinho, 
Margarida Carvalho
vídeo video Ivo Serra

interpretação cast  
Alfredo Martins, Bernardo de Almeida,  
Luís Godinho, Margarida Carvalho

coprodução co ‑produced by teatro meia volta…,  
TNDM II, Festival Internacional de Almada

estreia opening 7Jul2011  
Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:30
M/12 anos Ages 12 and up

qua ‑sex wed ‑fri 21:00 sáb sat 19:00

Estreia Premiere

Días Hábiles

27 ‑30 set sep 

direção artística artistic direction  
Alfredo Martins

cocriação co ‑created by  
Alfredo Martins, Rui Santos
desenho de luz lighting design  
Anaísa Guerreiro
desenho de som sound design  
João Pais Filipe, Julius Gabriel
vídeo video  
Paulo Américo

coprodução co ‑produced by  
teatro meia volta…, TNSJ
residências de criação creative residences 
O Espaço do Tempo (Montemor ‑o ‑Novo) 
CasaLapa (Rio de Janeiro)  
Centro de Criação de Candoso (Guimarães)

M/16 anos Ages 16 and up

qua ‑sex wed ‑fri 21:00 sáb sat 19:00



Estreia Premiere

Manoel Congo

30 set sep 

um documentário de a documentary by  
Alfredo Martins, Rui Santos
imagem e som sound and image  
Alfredo Martins, Rui Santos
montagem edition Helena Inverno
participação e colaboração collaboration 
and participation moradores da Ocupação 
Manuel Congo residents of the Manuel Congo 
Occupation

coprodução coproduced by teatro meia volta…, 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia

duração running time 1:10
M/12 anos Ages 12 and up

sáb sat 15:00 ‑17:00

Oficina Workshop*

Táticas e Estratégias  
do Urbano

16+23 set sep 

orientação guidance Rui Santos

* destinatários M/16 anos target Ages 16 and up

sáb sat 10:00 ‑12:30

Oficina Workshop*

Estratégias 
Performativas  
de Exploração  
do Espaço Urbano

28+29 set sep 

orientação guidance Alfredo Martins

* dirigida a alunos e profissionais das artes 
performativas aimed at performing arts  
students and professionals

qui+sex thu+fri 10:00 ‑12:30

preço dos bilhetes (espetáculos)  
ticket prices (shows) € 10,00



Quinteto para Clarinete 
e Quarteto de Cordas em 
Lá maior, K. 581 Quintet 
in A major for Clarinet 
and Strings, K. 581, de by 
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para Clarinete e 
Quarteto de Cordas em Si 
menor, Op. 115 Quintet in 
B minor for Clarinet and 
Strings, Op. 115, de by 
Johannes Brahms

direção cénica stage direction  
Nuno Carinhas
desenho de luz lighting design  
Filipe Pinheiro

interpretação cast  
Carlos Piçarra Alves 
(clarinete clarinet),  
José Despujols,  
Maria Kagan (violino violin), 
Mateusz Stasto (viola d’arco 
viola), Vicente Chuaqui 
(violoncelo cello)

produção produced by TNSJ

dur. aprox. playing time 1:15
M/4 anos Ages 4 and up

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00

Divine
Teatro Nacional São João 1 out oct 

dom sun 21:30

estreia premiere 
Dia Mundial da Música  
World Music Day

concerto de a concert 
by Carlos Piçarra 
Alves e and Arte 
Music Ensemble
música music  
Mozart e and Brahms

Once again, we celebrate World 

Music Day, this time in the 

company of a musician whose 

virtuosity is associated to an 

irrepressible theatrical instinct: 

clarinetist Carlos Piçarra Alves, 

who has played live on such 

productions as Molière’s Don 

Juan and Jacinto Lucas Pires’ 

Figurantes, besides being part 

of the cast of Sombras, all shows 

by Ricardo Pais that have made 

recent history at the TNSJ. 

First recorded as a CD and now 

presented live in concert, Divine 

is now given a scenic quality, 

thanks to the stage direction of 

Nuno Carinhas. Featuring the Arte 

Music Ensemble, it comprises two 

major works for clarinet and string 

quartet written one hundred years 

away from each other: one of the 

most popular chamber pieces by 

W.A. Mozart, written while the 

composer was working on Così 

fan tutte and displaying the same 

vivacity and rich musical textures; 

and a quintet by Brahms, a work of 

autumnal tones, characterised by 

remarkable evocative power and 

which seems to concentrate on 

itself all the musical ethos of late 

Romanticism. By selecting works 

that were written by their authors 

for clarinetist friends, Divine – the 

name of a sublime clarinet model, 

the utmost expression of Buffet 

Crampon’s technical and artisanal 

skills – becomes also a celebration 

of friendship: not only between 

instrument makers and players, 

but also between musicians and 

listeners. 

Voltamos a celebrar o Dia Mundial da Música e 
fazemo ‑lo agora na companhia de um músico 
a cujo virtuosismo associamos um irresistível 
instinto teatral: Carlos Piçarra Alves, clarinetista 
que musicou ao vivo espetáculos como D. João 
de Molière e Figurantes de Jacinto Lucas Pires 
e integrou o elenco de Sombras, espetáculos 
de Ricardo Pais que marcaram a nossa história 
recente. Primeiro gravado como disco e depois 
apresentado em concerto, Divine adquire agora 
no palco do TNSJ uma dimensão cénica pela 
mão de Nuno Carinhas. Com a participação 
do Arte Music Ensemble, faz ‑se de duas obras 
maiores para clarinete e quarteto de cordas 
compostas com cem anos de distância: uma 
das mais populares obras de câmara de W.A. 
Mozart, escrita no período em que o compositor 
trabalhava em Così fan tutte e que se compraz 
na mesma vivacidade e riqueza de texturas 
musicais; e um quinteto de Brahms, obra de 
tonalidade outonal, marcada por um notável 
poder evocativo e que parece concentrar todo  
o ethos musical do romantismo tardio. Ao eleger 
obras que os seus autores escreveram para 
amigos clarinetistas, Divine – nome de batismo 
de um clarinete sublime, expressão máxima da 
perícia técnica e artesanal da Buffet Crampon – 
celebra também a amizade: a que une fazedores 
de instrumentos e instrumentistas, mas também 
o músico e o seu ouvinte.



Retrato  
de Família

Teatro Carlos Alberto 12 ‑29 out oct 
qua+sáb wed+sat 19:00  
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00 
qua wed (25 out oct) 21:00 

estreia premiere

encenação
directed by  
Manuel Tur



12 ‑21 out oct 
O Pelicano
de by  
August Strindberg

25 ‑29 out oct 
Tatuagem
de by  
Dea Loher

cenografia set design  
Ana Gormicho
figurinos costumes  
Anita Gonçalves
desenho de luz lighting design  
Francisco Tavares Teles
desenho de som e 
sonoplastia sound design 
Joel Azevedo
direção de produção  
general producer  
Rosa Lopes Dias

interpretação cast  
Ângela Marques  
Iris Cayatte  
Romi Soares  
Simão Do Vale  
Tiago Correia  
(O Pelicano The Pelican)  
Ângela Marques  
Belisa Branças  
Eduardo Breda  
Maria Quintelas  
Rodrigo Santos  
(Tatuagem Tattoo)

coprodução  
co ‑produced by  
A Turma, TNSJ
apoio support 
Fundação GDA

M/16 anos Ages 16 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00  
(1 espetáculo 1 show);  
€ 15,00 (2 espetáculos 
2 shows)

“As long as there are family scenes, 

there will be questions to ask of 

the world.” This maxim by Roland 

Barthes could be the motto 

of Retrato de Família [Family 

Portrait], a project by Manuel Tur 

and A Turma, whose first part is 

co ‑produced by the TNSJ. A house, 

two families: the same set hosts, 

separated only by a few days, the 

family of Strindberg’s The Pelican 

and the family of Dea Loher’s Tattoo. 

Both works, divided by almost a 

century, cast us into the epicentre of 

family strongholds that, instead of 

being places of affection and safety, 

come across as oppressive spaces of 

confinement. Created by Strindberg 

as the foundation stone of the 

subjective dramaturgy he named 

“intimate theatre”, The Pelican 

(1907) confronts us with a family 

whose somnambulism is interrupted 

by the father’s death: the fiction 

that sustains the family’s universe 

crumbles down and the revelation 

of truth unleashes a longing for 

death as the only way to redeem the 

past. While in this classic of modern 

drama the mother takes on an 

allegorical preponderance – she is 

“the pelican who feeds her children 

with her own blood” –, in the work 

of German playwright Dea Loher 

that role falls to the father, who is 

compared to a tattoo: “a lifelong 

mark, the father’s emblem can never 

be erased”… Story of a dominant 

father whose power extends to 

the bodies of his daughters, Tattoo 

(1992) has the features of a deeply 

dark and disconcerting fairytale, 

bringing us by other means into the 

house Strindberg built: “a chamber 

favourable to confidences”.

“Enquanto houver cenas de família haverá 
questões a colocar ao mundo.” A máxima de 
Roland Barthes poderia servir de lema a Retrato 
de Família, projeto de Manuel Tur e d’A Turma 
cuja primeira etapa é coproduzida pelo TNSJ. 
Uma casa, duas famílias: um mesmo cenário 
acolhe, com escassos dias de diferença, a 
família de O Pelicano, de Strindberg, e a 
família de Tatuagem, de Dea Loher. Obras 
que distam quase um século e nos lançam no 
epicentro de redutos familiares que, em vez de 
se oferecerem como lugares de afetividade e 
segurança, se revelam opressivos espaços de 
enclausuramento. Peça que serviu a Strindberg 
para fundar essa dramaturgia da subjetividade 
a que chamou “teatro íntimo”, O Pelicano 
(1907) confronta ‑nos com uma família cujo 
sonambulismo é interrompido pela morte do 
pai: a ficção que sustenta o universo familiar 
desaba e o acesso à verdade desencadeia um 
desejo da morte como única forma de redenção 
do passado. Se neste clássico da dramaturgia 
moderna a mãe assume uma preponderância 
alegórica – é ela “o pelicano que, com o seu 
próprio sangue, alimenta os filhos” –, no texto 
da dramaturga alemã Dea Loher é o pai quem 
se afigura uma tatuagem: “uma marca para a 
vida toda, o sinal paterno que nunca se apaga”… 
História de um pai soberano que estende o 
seu poder pelo corpo das filhas, Tatuagem 
(1992) possui contornos de um conto ‑de ‑fadas 
profundamente negro e desconcertante, 
inscrevendo ‑nos de outro modo na morada 
arquitetada por Strindberg: “uma câmara 
propícia às confidências”.



performance e investigação 
do movimento performance 
and movement research 
Alexandra Bachzetsis 
Thibault Lac  
Sotiris Vasiliou
curadoria da investigação 
research curator  
Paul B. Preciado
dramaturgia dramaturgy  
Tom Engels 
colaboração na investigação 
da cultura rembetiko 
collaboration research 
rembetiko culture  
Alkistis Poulopoulou  
Sotiris Vasiliou
música music  
Tobias Koch
músicos gravados  
recorded musicians  
Avgerini Gatsi  
Kostis Kostakis  
Fotis Vergopoulos  
Giannis Zarias
treino de voz e coaching 
voice training and coaching 
Theodora Baka
coordenação editorial 
do livro Private Song 
coordination Private Song book  
Henriette Gallus; edição grega 
Greek edition  
Sotiris Vasiliou

Private 
Song 

Teatro Nacional São João 13 out oct 
sex fri 21:00

programação  
programming  
Fundação de 
Serralves – Museu de 
Arte Contemporânea

conceito e coreografia
concept and 
choreography  
Alexandra Bachzetsis

—

12 out oct 
Private: Wear a mask 
when you talk to me 

Auditório de Serralves 
qui thu 21:30

Alexandra Bachzetsis é uma das mais importantes 
coreógrafas europeias. O seu trabalho, que 
incorpora performance, dança e artes visuais, 
foi apresentado na Chisenhale Gallery (Londres, 
2012), na Documenta 13 (Kassel, 2012), na 
Fondation Beyeler (Basileia, 2013) e, mais 
recentemente, na Documenta 14 (Atenas e 
Kassel, 2017), palco da estreia mundial de Private 
Song. Programado por Serralves – Museu de 
Arte Contemporânea, Private: Wear a mask 
when you talk to me será apresentado no 
Auditório de Serralves e Private Song no TNSJ. 
Interpretado por Alexandra Bachzetsis, o solo 
Private: Wear a mask when you talk to me recorre 
à automutação enquanto técnica de exploração 
de construções sexuais e culturais através da 
repetição ritualizada do gesto manifestado no 
corpo. Private Song, interpretado por Bachzetsis 
e dois bailarinos, desenvolve a estratégia 
proposta em Private: Wear a mask when you 
talk to me de questionar, acentuar ou neutralizar 
a relação do espectador com os corpos em 
movimento no palco. As transformações de 
género e as transições corporais constituem o 
ponto de partida de Private Song, inspirado nos 
escritos de Paul B. Preciado, um proeminente 
pensador no âmbito da política sexual e de 
género, colaborador de Bachzetsis neste projeto. 
A peça aborda a construção social e coletiva de 
sentimentos e comportamentos corporalmente 
sexuados, dos códigos do rebetiko (um tipo 
de música popular urbana da Grécia) à cultura 
popular contemporânea. 



fotografia photography  
Otobong Nkanga  
Nikolas Giakoumakis
design de figurinos  
costume design  
Cosima Gadient  
em coloboração com  
in collaboration with  
Yonatan Zohar
desenho de luz lighting design  
Patrik Rimann
design de palco stage design  
Peter Baur

coprodução co ‑produced by  
Volksbühne Berlin, Frans Hals 
Museum | De Hallen Haarlem

estreia opening  
10Jul2017 Documenta 14  
– Henschel ‑Hallen  
(Alemanha Germany) 
dur. aprox. playing time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

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

bodies on stage. Inspired by the 

writings of Paul B. Preciado, with 

whom Bachzetsis collaborated, 

Private Song and Private: Wear 

a mask when you talk to me 

take as their point of departure 

gender transformation and 

bodily transitions. Private 

Song addresses the social and 

collective construction of feelings 

and sexualised behaviours, from  

the codes of rebetiko (a kind of 

urban folk music from Greece)  

to contemporary popular culture.

Alexandra Bachzetsis is 

one of the most important 

choreographers in Europe. 

Her work, which includes 

performance, dance and the 

visual arts, has been presented 

at Chisenhale Gallery (London, 

2012), Documenta 13 (Kassel, 

2012), Fondation Beyeler (Basel, 

2013) and, more recently, at 

Documenta 14 (Athens and 

Kassel, 2017), which saw the 

world ‑premiere of Private Song. 

Curated by the Serralves – 

Museum of Contemporary Art, 

Private: Wear a mask when you 

talk to me will be presented at 

the Serralves Auditorium and 

Private Song at TNSJ. Private: 

Wear a mask when you talk to me, 

a solo performed by Alexandra 

Bachzetsis, uses self ‑mutation 

as a technique to explore gender 

and cultural constructions 

through the ritualized repetition 

of embodied gesture. Private 

Song, performed by Bachzetsis 

and two dancers, develops the 

solo Private: Wear a mask when 

you talk to me in its questioning, 

emphasis, or neutralizing of the 

audience’s relation to moving 



Marionetas 
Tradicionais  
de Um País  
Que Não Existe

Mosteiro de São Bento da Vitória

música music  
Michael Nick
movimento movement  
Carla Veloso
efeitos especiais special effects  
Júlio Alves
caracterização make ‑up 
Ricardo Graça
realização plástica visuals 
Eduardo Mendes 
desenho de luz lighting design  
Mariana Figueroa

interpretação cast  
Diogo Martins  
Dóris Marcos  
Filipe Moreira  
Gisela Matos  
Igor Gandra
participação especial  
special participation  
alunos do 2.º ano de Teatro 
do Balleteatro Escola 
Profissional second ‑year  
Theatre students of 
Balleteatro Escola Profissional

coprodução co ‑produced by 
Teatro de Ferro, TNSJ

dur. aprox. playing time 1:00
M/16 anos Ages 16 and up

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00

13 ‑15 out oct 
26 ‑29 out oct
O FIMP no TNSJ
FIMP at TNSJ
 
estreia premiere 

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

encenação, 
cenografia e 
marionetas  
direction, set design 
and puppets  
Igor Gandra

“Authorities suspect that an 

amorist attack may be under 

way”, from the synopsis of 

Marionetas Tradicionais de Um 
País Que Não Existe [Traditional 

Puppets from a Non ‑existent 

Country]. A threat that is not quite 

a threat. More properly, it is a 

beneficial threat, which replaces 

“terrorist” with “amorist”, i.e. 

someone who is devoted to love, 

an irony that is also present in 

the show’s title, which suggests 

the “tradition” of something that 

is actually “non ‑existent”, thus 

evoking a most theatrical game of 

make ‑believe. Let us then imagine 

an airport’s waiting lounge that 

slowly turns into a dance hall, 

agitated by spirited creatures who 

dance to “unidentified folk music”. 

Born of the multiform genius of 

Igor Gandra and his Teatro de 

Ferro, Marionetas Tradicionais 

de Um País Que Não Existe is 

the opening show of the Porto 

International Puppet Festival, 

a place that looks at the world 

through the poetic exercise of 

the many and various theatres of 

animated forms. As an extension 

of the festival’s programme, the 

show will return at the end of 

October for another brief run.

“As autoridades suspeitam que possa estar em 
curso um ataque amorista”, lê ‑se na sinopse 
de Marionetas Tradicionais de Um País Que 
Não Existe. É uma ameaça que não é bem uma 
ameaça. Ou melhor, é uma ameaça benfazeja, 
que coloca o “amor” no lugar do “terror”, ironia 
que também é lançada no título do espetáculo, 
que insinua a “tradição” de algo que afinal “não 
existe”, fazendo apelo a um teatralíssimo jogo 
de faz ‑de ‑conta. Imagine ‑se então uma sala 
de espera de um aeroporto que se transforma 
gradualmente num salão de baile, sacudido por 
criaturas animadas que dançam um “folclore de 
origem indeterminada”. Concebido pelo génio 
multiforme de Igor Gandra e do seu Teatro 
de Ferro, Marionetas Tradicionais de Um País 
Que Não Existe é o espetáculo de abertura do 
Festival Internacional de Marionetas do Porto, 
lugar que vem pensando o mundo a partir do 
exercício poético dos muitos e variados teatros 
da matéria animada. Num prolongamento da 
programação do festival, o espetáculo regressa 
no final do mês de outubro para mais uma curta 
carreira de apresentações.



Phobos
Mosteiro de São Bento da Vitória

criação de novos instrumentos 
new instruments created by  
Henrique Fernandes 
Gustavo Costa  
Alberto Lopes
músicos e criadores de 
instrumentos convidados 
guest musicians and 
instrument creators  
Hanna Hartman  
Vincent Martial  
Thierry Madiot
programação e robótica 
programming and robotics 
Tiago Ângelo, João Menezes
composição composition 
Carlos Guedes, Rui Dias, 
José Alberto Gomes
conceção cenográfica  
set design Igor Gandra
vídeo video  
Miguel C. Tavares
produção executiva 
executive production  
Patrícia Caveiro

produção produced by 
Sonoscopia Associação 
Cultural

estreia opening 20Jan2017 
GNRation (Braga)
dur. aprox. playing time 40’
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00

conceção e direção  
conceived and 
directed by  
Gustavo Costa 

18 out oct 
O FIMP no TNSJ
FIMP at TNSJ

qua wed 21:00+22:30

The title comes from Greek 

mythology, where it symbolises 

fear, and it is also the name of 

Mars’ largest moon, which is 

doomed to disappear, due to 

its orbit being extremely close 

to the planet. Here and now, 

Phobos identifies a group of 

small robots and devices for the 

automatic production of music, 

assembled as a Dysfunctional 

Robotic Orchestra, a grouping of 

strange instruments with defects, 

genetic mutations and erratic 

behaviours. Phobos is a criticism 

of the imposition of technology 

on human thought, of the status 

of work and modern forms of 

slavery, while also presenting 

a historic retrospective of the 

various attempts at freeing 

humanity via the use of machines, 

of technological utopias, of 

freedom’s advances and setbacks. 

Conceived and directed by 

musician and composer Gustavo 
Costa, Phobos is brought to FIMP 

by Sonoscopia, a platform for 

the creation of artistic projects 

that are essentially based 

on sound exploration and its 

interdisciplinary combination 

with various artistic, scientific and 

pedagogic fields.

O seu nome provém da mitologia grega, 
onde simboliza o medo, sendo também o 
nome da maior lua de Marte, condenada a 
desaparecer devido à proximidade da sua órbita 
em relação ao planeta. Aqui e agora, Phobos 
designa um conjunto de pequenos robôs e 
dispositivos de geração automática de música 
que se agregam numa Orquestra Robótica 
Disfuncional, um conjunto de estranhos 
instrumentos com defeitos, mutações genéticas 
e comportamentos errantes. Phobos representa 
uma crítica da sobreposição tecnológica ao 
pensamento humano, da função do trabalho e 
das modernas formas de escravidão, fazendo 
também uma retrospetiva histórica das várias 
tentativas de libertação humana através 
das máquinas, das utopias tecnológicas, 
dos avanços e retrocessos das liberdades. 
Concebido e dirigido pelo músico e compositor 
Gustavo Costa, Phobos chega ao FIMP pelas 
mãos da Sonoscopia, plataforma de criação de 
projetos artísticos centrados essencialmente 
no campo da exploração sonora e do seu 
cruzamento interdisciplinar com várias áreas 
artísticas, científicas e pedagógicas.



cenografia set design  
Jakob Brossmann
figurinos costumes  
Denise Heschl
dramaturgia dramaturgy 
Heike Müller ‑Merten

interpretação cast  
Nikolaus Habjan  
Florian Köhler  
Seyneb Saleh

produção produced by 
Schauspielhaus Graz 
(Áustria Austria)

estreia opening 17Out2014 
Schauspielhaus Graz  
(Áustria Austria)
dur. aprox. playing time 1:30
M/12 anos Ages 12 and up

Espetáculo em língua alemã, 
legendado em português. 
Show in German;  
Portuguese subtitles.

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

O Mal‑
‑Entendido
de by Albert Camus 
encenação directed by Nikolaus Habjan

Teatro Nacional São João 19 ‑22 out oct 
qui+sex thu+fri 21:00  
sáb sat 19:00  
dom sun 16:00

There is nothing as unfathomable 

as a face to which every 

interpretation may apply. In spite 

of their seeming blandness, 

the faces of Nikolaus Habjan’s 
puppets can express everything: 

love and hate, hope and fear. 

In The Misunderstanding (Das 

Missverständnis), the Austrian 

actor, stage director and 

puppeteer manages to create 

a haunting atmosphere out of a 

laconic stage device – a ramp and 

a model of a house –, inhabited 

by three actors who manipulate 

human ‑sized puppets. This show 

adapts a play of the same name 

by Albert Camus, a modern 

tragedy led by Jan, a prodigal 

son who returns home and ends 

up a stranger within his own 

family. Into this play, premiered 

in occupied Paris in 1944, 

converge many of the leading 

motifs of the French ‑Algerian 

writer’s work: identity, belonging, 

exile, the life/death dichotomy 

exacerbated by suicide or 

murder, insurrection. “I’ve lost my 

patience for Europe!”, says one of 

the characters, a sentence that 

may perhaps resound with those 

refugees who today come to the 

continent in search of sanctuary, 

and find an inhospitable fortress… 

Nada é tão abissal como um rosto que abre 
caminho a todas as interpretações. Apesar da 
sua aparente rigidez, os rostos das marionetas 
de Nikolaus Habjan conseguem exprimir tudo:  
amor e ódio, esperança e medo. Em O Mal‑
‑Entendido (Das Missverständnis), o ator, 
encenador e marionetista austríaco consegue 
criar uma atmosfera assombrosa com um 
lacónico dispositivo cenográfico – uma rampa 
e a maqueta de uma casa –, habitado por três 
atores que manipulam marionetas em tamanho 
real. O espetáculo adapta a peça homónima 
de Albert Camus, uma tragédia moderna 
protagonizada por Jan, o filho pródigo que 
regressa a casa e acaba por se revelar um 
estranho no interior da sua própria família. 
Estreada na Paris ocupada de 1944, nela 
confluem muitos dos motivos condutores da 
obra do autor franco ‑argelino: a identidade, 
a pertença, o exílio, a dicotomia vida/morte 
exacerbada pelo suicídio ou assassínio, a revolta. 
“A minha paciência com a Europa acabou!”, diz 
uma das personagens, frase que talvez encontre 
um eco junto dos refugiados que demandam 
hoje o continente em busca de um porto de 
abrigo e se deparam, afinal, com uma fortaleza 
inóspita… 







música music  
José Pedro Ferraz
desenho de luz lighting design 
Rui Azevedo

produção produced by 
Ninguém – Associação 
Cultural

estreia opening 3Jan2015 
Cine ‑Teatro de Estarreja
dur. aprox. playing time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00

Email (desta 
tua mãe que 
tanto te ama)

texto written by  
Jacinto Lucas Pires 
encenação directed by  
Ivo Alexandre
interpretação cast  
Anabela Faustino

Mosteiro de São Bento da Vitória 
Sala do Tribunal

20 ‑22 out oct 
sex fri 21:00  
sáb sat 19:00  
dom sun 16:00

“It’s today, Maria. Today you will 

send an email to Paulo, telling 

him of the good joys in life so he’ll 

never be sad again.” A monologue 

by Jacinto Lucas Pires – a 

playwright who, from Arranha‑

‑céus (1999) to Henrique IV, parte 

3 (2016), has amused and moved 

us with the scandal of words said 

on stage –, Email (desta tua mãe 
que tanto te ama) [Email (from 

your mother who loves you dearly)] 

is a bittersweet comedy: a woman 

writes a message for her dead son 

and, while doing so, tells her own 

story, in an attempt to free herself 

from the denial in which she has 

been living for far too long now. 

A love letter, a settling of scores 

with the past and a hopeful leap 

into the future, Email “starts at the 

beginning” – the cemetery where 

Maria fell in love with a dead man’s 

son who eventually became the 

father of her son –, building itself 

out of songs, doubtful scientific 

theories on the migration of the 

soul, bizarre dreams, a name 

uttered in an empty room (“not 

like I was calling someone, rather 

as if I were answering a question”). 

Directed by Ivo Alexandre – who 

in 2013 was Adalberto Silva Silva, 

a kind of separated ‑at ‑birth twin 

of this Maria –, Email is played by 

Anabela Faustino and tells us of 

the need to clean up our home of 

ghosts and set life in motion again.

“Não passa de hoje, Maria. Hoje mandas uma 
email ao Paulo a contar as felicidades boas 
da vida para ele não ficar triste nunca mais.” 
Monólogo de Jacinto Lucas Pires – dramaturgo 
que de Arranha ‑céus (1999) a Henrique IV, 
parte 3 (2016) nos vem divertindo e comovendo 
com o escândalo da palavra dita em cena –, 
Email (desta tua mãe que tanto te ama) é uma 
comédia agridoce: uma mulher escreve uma 
mensagem ao filho morto e, nesse processo, 
conta a sua história, tentando libertar ‑se do 
estado de negação em que vive desde há muito 
tempo. Carta de amor, ajuste de contas com o 
passado e salto esperançoso no futuro, Email 
“começa pelo princípio” – o cemitério onde 
Maria se apaixonou pelo filho de um morto que 
haveria de ser o pai do seu filho –, fazendo ‑se 
de canções, duvidosas teorias científicas sobre 
a migração da alma, sonhos bizarros, um nome 
pronunciado numa sala vazia (“não como se 
chamasse, mais como se respondesse a uma 
pergunta”). Com encenação de Ivo Alexandre 
– que em 2013 fora Adalberto Silva Silva, uma 
espécie de irmão gémeo separado à nascença 
desta Maria –, Email é interpretado por Anabela 
Faustino e fala ‑nos da necessidade de arrumar 
a casa, limpar fantasmas, pôr de novo a vida em 
movimento.



dramaturgia e voz 
dramaturgy and voice  
Natália Luiza
música music  
João Gil, Artur Costa, 
Catarina Brito
figurinos e adereços 
costumes and props  
Marta Carreiras
desenhos e pinturas drawings 
and paintings  
João Ribeiro
cenografia set design  
Wilson Galvão
edição filme film editing 
Fábio M. Martins 
Petar Toskovic
coordenação executiva CiM 
CiM executive coordination 
Célia Carmona
direção executiva CiM CiM 
executive direction A. Roque

elenco cast  
a definir to be announced 

parceiros partners 
Associação Cultural CiM, 
Associação de Paralisia 
Cerebral de Lisboa, 
Centro de Reabilitação de 
Paralisia Cerebral Calouste 
Gulbenkian – SCML
coprodução co ‑produced by  
Vo’Arte, São Luiz Teatro 
Municipal, TNSJ

estreia opening 20Out2017 
São Luiz Teatro Municipal 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:05
M/6 anos Ages 6 and up

Língua Gestual Portuguesa + 
Audiodescrição Portuguese 
Sign Language + Audio 
Description
28 out oct sáb sat 19:00

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

O Aqui
direção artística e coreografia artistic direction  
and choreography Ana Rita Barata 
direção artística e imagem artistic direction  
and image Pedro Sena Nunes

Teatro Nacional São João 27+28 out oct 
sex fri 21:00  
sáb sat 19:00

O Aqui [The Here] is a place into 

which risk and affection, boldness 

and generosity, difference and 

inclusion, art and society converge. 

In the year of its 10th anniversary, 

CiM – Companhia de Dança 

revisits one of the finest stage 

productions of 2009, according 

to the Público newspaper. With 

artistic direction by choreographer 

Ana Rita Barata and film director 

Pedro Sena Nunes, the show 

takes time as its main subject – 

chronological and inner time, the 

time of the world and the time of 

us all –, exploring it through the 

interweaving of languages, one 

of the distinctive features of CiM, 

a structure that orbits around the 

Vo’Arte association and explores 

since 2007 a pioneering approach 

to the universe of inclusive art.  

O Aqui’s now fluid, now fragmented 

narrative resorts to both 

handicapped and non ‑handicapped 

performers, thus promoting the 

meeting of human worlds with 

different life circumstances, in 

search of a space of equality.

O Aqui é um lugar onde confluem o risco e o 
afeto, o arrojo e a generosidade, a diferença 
e a inclusão, o artístico e o social. No ano em 
que completa dez anos de atividade, a CiM – 
Companhia de Dança revisita um espetáculo 
que o jornal Público considerou um dos 
melhores do ano de 2009. Com direção artística 
da coreógrafa Ana Rita Barata e do realizador 
Pedro Sena Nunes, o espetáculo toma como 
tema central o tempo – o tempo cronológico e 
o tempo interior, o tempo do mundo e o tempo 
de nós –, explorando ‑o através do cruzamento 
de linguagens, um dos traços distintivos da CiM, 
estrutura que gravita na órbita da associação 
Vo’Arte e que promove, desde 2007, uma 
abordagem pioneira ao exigente universo da 
arte inclusiva. Com uma narrativa por vezes 
fluida, por vezes fragmentada, O Aqui convoca 
intérpretes com e sem deficiência, promovendo 
o encontro de mundos humanos com diferentes 
circunstâncias de ser e de estar, à conquista de 
um espaço de igualdade.



com with  
Cláudio da Silva,  
Cassiano Carneiro,  
Pedro Inês, Jani Zhau, 
Catarina Wallenstein
participação especial special 
appearance Rui Morisson, 
Luís Lima Barreto
coros choirs João Neves, 
Filipe Jorge Dias, Adriano 
Diouf, Carlos Cóias, Luís 
Pacheco, Telmo Mendes, 
Rogério Maurício; André 
Ramos, Paulo Carrilho, 
Diogo Leite, Nuno Nogueira, 
David Granada, Yoann 
Auboyneau, Hugo Silva

imagem cinematography  
Luís Branquinho
montagem editing João Braz
som sound Francisco Veloso
edição de som sound editing 
Paulo Abelho
decoração decoration 
Gonçalo Pires
cenários no Oriente Oriental 
sets João Mendes Ribeiro
figurinos costumes  
Sílvia Grabowski
caracterização make ‑up 
Nuno Esteves (Blue)
direção de produção 
production manager  
Pedro Bento
assistência de realização 
direction assistance  
Ângela Sequeira
música music  
Luís Bragança Gil  
Daniel Bernardes
a partir de based upon  
Por Este Rio Acima, de by  
Fausto Bordalo Dias
produtor producer  
Alexandre Oliveira
 
produção produced by  
Ar de Filmes

duração running time 1:48

preço dos bilhetes ticket 
prices € 6,00 (público em 
geral general public); € 5,00 
(estudantes students)

Peregrinação
um filme de a film by João Botelho 
a partir do livro de viagens de  
based upon the travel book by  
Fernão Mendes Pinto

Teatro Nacional São João 31 out oct 
ter tue 21:00

antestreia premiere

“A film of adventures on the seven 

seas, a musical epic, a dazzling 

literary creation.” João Botelho 

intended to put all this in his 

film, but it is not the adaptation 

of a monumental book. With 

it, the director continues his 

unfinished dialogue with the 

finest Portuguese literature. Let 

us just remember his Filme do 

Desassossego (2010), where he 

tackled the dream ‑volume that is 

Bernardo Soares’ Book of Disquiet, 

or Os Maias (2014), based on the 

novel where Eça de Queirós wrote 

about the “Portuguese problem” 

of the 1800s. Now, he turns his 

gaze to the tireless curiosity 

of Fernão Mendes Pinto, who 

described the “many and very 

strange things he saw and 

heard” in “many kingdoms and 

lordships of the Oriental parts” 

in Peregrinação [Peregrination], 

a book published in 1614, thirty 

years after his death. But João 

Botelho did not make a period 

film; he made a film of the days  

in which he made it. A few words 

of warning: “It strongly focuses  

on Fernão Mendes Pinto’s urge  

to write; he spent eight to ten 

years without producing a line.  

It is an awe ‑inspiring struggle with 

memory, truth and literature.” 

“Um filme de aventuras pelos sete mares, uma 
epopeia musical, a fulgurância da criação 
literária.” João Botelho quis lá pôr tudo isto, mas 
este filme não é uma adaptação de um romance 
monumental. O realizador prossegue aqui a 
conversa inacabada que vem mantendo com 
a melhor literatura portuguesa. Relembremos 
Filme do Desassossego (2010), onde afrontou 
esse livro ‑sonho que é o Livro do Desassossego 
de Bernardo Soares, ou Os Maias (2014), 
romance onde Eça de Queirós escreveu o 
“Portugal como problema” de oitocentos. 
Olha agora para a incansável curiosidade de 
Fernão Mendes Pinto, que relatou as “muitas 
e muito estranhas coisas que viu e ouviu” em 
“muitos reinos e senhorios das partes Orientais” 
num livro a que deu o nome de Peregrinação, 
publicado em 1614, trinta anos após a sua morte. 
Mas João Botelho não faz um filme de época, 
faz um filme dos dias em que o faz. Aviso à 
navegação: “É muito centrado na vontade de 
escrever de Fernão Mendes Pinto, que esteve 
oito a dez anos sem escrever uma linha. É um 
combate terrível com a memória, com a verdade 
e com a literatura.”



A Grande 
Vaga de Frio
com Orlando  
de Virginia Woolf

Teatro Carlos Alberto 10 ‑19 nov
qua+sáb wed+sat 19:00 
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00

dramaturgia 
dramaturgy  
Luísa Costa Gomes
conceção e direção 
conceived and 
directed by  
Carlos Pimenta 
interpretação cast  
Emília Silvestre

—

12 nov
dom sun 17:15

Escritas, Reescritas, 
Traduções Writings, 
Rewritings, Translations

Orlando: 
Transformações

conversa pós‑espetáculo com  
post‑show talk with  
Carlos Pimenta  
Emília Silvestre 
Luísa Costa Gomes 
Sara Carinhas  
e and  
Pedro Sobrado

Orlando continua atraente. Tem trinta e seis 
anos há pelo menos cem anos. É homem?  
É mulher? Não tem dúvidas sobre os sexos a que 
pertence e, no entanto, não pode ter certezas. 
Fazendo o balanço da sua vida de mulher, de 
mulher casada e de poeta publicada, Orlando 
ouve o som do vento no carvalho, o mesmo que 
levou o marido para o Cabo Horn. Adensa ‑se  
a nuvem de humidade que tudo permeia no 
século XIX. Mas é na Grande Vaga de Frio que foi 
realmente (realmente?) feliz e Orlando prepara ‑se  
para o regresso ao Grande Carnaval no Gelo… 
Com dramaturgia de Luísa Costa Gomes e 
direção de Carlos Pimenta, A Grande Vaga 
de Frio rememora essa “biografia” que Virginia 
Woolf compôs sobre uma figura camaleónica, 
sempre jovem, que muda caprichosamente de 
sexo e identidade: um jovem nobre do século 
XVI que percorre três séculos, culminando 
como escritora na própria época de Woolf. 
Orlando é uma nova prova ao raro sentido 
de composição e à desenvolta plasticidade 
de Emília Silvestre, depois dos fulgurantes 
monólogos e solos que foram pontuando o 
percurso da atriz do Ensemble, da Dama d’Água 
de Frank McGuinness (2001) à Winnie de Ah, os 
dias felizes (2013) ou à Voz Humana de Cocteau 
(2011). A mais longa e encantatória das cartas  
de amor à literatura dá ‑se a ler de novo em  
cena, como expressão do amor à liberalidade  
do palco.



texto text  
Virginia Woolf 
tradução translated by  
Ana Luísa Faria
(ed. Relógio D’Água)
música original music 
Ricardo Pinto
figurinos costumes  
Bernardo Monteiro
desenho de luz lighting 
design Rui Monteiro
vídeo video  
João Pedro Fonseca
espaço cénico set design 
Carlos Pimenta  
João Pedro Fonseca
assistência de produção
production assistance 
Génesis Abigail

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

estreia opening 12Out2017 
Centro Cultural de Belém 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

Língua Gestual Portuguesa
Portuguese Sign Language
19 nov dom sun 16:00

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00

Orlando remains attractive.  

S/he has been thirty ‑six for at 

least a century. Is s/he a man? 

Is s/he a woman? S/he has no 

doubts about their genders, and 

yet s/he cannot be certain about 

them. Taking stock on her life as a 

married woman and a published 

poet, Orlando listens to the sound 

of the wind in the oak ‑tree, the 

same wind on which his/her 

husband sailed to Cape Horn.  

The cloud of humidity that 

suffuses everything in the 1800s 

thickens. But it was during the 

Great Frost that s/he was really 

(really?) happy, and Orlando 

prepares him/herself for the 

return of the Great Ice Carnival… 

With dramaturgy by Luísa Costa 
Gomes and direction by Carlos 
Pimenta, A Grande Vaga de 
Frio [The Great Frost] evokes 

that “biography” Virginia Woolf 

created for a chameleonic 

and ever ‑youthful figure who 

whimsically changes his/her sex 

and identity: a young noble from 

the 1500s who lives through three 

centuries, reaching his/her peak 

as a female writer during Woolf’s 

own time. Orlando is another 

showcase for Emília Silvestre’s 

refined compositional sense and 

confident plasticity, continuing 

the dazzling series of monologues 

and solos that have marked the 

career of the Ensemble actress, 

from Frank McGuinness’ Baglady 

(2001) to Winnie in Beckett’s 

Happy Days (2013) or to Cocteau’s 

The Human Voice (2011). The 

longest and most incantatory love 

letter to literature can once again 

be read on stage, as an expression 

of love for theatrical liberality. 



A Promessa

Teatro Nacional São João 16 nov  
– 3 dez dec
qua+sáb wed+sat 19:00 
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00



dramaturgia dramaturgy 
Constança Carvalho Homem 
cenografia e figurinos  
set design and costumes  
Nuno Carinhas
desenho de luz lighting design  
José Álvaro Correia
desenho de som sound design  
Francisco Leal

interpretação cast  
Cármen Santos  
Élio Ferreira  
Joana Carvalho  
João Castro  
Jorge Mota  
Paulo Calatré  
Pedro Frias  
Rosa Quiroga  
Sandra Salomé 

produção produced by  
TNSJ

M/12 anos
Ages 12 and up

Língua Gestual Portuguesa  
+ Audiodescrição  
Portuguese Sign Language  
+ Audio Description
3 dez dec dom sun 16:00

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

estreia premiere 
english subtitles

de by  
Bernardo Santareno
encenação directed by  
João Cardoso

“Maldita promessa, maldito casamento, maldita 
família!” A tempestade dura há já cinco dias e 
lá fora ouve ‑se “um mar bravíssimo e o vento 
rijo”. Cá dentro, uma mão cheia de personagens 
caminha com nomes carregados de simbolismo: 
há uma Maria do Mar e um António Labareda, 
água e fogo, mas há também um Salvador e um 
Jesus cego e vidente… Criaturas obcecadas 
com a pureza e fascinadas pelo mal, que se 
enredam em presságios funestos, dando 
espessura a um clima de peste emocional 
que alastra e aflige. A Promessa foi a peça 
que revelou Bernardo Santareno (1920 ‑1980), 
dramaturgo hoje insuficientemente lido e 
representado, que Jorge de Sena descreveu 
então como “um talento obsessivo e sombrio”. 
Quando se estreou no Porto em novembro de 
1957, pelas mãos do TEP de António Pedro, 
houve vozes que reprovaram o “ambiente 
de religiosidade erótica” da peça, reparo 
que deveríamos tomar hoje como um elogio. 
Sessenta anos depois, o TNSJ promove o 
regresso desta Promessa à cidade que a viu 
nascer, confiando a sua releitura ao ator e 
encenador João Cardoso. “Ai, meu pai, se 
conhecesse o sonho que eu tive”…

“Damned promise, damned 

marriage, damned family!” The 

storm has been blowing for five 

days now; outside, you can hear 

“a raging sea and rough winds”. 

Inside, a handful of characters 

walk around, their names heavy 

with symbolism: there is a Maria 

do Mar [Mary of the Sea] and 

an António Labareda [Anthony 

Flame], i.e. water and fire, but 

there is also a Salvador [Saviour] 

and a blind, clairvoyant Jesus… 

These creatures, obsessed 

with purity and fascinated 

by evil, tangle themselves in 

ill presages, thickening an 

atmosphere of emotional plague 

that distressingly spreads itself 

around. A Promessa [The Promise] 

was the breakout work of 

Bernardo Santareno (1920 ‑1980), 

a playwright whose output is 

now largely unread and absent 

from the stage, but whom Jorge 

de Sena once described as “an 

obsessive, dark talent”. When 

it was premiered in Porto, in 

November 1957, as a production 

of António Pedro’s TEP, some 

spoke against the play’s “erotically 

religious atmosphere”, words 

we would accept today as a 

compliment. Sixty years later, the 

TNSJ brings A Promessa back to 

the city that hosted its birth, now 

in a re ‑reading by actor and stage 

director João Cardoso. “Oh, 

father, if you knew what dream 

I had”…



texto text by  
Joana Bértholo  
(a partir de improvisações 
dos intérpretes from 
improvisations by the players)
assistência à criação  
creative assistance  
Filipa Matta
apoio teórico theoretical 
support Ana Bigotte Vieira
desenho de luz lighting 
design Rui Monteiro
cenografia set design  
José Capela
sonoplastia e música original 
music and sound design 
Miguel Mendes
produção executiva 
executive production  
Vítor Alves Brotas

interpretação cast  
Anaísa Lopes  
David Marques  
João Villas Boas  
Marco da Silva Ferreira 
Teresa Coutinho

coprodução co ‑produced 
by Barba Azul, Teatro 
Viriato, Teatro Municipal 
da Guarda, Teatro Maria 
Matos, Centro Cultural Vila 
Flor, Teatro Virgínia, Centro 
de Arte de Ovar, Teatro 
Académico de Gil Vicente, 
Teatro Micaelense, Teatro 
Municipal do Porto, O Espaço 
do Tempo, TNSJ
coapresentação 
co ‑presentation  
Teatro Municipal do Porto

estreia opening 24Out2017 
O Espaço do Tempo 
(Montemor ‑o ‑Novo)
M/16 anos Ages 16 and up

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00

Teatro Carlos Alberto 1+2 dez dec 

sex fri 21:00 sáb sat 19:00

criação e direção 
artística  
creation and  
artistic direction  
Raquel Castro 



O Olhar  
de Milhões

The world’s biggest cruise ship 

is about to set off into the blue 

infinity. Don’t think for a minute 

that this is just another cruise 

liner. The features of Olhar de 

Milhões give it the status of a 

floating mega ‑resort – the biggest 

in Europe, and the only one 

capable of offering the ultimate, 

unlimited and full experience. 

Besides its celebrated attractions 

Ultimate Abyss, Fetish Arena, 

Wind Tunnel, Chemical Enhanced 

Racing, Mummy’s Milk Shot 

and Full Communication Zone, 

there is always something for all 

tastes, unmissable… Conceived 

and directed by Raquel Castro, 

Olhar de Milhões [Gaze of 

Millions] focuses on the present 

time, exploring such themes as 

consumerism, vice, alienation, 

excess information, the primacy 

of the immediate, boredom. It is 

one of the shows that emerged 

out of a programme of support 

to artistic creation in theatre 

and dance organised by Rede 5 

Sentidos, of which the TNSJ is 

a member. This programme is 

aimed at giving artists working 

conditions that are more 

generous than the ones dictated 

by the “artistic labour market”, 

as well as more favourable to 

the consolidation of the artistic 

expression of Portuguese 

creators.

É o maior cruzeiro do mundo e está prestes 
a levantar âncora em direção ao infinito azul. 
Desenganem ‑se aqueles que pensam que se 
trata apenas de mais um navio de cruzeiro. As 
características do Olhar de Milhões conferem‑
‑lhe o estatuto de um mega resort flutuante 
– o maior da Europa – e o único capaz de 
proporcionar a derradeira experiência: ilimitada 
e total. Para além das aclamadas atrações 
Ultimate Abyss, Fetiche Arena, Wind Tunnel, 
Chemical Enhanced Racing, Mummy’s Milk 
Shot e Full Communication Zone, há novidades 
para todos os perfis, a não perder… Concebido 
e dirigido pela encenadora Raquel Castro, 
Olhar de Milhões enfrenta o tempo presente, 
operando sobre temas como o consumo, o 
vício, a alienação, o excesso de informação, o 
primado do imediato, o aborrecimento. É um 
dos espetáculos resultantes do programa de 
estímulo à criação artística nas áreas do teatro 
e da dança promovido pela Rede 5 Sentidos, 
de que o TNSJ é membro. Um programa que 
visa proporcionar aos artistas selecionados 
condições de trabalho mais generosas do que 
as ditadas pelo “mercado de trabalho artístico” 
e mais favoráveis à consolidação da linguagem 
artística dos criadores nacionais.



desenho de luz lighting design  
Wilma Moutinho
desenho de som sound design 
Nelson Carvalho
movimento movement  
Victor Hugo Pontes

interpretação cast  
Fernando Gonçalves 
Hélder Gonçalves  
Manuela Azevedo 
Miguel Ferreira 
Pedro Biscaia  
Pedro Rito (Clã);  
João Monteiro  
Maria Quintelas  
Pedro Frias (atores actors)

produção produced by 
TNSJ

estreia opening 5Jan2017 
Teatro Carlos Alberto (Porto)
dur. aprox. playing time 1:00
M/6 anos Ages 6 and up

Sessão Descontraída 
Relaxed Session
22 dez dec sex fri 15:00

preço dos bilhetes ticket prices  
€ 7,50 – € 16,00  
(adultos adults) 
€ 5,00 
(crianças children)

Fã
Teatro Nacional São João 13 ‑22 dez dec 

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

texto written by  
Regina Guimarães 
música music  
Clã
encenação, cenografia  
e figurinos direction,  
set design and 
costumes  
Nuno Carinhas



Ghosts are expected to make 

comebacks. Especially if the 

ghost in question is a “ghostkid”, 

who lives in a theatre, enjoys 

pulling pranks and is in love.  

Fã [Fan] – a tiny word that holds 

a huge enthusiasm – returns to 

the stage, but in a new home. 

Premiered at TeCA in January, 

the musical show that Regina 
Guimarães, Nuno Carinhas and 

Clã have devised for the very 

young (but which is guaranteed 

to not cause parents, relatives, 

teachers, neighbours or 

godparents to break into hives  

or die of boredom) comes now 

to the TNSJ, offering a new lease 

of life to this fantastical meeting 

of pop songs and the imaginative 

machinery of the stage… By 

playing with our fears of the dark 

and our luminous discoveries, Fã 

will make us “sing/ write words on 

the air/ create winged sentences/ 

where thought dwells”.

É da natureza dos fantasmas regressar. 
Sobretudo se o fantasma for um “fantasputo”, 
residir num teatro, gostar de pregar partidas 
e estiver apaixonado. Fã – palavra pequenina 
com um grande entusiasmo dentro – regressa 
ao palco, mas mudou de casa. Estreado no 
TeCA em janeiro, o espetáculo musical que 
Regina Guimarães, Nuno Carinhas e os Clã 
imaginaram para os supernovos (mas que não 
causa urticária nem mortal aborrecimento 
a pais, parentes, educadores, vizinhos, 
padrinhos e madrinhas) instala ‑se agora na sala 
do São João, emprestando nova vida a este 
encontro fantástico entre as canções pop e a 
máquina imaginosa de um palco… Brincando 
com os nossos medos do escuro e as nossas 
descobertas de luz, Fã vai pôr ‑nos a “cantar/ 
escrever palavras no ar/ inventar frases de 
vento/ moradas de pensamento”.



cenografia e figurinos  
set design and costumes  
Marta Silva
vídeo video  
Hugo Valter Moutinho
produção executiva 
executive production  
Mário Moutinho  
Adelaide Osório  
com apoio de 
with the support of  
Margarida Serrão

interpretação cast  
Lena d’Água 
José Caldas  
(atores actors)  
Tahina Rahary  
(músico musician)

coprodução co ‑produced by 
Quinta Parede – Associação 
Cultural, TNSJ
apoio support
Sociedade Portuguesa  
de Autores

dur. aprox. playing time 1:00
M/4 anos Ages 4 and up

preço dos bilhetes ticket prices  
€ 10,00 (adultos adults)  
€ 5,00 (crianças children)

Ou Isto ou Aquilo 
– Recital de 
Poesia e Música
a partir da poesia de based upon poems by Cecília Meireles 
música music Luís Pedro Fonseca
encenação directed by José Caldas
com with Lena d’Água

Teatro Carlos Alberto 14 ‑17 dez dec 
estreia premiere

qui thu 10:00  
sex fri 15:00  
sáb sat 19:00  
dom sun 16:00

On his way to commemorating 

fifty years of theatrical creations, 

José Caldas returns to a show 

that in 1979 performed the deed 

of “delighting children and serious 

grown ‑ups alike”, thus launching 

the foundations of a renewed 

(i.e. more challenging) theatre 

for children and young people. 

Ou Isto ou Aquilo [Either This or 

That], now in a revised, updated 

version co ‑produced by the TNSJ, 

is the name of a place where 

stage director and actor José 

Caldas and singer Lena d’Água 

play with the words of Brazilian 

poet Cecília Meireles, put to 

music by Luís Pedro Fonseca. In 

the classroom, a pupil is told by 

the teacher: “Those who climb 

up the air do not stay on the 

ground, those who stay on the 

ground do not climb up the air.” 

However, he dares to imagine 

another possibility for that 

dichotomy: “It’s a shame you can’t 

be in both places at the same 

time.” Then, they begin a journey 

through the world of imagination, 

during which they discover the 

joy of being together and meet 

unexpected characters: a little girl 

“who wants no pats and no kisses, 

no candy and no cheese”, two 

old ladies who “talk about their 

memories”, a funny mosquito who 

“knows how to spell his name”… 

A female voice is the southern 

wind that blows through these 

characters, making them dance. 

A caminho de completar cinquenta anos de 
criação teatral, José Caldas regressa a um 
espetáculo que em 1979 cometeu a proeza 
de “maravilhar meninos e sisudos senhores 
grandes”, lançando as bases para um renovado 
(leia ‑se: mais desafiante) teatro para a infância e 
juventude. Ou Isto ou Aquilo, agora numa versão 
revista e atualizada que o TNSJ coproduz, é o 
nome de um lugar onde o encenador e ator José 
Caldas e a cantora Lena d’Água brincam com as 
palavras da poeta brasileira Cecília Meireles, 
articuladas com a música de Luís Pedro 
Fonseca. Na sala de aula, um aluno recebe uma 
lição do professor: “Quem sobe nos ares não fica 
no chão, quem fica no chão não sobe nos ares.” 
Mas ele ousa imaginar uma outra possibilidade 
para a dicotomia: “É uma pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo nos dois lugares.” Iniciam 
então uma viagem pelo mundo da imaginação, 
descobrem o prazer de estar juntos, cruzam ‑se 
com personagens imprevistas: uma menina “que 
não quer festa nem beijo, nem doce nem queijo”, 
duas velhinhas que “falam de suas lembranças”, 
um mosquito esquisito que “sabe escrever o seu 
nome”… Uma voz feminina é o vento do sul que 
sopra e faz dançar estas personagens.



Leituras  
no Mosteiro

Mosteiro de São Bento da Vitória 19 set sep  
– 19 dez dec
ter tue 21:00

28 out oct 
sáb sat 15:00

entrada livre  
free entrance

Família Feliz  
Happy Family

19 set sep 
Longa Jornada para a Noite 
Long Day’s Journey Into Night 
de by Eugene O’Neill  

Jardim Zoológico de Cristal
The Glass Menagerie  
de by Tennessee Williams

Morte dum Caixeiro Viajante
Death of a Salesman
de by Arthur Miller

17 out oct
O Pequeno Eyolf Little Eyolf  
de by Henrik Ibsen  

Pai Father
de by August Strindberg  

Um Pedido de Casamento 
A Marriage Proposal 
de by Anton Tchékhov

21 nov
(A)tentados Attempts on Her 
Life, de by Martin Crimp 

Realismo Realism 
de by Anthony Neilson 
 
O Amor de Fedra Phaedra’s 
Love, de by Sarah Kane 

Harper Regan
de by Simon Stephens

28 out oct 
Óscar, de by  
João Paulo Seara Cardoso
sáb sat 15:00 

19 dez dec
Dramaturgia Portuguesa 
Contemporânea
Contemporary Portuguese 
Dramaturgy

coordenação coordination Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

As Leituras no Mosteiro iniciam uma nova temporada com um novo 
figurino: o foco já não incide sobre um autor ou país, mas sobre um 
tema que a cada trimestre encontra um eco na programação do TNSJ. 
De setembro a novembro, invadimos a privacidade de muitas famílias: 
as felizes (será que se parecem mesmo umas com as outras?) e as 
menos felizes (será que cada família infeliz é infeliz à sua maneira?). 
Algumas delas carregam apelidos como quem carrega maldições – 
como os “desgraçados” Tyrones de Longa Jornada para a Noite –, mas 
há casos em que existe apenas um Pai ou uma Mãe, como em Realismo. 
Complexo e inesgotável, o tema da família “é como que engraçado e é 
como que triste”, para usarmos as palavras de Martin Crimp, um dos 
autores convocados para este ciclo que abre sob o signo das tragédias 
domésticas dos dramaturgos norte ‑americanos Eugene O’Neill, 
Tennessee Williams e Arthur Miller. Em outubro, visitamos os dramas 
familiares de Ibsen, Strindberg e Tchékhov, e um mês mais tarde 
concluímos a caminhada com alguns autores que cresceram na órbita 
do seminal Royal Court, como Anthony Neilson, Sarah Kane, Simon 
Stephens e o já citado Crimp. Pelo meio, numa sessão extrafamiliar, 
partilhamos com os mais pequenos uma peça que marca a história do 
Teatro de Marionetas do Porto: Óscar, de João Paulo Seara Cardoso. 
Dezembro é o mês da habitual sessão dedicada aos dramaturgos 
portugueses contemporâneos. Uma pré ‑ceia natalícia passada na 
companhia de uma família portuguesa, com certeza. 

Our Readings at the Monastery begin a new season with a new format: the spotlight no longer 

incides on an author or country, but on a theme that echoes the current season of the TNSJ. From 

September to November, we will invade the privacy of many families, both happy (are they really 

all alike?) and not ‑so ‑happy (is every unhappy family unhappy in their own way?). Some of them 

carry their surnames like they were curses – such as the “unhappy” Tyrones of Long Day’s Journey 

Into Night –, but there are instances in which there is only a Father or a Mother, as in Realism. 

Complex and inexhaustible, the family theme is “kinda funny and kinda sad”, to quote from 

Martin Crimp, one of the authors featured in this cycle, which opens under the aegis of domestic 

tragedies by American playwrights Eugene O’Neill, Tennessee Williams and Arthur Miller.  

In October, we will visit the family dramas of Ibsen, Strindberg and Chekhov, and one month 

later we will bring our journey to an end with some authors who developed within the seminal 

Royal Court, such as Anthony Neilson, Sarah Kane, Simon Stephens and the previously 

mentioned Crimp. In a special session, we invite children to share a play that marks a special 

moment in the history of Teatro de Marionetas do Porto: Óscar, by João Paulo Seara Cardoso. 

December will witness our usual session dedicated to contemporary Portuguese playwrights.  

A pre ‑Christmas dinner spent in the bosom of a most Portuguese family.



Coleção Biografias do Teatro 
Português: António Pedro
Depois da Companhia Rey Colaço – Robles Monteiro e de Alfredo 
Cortez, a coleção Biografias do Teatro Português prossegue com 
um volume dedicado a António Pedro. Considerado o primeiro 
encenador português com “olhos modernos”, António Pedro 
foi, entre muitas outras coisas, crítico, ensaísta, artista plástico, 
pedagogo, dramaturgo e mentor do influente Teatro Experimental 
do Porto. Concebida com o objetivo de divulgar o percurso 
profissional e pessoal de alguns nomes relevantes da história do 
teatro português, esta coleção resulta de uma iniciativa editorial do 
TNDM II, TNSJ, Centro de Estudos de Teatro e Imprensa Nacional‑
‑Casa da Moeda. O dramaturgo e investigador teatral Rui Pina 
Coelho, autor do presente volume, vai marcar presença na sessão, 
ao lado de Maria João Brilhante, uma das coordenadoras científicas 
da coleção, e de Nuno Carinhas, diretor artístico do TNSJ. 

After volumes on the Rey Colaço – Robles Monteiro Company and 
Alfredo Cortez, the Portuguese Theatre Biographies collection 
focuses now on António Pedro. Acclaimed as the first Portuguese 
stage director “with modern eyes”, António Pedro was, among 
many other things, a critic, an essayist, a visual artist, a teacher 
and the mentor of the influential Teatro Experimental do Porto 
company. Created with the aim of divulging the life and work of 
some major figures in Portuguese theatre history, this collection is 
the product of a publishing partnership between the TNDM II, the 
TNSJ, Centro de Estudos de Teatro and Imprensa Nacional ‑Casa 
da Moeda. The book’s author, playwright and theatre scholar Rui 
Pina Coelho, will attend the launch in the company of Maria João 
Brilhante, one of the collection’s editors, and Nuno Carinhas, the 
artistic director of the TNSJ. 

Ensaios Ruminantes.  
Sobre a Obra Performativa 
de Patrícia Portela
O livro propõe um percurso crítico em torno da obra performativa 
de Patrícia Portela, incluindo ensaios dos editores e de Ana Pais, 
Cláudia Galhós, Sónia Batista, Mickaël de Oliveira, Isabel Garcez, 
Mónica Guerreiro, Maria João Faustino, Carlos Emílio Corrêa Lima, 
entre outros. Integra ainda uma extensa entrevista que percorre 
o trajeto de formação de Patrícia Portela e a sua relação com o 
processo de transformação das artes performativas ao longo 
da década de noventa. O leitor pode ainda aceder a um vasto 
conjunto de fotografias, ilustrando a apetência desta criadora pela 
experimentação, bem como a relação plural que manteve ao longo 
das últimas duas décadas com a linguagem e os protocolos da cena 
teatral.

This book presents a critical overview of Patrícia Portela’s 
performance art work, including essays by the editors and Ana Pais, 
Cláudia Galhós, Sónia Batista, Mickaël de Oliveira, Isabel Garcez, 
Mónica Guerreiro, Maria João Faustino and Carlos Emílio Corrêa 
Lima, among others. It also features an extensive interview that 
covers Patrícia Portela’s growth as an artist and her rapport with 
the changes in performance arts throughout the 1990s. Readers 
can also peruse a vast number of photos, which highlight this 
artist’s taste for experimentation, as well as the plural relationship 
she has entertained over the past two decades with the language 
and protocols of the theatrical scene. 
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TNSJ · 30 set sep
Salão Nobre 

de by Rui Pina Coelho 
coedição co ‑edition  
Imprensa Nacional ‑Casa da 
Moeda, Centro de Estudos  
de Teatro da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa,  
TNDM II, TNSJ

com with  
Maria João Brilhante 
Nuno Carinhas  
Rui Pina Coelho

sáb sat 17:30 

MSBV · 27 nov 
Centro de Documentação 

edição edited by  
Fernando Matos Oliveira,  
Thiago Arrais | Coleção Olhares 
– Imprensa da Universidade  
de Coimbra

com with  
Patrícia Portela  
Fernando Matos Oliveira  
Thiago Arrais

seg mon 18:30



Práticas de Arquivo  
em Artes Performativas
Archive Practices  
in Performing Arts

Debate Workshop Edição Espetáculos 
Discussion Workshop Publishing Shows

Este seminário internacional pretende pensar as práticas de arquivo 
em artes performativas, considerando simultaneamente: (1) os 
diversos contextos e ocorrências disciplinares (teatro, dança, 
performance, música); (2) as resistências e as possibilidades de 
constituição do arquivo na conjuntura tecnológica e mediatizada 
da atualidade; (3) as dinâmicas que se estabelecem entre o arquivo 
documentado/documentável e as práticas contemporâneas 
de criação e corporização da memória. O evento decorrerá de 
modo articulado, entre sessões de debate e espetáculos. Cada 
um dos dias será organizado da seguinte forma: abertura com 
uma conferência plenária; apresentação, análise e debate de 
casos nacionais e internacionais; realização de um workshop 
(respetivamente sobre “Documentação e Indexação em Artes 
Performativas” e “Software e Gestão de Arquivos Digitais”); 
conclusão com a apresentação de espetáculos que sejam eles 
mesmos criações em torno das questões do arquivo, da memória 
e da documentação. Um aspeto decisivo será a edição bilingue de 
um livro que possa contribuir adicionalmente para documentar este 
debate, inscrevendo ‑o no espaço público, junto da comunidade de 
criadores, investigadores, agentes e instituições do meio artístico.

This international seminar intends to reflect on archive practices 
in the field of performing arts, taking simultaneously into 
consideration: (1) the various disciplinary contexts and occurrences 
(theatre, dance, performance art, music); (2) the pros and cons 
of assembling an archive in today’s technological and mediatised 
context; (3) the dynamics that develop between the documented/
documentable archive and the contemporary practices of creating 
and embodying memory. The event will develop as a sequence 
of debate sessions and shows. Each day will be organised as 
follows: an opening plenary conference; presentation, analysis and 
discussion of case studies from Portugal and abroad; a workshop 
(respectively on “Documentation and Indexation in Performing 
Arts” and “Software and Management of Digital Archives”); the 
session will end with shows based on such topics as archive, 
memory and documentation. A decisive feature of the project 
is the publication of a bilingual book that will provide further 
documentation concerning this debate and inscribe it in the public 
sphere, close to the community of artistic creators, researchers, 
agents and institutions.

MSBV · 17+18 nov

coordenação coordinated by 
Cláudia Madeira  
Fernando Matos de Oliveira  
(UC/TAGV)  
Hélia Marçal (IHA/FCSH/UNL)

organização organisation  
Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Séc. XX 
(CEIS20/UC), Fundação GDA,  
Instituto de História da Arte 
(FCSH/UNL), Teatro Académico 
de Gil Vicente, TNSJ

sex fri 10:00‑19:30 
sáb sat 9:30‑13:00
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coordenação 
coordination  
Luísa Corte ‑Real
organização 
organisation  
TNSJ

Oficinas de micropedagogias  
Formação 10x10 – Ensaios entre Arte  
e Educação

Nestas duas ações de formação (em processo de reconhecimento 
pelo Centro de Formação Guilhermina Suggia), concebidas a 
partir do projeto 10x10 da Fundação Calouste Gulbenkian, de que 
o TNSJ foi parceiro, apresentam ‑se estratégias pedagógicas a 
partir de práticas artísticas. Tais estratégias – a que se atribuiu a 
designação de “micropedagogias” – têm por finalidade promover 
a aprendizagem de qualquer conteúdo curricular, contribuir para 
o desenvolvimento do grupo e de relacionamentos interpessoais 
e fomentar atitudes de motivação, atenção e concentração dos 
alunos em sala de aula.

In these two training events (currently undergoing a recognition 
process at Centro de Formação Guilhermina Suggia), based on the 
10x10 project of the Calouste Gulbenkian Foundation, of which the 
TNSJ was a partner, pedagogic approaches evolve out of artistic 
practices. These approaches – named here “micropedagogies” 
– are intended to enhance the study of any subject, create group 
harmony and interpersonal relationships, and cultivate the 
students’ motivation, attention and concentration in the classroom.

* A ação de formação foi objeto de candidatura ao POCH – 
Programa Operacional Capital Humano. Só haverá lugar  
a pagamento caso o financiamento não seja atribuído.
This training event has applied for support from POCH –  
Programa Operacional Capital Humano. Participants will  
be asked to pay only if the application proves unsuccessful.

Oficinas 8/80

Escritas, Reescritas, Traduções 
Writings, Rewritings, Translations

Oficina de Vanguarda
Dramaturgo cuja afirmação o TNSJ vem acompanhando  
(e instigando), ao produzir obras como Arranha ‑céus (1999), 
Figurantes (2004) e Exatamente Antunes (2011), Jacinto Lucas 
Pires orienta uma oficina de escrita no TNSJ que toma por ponto 
de partida Grupo de Vanguarda, uma das peças mais célebres de 
Vicente Sanches, provavelmente o mais prolífico e inclassificável 
dos dramaturgos portugueses contemporâneos. Nesta Oficina 
de Vanguarda, a decorrer em dois fins de semana de outubro, 
pensar ‑se ‑á e experimentar ‑se ‑á o diálogo enquanto vozes que nos 
desafiam, a fala como ação, a conceção de personagens em cujo 
centro está o mistério, a definição de estrutura como mecanismo 
que põe um corpo de ideias em movimento. O propósito, segundo 
Jacinto Lucas Pires: “Buscar o ponto ótimo em que tudo é 
normalmente misterioso e espantosamente claro.”

Jacinto Lucas Pires is a playwright whose career is being 
accompanied (and furthered) by the TNSJ: we have produced 
such works of his as Arranha ‑céus (1999), Figurantes (2004) and 
Exatamente Antunes (2011). Now, he supervises a writing workshop 
that takes as its starting point Grupo de Vanguarda [Avant ‑garde 
Company], one of the most famous plays of Vicente Sanches, 
probably the most prolific and unclassifiable of contemporary 
Portuguese playwrights. Participants in this Oficina de Vanguarda 
[Avant ‑garde Workshop], which will take place on two October 
weekends, will focus on the following subjects: dialogue as voices 
that challenge us, speech as action, the conception of characters 
in whose core a mystery lies, structure as a mechanism that sets 
a body of ideas in motion. According to Jacinto Lucas Pires, the 
purpose of all this is “to find that optimum spot where everything is 
normally mysterious and amazingly clear”.

TNSJ 14 + 28 out oct

orientação guidance  
Nuno M Cardoso 
Rosário Costa

n.º máximo de participantes 
maximum number of participants 
20
destinatários target  
professores dos ensinos  
básico e secundário  
teachers in primary and 
secondary education
inscrição fee € 10,00*

14 out oct sáb sat 14:30 ‑17:30
28 out oct sáb sat 10:00 ‑13:00

TNSJ · Sala Branca 
21+22+28+29 out oct

Oficina de escrita dramática 
Drama writing workshop
orientada por guided by  
Jacinto Lucas Pires

destinatários target 
M/16 anos
n.º máximo de participantes 
maximum number of participants 
12
inscrição fee € 25,00

sáb+dom sat+sun 10:00 ‑13:00  
+ 14:30 ‑18:00



TNSJ 11 + 25 nov

orientação guidance  
Maria Gil 
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
inscrição fee € 30,00*

sáb sat 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30

MSBV · Sala de Ensaios
8 ‑10 dez dec

orientação guidance  
Nuno M Cardoso  

n.º máximo de participantes 
maximum number of participants 
25 (sujeitos a seleção subject to 
prior selection)
destinatários target  
profissionais de artes 
performativas performing  
arts professionals
inscrição fee 
€ 25,00

sex fri 20:00 ‑23:00  
sáb sat 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑20:30 
dom sun 14:30 ‑18:30

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.

Based on the 10x10 project of the Calouste Gulbenkian Foundation, 
this training event – accredited by the Centro de Formação 
Guilhermina Suggia’s Continuous Training Scientific ‑Pedagogic 
Council – brings a trans ‑disciplinary approach to the field of 
artistic practices applicable to the study programmes of primary 
and secondary schools, in order to fulfil the continuous training 
needs of the teaching community. Its aim is to divulge experiences, 
ideas, tools and approaches that may propitiate the development 
of a policy of educational research and innovation, namely by 
contributing towards training in terms of classroom organisation 
and management. 

* A ação de formação foi objeto de candidatura ao POCH – 
Programa Operacional Capital Humano. Só haverá lugar  
a pagamento caso o financiamento não seja atribuído.
This training event has applied for support from POCH –  
Programa Operacional Capital Humano. Participants will  
be asked to pay only if the application proves unsuccessful.

Oficina Capital | Animal
Partindo das várias versões de Lulu de Frank Wedekind, serão 
trabalhados os conceitos Capital e Animal. Qual o capital humano 
numa realidade cada vez mais pós ‑humana? Quais os talentos, 
não os convertidos em ouro, mas as aptidões, competências e 
capacidades desenvolvidas para os dias de hoje e para uma prática 
artística contemporânea? Quão próximos ou quão distantes 
estamos da nossa animalidade e que instintos ainda prevalecem 
hoje? Da teoria à prática, serão questionados e trabalhados os 
conceitos em contexto de oficina, tendo sempre como base de 
trabalho a Lulu de Wedekind e as características e propostas dos 
participantes.

Using as a springboard the various versions of Frank Wedekind’s 
Lulu, this workshop focuses on the Capital and Animal concepts. 
What human capital exists in an increasingly post ‑human reality? 
What talents, not those that can be turned into gold, but aptitudes, 
competences and abilities, are being developed for our times and 
for contemporary artistic practice? How near, or how far, are we 
from our animality, and what instincts still prevail today? From 
theory to practice, the concepts will be challenged and explored in 
a workshop context, always with Wedekind’s Lulu and the students’ 
characteristics and suggestions in the background.



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.

Oficinas Criativas
Uma vez por mês, aos domingos à tarde, e enquanto os pais 
assistem ao espetáculo, realizam ‑se atividades lúdicas e 
pedagógicas em que se exploram as possibilidades expressivas 
da criança, estimulando a sua criatividade. É um espaço de 
aprendizagem e desenvolvimento, onde o jogo assume um especial 
destaque e que toma por base e inspiração o espetáculo em cena 
no TNSJ. Improvisação, expressão corporal e realização plástica 
são ingredientes comuns a todas as oficinas criativas.

Once a month, on Sunday afternoons, while the parents are watching 
the show, a number of playful and pedagogic activities take place; 
in them, the children’s expressive possibilities are explored, thus 
stimulating their creativity. It is a space of learning and development, 
where playing holds pride of place and which draws inspiration from 
the show on the TNSJ stage. Improvisation, body language and visual 
creativity are common features of all these creative workshops.

Conversas com o público 
Talks with the audience
Após os espetáculos, criadores e atores conversam com o público 
sobre o processo criativo, o autor, o texto escolhido e as opções da 
encenação, prolongando a experiência de assistir a uma criação teatral.

Quartas ‑feiras, mediante marcação prévia, para grupos escolares.
Sábados, em datas a anunciar (consultar programa do espetáculo 
ou obter informação na Bilheteira).

After the shows, creators and actors talk with the audience about 
the creative process, the author, the chosen text and staging 
options, thus prolonging the experience of watching a theatrical 
creation.

Wednesdays, by prior appointment, for school groups.
Saturdays, on dates TBA (check show programme or ask at the  
Box Office). 

TNSJ set ‑dez sep ‑dec

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  
3:00
número máximo de participantes 
maximum number of participants 
uma turma one class
inscrição fee  
€ 1,00 aluno student

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

TNSJ · Sala Branca  
24 set sep + 22 out oct  
+ 19 nov

orientação guidance  
Maria de La Salette Moreira

destinatários target  
Crianças entre 6 e 12 anos 
Children between 6  
and 12 years old
inscrição fee  
€ 2,50

dom sun 16:00

Todas as atividades têm um número 
limitado de participantes, pelo  
que deverá ser efetuada a inscrição 
prévia junto do departamento 
de Relações Públicas, através 
do telefone 22 340 19 56 
ou do endereço eletrónico 
relacoespublicas@tnsj.pt.

Fichas de inscrição disponíveis em 
www.tnsj.pt (Projetos Educativos).

All events have a limited number 
of participants, so a prior 
appointment must be made with 
our Public Relations department, 
by calling 22 340 19 56 or mailing 
relacoespublicas@tnsj.pt.

Inscription forms available at  
www.tnsj.pt (Educational Projects).



Teatro Nacional D. Maria II  
(Lisboa Lisbon) 
7 ‑17 dez dec

de by William Shakespeare
encenação directed by  
Nuno Carinhas

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
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Macbeth
“É um punhal que eu vejo à minha frente? E o punho, quer a minha 
mão? Vá, toma ‑a.” A imaginação perigosa de Macbeth chega a 
Lisboa, como o bosque de Birnam chega a Dunsinane. Após uma 
temporada portuense de sucessivas lotações esgotadas e antes  
da aguardada reposição no novo ano, a mais recente produção  
do TNSJ encerra 2017 no Teatro Nacional D. Maria II. 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 agora corpo a um espetáculo que começa 
por desacelerar o nosso tempo, o tempo do espectador, para em 
seguida nos lançar no epicentro do redemoinho insone imaginado 
por Shakespeare. Nas palavras de Nuno Carinhas, assistir a  
Macbeth deveria equivaler a “passar a mão pelo dorso de um 
crocodilo saído da água”.



Museu Nacional do Teatro  
e da Dança (Lisboa Lisbon)
Até Until 31 dez dec

curadoria curator 
Anita Gonçalves
parceria partnership 
Museu Nacional do Teatro  
e da Dança  
Escola Superior de Arte  
e Design de Matosinhos  
TNSJ

Peças em Peças:  
do figurar e do trajar
Depois de De Matrix a Bela Adormecida, dedicada a António 
Lagarto (MUDE, 2014 ‑15), os figurinos de espetáculos do TNSJ 
voltam a ocupar o centro de uma exposição em Lisboa. Peças em 
Peças dá ‑se a ver, até ao dia 31 de dezembro, no Museu Nacional 
do Teatro e da Dança. Anita Gonçalves resgatou do atelier de 
guarda ‑roupa do TNSJ criações de Vin Burnham, António Lagarto, 
Filipe Faísca, João Branco & Luis Sanchez (Storytailors), Bernardo 
Monteiro, Maria Gambina e Nuno Carinhas. A exposição completa‑
‑se com desenhos, fotografias, cartazes e adereços de cena.

After De Matrix a Bela Adormecida, an exhibition that featured 
the work of António Lagarto (MUDE, 2014 ‑15), costumes from 
TNSJ productions will once again provide the centrepiece of an 
exhibition in Lisbon. Peças em Peças can be seen until the 31th 
of December at Museu Nacional do Teatro e da Dança. Anita 
Gonçalves took from the TNSJ costume studio several creations 
by Vin Burnham, António Lagarto, Filipe Faísca, João Branco & 
Luis Sanchez (Storytailors), Bernardo Monteiro, Maria Gambina 
and Nuno Carinhas. The exhibition also includes drawings, 
photographs, posters and stage props.

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

“Is this a dagger which I see before me, the handle toward my 
hand? Come, let me clutch thee.” The dangerous imaginings 
of Macbeth come to Lisbon, like Birnam Wood has come 
to Dunsinane. After a Porto season with a series of sold ‑out 
performances and before its eagerly awaited reprise in the new 
year, the TNSJ’s most recent production will bring 2017 to a close at 
Teatro Nacional D. Maria II. 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 now bring to 
life a show that begins by decelerating our time, the time of the 
viewer, and then casts us into the epicentre of the sleepless vortex 
imagined by Shakespeare. 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”. 



Centro Cultural de Belém  
(Lisboa Lisbon) · 8+9 set sep

Teatro Municipal Sá de Miranda  
(Viana do Castelo) · 10 nov

de by William Shakespeare
encenação directed by  
Rogério de Carvalho
coprodução co ‑produced by 
Ensemble – Sociedade de Actores 
Teatro Municipal de Bragança
TNSJ

Rei Lear

Diz ‑se, com razão, que em Rei Lear há destroços humanos que 
encontram de novo a sua humanidade. Mas este resgate não 
significa redenção, significa apenas que eles se recusam a aceitar 
o sofrimento, a tortura e a morte. Quando entra Lear com Cordélia 
morta nos braços, alguém notou que até Shakespeare parece ficar 
mudo perante esta morte, e vão ser os balbucios de um velho louco 
a fazer o elogio da filha “amada e esquecida”. O ator Jorge Pinto é 
Lear, depois de ter sido Cláudio num Hamlet encenado por Ricardo 
Pais em 2002. O Ensemble regressou a um autor que nos escreve 
de um tempo “em que loucos guiam cegos”, na companhia do 
encenador Rogério de Carvalho, outro mestre sábio e intranquilo.

It is said, and rightly so, that in King Lear certain human wrecks 
manage to recover their humanity. But that recovery does not imply 
redemption; it just means that they refuse to accept suffering, 
torture and death. When Lear enters, bearing Cordelia dead in his 
arms, someone noticed that even Shakespeare seems to fall silent 
before this death, and the babblings of a mad old man will have to 
do as the eulogy of his “loved”, yet “forsaken” daughter. Actor Jorge 
Pinto plays Lear, after having played Claudius in a 2002 staging 
of Hamlet by Ricardo Pais. The Ensemble company returned to an 
author who writes of a time “when madmen lead the blind”, in the 
company of stage director Rogério de Carvalho, another wise and 
restless master.

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. 

Artemrede 
Ruas de Streets of Alcobaça, 
Alcanena, Albergaria ‑a ‑Velha, 
Sobral do Monte Agraço, 
Sesimbra
9 ‑23 set sep

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



A Festa (da insignificância)
A Festa (da insignificância) assinalou em 2016 os vinte anos da 
Companhia Paulo Ribeiro. Depois das convulsões interiores do 
solo Sem um tu não pode haver um eu (2013), Paulo Ribeiro partiu 
à procura de um lugar mais pacificado e jubiloso. É, nas suas 
palavras, “uma peça do tato, do contacto, da sensualidade”, onde 
o corpo é motivo de festa e partilha, libertinagem que “Prazer 
Carnal”, canção de Tom Zé incluída na banda sonora do espetáculo, 
vem sublimar. Os bailarinos desta “celebração” ou “carícia”, 
acompanhados por músicos do Drumming – Grupo de Percussão, 
envolvem o público na criação de uma comunidade de prazeres.

A Festa (da insignificância) [The Celebration (of insignificance)] 
marked in 2016 the 20th anniversary of Companhia Paulo Ribeiro. 
In the wake of the inner convulsions of solo piece Sem um tu não 
pode haver um eu (2013), Paulo Ribeiro set out in search of a more 
peaceful and joyous place. This is, in his words, “a piece of touch, 
contact, sensuality”, in which the body is celebrated and shared, in 
a licentious atmosphere that is exalted by “Prazer Carnal”, a Tom Zé 
song included in the show’s soundtrack. Seconded by the players of 
Drumming – Grupo de Percussão, the dancers of this “celebration” 
or “caress” invite the audience to take part in the creation of a 
community of pleasures.

Théâtre Olympia 
(Arcachon, França France)
23 set sep

direção e coreografia  
direction and choreography  
Paulo Ribeiro
coprodução co ‑produced by 
Companhia Paulo Ribeiro 
Théâtre National de Chaillot 
Scène Nationale de Besançon 
Culturgest  
Teatro Viriato  
Câmara Municipal de Viseu 
TNSJ

Endgame

Conhecida internacionalmente pelas suas provocatórias 
instalações e performances, Tania Bruguera arriscou, a convite 
da bienal BoCA, uma incursão em território teatral para afrontar 
a herança de Endgame (Fim de Partida, 1957), peça onde Samuel 
Beckett abriu uma janela com vista para um eterno crepúsculo 
de cinzas. A artista cubana instalou esta terra devastada numa 
gigantesca estrutura cilíndrica habitada pelo público. Atraída pelas 
relações de poder que se estabelecem entre Hamm, Clov, Nagg e 
Nell, Tania Bruguera distribuiu as personagens do drama de Beckett 
por atores profissionais e não ‑profissionais, vozes on e vozes off, 
numa circularidade que desconcerta. “O fim está no princípio  
e no entanto continuamos…”

Internationally known for her provocative installations and 
performance art pieces, Tania Bruguera has accepted an invitation 
from the BoCA biennial to take to the stage and tackle the legacy 
of Endgame (1957), the play in which Samuel Beckett has opened a 
window to an eternal twilight of ashes. The Cuban artist has placed 
that wasteland inside a gigantic cylindrical structure inhabited 
by the audience. Drawn by the power games that develop among 
Hamm, Clov, Nagg and Nell, Tania Bruguera has distributed the 
characters in Beckett’s drama among professional and non‑
‑professional actors, live voices and voice ‑overs, in a circularity that 
disconcerts. “The end is in the beginning and yet you go on…”

Théâtre Nanterre ‑Amandiers 
(Nanterre, França France)
22 set sep – 1 out oct

de by Samuel Beckett
direção direction  
Tania Bruguera
coprodução co ‑produced by  
BoCA Bienal  
Colectivo 84  
Festival d’Automne à Paris/
Fondation d’Entreprise Hermès 
Théâtre Nanterre ‑Amandiers 
Kunstenfestivaldesarts 
International Summer Festival 
Kampnagel  
Estudio Bruguera 
TNSJ



A Grande Vaga de Frio
com Orlando de Virginia Woolf

O Olhar de Milhões

O Aqui

Centro Cultural de Belém  
(Lisboa Lisbon) · 12 ‑14 out oct 

dramaturgia dramaturgy  
Luísa Costa Gomes
conceção e direção  
conceived and directed by  
Carlos Pimenta
coprodução co ‑produced by 
Ensemble – Sociedade de Actores 
Centro Cultural de Belém 
TNSJ

São Luiz Teatro Municipal 
(Lisboa Lisbon) · 20 out oct

direção artística e coreografia 
artistic direction and choreography 
Ana Rita Barata
direção artística e imagem  
artistic direction and image  
Pedro Sena Nunes
coprodução co ‑produced by  
Vo’Arte 
São Luiz Teatro Municipal 
TNSJ

O Espaço do Tempo  
(Montemor ‑o ‑Novo) · 2 nov 

Teatro Virgínia (Torres Novas) 
4 nov 

Teatro Viriato (Viseu) · 10 nov 

Teatro Municipal da Guarda 
16 nov 

Centro de Arte de Ovar · 18 nov 

Teatro Académico de Gil Vicente 
(Coimbra) · 23 nov

Centro Cultural Vila Flor 
(Guimarães) · 25 nov

Teatro Maria Matos  
(Lisboa Lisbon) 9 dez dec 

Teatro Micaelense  
(Ponta Delgada) · 16 dez dec 

criação e direção artística  
creation and artistic direction  
Raquel Castro
coprodução co ‑produced by 
Barba Azul  
Teatro Viriato  
Teatro Municipal da Guarda  
Teatro Maria Matos 
Centro Cultural Vila Flor  
Teatro Virgínia  
Centro de Arte de Ovar  
Teatro Académico de Gil Vicente 
Teatro Micaelense  
Teatro Municipal do Porto  
O Espaço do Tempo 
TNSJ



Um Teatro para Todos

A Theatre for All

O projeto Um Teatro para Todos foi 
recentemente distinguido com uma menção 
honrosa na categoria Acessibilidade Social, 
do Prémio Acesso Cultura 2017. A iniciativa 
distinguiu as entidades que desenvolvem 
boas práticas na promoção da melhoria das 
condições de acesso aos espaços culturais 
e à oferta cultural em Portugal. Iniciado em 
2016, este projeto foi ao encontro da missão 
de serviço público de tornar os espaços 
geridos pelo TNSJ acessíveis a todos os 
públicos. Desta forma, foram melhoradas as 
acessibilidades físicas e promovidas ações 
que reforçaram também a acessibilidade de 
conteúdos. Cidadãos com mobilidade reduzida, 
que utilizam cadeiras de rodas, passaram 
a ter “lugar cativo” na plateia do TNSJ e do 
Teatro Carlos Alberto. Já as visitas guiadas ao 
TNSJ e ao Mosteiro de São Bento da Vitória 
contam, uma vez por mês, com a orientação 

presencial de um intérprete/mediador de 
Língua Gestual Portuguesa (LGP), para além 
de em todas as sessões serem disponibilizadas 
videoguias, através de dispositivo móvel, em 
LGP. Ao longo da carreira dos espetáculos 
são promovidas sessões em LGP (destinadas 
à comunidade surda) e audiodescrição (para 
invisuais), além das denominadas sessões 
descontraídas, destinadas, entre outras, a 
pessoas com qualquer deficiência sensorial, 
social ou de comunicação. Também o Centro 
de Documentação do TNSJ – espaço localizado 
no Mosteiro de São Bento da Vitória e que 
alberga uma biblioteca e um arquivo de artes 
performativas – disponibiliza um computador 
com a aplicação NVDA (NonVisual Desktop 
Access), destinada a pessoas com deficiência 
visual e que permite a “leitura de ecrã”.

The project A Theatre for All was recently 
awarded an honourable mention in the Social 
Accessibility category of the 2017 Acesso 
Cultura Prize, which honours those entities 
who have good practices in terms of improving 
the conditions of access to cultural venues 
and to the cultural offer in Portugal. Launched 
in 2016, this project is aimed at fulfilling our 
mission as a public service, by making all the 
premises managed by the TNSJ accessible to all 
publics. With this in view, we have improved our 
physical accesses and promoted initiatives that 
improved the accessibility of our programmes. 
Persons with reduced mobility who need to 
use wheelchairs have now “reserved seats” 
on the stalls of the TNSJ and Teatro Carlos 
Alberto. As for the guided tours of the TNSJ and 
the São Bento da Vitória Monastery, not only 
they feature, once a month, an interpreter of 
Portuguese Sign Language, but every session 

offers video guides, available for mobile devices, 
in Portuguese Sign Language. Throughout the 
shows’ career, sessions featuring Portuguese 
Sign Language (for the deaf community) and 
audio ‑description (for the blind) are available, as 
well as our so ‑called relaxed sessions, especially 
dedicated to people with any kind of sensory, 
social or communicative impairment. The TNSJ 
Documentation Centre – a space located at the 
São Bento da Vitória Monastery that includes 
a performative arts library and archive – offers 
a computer equipped with NVDA (NonVisual 
Desktop Access), an application that allows 
visually impaired people to “screen read”.



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.

3 espetáculos shows 
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Assinaturas  
Setembro – 
Dezembro  
2017
Subscriptions  
September – 
December  
2017



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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Teatro Nacional São João
De terça ‑feira a sábado, às 12:30, 
para um número não superior a 20 
pessoas. Terceiro sábado do mês, 
às 12:30, também com intérprete 
de língua gestual portuguesa.

Preço: € 5,00 por pessoa.

Mosteiro de São Bento da Vitória
De segunda a sexta ‑feira, às 
12:00, e primeiro domingo do 
mês, às 15:00, para um número  
não superior a 30 pessoas.
Primeiro domingo do mês, às 
15:00, também com intérprete  
de língua gestual portuguesa.

Preço: € 3,00 por pessoa.

Entrada gratuita para crianças 
até aos 10 anos, desde que 
acompanhadas por adultos.

Bilhete conjunto  
TNSJ+MSBV: € 6,00

Grupos escolares
De segunda a sexta ‑feira, 
mediante reserva prévia, para 
grupos não superiores a 20 
(TNSJ) ou 30 (MSBV) pessoas. 

Entrada gratuita.

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



General public 

Teatro Nacional São João
From Tuesday to Saturday,  
at 12:30, for groups of up to 20 
people. On the third Saturday 
of every month, at 12:30, the 
tour includes a Portuguese Sign 
Language interpreter.

Price: € 5,00 per person.

São Bento da Vitória Monastery
From Monday to Friday, at 12:00, 
and first Sunday of every month, 
at 15:00, for groups of up to 30 
people. On the first Sunday of 
every month, at 15:00, the tour 
includes a Portuguese Sign 
Language interpreter.

Price: € 3,00 per person.

Free entrance for children up  
to 10 years of age, provided they 
are accompanied by an adult.

Joint ticket  
TNSJ+MSBV: € 6,00

School groups
From Monday to Friday,  
by previous reservation,  
for groups of up to 20 (TNSJ)  
or 30 (MSBV) people. 

Free entrance.

The TNSJ reserves the right to 
not carry out the guided tour, in 
the event of it interfering with the 
theatre’s other activities. To make 
your reservation, please contact 
our Public Relations department 
(call +351 22 340 19 56;  
e ‑mail relacoespublicas@tnsj.pt) 
or else call 800 ‑10 ‑8675.





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
 Grupos (entre 10 e 20 pessoas)
 Groups (10 to 20 people)  

 desconto discount 30%
 Grupos (+20 pessoas)  

Groups (+20 people)  

 desconto discount 40%
 Escolas e Grupos de Teatro Amador 

Schools and Amateur Theatre Groups € 6,00

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

comprovativo) Unemployed (with supporting 
document)

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

. Protocolos empresariais Corporate partners

 desconto discount 30%
. Cartão Estudante Student Card
. Maiores de 65 anos Over 65 years old 
. Profissionais de Teatro Theatre Professionals
. Quarta ‑feira Wednesday

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

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
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Paulo Sabino Quem Tem Medo de Virginia Woolf?  
Rogério Ribeiro Quando o Mar É Mais 
Felix Vasquéz Fuenteovejuna 
Aullidos de Otxar La Vida en Una Maleta 
Cia Marginal Eles Não Usam Tênis Naique 
Rui Santos Ocupação Días Hábiles 
Susana Neves Divine, Endgame 
Daniel Rodrigues Retrato de Família 
Nikolas Giakoumakis Private Song 
Rui Pinheiro Phobos
Lupi Spuma/Schauspielhaus Graz  
O Mal‑Entendido 
Cláudio Ferreira O Aqui 
Ian Hughes O Olhar de Milhões 
João Tuna A Grande Vaga de Frio, Fã, 
Macbeth, Rei Lear
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Gráfica Maiadouro, S.A.



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 Simão 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 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
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