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A Perna  
Esquerda  
de Tchaikovski

5+6 mai may

Teatro 
Nacional 
São João

música e piano 
music and piano  
Mário Laginha
desenho de luz 
lighting design  
Cristina Piedade

bailarina ballet dancer 
Barbora Hruskova

produção produced by 
Companhia Nacional  
de Bailado

estreia opening 5Fev2015 
Teatro Camões 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox.  
playing time 1:20
M/6 anos Ages 6 and up

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

sex fri 21:30  
sáb sat 18:30

A perna esquerda de Tchaikovski é a perna 
esquerda de Barbora Hruskova, bailarina da 
Companhia Nacional de Bailado que fez a 
sua despedida oficial dos palcos em junho 
de 2014. A Perna Esquerda de Tchaikovski 
parte desse momento melancólico 
mas libertador, em que ela assumiu o 
controlo da sua própria vontade e decidiu 
abandonar a dança. Tiago Rodrigues, que 
escreveu e dirigiu esta peça a convite da 
CNB, procurou traduzir dramaturgicamente 
“um gesto generoso, vulnerável e pleno de 
ironia. O gesto de revelar um corpo que já 
não obedece a todas as ordens”. O pianista 
e compositor Mário Laginha interpreta 
a sua música ao vivo, partilhando a cena 
com Barbora, a bailarina que disse um 
dia que dançar era como ser “atravessada 
pelas tempestades”. Entre o teatro e a 
dança, numa escala íntima e confessional, 
A Perna Esquerda de Tchaikovski é uma 
viagem à memória de um corpo jubiloso e 
martirizado, num itinerário de prazer e dor, 
vulnerabilidade e combatividade, sacrifício 
e superação. “Dançar dói, mas dói mais 
quando estou parada.”

Tchaikovsky’s left leg is the 

left leg of Barbora Hruskova, a 

Companhia Nacional de Bailado 

dancer who made her official 

farewell to the stage in June 

2014. A Perna Esquerda de 
Tchaikovski [Tchaikovsky’s Left 

Leg] sets off from that melancholic 

yet liberating moment in which 

she took control of her own will 

and decided to abandon dance. 

Tiago Rodrigues, who wrote and 

directed this piece by invitation 

of the CNB, attempted to give 

dramatic form to “a generous, 

vulnerable and highly ironic 

gesture. The gesture that reveals 

a body that no longer obeys every 

order”. Pianist and composer Mário 

Laginha will play his music live, 

sharing the stage with Barbora, 

the dancer who once said that 

dancing was like having “storms 

blow through me”. Somewhere 

between theatre and dance, 

A Perna Esquerda de Tchaikovski 

journeys through the memories 

of a jubilant and martyred body, 

an itinerary of pleasure and pain, 

vulnerability and combativeness, 

sacrifice and overcoming of odds. 

“It hurts to dance, but it hurts more 

when I’m still.”

texto e direção 
written and directed by Tiago Rodrigues

Festival DDD – Dias da Dança 2017
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8+9 mai may Teatro 
Nacional 
São João

criação e interpretação 
created and performed by 
Bérengère Bodin  
Boule Mpanya 
Dario Rigaglia 
David Le Borgne 
Elie Tass 
Ido Batash 
Romain Guion 
Russell Tshiebua 
Samir M’Kirech

composição  
e direção musical 
composition  
and musical direction  
Steven Prengels
dramaturgia dramaturgy 
Hildegard De Vuyst
dramaturgia musical 
musical dramaturgy  
Jan Vandenhouwe
cenografia set design 
Berlinde De Bruyckere

desenho de luz  
lighting design  
Carlo Bourguignon
desenho de som  
sound design  
Bartold Uyttersprot
figurinos costumes  
Dorine Demuynck
assistência artística  
artistic assistance  
Quan Bui Ngoc
direção de produção 
production manager 
Katrien Van Gyseghem
coordenação da digressão 
tour manager  
Steve De Schepper

produção produced by  
les ballets C de la B
coprodução co-produced by 
Ruhrtriennale,  
La Bâtie-Festival  
de Genève, 

TorinoDanza, 
La Biennale de Lyon, 
L’Opéra de Lille,  
Kampnagel Hamburg, 
MC93 – Maison de la 
Culture de la Seine- 
-Saint-Denis, 
Holland Festival, 
Ludwigsburger 
Schlossfestspiele

estreia opening 1Set2016 
Jahrhunderthalle, 
Ruhrtriennale  
(Alemanha Germany)
dur. aprox.  
playing time 1:40
M/16 anos Ages 16 and up

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

seg+ter mon+tue 21:30

nicht schlafen  
       (não dormir)direção  
direction 
Alain Platel

Uma alegria, este reencontro com a arte 
simultaneamente majestosa e precária 
de Alain Platel, coreógrafo belga que 
visitou o palco do TNSJ em 2009 com 
pitié!, espetáculo onde uma multidão de 
corpos, embalados pela música de J.S. 
Bach, emprestava voz às múltiplas vozes 
do amor. nicht schlafen (não dormir) 
coloca Gustav Mahler no centro das 
operações, compositor que soube captar, 
como um sismógrafo, a aceleração e a 
disrupção que prenunciaram a Primeira 
Guerra Mundial. Ao olhar para esses 
primeiros acordes do século XX, os “anos 
da vertigem”, Platel reconheceu o estado 
de confusão e incerteza que marca a 
nossa contemporaneidade. nicht schlafen 
coloca em movimento uma reflexão sobre 
uma matéria intemporal e inesgotável: 
o sofrimento humano. Nove bailarinos 
contracenam com esculturas de cavalos 
mortos, compondo quadros vivos que 
evocam a pintura de Caravaggio ou 
Géricault, mas também a imagem de 
Cristo descendo da Cruz. A ritualização da 
morte volve-se num apelo à vida. “Deixa de 
tremer. Prepara-te para viver!”, palavras da 
Segunda Sinfonia de Mahler, palavras que 
recorrem em nicht schlafen, a segunda vez 
de Platel no TNSJ.

Joyously, we welcome again 

the majestic and precarious 

art of Alain Platel, the Belgian 

choreographer who in 2009 visited 

the TNSJ stage with pitié!, a show 

in which a multitude of bodies, 

driven by the music of J.S. Bach, 

gave voice to the manifold voices 

of love. nicht schlafen [sleep 

not] places at its centre Gustav 

Mahler, the composer who was 

able to, seismographer-like, sense 

the acceleration and disruption 

that presaged World War I. 

While considering these first 

chords of the 20th century, the 

“vertigo years”, Platel recognised 

in them the state of confusion 

and uncertainty that marks our 

contemporaneity. nicht schlafen 

sets in motion a meditation on a 

timeless, inexhaustible subject: 

human suffering. Nine dancers 

share the stage with sculptures 

of dead horses, composing living 

tableaux that evoke paintings 

by Caravaggio or Géricault, as 

well as the image of Christ being 

taken down from the Cross. The 

ritualisation of death turns into 

an appeal for life. “Cease from 

trembling! Prepare yourself 

to live!”, these words from 

Mahler’s Second Symphony recur 

throughout nicht schlafen, Platel’s 

second time at the TNSJ.

Festival DDD – Dias da Dança 2017
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18-28 mai may

Teatro  
Carlos  
Alberto

cenografia set design 
Ângela Rocha
figurinos costumes 
Ângela Rocha com 
confeção de handmade 
by Aldina Jesus 
 e bordados de and 
embroidered by  
Telma Faria
música original music 
Bruno Pernadas
desenho de luz  
lighting design  
Nuno Meira
desenho de som  
sound design  
Miguel Lima
coordenação de produção 
production coordinator 
Manuel Poças

interpretação cast  
Carla Maciel 
Carla Bolito 
Carolina Passos Sousa 
Gonçalo Waddington  
Tiago Lima 
Vânia Rovisco

coprodução  
co-produced by  
São Luiz Teatro Municipal 
TNSJ
residência artística 
artistic residency  
O Espaço do Tempo

estreia opening 
27Abr2017 São Luiz 
Teatro Municipal  
(Lisboa Lisbon)

dur. aprox.
playing time 1:15

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

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

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

texto original e encenação 
written and directed by 

Gonçalo Waddington

O Nosso  
Desporto  
Preferido –
Futuro  
Distante

Andou em busca do tempo perdido 
em Albertine, O Continente Celeste, 
espetáculo que o TNSJ coproduziu e 
estreou em 2014. Com O Nosso Desporto 
Preferido, Gonçalo Waddington parte 
em busca do tempo futuro, lançando-nos 
numa utópica e distópica aventura 
civilizacional que dividiu em quatro 
espetáculos. Em O Nosso Desporto 
Preferido – Futuro Distante, o segundo 
capítulo desta saga, especula-se sobre 
o que serão, daqui a cem mil anos, os 
Homo Sapiens Sapiens Sapiens Sapiens 
Sapiens Sapiens de uma Civilização Tipo 3, 
de acordo com a escala de Kardashev, o 
astrofísico russo que se propôs medir a 
evolução tecnológica de uma civilização. 
Em palco, seis atores dedicam-se apenas 
a esperar pela morte: consumidos pelo 
tédio, uma vez que os seus corpos têm 
uma durabilidade cem vezes maior do 
que a dos seus antepassados, procuram 
compreender a razão de tal desvio 
evolutivo que levou à espécie humana a 
que agora pertencem. Tentam, em vão, 
emitir uma mensagem que atravesse o 
espaço-tempo e alerte os seus criadores 
para a tragédia que eles irão desencadear 
com as suas experiências…

He wandered in search of lost 

time in Albertine, O Continente 

Celeste, a show the TNSJ co -

-produced and premiered in 2014. 

In O Nosso Desporto Preferido, 

Gonçalo Waddington sets out 

in search of the future, throwing 

us into a utopian and dystopian 

civilisational adventure he has 

split into four separate shows. 

O Nosso Desporto Preferido – 
Futuro Distante [Our Favourite 

Sport – Distant Future], the second 

chapter in this saga, imagines, 

a hundred thousand years from 

now, the Homo Sapiens Sapiens 

Sapiens Sapiens Sapiens Sapiens 

of a Type 3 Civilisation, as defined 

by the scale Russian astrophysicist 

Kardashev created to measure 

the technological development 

of a civilisation. On the stage, six 

characters do nothing but wait 

for death: consumed by boredom, 

because their bodies can last a 

hundred times longer than the 

ones of their ancestors, they try 

to understand the reason for the 

evolutionary deviation that led to 

the human species to which they 

now belong. In vain, they try to 

send a message across space time 

to warn their creators of the tragic 

outcome of their experiments…



M
A

IO
 M

A
Y



M
A

IO
 M

A
Y

18 mai may 
Claustro Cloister

Lastro
Mosteiro
São Bento
da Vitória

música music  
Gustavo Costa
cenografia set design 
Cristina Mateus
desenho de luz  
lighting design  
José Álvaro Correia
maquinaria de cena  
stage machinery  
Filipe Silva
produção executiva 
executive production 
Joana Amorim 
Lucinda Gomes

interpretação cast  
Bruno Senune 
Camila Neves 
Elisabete Magalhães 
Flávio Rodrigues 
Gonçalo Cabral 
Joana Castro 
Pedro Rosa

 

Sónia Cunha e and 
Angélica Vasquez
(harpa harp) 
Cristina Mateus  
(bombo bass drum)

coprodução 
co-produced by 
Balleteatro 
Culturgest 
Teatro Municipal do Porto

estreia opening 29Out2015 
Teatro Municipal do Porto
dur. aprox.  
playing time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00

qui thu 21:00

Espetáculo apresentado 
no âmbito da conferência 
Pensamento e Catástrofe (18  
a 20 de maio), com Jean- 
-Luc Nancy, uma iniciativa 
do Instituto de Filosofia 
– Aesthetics, Politics and 
Knowledge Research Group 
(FLUP) e do i2ADS (FBAUP) 
da Universidade do Porto, 
seguido do lançamento dos 
Nanocadernos.  
Show presented within the 
framework of the Thought 
and Catastrophe conference 
(18-20 May), attended 
by Jean-Luc Nancy, in an 
initiative of Universidade do 
Porto’s Instituto de Filosofia 
– Aesthetics, Politics and 
Knowledge Research Group 
(FLUP) and i2ADS (FBAUP), 
followed by the launch of 
Nanocadernos.

direção e coreografia  
direction and choreography  
Né Barros

“O céu pode cair e seria a última coisa que 
poderíamos prever.” É sob a ameaça de 
uma catástrofe iminente e impensável que 
Lastro de Né Barros acontece. Poucas 
semanas depois de apresentar a estreia 
absoluta de Muros, a mais recente criação 
da coreógrafa portuense, o TNSJ acolhe 
a reposição deste espetáculo anterior 
que ocorre sob um céu estranho: um 
imenso pano celeste sob o qual os corpos 
em movimento criam um lugar teatral, 
um lugar em mudança, um lugar feito 
de memória. São corpos que repetem 
para resistir ao final que se imagina, para 
fazer com que algo perdure, mas toda a 
catástrofe produz o seu ocultamento, a 
sua desaparição… Inspirado nas teses de 
Jean-Luc Nancy sobre a “equivalência 
das catástrofes”, Lastro regressa agora no 
contexto de uma conferência promovida 
por institutos de investigação das 
Faculdades de Letras e Belas Artes da 
Universidade do Porto (na qual o filósofo 
francês tomará parte), mostrando-nos um 
lugar teatral como uma zona de perigo e 
um espaço de abandono.

“The sky might fall and that 

would be the last thing we could 

predict.” Lastro [Ballast], by 

Né Barros, takes place under 

the threat of an imminent and 

unthinkable catastrophe.  

A few weeks after hosting the 

world premiere of Muros, the 

most recent work of the Porto 

choreographer, the TNSJ 

presents a re-run of her previous 

show, which unfolds beneath 

a strange sky: a huge celestial 

backdrop before which bodies 

in motion create a theatrical 

place, a changing place, a 

place made of memories. These 

bodies repeat their actions to 

resist the imaginable ending, 

to make something last, but 

every catastrophe generates 

its own occultation, its own 

disappearance… Inspired by 

Jean-Luc Nancy’s theories on the 

“equivalence of catastrophes”, 

Lastro makes a comeback within 

the context of a conference 

promoted by research institutes 

of the Universidade do Porto’s 

Humanities and Fine Arts Schools 

(in which the French philosopher 

will participate), showing us a 

theatrical place as a danger zone 

and a space of desolation.
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26+27 mai may estreia premiere
Claustro Cloister

Estrada 
Mosteiro
São Bento
da Vitória
um projeto de a project by 
José Pedro Gil 
Emanuel de Andrade 
Mônica Salmaso 
Teco Cardoso 
Nelson Ayres 
Carlos Tê
dispositivo cénico  
set design  
Manuel Aires Mateus
dramaturgia dramaturgy 
Carlos Tê
desenho de luz  
lighting design  
Rui Simão

desenho de som  
sound design  
Nelson Carvalho

com with  
Mônica Salmaso 
José Pedro Gil (voz voice) 
Emanuel de Andrade 
(piano) 
Nelson Ayres  
(piano e acordeão  
piano and accordion) 
Teco Cardoso  
(flauta e saxofone  
flute and saxophone) 
César Nogueira

Ana Filipa Serrão  
(violino violin) 
Joana Cipriano  
(viola de arco viola) 
Nuno Abreu  
(violoncelo cello)

produção produced by  
3H Produções Culturais
colaboração collaboration 
TNSJ

preço dos bilhetes  
ticket prices €10,00

sex+sáb fri+sat 21:00

música de music by  
José Afonso, Vinicius de Moraes

Branca
José Afonso e Vinicius de Moraes: “Que 
pontos unem estes dois vultos navegando 
a mesma jangada do verbo e do tempo 
em terras opostas?”, pergunta Carlos Tê, 
um dos companheiros de estrada de um 
projeto musical que tem a sua estreia 
no Mosteiro de São Bento da Vitória. 
Cruzando músicos portugueses  
e brasileiros – nomeadamente, as vozes  
de José Pedro Gil e Mônica Salmaso –, 
Estrada Branca é o descobrimento e 
achamento do parentesco que une dois 
compositores, nascidos com um intervalo 
de dezasseis anos e todo o Atlântico de 
permeio, ambos vocacionados para as 
derivas e demandas: Vinicius, passeante de 
um novo e luxuriante Brasil, terra espaçosa 
alargando-se com gente de todos os 
lugares, lugar imenso de chegada; e Zeca, 
andarilho das ruínas do império português, 
de um país convertido em eterno ponto de 
partida, cantando para instar a História a 
mover-se. Revisitação dos temas menos 
percorridos dos cancioneiros do poetinha 
e do bicho-cantor, Estrada Branca trafica 
ritmos, vozes, melodias, danças, lágrimas 
e esperanças, numa celebração da língua 
portuguesa e do seu surpreendente legado 
lírico e musical.

José Afonso and Vinicius de 
Moraes: “What common ground 

is there between these two 

figures who sail on the same raft 

of words and time in opposite 

lands?”, asks Carlos Tê, one of 

the travelling companions in a 

musical project that will have 

its premiere at the São Bento da 

Vitória Monastery. A joint creation 

by Portuguese and Brazilian 

musicians – namely the voices 

of José Pedro Gil and Mônica 
Salmaso –, Estrada Branca [White 

Road] marks the discovery of the 

kinship between two songwriters, 

born sixteen years apart and on 

opposite sides of the Atlantic, 

both of them of a wandering 

disposition: Vinicius, strolling 

through a new, luxuriant Brazil, 

a vast land growing ever greater 

with people from all places, a 

gigantic place of arrival; and Zeca, 

walking through the ruins of the 

portuguese empire, of a country 

that had become an eternal point 

of departure, singing to make 

history advance. A revisitation of 

the less well-trodden songs by the 

little poet and the singing-critter, 

Estrada Branca mixes rhythms, 

voices, melodies, dances, tears 

and hopes into a celebration of 

the Portuguese language and its 

amazing lyrical and musical legacy.
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Lastro

Estrada Branca
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a seguir next 1-22 jun  estreia premiere  
english subtitles

Teatro 
Nacional 
São João

tradução translated by 
Daniel Jonas
cenografia e figurinos 
set design and costumes 
Nuno Carinhas
dramaturgia dramaturgy 
Nuno Carinhas 
Pedro Sobrado
desenho de luz  
lighting design  
Nuno Meira
desenho de som  
sound design  
Francisco Leal
desenho de lutas  
stage fights  
Miguel Andrade Gomes

preparação vocal  
e elocução  
voice and elocution  
João Henriques
assistência de encenação 
direction assistance 
Mafalda Lencastre

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

produção produced by 
TNSJ

M/12 anos Ages 12 and up

Língua Gestual 
Portuguesa + 
Audiodescrição 
Portuguese Sign 
Language + Audio 
Description
18 jun dom sun 16:00

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

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

Macbeth
de by William Shakespeare
encenação directed by Nuno Carinhas

“O vosso nome?”, pergunta aquele que vai 
morrer. “Ouvi-lo só assusta”, responde 
aquele que vai matar. Pela primeira 
vez no seu trajeto de encenador, Nuno 
Carinhas enfrenta uma obra de William 
Shakespeare, e começa por esse nome 
que parece atrair todos os superlativos: 
Macbeth, a mais veloz, a mais enigmática, 
a mais maligna ou até a mais moral das 
tragédias daquele que ousou inventar o 
humano. “Tão feio e belo dia nunca vi”, 
dirá o herói (e vilão) assim que entrar em 
cena, oferecendo-nos uma descrição 
possível da chamada “peça escocesa”, 
território habitado por ritos maléficos, 
prenúncios, noites sangrentas, insónias, 
fantasmas – e talvez ainda mais pela 
pergunta: o que significa ser homem, 
agir como um homem? Com um elenco 
de atores que conhecemos das mais 
marcantes produções do TNSJ da 
última década, Macbeth traz de volta 
João Reis (ele que foi, por duas vezes, 
o nosso Hamlet) para agora interpretar 
o mais sinistro dos protagonistas 
shakespearianos, cuja imaginação, 
todavia, não pode deixar de nos fascinar  
e a cuja desoladora sorte é-nos impossível 
ser indiferentes. “Quanta vez a voz da 
escuridão nos diz verdades, bagatelas 
honestas para atrair-nos ao mais fundo 
dos fins?”

“What is thy name?”, asks one 

about to die. “Thou’lt be afraid 

to hear it”, replies one about 

to kill. For the first time in his 

career as a stage director, Nuno 
Carinhas takes on a work by 

William Shakespeare, and 

precisely the one that most 

seems to attract superlatives: 

Macbeth, the fastest, the most 

enigmatic, the most malignant 

and even the most moral of the 

tragedies created by he who 

dared to invent the human. “So 

foul and fair a day I have not 

seen”, says the hero (and villain) 

as he enters the stage, thus 

giving us a possible description 

of the so-called “Scottish play”, 

that territory haunted by evil 

rites, forebodings, bloody 

nights, sleeplessness, ghosts – 

and perhaps most of all by the 

question: what does it mean 

to be a man, to act like a man? 

Featuring a cast of players 

drawn from the most important 

TNSJ productions of the last 

decade, Macbeth brings back 

João Reis (who twice ruled our 

stage as Hamlet) to now play the 

most sinister of Shakespearean 

protagonists, a figure whose 

imagination, however, cannot 

fail to fascinate us and whose 

devastating fate leaves no one 

indifferent. “Oftentimes the 

instruments of darkness tell 

us truths, win us with honest 

trifles, to betray’s in deepest 

consequence.”
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3 jun “Marcamos encontro para quando?” – é a 
interrogação que abre Macbeth, tragédia 
enxameada de enigmas, mensagens 
cifradas, duplos sentidos. Dois dias após a 
estreia, “pedimos duas horas emprestadas 
à tarde” para discutir os múltiplos pontos 
de interrogação que povoam a obra de 
Shakespeare, da função (e feição) das 
três bruxas (ou Irmãs Moiras) que abrem 
o espaço-tempo da representação ao 
casal Macbeth – o mais feliz de todo 
o teatro de Shakespeare ou a mais 
destrutiva das relações conjugais? –, 
passando por esse “porteiro do Inferno” 
cujo vagar parece escarnecer da trágica 
aceleração da peça… Ao tradutor e 
ao encenador – Daniel Jonas e Nuno 
Carinhas – juntam-se o crítico literário 
(não é uma piada) Ricardo Araújo Pereira, 
cujo último livro está atravessado por 
referências shakespearianas, fazendo-nos 
raciocinar (e rir, o que vai dar no mesmo) 
sobre as categorias de comédia e 
tragédia, e Maria Sequeira Mendes, 
investigadora que vem escrevendo sobre 
Shakespeare, ordálias medievais e modos 
de tortura, apresentando conferências 
nas Universidades de Harvard, Stanford, 
Princeton e King’s College, entre outras. 
“Dais-nos o prazer de vos sentardes?”

“When shall we three meet 

again?” – this question opens 

Macbeth, a tragedy riddled with 

enigmas, coded messages and 

double meanings. Two days 

after the premiere, we dedicate 

two of our afternoon hours to 

discuss the many question marks 

that punctuate Shakespeare’s 

play, from the role of the three 

witches (or Fates) who open the 

space-time of the stage to the 

Macbeths – the happiest couple 

in all of Shakespeare’s theatre 

or the most destructive marital 

relationship ever? –, to the 

“porter of Hell”, whose slowness 

appears to poke fun at the play’s 

tragic acceleration… The play’s 

translator and stage director – 

Daniel Jonas and Nuno Carinhas 

– are joined by literary critic (and 

that’s no joke) Ricardo Araújo 
Pereira, whose latest book is 

shot through with Shakespearean 

references, inspiring us to think 

(and laugh, which amounts to the 

same) about the categories of 

tragedy and comedy, and Maria 
Sequeira Mendes, a researcher 

who writes about Shakespeare, 

medieval ordeals and methods of 

torture: she has made conferences 

at the Universities of Harvard, 

Stanford, Princeton and King’s 

College, among others. Will 

you “grace us with your royal 

company?”

conferência com 
conference with  
Maria Sequeira Mendes 
Ricardo Araújo Pereira 
Daniel Jonas 
Nuno Carinhas

Som 
e fúria
Escritas, Reescritas, Traduções 
Writings, Rewritings, Translations

moderação host  
Pedro Sobrado

organização 
organisation 
TNSJ

sáb sat 15:00

entrada gratuita 
free entrance

Teatro 
Nacional 
São João
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Leituras no Mosteiro

MSBV · Centro de Documentação  
Documentation Centre  
16 mai may ter tue 21:00

Cais Oeste Quay West
de by Bernard-Marie Koltès

coordenação coordination  
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Terminamos a sessão anterior com Roberto 
Zucco a fugir dos telhados, rumo ao sol. 
Cais Oeste (1985) também promove a colisão 
com um sol que “sobe velozmente no céu”, 
luz que fere e adquire contorno porque 
projetada contra o pano de fundo de um 
“muro de escuridão”. Uma obra ao negro, 
onde as personagens vivem no “escuro como 
cães escorraçados” e a “negritude da pele 
de Abad”, personagem que fascina do alto 
do seu laconismo, “é absoluta”. É nesta noite 
que Bernard-Marie Koltès lança a questão, 
irresolvida, que percorre ou assombra toda 
a peça: quem segue quem e quem conduz 
quem? Este Cais Oeste, situado num “bairro 
ao abandono de uma grande cidade portuária 
ocidental”, está repleto de cenas de comércio, 
troca e tráfico. Advertência do autor: “Não há 
ternura no comércio.”

Our previous session ended with Roberto 
Zucco escaping from the roofs, towards the 
Sun. Quay West (1985) also promotes the 
collision with a Sun that “rises speedily in 
the sky”, a light that is powerful and striking 
because it is projected against the backdrop of 
a “wall of darkness”. A pitch-black work, whose 
characters live in “the dark like stray dogs” and 
where the “blackness of the skin” of Abad, a 
spellbindingly laconic character, “is absolute”. 
It is in this night that Bernard-Marie Koltès asks 
the unanswered question that runs through or 
haunts the entire play: who follows who and 
who leads who? This Quay West, located in a 
“derelict neighbourhood of a large Western 
port city”, is filled with trading, bartering and 
trafficking scenes. Author’s warning: “There is 
no tenderness in trade.”

entrada livre free entrance

Exatamente Antunes

de by Jacinto Lucas Pires
posfácio afterword Pedro Sobrado
edição co-edition TNSJ/Húmus

A Cena

de by Valère Novarina
tradução e prefácio translation and foreword 
Isabel Morujão
edição co-edition TNSJ/Húmus

Antes que Macbeth venha acrescentar mais 
um clássico desse “nosso contemporâneo” 
chamado William Shakespeare à nossa coleção 
de textos dramáticos, publicamos obras de 
dois dramaturgos nucleares do teatro em 
língua portuguesa e língua francesa das últimas 
décadas: Exatamente Antunes, com que Jacinto 
Lucas Pires descobre a teatralidade que mora 
na imaginação do protagonista do romance 
Nome de Guerra de Almada Negreiros; e  
A Cena, com que Valère Novarina reinventa  
o diálogo do tragicómico e do teológico numa 
espécie de guinhol metafísico. Ambas as 
edições retomam textos experimentados pelos 
nossos palcos: com encenação de Cristina 
Carvalhal e Nuno Carinhas (TNSJ, 2011), 
Exatamente Antunes fez do palco vazio do São 
João a metrópole boémia e a fantasmática 
aldeia do herói almadiano; com tradução de 
Isabel Morujão e encenação de Renata Portas 
(Público Reservado/TNSJ, 2014), A Cena quis 
mostrar- nos o teatro como o lugar onde o verbo 
se faz carne.

Before Macbeth joins the list of classics by “our 
contemporary” William Shakespeare in our 
collection of drama texts, we will publish works 
by two of the most important playwrights 
in recent decades: Exatamente Antunes, in 
which Jacinto Lucas Pires discovered the 
dramatic potential in the imagination of the 
main character of Almada Negreiros’ novel 
Nome de Guerra; and A Cena [La Scène], in 
which Valère Novarina reinvented the dialogue 
between tragicomedy and theology as a kind 
of metaphysical grand guignol. Both books 
feature texts already shown on our stages: 
directed by Cristina Carvalhal and Nuno 
Carinhas (TNSJ, 2011), Exatamente Antunes 
turned the São João’s empty stage into the 
bohemian metropolis and ghostly village of 
Almada’s hero; translated by Isabel Morujão 
and directed by Renata Portas (Público 
Reservado/TNSJ, 2014), A Cena attempted to 
show us the theatre as the place in which the 
word becomes flesh.
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O TNSJ promove visitas guiadas 
aos seus dois monumentos 
nacionais: o próprio São João, 
projetado no início do século 
passado por Marques da Silva,  
e o Mosteiro de São Bento da 
Vitória, edificado nos séculos 
XVII e XVIII e considerado um 
dos edifícios religiosos mais 
importantes da cidade. Com 
tradução em inglês, francês e 
espanhol – e agora também com 
videoguia em língua gestual 
portuguesa –, as visitas guiadas 
ao TNSJ dão a conhecer a sala 
de espetáculos, a sala de ensaios, 
os camarins e as zonas técnicas; 
no caso do MSBV, o visitante 
ficará a conhecer o magnífico 
Claustro Nobre, a sala do antigo 
Tribunal Militar e o Centro de 
Documentação do TNSJ, bem 
como a exposição Noites Brancas, 
uma travessia por territórios 
cénicos que foram deste teatro.

The TNSJ holds guided tours of its 
two national monuments: the São 
João Theatre itself, designed at the 
beginning of the 1900s by Marques 
da Silva, and the São Bento da 
Vitória Monastery, built during the 
1600s and 1700s and considered 
one of the city’s foremost religious 
edifices. Featuring English, 
French and Spanish translations 
– and now also a videoguide with 
Portuguese Sign Language –, 
the guided tours to the São João 
Theatre focus on its auditorium, 
rehearsal room, dressing rooms 
and technical departments; as for 
the Monastery, visitors will become 
acquainted with its magnificent 
Grand Cloister, the former room 
of the Military Court and the 
TNSJ Documentation Centre, 
as well as the exhibition Noites 
Brancas [White Nights], a journey 
through scenic territories that once 
belonged to this theatre.

Visitas Guiadas
Guided Tours
Teatro Nacional São João
Mosteiro de São Bento da Vitóra

Público em geral · Teatro Nacional São João
De terça-feira a sábado, às 12:30, para um 
número não superior a 20 pessoas.
Terceiro sábado do mês, às 12:30, também  
com intérprete de língua gestual portuguesa.
Preço: € 5,00 por pessoa.
Mosteiro de São Bento da Vitória
De segunda a sexta-feira, às 12:00, e primeiro 
domingo do mês, às 15:00, para um número 
não superior a 30 pessoas.
Primeiro domingo do mês, às 15:00, também 
com intérprete de língua gestual portuguesa.
Preço: € 3,00 por pessoa.
Entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, 
desde que acompanhadas por adultos.

Bilhete conjunto TNSJ+MSBV: € 6,00

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

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

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.



M
A

IO
 M

A
Y

Junho e Julho 
no TNSJ
June and July 
at the TNSJ
estreia premiere

Macbeth
TNSJ · 1-22 jun · qua+sáb wed+sat 19:00  
qui+sex thu+fri 21:00 dom sun 16:00
de by William Shakespeare
encenação directed by Nuno Carinhas
produção produced by TNSJ

Escritas, Reescritas, Traduções 
Writings, Rewritings, Translations

Som e fúria
TNSJ · 3 jun · sáb sat 15:00
conferência com conference with  
Maria Sequeira Mendes, Ricardo Araújo 
Pereira, Daniel Jonas, Nuno Carinhas  
e and Pedro Sobrado

FITEI – Festival Internacional  
de Teatro de Expressão Ibérica

Como se chamavam  
os filhos de Medeia
TeCA · 3+4 jun · sáb sat 21:00 dom sun 16:00
a partir de based upon Eurípides
encenação directed by Luísa Pinto
produção produced by  
Escola Superior Artística do Porto

No Limite da Dor
MSBV · 7 jun · qua wed 21:00
de by Ana Aranha, Carlos Ademar
encenação directed by Julio César Ramirez
produção produced by Lendias d’Encantar

Campo Minado
TeCA · 8+9 jun · qui+sex thu+fri 21:00
texto e encenação written and directed by 
Lola Arias
coprodução co-produced by LIFT Festival, 
Brighton Festival, Royal Court Theatre, 
Universidad Nacional de San Martín, 
Theaterformen, Le Quai – CDN d’Angers, 
Humain trop humain – CDN Montpellier, 
Künstlerhaus Mousonturm

Inferno
TeCA · 15-18 jun · qui+sex thu+fri 21:00  
sáb sat 19:00 dom sun 16:00
texto text Dante Alighieri
encenação directed by João Brites
criação e produção created and produced by 
Teatro O Bando
coprodução co-produced by Teatro Nacional 
D. Maria II, Convento São Francisco, TNSJ

Pasta e Basta –  
um mambo italiano
MSBV · 15-18 jun · qui-sáb thu-sat 19:30  
dom sun 11:30
de by Giacomo Scalisi
em cocriação com co-created by  
Miguel Fragata, Afonso Cruz
coprodução co-produced by Cosa Nostra 
Cooperativa Cultural, TODOS – Caminhada 
de Culturas

estreia premiere

O Homem da Guitarra
TeCA · 6-16 jul · qua+sáb wed+sat 19:00 
qui+sex thu+fri 21:00 dom sun 16:00
de by Jon Fosse
encenação directed by Manuel Wiborg
coprodução co-produced by Teatro do 
Interior, São Luiz Teatro Municipal, TNSJ

Assinaturas 
Maio –  
Julho 2017
Subscriptions 
May –  
July 2017
3 espetáculos shows 
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows 
50% desconto discount

O Despertar da Primavera
TNSJ · 13-23 jul · qua+sáb wed+sat 19:00 
qui+sex thu+fri 21:00 dom sun 16:00
de by Frank Wedekind
encenação directed by Pedro Penim
coprodução co-produced by Teatro Praga, 
Centro Cultural de Belém, TNSJ

Festival de Literatura 
Eletrónica
MSBV · 19-22 jul
comissários curators Rui Torres, Sandy Baldwin
organização organisation Universidade 
Fernando Pessoa, ELO – Electronic Literature 
Organization
colaboração collaboration TNSJ

As Escolas de Teatro no TNSJ

PAP Balleteatro
MSBV · 1+2 jul · sáb sat 21:00 dom sun 16:00
produção produced by  
Balleteatro Escola Profissional
colaboração collaboration TNSJ

…e pensávamos que eram 
imortais
MSBV · 25-27 jul · ter+qui tue+thu 21:00  
qua wed 19:00
textos de texts by Osvaldo Dragún
encenação directed by Roberto Merino
produção produced by Escola Superior 
Artística do Porto
colaboração collaboration TNSJ

Oficina Criativa
TNSJ · 18 jun · dom sun 15:30-17:30
orientação guidance  
Maria de La Salette Moreira

Leituras no Mosteiro
MSBV · 20 jun · ter tue 21:00
coordenação coordination 
Nuno M Cardoso, Paula Braga

Oficina Verão no Teatro
TNSJ+TeCA · 17-21 jul  
seg-sex mon-fri 9:00-18:00
orientação guidance  
Marta Freitas/Mundo Razoável
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Informações Information  
800 -10 -8675 
(Número grátis a partir  
de qualquer rede 
Toll -free number)
bilheteira@tnsj.pt

Terça -feira a sábado  
From Tuesday to Saturday  
TNSJ  
13:00 -19:00 (ou até às 19:30,  
nas quartas -feiras 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

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

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

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

· Protocolos empresariais
 Corporate partners

 desconto discount 30%
· Cartão Estudante  
Student Card

· Maiores de 65 anos  
Over 65 years old 

· Profissionais de Teatro  
Theatre Professionals

· Quarta -feira Wednesday 

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

Bilhetes
Tickets

Atendimento  
e Bilheteira
Reception  
and Box -office

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

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

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 -102 Porto

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

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

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