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Um homem 
bom é difícil  
de encontrar

à conclusão de que foram the worst of times. Se todavia ponderarmos 
no que vivemos com o Nuno Carinhas e no que – com ele e por ele – foi 
realizado, reconheceremos afinal que foram the best of times. Ambas  
as coisas são verdade: parafraseando a abertura do romance de 
Dickens, diremos que foi simultaneamente um tempo de descrença  
e um tempo de esperança, um tempo em que ficámos às escuras e um 
tempo em que se fez luz, um tempo em que não tínhamos nada pela 
frente e um tempo em que tínhamos tudo diante de nós.

Ao investimento artístico que fez no São João, à sóbria resiliência de 
que ele e Francisca Carneiro Fernandes deram provas nos tempos mais 
difíceis, à atenção que enquanto programador dedicou a um tecido 
teatral severamente castigado, à forma como convocou pessoas para 
o seu crescimento próprio – entre as quais eu me conto –, ao respeito 
com que pautou o relacionamento com as equipas e às suas contínuas 
palavras de incentivo, respondemos agora com uma única, muito justa  
e muito simples: obrigado.

No limiar de 2019 – ano em que o São João completa 99 anos –, 
queremos também dar as boas ‑vindas a Nuno Cardoso. É um pouco 
estranho fazê ‑lo, porque não podemos dar as boas ‑vindas a alguém 
que é da casa – que entra na casa que é sua, que entra na casa à qual 
pertence. Afinal, o Nuno é um dos elementos da prole gerada por este 
Teatro Nacional nas últimas duas décadas. Trabalhou aqui, nos anos de 
Ricardo Pais, como coordenador de programação de um renovado Carlos 
Alberto; encenou várias produções próprias entre 2003 e 2007; e o seu 
trabalho como encenador foi recorrentemente programado por Nuno 
Carinhas. Na última década, enfrentou o ordálio sobrevivencial por que 
passa todo o projecto de teatro independente, ao dirigir o Ao Cabo Teatro 
(a quem desejamos futuro!), afirmando ‑se como encenador de repertório 
e desenvolvendo projectos comunitários com não profissionais. Deixa 
agora de ser o artista convidado para se tornar o artista que convida.

Bem ‑vindos.

A programação de que esta agenda dá notícia foi desenhada por  
Nuno Carinhas, que deixa a direcção artística do São João dez anos 
depois de a ter assumido. Antes disso, estava já ligado à casa, tendo 
encenado em 1996 – escassos meses após a chegada de Ricardo Pais  
ao Porto – O Grande Teatro do Mundo, de Calderón. Em grande medida, 
Nuno Carinhas fez ‑se encenador de repertório neste Teatro, tanto 
quanto este Teatro se fez das encenações (e cenografias e figurinos)  
que ele aqui realizou. A personalidade artística do São João não é sequer 
pensável sem o trabalho do Nuno. Avaliar a história e a vida do Nacional 
portuense esquecendo esse trabalho – no qual reconhecemos a paixão 
pelos actores e a leveza coreográfica, o talento plástico e a atenção 
textual, tanto quanto a generosidade sempre renovada com todos – 
equivaleria a estudar uma obra lendo ‑lhe apenas as notas de rodapé. 
A abordagem corajosa dos mais árduos textos vicentinos, a histórica 
produção de uma peça só realizável num teatro do planeta Marte –  
Os Últimos Dias da Humanidade, de Karl Kraus – e o desvio de romances 
para a cena, colocando escritores portugueses em jubiloso confronto, 
são alguns capítulos fundamentais desta obra aberta.

“É só na escuridão que a coruja de Minerva inicia o seu voo”, diz um 
aforismo hegeliano. Quer dizer: é apenas quando alguma coisa cessa que 
podemos fazer ‑lhe justiça. Tenho a sensação de que vamos precisar de 
algum tempo para fazer justiça a estes dez anos de direcção artística de 
Nuno Carinhas, medindo ‑lhes o verdadeiro alcance. Em parte, isso fica 
a dever ‑se à congenial discrição do seu discurso programático, alheio ao 
espavento dos anúncios, desinteressado de bravatas; em parte, também, 
porque toda a experiência que se inscreve em nós sem violência pede 
tempo para ser percebida.

A estes factores junta ‑se um outro: parte expressiva destes dez 
anos coincidiu com um período fortemente recessivo, na economia 
e na cultura, no Porto e no país, deixando ‑nos com um sentimento 
ambivalente. Retrospectivamente, poderíamos dizer, sem exagero,  
que vivemos um conto de duas cidades, título de um romance de Charles 
Dickens. Pensando nos anos dos gravosos cortes orçamentais no São 
João, da retracção nos apoios públicos às artes performativas e do 
total desinvestimento municipal na cultura, rapidamente chegaremos 



No dia 7 de março de 2019, o Monumento Nacional que 
o arquiteto Marques da Silva projetou a sul da Praça da 
Batalha celebra 99 anos de idade. Nesse dia, vamos relem‑
brar à cidade e ao país que o Teatro São João está a um 
pequenino passo – um ano apenas – de se tornar centená‑
rio. Cem anos não são vinte anos. Vamos celebrá ‑los com 
entusiasmo e solenidade, com atrevimento e sentido de 
missão. Queremos ganhar balanço para cumprir mais 100 
anos. Diz ‑se no exigente mundo dos vinhos do Porto que o 
mais difícil são os primeiros duzentos anos. A 7 de março 
de 2019, ficarão a faltar apenas cento e um para conquis‑
tar a felicidade. Nesse dia, permitimo ‑nos uma pausa para 
brindar e para antecipar o programa das festas de 2020: 
ano redondo, grávido, cheio. O futuro começou ontem.

One year left until the centenary
On 7 March 2019, the National Monument that was designed 
by architect Marques da Silva and rises to the south of Bata‑
lha Square celebrates its 99th anniversary. On that day, we 
will remind the city of Porto and Portugal at large that Tea‑
tro São João is just one tiny step away – one year, no more 
– from becoming a centenarian. A centenary is no trifling 
matter. We will celebrate it with enthusiasm and solemnity, 
with a daring spirit and a sense of mission. We want to gain 
momentum for another 100 years. In the demanding world 
of Port wine ‑making, it is said that the hardest part is the 
first two hundred years. On 7 March 2019, we will be only one 
hundred and one years away from happiness. On that day, 
we will allow ourselves a brief pause to raise a toast and offer 
a foretaste of the commemorative programme for 2020:  
a round, pregnant, full year. The future began yesterday.

Um ano para  
 o centenário



Janeiro  
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Teatro Carlos Alberto · 9 ‑13 jan

À Espera de 
Beckett ou 
Quaquaquaqua
texto e encenação written and directed by 
Jorge Louraço
coprodução co ‑produced by Teatro da Trindade 
– Fundação INATEL, Teatro Constantino Nery 
– Câmara Municipal de Matosinhos, Câmara 
Municipal de Viana do Castelo

Teatro Carlos Alberto · 22 ‑26 jan

Das Línguas
a partir de poemas de from poems by  
Regina Guimarães 
criação e interpretação created and performed by  
Catarina Lacerda, Susana Madeira
produção produced by Teatro do Frio

Teatro Nacional São João · 30 jan – 10 fev feb 

Alice no País  
das Maravilhas
encenação directed by Maria João Luís, 
Ricardo Neves ‑Neves
adaptação adapted by Ricardo Neves ‑Neves 
a partir de based upon Lewis Carroll
produção produced by Teatro da Terra, 
Teatro do Eléctrico
coprodução co ‑produced by Teatro Nacional 
D. Maria II, Cine ‑Teatro Louletano, TNSJ

Teatro Nacional São João · 5 ‑20 jan

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

Mosteiro de São Bento da Vitória · 5 ‑25 jan
Exposição de Fotografia Photography Exhibition

Mosteiro de São Bento da Vitória · 17 ‑20 jan
Espetáculo Performance

Mnémosyne
um espetáculo e exposição de fotografia de  
a performance and photography project by
Josef Nadj
coprodução co ‑produced by Biennale de la 
Danse de Lyon 2018, Centre Chorégraphique 
National d’Orléans, La Filature, Scène Nationale 
– Mulhouse, Le CENTQUATRE ‑PARIS

Teatro Carlos Alberto · 14 ‑23 fev feb
Estreia Premiere

BREU
direção artística e criação  
creation and artistic direction Joana Moraes
coprodução co ‑produced by Musgo, TNSJ

Teatro Carlos Alberto · 27 fev feb – 2 mar

Baleizão
O Valor da Memória
conceção e direção created and directed by 
Aldara Bizarro 
em coprodução com in co ‑production with 
Museu do Dinheiro

Teatro Carlos Alberto · 7 ‑17 mar 

Ter Razão 
texto e encenação written and directed by 
Ricardo Alves
cocriação cocreation Ensemble, Teatro 
da Palmilha Dentada
coprodução co ‑produced by Ensemble – 
Sociedade de Actores, Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão, TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória · 21 ‑23 mar

Olo: Um Solo  
Sobre Um Solo
encenação e interpretação  
directed and performed by Igor Gandra
produção produced by Teatro de Ferro

Teatro Nacional São João · 27 mar – 14 abr apr 
Estreia Premiere

O Resto Já Devem 
Conhecer do 
Cinema
de by Martin Crimp
encenação directed by Nuno Carinhas, 
Fernando Mora Ramos 
produção produced by TNSJ
em colaboração com in collaboration with 
Teatro da Rainha

Mosteiro de São Bento da Vitória
15 jan + 19 fev feb + 19 mar

Leituras  
no Mosteiro
Guillaume Apollinaire + Alfonso Sastre  
+ Jean Anouilh

Teatro Nacional São João · 16 fev feb
Concerto Concert

Les Saint Armand
coorganização co ‑organization A Turma, TNSJ



Fora de Portas 
Abroad

Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa Lisbon) · 2 ‑6 jan 
Cine ‑Teatro Louletano (Loulé) · 11 ‑13 jan
Teatro Cinema de Ponte de Sor · 18+19 jan

Alice no País das Maravilhas
encenação directed by Maria João Luís, 
Ricardo Neves ‑Neves
adaptação adapted by Ricardo Neves ‑Neves  
a partir de based upon Lewis Carroll
produção produced by Teatro da Terra, Teatro 
do Eléctrico
coprodução co ‑produced by Teatro Nacional  
D. Maria II, Cine ‑Teatro Louletano, TNSJ

São Luiz Teatro Municipal (Lisboa Lisbon)
10 ‑27 jan
Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada)
9+10 fev feb
Fórum Municipal Luísa Todi (Setúbal) · 16 fev feb
Teatro das Figuras (Faro) · 1 mar
Teatro Sá de Miranda (Viana do Castelo) · 16 mar

Do Alto da Ponte
de by Arthur Miller
encenação directed by Jorge Silva Melo 
coprodução co ‑produced by Artistas Unidos, 
Teatro Viriato, São Luiz Teatro Municipal, TNSJ

Teatro Sá de Miranda (Viana do Castelo) · 18 jan
Centro de Artes de Águeda · 2 mar
Cine ‑Teatro Louletano (Loulé) · 15 mar
Teatro Municipal da Guarda · 23 mar

A Meio da Noite
direção direction Olga Roriz
coprodução co ‑produced by Companhia Olga 
Roriz, Teatro Municipal de Bragança,  
Teatro Municipal de Vila Real, TNSJ

Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) · 18+19 jan
Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa Lisbon) 
23 ‑27 jan
Le Volcan – Scène Nationale du Havre 
(França France) · 27+28 mar

Montanha ‑Russa 

um espectáculo de a show by Inês Barahona 
e and Miguel Fragata/Formiga Atómica
coprodução co ‑produced by Formiga Atómica, 
Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Virgínia, 
TNSJ

Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão
1+2 fev feb

Ter Razão
texto e encenação written and directed by 
Ricardo Alves
cocriação co ‑creation Ensemble, Teatro  
da Palmilha Dentada
coprodução co ‑produced by Ensemble – 
Sociedade de Actores, Casa das Artes  
de Vila Nova de Famalicão, TNSJ

Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada)
2+3 fev feb

Uma Noite no Futuro
textos de texts by Samuel Beckett 
e and Gil Vicente
encenação directed by Nuno Carinhas 
produção produced by TNSJ

Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) · 15 fev feb
Teatro Virgínia (Torres Novas) · 16 mar
Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra)
21 mar
La Passerelle, Festival 360degrés (França) · 26 mar

Lento e Largo
de by Jonas Lopes & Lander Patrick 
coprodução co ‑produced by Rede 5 Sentidos

Teatro Municipal de Bragança · 16 fev feb

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 Aveirense (Aveiro) · 22 fev feb

Clarão
direção artística artistic direction André Braga  
e and Cláudia Figueiredo
coprodução co ‑produced by Circolando, TNSJ

LU.CA – Teatro Luís de Camões (Lisboa Lisbon) 
8 ‑17 mar 

Carta Rejeitada
texto original text Crista Alfaiate, Diogo Bento
criação e interpretação created and performed by  
Crista Alfaiate
coprodução co ‑produced by Teatro Luís  
de Camões, TNSJ

Centro Cultural de Belém (Lisboa Lisbon)
23 ‑28 mar

A Boda
de by Bertolt Brecht
encenação directed by Ricardo Aibéo
coprodução co ‑produced by Centro Cultural 
de Belém, TNSJ

Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa Lisbon)
26 ‑31 mar

Sequências Narrativas 
Completas
texto de text by Álvaro Lapa
criação e interpretação created and performed by  
João Sousa Cardoso 
coprodução co ‑produced by Confederação, 
Teatro Viriato, Centro Cultural Vila Flor,  
Teatro Nacional D. Maria II, TNSJ

Teatro Aveirense · 30 mar

Walking With Kylián. 
Never Stop Searching
coreografia choreography Paulo Ribeiro
coprodução co ‑produced by Companhia  
Paulo Ribeiro, Centro Cultural Vila Flor,  
Teatro Viriato, São Luiz Teatro Municipal, TNSJ



One successful season later, we return to 
the music of Othello and its spell, led by 
Nuno Carinhas. For quite a while now, 
the director’s work has been focused on 
a complete dissolution of the separation 
between stage and audience, but it is 
possible that in Othello, his second staging 
of Shakespeare after Macbeth, that intent 
has fulfilled itself in the most natural way, 
bringing the action to the building of the 
theatre. Given that when, in Othello, the story 
begins we are already close to the end, Nuno 
Carinhas decided to excavate space and 
time in it, and gave them to the characters, 
especially to Othello, Desdemona and Iago 
(and to us, who follow them), and to the 

beauty of their words. We, accomplices 
and witnesses to the domestic tragedy 
that soon delineates itself, find ourselves 
cast into an increasingly claustrophobic 
sequence of stages, which culminates in that 
intimate stage, the bedroom. The killings 
we witness there also concern all of us, 
their implicated but powerless spectators. 
This play of multiple levels, duplicities and 
reflections, is also, as T.S. Eliot pointed out, 
about our “Bovarism”, the insincere way we 
sometimes stage ourselves, tell ourselves 
to ourselves and others. Nuno Carinhas 
echoes that uncomfortable feeling of seeing 
our reflection in such circumstances with a 
waltz’s strident final dissonance.

Após uma temporada de sucesso, regressamos à música de Otelo  
e ao seu feitiço, conduzidos por Nuno Carinhas. Há algum tempo que 
a sua visão de encenador persegue uma dissolução plena da fronteira 
entre palco e plateia, mas talvez nunca como em Otelo, a sua segunda 
encenação de Shakespeare depois de Macbeth, ela se revele tão 
natural, fazendo do edifício do teatro um lugar de ação. Uma vez que, 
em Otelo, quando a história começa, já se está afinal perto do fim,  
Nuno Carinhas cavou nela espaço e tempo, e ofereceu ‑os às 
personagens, sobretudo a Otelo, Desdémona e Iago (e a nós, que  
os seguimos) e à beleza das suas palavras. Cúmplices e testemunhas 
da tragédia doméstica que cedo se desenha, somos lançados numa 
sucessão de palcos, cada vez mais claustrofóbica, que culmina nesse 
palco íntimo que é o quarto de dormir. As mortes em direto que aí 
presenciamos dizem ‑nos também respeito, a nós, seus espectadores 
implicados mas impotentes. Peça de múltiplos níveis, duplicidades e 
reflexos, é também, como frisou T.S. Eliot, sobre o nosso “bovarismo”,  
a forma falsa como às vezes nos encenamos, nos contamos a nós 
próprios e aos outros. E Nuno Carinhas faz eco desse desconforto de  
nos vermos assim ao espelho na estridente dissonância final de uma valsa.

tradução translation 
Daniel Jonas
versão cénica stage version 
Daniel Jonas
Nuno Carinhas 
Sara Barros Leitão
desenho de luz lighting design 
Nuno Meira
desenho de som sound design 
Francisco Leal
assistência de encenação 
direction assistance 
Sara Barros Leitão

interpretação cast 
António Durães 
Diana Sá 
Dinarte Branco 
Joana Carvalho 
João Cardoso 
Jorge Mota
Maria João Pinho 
Paulo Freixinho
Pedro Almendra
Pedro Frias

produção produced by 
TNSJ

estreia opening 28Set Sep2018 
Teatro Nacional São João (Porto)
dur. aprox. playing time 2:45 
com intervalo with intermission 
M/12 anos Ages 12 and up

Língua Gestual 
Portuguesa  
+ Audiodescrição
+ Sessão Descontraída
Portuguese Sign Language 
+ Audio Description  
+ Relaxed Session
9 jan qua wed 19:00

Carta ‑Branca: 
Oficinas e Babysitting
Workshops and Babysitting
19 jan sáb sat 19:00
M/4 anos Ages 4 and up
inscrição fee € 2,50

Conversa  
pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 11 jan

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

Teatro Nacional São João5 ‑20 jan
qua+sáb wed+sat 19:00  
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00

5 jan sáb sat 21:00
8 jan ter tue 15:00 
(sessão para escolas
performance for schools)

english subtitles

Otelo
de by William Shakespeare
encenação, cenografia e figurinos 
direction, set design and costumes Nuno Carinhas





Há uma convocação de arte total inerente ao trabalho do coreógrafo 
e artista plástico de origem húngara, Josef Nadj. Em Mnémosyne, 
o díptico com que regressa aos nossos palcos – uma exposição 
fotográfica e uma performance cénica –, esse sopro ganha uma 
invulgar expressão. O seu intento de fundir disciplinas artísticas já nos 
tinha anteriormente imerso nos quadros vivos de Les Corbeaux (2011) 
e no teatro artesanal e poético de ATEM le souffle (2012, coproduzido 
pelo TNSJ). Com Mnémosyne, Josef Nadj cruza a arte da imagem 
com as artes cénicas, propondo uma desmultiplicação e diálogo de 
olhares. Depois dos corvos, são agora as rãs os modelos simbólicos 
deste seu desejo de hibridização. E foi a visão de uma rã, seca e 
esmagada pelo rolo compressor de carros, qual imagem ‑antracite das 
chapas fotográficas, que lhe devolveu intensas memórias de infância 
e juventude. Nas cerca de cem fotografias que compõem a exposição, 
são estas rãs ‑marionetas que Nadj encena em outras tantas narrativas, 
primevas, domésticas, heroicas e trágicas. E esta constelação de 
imagens conduz ‑nos a uma caixa preta, microcosmos do mundo, 
tanto camera obscura como exíguo palco, onde Nadj se entrega a uma 
performance breve, íntima e densa, na veia de Beckett. Tributo pessoal 
ao inacabado Atlas de Aby Warburg, Mnémosyne questiona as nossas 
memórias e os tempos e as heranças desta nossa Europa.

fotografias e vídeo 
photographs & video 
Josef Nadj
colaboração artística 
artistic collaboration 
Dudás Szabolcs
cenografia e desenho de luz 
light & scenography design 
Rémi Nicolas 
molduras framing 
Jean ‑Pierre Haie – Atelier 
Demi ‑Teinte
direção técnica 
technical manager 
Sylvain Blocquaux

There is an aspiration to total art in the 
work of Hungarian choreographer and 
visual artist Josef Nadj. In Mnémosyne, 
the diptych that brings him back to our 
stage – a photographic exhibition and 
a scenic performance –, that desire 
is given an unusual expression. Nadj’s 
intention of fusing various art forms had 
previously immersed us in the living 
tableaux of Les Corbeaux (2011) as well as 
in the handcrafted and poetic drama of 
ATEM le souffle (2012, co ‑produced with 
the TNSJ). Mnémosyne sees Josef Nadj 
combine the art of the image with the 
scenic arts, allowing for a multiplication 
and interaction of looks. Where once were 
crows, now we have frogs as the symbolic 
vessels for Nadj’s longing for hybridisation. 

Indeed, it was the sight of a frog, dried 
up and “stream ‑rolled” by traffic, like an 
anthracite ‑tinted print from a photographic 
plate, that brought him intense memories 
from his childhood and youth. The around 
one hundred photographs that make up the 
exhibition feature these marionette ‑frogs, 
which Nadj uses to tell an equal number 
of primeval, domestic, heroic and tragic 
narratives. This constellation of images 
leads us to a black box, a microcosm  
of the world, both a camera obscura  
and a tiny stage, on which Nadj offers 
us a short, intimate, rich, Beckett ‑like 
performance. A personal tribute to Aby 
Warburg’s unfinished Atlas, Mnémosyne 
questions our memories, as well as the 
times and legacies of our Europe. 

Mosteiro de São Bento da Vitória5 ‑25 jan 17 ‑20 jan
Exposição  
de Fotografia 
Photography 
Exhibition

seg ‑dom mon ‑sun 15:00 ‑18:00

Espetáculo 
Performance

qui thu 19:00+21:00 
sex fri 19:00+21:00+23:00 
sáb sat 17:00+19:00+21:00+23:00 
dom sun 16:00+18:00

conceção e interpretação 
conception & performance 
Josef Nadj
luz light 
Rémi Nicolas
cenografia e direção técnica  
set construction  
& technical manager 
Sylvain Blocquaux
música music 
Peter Vogel, Schubert por by 
Emmanuelle Tat
direção de palco set manager 
Romuald Liteau ‑Lego
 
produção e digressão 
production & touring 
Bureau PLATÔ – Séverine Péan, 
Emilia Petrakis
administração administration 
Bureau PLATÔ – Marie de 
Heaulme

produção executiva 
executive producer 
Atelier 3+1
coprodução co ‑produced by 
Biennale de la Danse de Lyon 
2018, Centre Chorégraphique 
National d’Orléans, La Filature, 
Scène Nationale – Mulhouse, 
Le CENTQUATRE ‑PARIS
com o apoio de with the support of  
Ministère de la Culture – 
Direction Générale de la Création 
Artistique – Délégation à la 
Danse, Région Ile ‑de ‑France,  
La Villette ‑Paris, Résidence 
Sainte ‑Cécile ‑Orléans

estreia opening 22Set Sep2018 
Biennale de la Danse de Lyon  
– Musée des Beaux ‑Arts
dur. aprox. playing time 20’
M/14 anos Ages 14 and up

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00 (preço único set price)

Mnémosyne
Um espetáculo e exposição de fotografia 
A performance and photography project 
de by Josef Nadj



Teatro Carlos Alberto9 ‑13 jan
qua ‑sex wed ‑fri 21:00  
sáb sat 19:00  
dom sun 16:00

direção de arte art direction 
Patrícia Mota
desenho de luz lighting design 
José Neves
som sound 
Pedro Pires Cabral 
produção delegada 
delegate production 
Antunes Fidalgo Unipessoal

interpretação cast 
Estêvão Antunes 
Mário Moutinho 
Óscar Silva
Pedro Diogo

coprodução co ‑produced by 
Teatro da Trindade – Fundação 
INATEL, Teatro Constantino 
Nery – Câmara Municipal de 
Matosinhos, Câmara Municipal 
de Viana do Castelo

estreia opening 30Nov2017 
Teatro da Trindade 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:15
M/12 anos Ages 12 and up

Carta ‑Branca: 
Oficinas e Babysitting
Workshops and Babysitting
12 jan sáb sat 19:00
M/4 anos Ages 4 and up
inscrição fee € 2,50

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00

O título evoca a infame peça de Samuel Beckett, que alguém descreveu 
como “um sketch de music ‑hall dos Pensamentos de Pascal, interpretado 
pelos palhaços Fratellini”. À Espera de Beckett ou Quaquaquaqua cruza 
as lembranças de personagens de teatro com os factos da história de 
um país. Começa em 1959, quando Francisco Ribeiro, o Ribeirinho 
– sim, o ator de filmes como O Pai Tirano ou O Pátio das Cantigas –, 
encenou pela primeira vez o clássico do dramaturgo franco ‑irlandês,  
e termina em 1973, quando ele apresentou a peça em Angola a colonos 
e militares. Pelo meio houve 1969, ano em que Beckett, ele próprio, se 
refugiou no Hotel Cidadela, em Cascais, acidente biográfico real que  
o dramaturgo e encenador Jorge Louraço desviou para a ficção. Numa 
alucinada sala de ensaios, uma trupe de atores trabalha afincadamente 
na expetativa de que Beckett venha assistir. Virá? “Diz que vem? – Diz 
que sim.” À Espera de Beckett ensaia uma viagem sorridente a um país 
angustiado, o nosso. “É uma reflexão sobre a vontade de não fazer nada 
e sobre o dilema entre desistir ou perseverar”, diz ‑nos Jorge Louraço.  
E acrescenta: “Em 1973, durante a desmontagem de À Espera de Godot, 
as personagens concluem que ainda há alguma coisa a fazer. Haveria?”

texto e encenação written and directed by Jorge Louraço

À Espera de 
Beckett ou 
Quaquaquaqua

The title evokes Samuel Beckett’s infamous 
play, once described as a “music ‑hall 
sketch of Pascal’s Pensées performed by 
the Fratellini clowns”. À Espera de Beckett 
ou Quaquaquaqua [Waiting for Beckett or 
Quackquackquackquack] interweaves the 
memories of stage characters with facts 
from a country’s history. It starts in 1959, 
when Francisco Ribeiro, a.k.a. Ribeirinho  
– yes, the same actor we know from such  
films as O Pai Tirano or O Pátio das 
Cantigas –, brought the classic creation 
of the Franco ‑Irish playwright to the 
Portuguese stage for the first time, and 
ends in 1973, when Riberinho took the play 
to Angola, presenting it to an audience 
of colonials and soldiers. Somewhere 
between these two events, in 1969, 

Beckett himself stayed for a while at the 
Cidadela Hotel, in Cascais. Playwright and 
stage director Jorge Louraço took this 
biographic detail and turned it into fiction. 
In a bustling rehearsal room, a troupe of 
actors works industriously, expecting that 
Beckett will come to see them. Will he 
come? “Is he coming? – He says he will.” 
À Espera de Beckett is a smiling journey 
to an anxious country: Portugal. “It is a 
reflection on the longing to do nothing 
and on choosing between giving up and 
persevering”, says Jorge Louraço. And  
he adds: “In 1973, while dismantling the 
stage properties of Waiting for Godot,  
the characters realise there is still 
something to be done. Could it?”



“Língua é pano para mangas:/ Quem come chora por mais!/ Por palavra 
diferimos/ De outras vozes animais.” Cientes da “relação viva entre  
o músculo língua e a língua portuguesa”, Catarina Lacerda e Susana 
Madeira regressam à poesia lúdica e plástica de Regina Guimarães  
para sondarem e brincarem com essa relação, muscular e gramatical,  
em Das Línguas. Oito poemas do livro Comer a Língua são o mote  
e o veículo de uma leitura encenada em que a(s) língua(s) se solta(m)  
na musicalidade de jogos silábicos e métricos, expressões populares  
e trava ‑línguas. Esta “partitura intrincada de gestos, sons e imaginários”  
dá eco da plasticidade da língua portuguesa, da sua capacidade mutante 
e integradora de diferentes influências culturais. Em Das Línguas, 
as criadoras e intérpretes dão livremente à(s) língua(s), sem tento 
nela(s), num exercício dinâmico de desconstrução e desmultiplicação 
dos sentidos da gramática portuguesa. É do “gosto da fala” e do que 
com ela dizemos que se fala: “Pelo gosto da fala/ É que a gente se faz 
gente,/ Amando perdidamente/ Tudo quanto não nos cala.”

Teatro Carlos Alberto22 ‑26 jan 
ter+qui+sex tue+thu+fri 
15:00+21:00 
qua wed 11:00+19:00  
sáb sat 19:00 Das 

Línguas
a partir de poemas de from poems by Regina Guimarães 
criação e interpretação created and performed by  
Catarina Lacerda, Susana Madeira 

“The tongue is food for thought:/ You 
can never get enough!/ Our words set 
us apart/ From other animal voices.” 
Fully aware of the “lively relationship 
between the organ called tongue and the 
Portuguese tongue”, Catarina Lacerda 
and Susana Madeira return to the playful, 
versatile poetry of Regina Guimarães  
to explore and play around with that 
organic and grammatical relationship,  
in Das Línguas [On Tongues]. Eight poems 
from the book Comer a Língua provide 
inspiration for a staged reading where 
the tongue (as both organ and language) 
is set loose in the musicality of syllabic 
and metric games, popular sayings and 

tongue ‑twisters. This “intricate score 
of gestures, sounds and imaginative 
creations” echoes the plasticity of the 
Portuguese tongue, its ability to mutate 
and integrate a variety of cultural 
influences. The creators and performers  
of Das Línguas freely exercise their 
tongue(s) without a care in the world, in  
a dynamic exercise of deconstruction and 
de ‑multiplication of the various meanings 
in Portuguese grammar. The subject here 
is the “love of speech” and of what can 
be said with it: “It’s through the love of 
speech/ That we become fully people,/ 
Passionately loving/ All that keeps us 
talking.” 

produção executiva 
executive production 
Inês Gregório/Pé de Cabra, Lda.

produção produced by 
Teatro do Frio

estreia opening 19Nov2014 
Sala de Bolso da ASSéDIO (Porto)
dur. aprox. playing time 45’
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00



cenografia set design 
Ângela Rocha
figurinos costumes 
Rafaela Mapril
desenho de luz lighting design 
Pedro Domingos
desenho de som e sonoplastia 
sound design 
Sérgio Delgado
vídeo video 
TEMPER creative agency
direção musical musical direction 
Rita Nunes
direção vocal voice direction 
João Henriques
caracterização make ‑up 
Cidália Espadinha
assistência de encenação 
assistance direction 
Rafael Gomes 
Helena Canhoto 
Diana Vaz
assistência ao trabalho plástico 
e operação vídeo visual work 
assistance and video operation 
Daniela Cardante
Rita Capelo 
direção de produção
general production 
Pedro Domingos 
Ricardo Neves ‑Neves

Depois de terem encenado Um Conto de Natal de Charles Dickens, 
Maria João Luís e Ricardo Neves ‑Neves retomam a parceria com  
Alice no País das Maravilhas, a partir de Lewis Carroll. “Quem sou 
eu?”, é a pergunta ‑refrão que Alice constantemente se coloca na sua 
travessia pela wonderland, que é não só um lugar de maravilhamento 
mas sobretudo um espaço de questionamento de si: “Alice é Alices.”  
Potenciando esta cacofonia, os encenadores propõem uma 
representação de Alice por “um coro heterogéneo que, através da 
palavra falada e cantada, assume diferentes formas, ritmos e estados 
de espírito”. Nas suas várias combinações sonoras e visuais, essa massa 
mutante de atores/cantores vai transformando o próprio espaço ao 
ocupá ‑lo de forma diversa. Em Alice no País das Maravilhas, o palco‑
‑país é um “lugar fantástico, onde impera uma lógica absurda e paralela 
à do nosso quotidiano”. Um lugar de metamorfose, desviante de  
normas e de modelos de discurso, regido pela linguagem e espírito  
do nonsense: um espaço de liberdade e de procura da identidade.

Maria João Luís and Ricardo Neves‑
‑Neves follow their stage adaptation 
of Charles Dickens’ A Christmas Carol 
with Alice in Wonderland, after Lewis 
Carroll. “Who am I?”, is the question‑
‑refrain Alice keeps asking herself as she 
wanders through Wonderland, which 
is not so much a place of wonders as a 
space for questioning oneself: “Alice is 
Alices.” Heightening this cacophony, the 
stage directors offer a performance of 
Alice’s role by “a heterogeneous choir that, 
through spoken and sung words, takes 

on various forms, cadences and moods”. 
In its varied combinations of sounds and 
visuals, that mutant mass of actors/singers 
changes the space itself by occupying it 
in diverse ways. In Alice in Wonderland, 
the stage/country is “a fantastical place, 
ruled by an absurd logic that parallels our 
everyday lives”. A place of metamorphosis, 
deviant from norms and discourse models, 
ruled by the language and spirit of 
nonsense: a space of freedom and search 
for identity.

Teatro Nacional São João30 jan – 
10 fev feb 

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

30 jan qua wed 21:00
7 fev feb qui thu 15:00 
(sessão para escolas 
performance for schools)

encenação directed by Maria João Luís, Ricardo Neves ‑Neves
adaptação adapted by Ricardo Neves ‑Neves  
a partir de based upon Lewis Carroll

Alice no País  
das Maravilhas

interpretação cast  
Ana Amaral 
Beatriz Frazão 
Joana Campelo 
José Leite 
Leonor Wellenkamp Carretas 
Márcia Cardoso 
Maria João Luís 
Patrícia Andrade
Pedro Lacerda 
Rafael Gomes 
Sílvia Figueiredo  
e and 
Beatriz Maia 
Helena Caldeira 
Inês Dias  
(estagiárias do TNDM II 
TNDM II trainees)
com a participação de 
with the participation of Sinistro
orquestra (em distribuição) 
orchestra (tba)

produção produced by  
Teatro da Terra 
Teatro do Eléctrico
coprodução co ‑produced by 
Teatro Nacional D. Maria II 
Cine ‑Teatro Louletano 
TNSJ

estreia opening 27Dez Dec2018 
Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa)
dur. aprox. playing time 1:45
M/12 anos Ages 12 and up

Carta ‑Branca: 
Oficinas e Babysitting
Workshops and Babysitting
2 fev feb sáb sat 19:00
M/4 anos Ages 4 and up
inscrição fee € 2,50

Conversa  
pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 1 fev feb

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



É nos bastidores do circo tradicional que o coletivo Musgo monta a 
tenda de BREU, o seu novo espetáculo, com criação e direção artística 
de Joana Moraes. No universo do menos amado dos espetáculos de 
palco, a companhia reconhece uma metáfora que condensa conceitos 
a serem trabalhados: a precariedade destes artistas, o desdobramento 
das suas funções, a estigmatização com que frequentemente são 
vistos, uma profissionalização que lhes é negada. Com base no devising 
(o processo colaborativo de pesquisa e criação de raiz de material 
para cena, que o Musgo tem vindo a aprimorar) e inspirando ‑se em 
recolhas decorrentes de visitas a circos e conversas com estas trupes 
multidisciplinares – documentadas numa exposição fotográfica de 
Paulo Pimenta que acompanhará BREU –, Joana Moraes irá erguer 
o texto dramático, permeável também a referências do cinema e da 
fotografia sobre o circo. Entre o lado de lá e de cá da cortina, entre 
o glamour do espetáculo, as vicissitudes da intimidade e a crueza da 
realidade, BREU quer assumir uma abordagem tão humanista quanto 
humorística do que entre eles transita e contamina. Não querendo ser 
nem realista nem documental, é “um espetáculo sobre precariedade, 
dedicação e amor”.

Musgo went behind the scenes of 
traditional circus to raise the tent of 
BREU [PITCH], its new show, created and 
artistically directed by Joana Moraes. 
In the universe of this least ‑loved of 
stage productions, the company finds a 
metaphor that condenses several concepts 
to be explored: the precariousness of 
these performers, the various tasks 
they are called to fulfil, the stigma often 
impressed upon them, the professional 
status that is denied to them. Basing their 
work on “devising” (the collaborative 
process of research and creation from 
scratch of stage materials that Musgo has 
been developing) and drawing inspiration 
from various visits to circuses and talks 
with their multitasking troupes – all 

documented in a photographic exhibition 
by Paulo Pimenta that will be shown 
alongside BREU –, Joana Moraes will 
build up her dramatic text, which will 
also incorporate references from the 
cinema and circus ‑themed photography. 
Before and behind the curtain, between 
showbiz glamour, private vicissitudes and 
pitiless reality, BREU wishes to present a 
humanistic and humoristic approach to 
all that moves between these realms and 
contaminates them. Without pretensions 
to either realism or documentary value, 
this is “a show about precariousness, 
dedication and love”.

direção artística e criação 
creation and artistic direction  
Joana Moraes

estreia premiereTeatro Carlos Alberto14 ‑23 fev feb 
qua+sáb wed+sat 19:00 
qui+sex thu+fri 21:00 
dom sun 16:00BREU
construção de texto 
text construction 
Joana Moraes
cenografia set design 
Coletivo Monte
figurinos costumes 
Inês Mariana Moitas
desenho de luz lighting design 
Manuel Alão
sonoplastia sound design  
Joana Moraes 
João Pedro Brandão
produção executiva  
executive production  
Marta Lima

interpretação e cocriação  
co ‑creation and performance  
Ana Vargas  
Gilberto Oliveira 
João Pamplona 
Joana Carvalho
Sara Costa

coprodução co ‑produced by 
Musgo, TNSJ

dur. aprox. playing time 1:20
M/12 anos Ages 12 and up

Carta ‑Branca: 
Oficinas e Babysitting
Workshops and Babysitting
16 fev feb sáb sat 19:00
M/4 anos Ages 4 and up
inscrição fee € 2,50

Conversa  
pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 
15 fev feb

preço dos bilhetes 
ticket prices  € 10,00



Um gelado, o Baleizão, vendido numa cervejaria homónima de Luanda 
nos anos 70, é o agente desencadeador e aglutinador do espetáculo 
dirigido por Aldara Bizarro, que a ele simbolicamente pede o nome 
emprestado. Criado e interpretado a meias com Miguel Horta, 
Baleizão faz ‑se das memórias de infância convocadas pela troca 
de cartas, textos, desenhos e fotografias entre estes dois amigos 
separados e com vivências diferentes, a de Angola durante a guerra 
colonial e a de Lisboa, também marcada pelos sinais do Barlavento 
algarvio. Esta troca epistolar de recordações, que partilha duas 
histórias de vida, é um exercício de celebração da vida e de um valor, 
a memória, convocando o público para um mergulho pessoal nas suas 
próprias recordações. Na infância de Aldara Bizarro, o Baleizão era 
usado pela mãe para cotar o valor de custo das coisas impossíveis, 
daquelas que não tinha possibilidade de comprar. Mas em Baleizão, 
numa subtil inversão, é a memória o valor impossível de cotar: vale 
incontáveis Baleizões…

Teatro Carlos Alberto27 fev feb – 
2 mar 
qua ‑sex wed ‑fri 10:00+15:00 
sáb sat 19:00

interpretação e cocriação
co ‑created and performed by 
Aldara Bizarro
Miguel Horta

em coprodução com
in co ‑production with 
Museu do Dinheiro
apoio support 
SMUP – Sociedade Musical 
União Paredense

estreia opening 9Mai May2017 
Museu do Dinheiro (Lisboa)
dur. aprox. playing time 1:15
M/10 anos Ages 10 and up

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

conceção e direção created and directed by Aldara Bizarro 

Baleizão
O Valor da Memória

Baleizão, an ice cream that was sold in  
a beer ‑house with the same name in 1970s 
Luanda, is the overall inspiration and 
source of the title for this show directed 
by Aldara Bizarro. Created and performed 
in collaboration with Miguel Horta, 
Baleizão is made up of childhood memories 
brought up by the exchange of letters, 
texts, drawings and photos between these 
two separated friends with different life 
experiences, one in Angola during the 
Colonial War and the other in Lisbon, 
also marked by influences from Western 

Algarve. This epistolary exchange of 
memories, this sharing of two life stories, is 
a celebration of life and of a value, memory, 
inviting the public to a personal dive into 
their own reminiscences. In Aldara Bizarro’s 
childhood, the Baleizão was used by her 
mother as a unit to represent the price 
of things that were out of her purchasing 
power. But in Baleizão, thanks to a subtle 
inversion, memory is now the article 
beyond any price: it is worth countless 
Baleizões…



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

Foi uma das grandes surpresas de 2018 e regressa na primavera 
para uma curta temporada de apresentações. Ter Razão foi um 
encontro improvável que redundou numa descoberta feliz, onde duas 
companhias aparentemente inconciliáveis, o Ensemble – Sociedade  
de Actores e o Teatro da Palmilha Dentada, partilharam riscos e 
risos. O teatro também pode ser isto, um lugar de encontros e de 
humores inesperados entre artistas de distintas gerações e formações, 
deixando ‑se contaminar por modos de fazer diferentes, desafiando 
expectativas, cruzando públicos. Ter Razão é uma provocação, um 
divertimento sério sobre as pessoas e o seu quotidiano. Num palco  
que é uma cidade, onde uma mesa com rodas pode ser um carro  
e uma campainha de receção pode ser uma buzina, andamos às voltas 
com problemas de estacionamento, engarrafamentos monumentais  
e pessoas que se travam alegremente de razões. O dramaturgo e 
encenador Ricardo Alves conta ‑nos uma mesma história, neurótica  
e repetitiva, que se desdobra em diferentes pontos de vista. Quem  
tem razão? Quem não consegue deixar de ter razão?

Teatro Carlos Alberto7 ‑17 mar

música music 
Ricardo Pinto 
desenho de luz lighting design 
José Álvaro Correia
cenografia set design 
Sandra Neves
figurinos costumes 
Inês Mariana Moitas 

interpretação cast 
Emília Silvestre 
Jorge Pinto 
Ivo Bastos
Teresa Arcanjo

cocriação co ‑creation 
Ensemble
Teatro da Palmilha Dentada

coprodução co ‑produced by 
Ensemble – Sociedade de 
Actores, Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão, TNSJ

estreia opening 26Set Sep2018 
Teatro Carlos Alberto (Porto)
dur. aprox. playing time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

One of the great surprises of 2018  
returns in the Spring for a short series  
of performances. Ter Razão [Being Right] 
was an improbable encounter that led 
to a joyous discovery, as two apparently 
irreconcilable companies, Ensemble 
– Sociedade de Actores and Teatro da 
Palmilha Dentada, decided to share risks 
and laughs. The theatre can also be this,  
a place of encounters and unexpected fun 
between artists from different generations 
and backgrounds, who allow themselves 
to be influenced by different ways of doing 
things, challenging expectations, bringing 

distinct audiences together. Ter Razão is  
a provocation, a serious amusement about 
people and their everyday lives. On a stage 
that is a city, where a table on wheels can 
be a car and a reception bell a car horn, 
we wander through parking troubles, 
monumental traffic jams and people who 
joyously engage in arguments. Over and 
over again, playwright and stage director 
Ricardo Alves tells us the same neurotic 
and repetitive story, from a variety of 
perspectives. Who is right? Who cannot 
help but be right? 

Ter 
Razão
texto e encenação written and directed by  
Ricardo Alves

Língua Gestual 
Portuguesa  
+ Audiodescrição
Portuguese Sign Language 
+ Audio Description
13 mar qua wed 19:00

Carta ‑Branca: 
Oficinas e Babysitting
Workshops and Babysitting
16 mar sáb sat 19:00
M/4 anos Ages 4 and up
inscrição fee € 2,50

Conversa  
pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 
8 mar

preço dos bilhetes 
ticket prices  € 10,00



música music 
Carlos Guedes 
desenho de luz lighting design 
Rui Maia 
assistência de encenação 
direction assistance 
Carla Veloso
vídeo de cena video 
Igor Gandra (conceito concept), 
Riot Films (imagem e edição 
shooting and editing)
manipuladores puppeteers 
Carla Veloso 
Eduardo Mendes 
Fátima Fonte 
Hernâni Miranda
realização plástica 
visual direction 
Eduardo Mendes
Hernâni Miranda 

produção produced by 
Teatro de Ferro

estreia opening 22Mai May2014 
FIMFA (Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 50’
M/14 anos Ages 14 and up

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00

Mosteiro de São Bento da Vitória21 ‑23 mar
Sala do Tribunal
qui+sex thu+fri 21:00 
sáb sat 19:00

Olo é um solo sem “s” ou, melhor ainda, Um Solo Sobre um Solo. 
Nasceu da demorada convivência de Igor Gandra com uma marioneta 
num espaço vazio, o registo feito espetáculo do que se descobriu  
e inventou durante esse processo de escuta, de espera, de partilha.  
E de autoquestionamento: “Será que é possível representar o que 
acontece quando nos fechamos sozinhos numa sala de ensaios com  
o objetivo de criar uma coisa nova?” Ou, dito de um outro modo, mais 
inquietante ainda: “Estaremos realmente sozinhos quando estamos 
em cena a solo?” Olo também pode ser o nome do homenzinho que 
observamos em cena, como quem observa uma criança estranha que 
brinca com tudo e com nada. O uno e o múltiplo, mostrar e esconder, 
conter e ser contido, contar e ser contado são ideias em circulação 
nesta criação do Teatro de Ferro, onde se adivinham ressonâncias de 
universos tão distintos como os de Jorge Luis Borges, Andrei Tarkovski, 
Ágota Kristóf ou Heiner Müller.

Olo is a solo without an “s” or, better 
yet, A Solo on a Solo. It was born from 
the lengthy period of time Igor Gandra 
shared an empty space with a marionette, 
the recording ‑turned ‑show of what was 
discovered and invented during that 
process of listening, waiting and sharing. 
And also self ‑questioning: “Is it possible 
to represent what happens to you when 
you lock yourself alone inside a rehearsal 
room with the intention of creating 
something new?” Or, in other and even 
more disturbing words: “Are we really 

alone when we do a solo on stage?” Olo 
can also be the name of the little fellow 
we look at on the stage, like one looks at 
a strange child that plays with everything 
and nothing. The one and the many, 
showing and concealing, containing and 
being contained, telling and being told are 
concepts that run through this creation 
of Teatro de Ferro, in which echoes from 
the very different universes of Jorge Luis 
Borges, Andrei Tarkovski, Ágota Kristóf  
or Heiner Müller can be found.

encenação, cenografia e interpretação 
direction, set design and performance 
Igor Gandra

Olo: Um Solo 
Sobre um Solo



O Resto 
Já Devem 
Conhecer  
do Cinema 

de by Martin Crimp
encenação directed by Nuno Carinhas, Fernando Mora Ramos

Língua Gestual 
Portuguesa  
+ Audiodescrição
Portuguese Sign Language 
+ Audio Description
3 abr apr qua wed 19:00

Carta ‑Branca: 
Oficinas e Babysitting
Workshops and Babysitting
30 mar sáb sat 19:00
M/4 anos Ages 4 and up
inscrição fee € 2,50

Conversa  
pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 29 mar

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

É um herdeiro direto da “grega inquietação”, legado que reconhece 
e subverte, com insolência e maturidade, passe o paradoxo. Martin 
Crimp é um dos grandes dramaturgos contemporâneos. Em O Resto Já 
Devem Conhecer do Cinema (2013), regressa às páginas de As Fenícias, 
de Eurípides, projetando ‑as contra o pano de fundo de uma pergunta 
insidiosa: “Sim, como podem os mortos viver agora?” Vivem ainda 
Jocasta, Édipo, Antígona, Creonte, Etéocles, Polinices, os enigmas da 
Esfinge, o coro de raparigas fenícias, a guerra, a honra, a justiça, o caos, 
o sangue. Mas o agora de Crimp é o agora mesmo, a barbárie do nosso 
quotidiano, a Europa, “cidade” dividida, decadente e sob ameaça, como 
Tebas, habitada por personagens que o dramaturgo inglês olha com 
um sarcasmo temperado pelo humor. Os encenadores Nuno Carinhas 
e Fernando Mora Ramos reeditam a parceria testada em O Fim das 
Possibilidades, de Sarrazac (2015). Um monstro com quatro mãos e duas 
cabeças, capaz de afrontar e revolver as entranhas deste teatro político, 
dilemático, lúdico, palavroso, musical. Um teatro que muito duvida e 
que muito pergunta. “Onde está o mundo?” – “Que filme é esse que 
continuamente projetas no cinema deserto da minha cabeça?”

Teatro Nacional São João27 mar – 
14 abr apr
qua+sáb wed+sat 19:00 
qui+sex thu+fri 21:00 
dom sun 16:00
27 mar qua wed 21:00

He is a direct heir to the “Greek anxiety”, 
a legacy he acknowledges and subverts 
with insolence and maturity, paradoxical 
though that might seem. Martin Crimp 
is among the major contemporary 
playwrights. In The Rest Will Be Familiar 
to You from Cinema (2013), he returns 
to the pages of Euripides’ Phoenician 
Women, projecting them onto the 
backdrop of an insidious question: “Yes 
how can the dead live now?” They all 
still live, Jocasta, Oedipus, Antigone, 
Creon, Eteocles, Polynices, the riddles of 
the Sphinx, the choir of Phoenician girls, 

war, honour, justice, chaos, blood. Stage 
directors Nuno Carinhas and Fernando 
Mora Ramos revive a partnership already 
put to the test in Sarrazac’s O Fim das 
Possibilidades (2015). A four ‑handed, 
two ‑headed monster, prepared to attack 
and explore the entrails of this political, 
dilemmatic, playful, verbose, musical 
theatre. A theatre that doubts much 
and asks many questions. “Where is the 
world?” – “What film do you endlessly 
project in the deserted cinema of my 
mind?”

estreia premiere
english subtitles

a partir de after 
As Fenícias Phoenician Women 
de by Eurípides
tradução translated by 
Isabel Lopes

figurinos e cenografia 
costumes and set design 
Nuno Carinhas
desenho de som sound design 
Francisco Leal
desenho de luz lighting design 
Rui Monteiro
assistência de encenação
direction assistance 
Mafalda Lencastre

interpretação cast 
António Parra 
Ana Cunha 
Carlos Borges 
Fábio Costa 
Fernando Mora Ramos 
Isabel Lopes 
Joana Carvalho 
João Cardoso 
Jorge Mota 
Manuel Petiz 
Pedro Frias 
Sara Barros Leitão 
e and Mafalda Taveira 
Marta Taveira 
Sofia Guimarães 
Maria Luís Cardoso 
(coro choir)

produção produced by 
TNSJ
em colaboração com 
in collaboration with 
Teatro da Rainha

M/12 anos Ages 12 and up



Martin Crimp e Maria Sequeira Mendes, Fórum do Futuro 2018



Depois da estreia pouco antes do Natal, ouve ‑se de 
novo o realejo de Uma Noite no Futuro, essa espécie de 
máquina do tempo que aproxima dois dramaturgos que 
se revelam afinal afins, Gil Vicente e Samuel Beckett. 
Para o encenador Nuno Carinhas, estes dois autores 
são pedras basilares no seu trajeto, abordados já em 
anteriores espetáculos autónomos: Beiras, Breve Sumário 
da História de Deus e Alma, a partir de Vicente, e Todos 
os que Falam e Ah, os dias felizes, a partir de Beckett. 
Uma Noite no Futuro, ao associar três curtas peças de 
ambos, Velha Toada, A Última Gravação de Krapp e Auto 
da Fé, faz ‑se caixa ‑de ‑ressonância do que crepita no 
íntimo das suas personagens: a opacidade da memória 
e a luz da fé. As criaturas de Beckett, essa espécie de 
últimos seres na terra, sentem ainda vitalidade e desejo, 
esse “fogo” que Krapp diz ter em si e que não trocaria 
nem pelos seus “anos melhores”. Aos pastores de 
Vicente, no seu percurso do espanto ignorante inicial à 
melodia em “louvor a Deus” final, assoma também um 
fogo similar, que faz deles uma espécie de primeiros 
seres na terra. Entre uns e outros, ecos, rimas e melodias, 
luz e sombra, festa, solidão e silêncio: a vida, afinal.

2+3 fev feb Teatro Municipal 
Joaquim Benite (Almada)

Uma Noite  
no Futuro
textos de texts by Samuel Beckett e and Gil Vicente
encenação, cenografia e figurinos direction, 
set design and costumes Nuno Carinhas

Velha Toada The Old Tune 
(uma adaptação de an adaptation 
of La Manivelle, de by Robert 
Pinget) e and A Última Gravação 
de Krapp Krapp’s Last Tape,  
de by Samuel Beckett  
(tradução translation 
Francisco Luís Parreira)
Auto da Fé, de by Gil Vicente

conceito e dramaturgia 
concept and dramaturgy 
Nuno Carinhas 
Pedro Sobrado
desenho de som sound design 
Francisco Leal
desenho de luz lighting design 
Nuno Meira
realização de vídeo video 
Fernando Costa

interpretação cast 
Alberto Magassela 
João Cardoso
João Delgado Lourenço 
Paulo Freixinho
Sara Barros Leitão

produção produced by 
TNSJ

estreia opening 13Dez Dec2018 
Teatro Carlos Alberto (Porto)
dur. aprox. playing time 1:40
M/12 anos Ages 12 and up

After its premiere a little before Christmas, we hear 
again the barrel ‑organ of Uma Noite no Futuro 
[One Night in the Future], a sort of time machine 
that brings together two playwrights who actually 
have a lot in common: Gil Vicente and Samuel 
Beckett. Stage director Nuno Carinhas sees these 
two authors as cornerstones in the architecture 
of his work, where they have been separately the 
subject of several shows: Beiras, Breve Sumário da 
História de Deus and Alma, from Vicente, and Todos 
os que Falam and Ah, os dias felizes, from Beckett. 
Uma Noite no Futuro combines three short plays by 
these writers, The Old Tune, Krapp’s Last Tape and 
Faith, acting as a sounding board for what burns in 
the depths of their characters: the opaqueness of 
memory and the light of faith. Beckett’s creatures, 
those sort of last beings on Earth, still feel vitality 
and desire, that “fire” Krapp claims to have inside 
himself and which he would not trade even for his 
“best years”. In Vicente’s shepherds, during their 
progress from initial ignorant astonishment to the 
final melody in “praise to God”, a similar fire lights 
up, making them a sort of first beings on Earth. 
Between them there are echoes, rhymes and 
melodies, light and shadow, celebration, solitude 
and silence: life, after all. 

fora de portas
abroad



Alguém disse que editar peças de teatro durante a 
ditadura salazarista foi uma missão de “apóstolos”, isto 
é, de propagandistas dedicados e corajosos de ideias. 
As Leituras no Mosteiro promovem um périplo pelo 
mundo da edição dos anos 1950 ‑60, período que viu 
nascer algumas coleções de livros de bolso com títulos, 
autores e capas desafiantes. De entre esses “apóstolos” 
sobressai o controverso Luiz Pacheco, que dirigiu a 
partir de 1956, na editora Contraponto, a coleção Teatro 
no Bolso. Tirésias, o drama surrealista de Guillaume 
Apollinaire, o 17.º volume dessa coleção, é o nosso 
ponto de partida. A Prelo Editora e a Editorial Presença 
surgem ambas em 1960, com apostas consistentes  
no género dramático. Da primeira, integrada na  
coleção Repertório para um Teatro Atual, dirigida por 
Luiz Francisco Rebello, vamos ler Guilherme Tell Tem  
os Olhos Tristes, de Alfonso Sastre, peça do ciclo 
“Dramas da Revolução” do dramaturgo espanhol.  
Da segunda, escolhemos um volume da Coleção 
Presença, Joana d’Arc: A Cotovia, de Jean Anouilh,  
peça que se desenrola em torno do processo que conduziu  
a “Donzela de Orleães” à fogueira. Em abril, regressamos 
com mais títulos destas editoras. A 26 de fevereiro, 
promovemos uma sessão extraprograma, para ler textos 
feitos ao longo do primeiro semestre do curso de pós‑
‑graduação em Dramaturgia, recentemente criado pela 
ESMAE e de que o TNSJ e a RTP são parceiros ativos.

Mosteiro de São Bento da Vitória
Centro de Documentação

15 jan – 
19 mar  
ter tue 21:00

Leituras  
no Mosteiro

Edição de Bolso 
Pocket Edition
15 jan
Tirésias The Breasts of Tiresias
de by Guillaume Apollinaire

coordenação  
coordination  
Nuno M Cardoso 
Paula Braga
organização  
organisation  
TNSJ

entrada livre 
free entrance

Someone said that publishing theatre plays 
during the Salazarist dictatorship was a mission 
fit for “apostles”, which is to say, dedicated and 
courageous propagandists of ideas. Our Readings 
at the Monastery organise a tour of the Portuguese 
publishing world of the 1950s ‑60s, a time that 
witnessed the birth of a number of pocket ‑sized 
collections with challenging titles, authors and 
covers. Chief among these “apostles” was the 
controversial writer Luiz Pacheco, who in 1956 began 
editing, for the Contraponto publishing house,  
a collection named Teatro no Bolso [Theatre in the 
Pocket]. The collection’s 17th volume, Guillaume 
Apollinaire’s surrealist drama The Breasts of Tiresias, 
marks the beginning of our tour. 1960 saw the 
emergence of two new publishing houses, Prelo 
Editora and Editorial Presença, both of which put 
out a steady stream of dramatic literature. From 
Prelo’s collection Repertório para um Teatro Atual 
[Repertoire for a Modern Theatre], edited by Luiz 
Francisco Rebello, we will read Alfonso Sastre’s 
William Tell Has Sad Eyes, part of the Spanish 
playwright’s “Revolution Dramas” cycle. From 
Coleção Presença, we selected Jean Anouilh’s Joan 
of Arc: The Lark, a play that focuses on the trial that 
eventually led the “Maid of Orleans” to be burned at 
the stake. In April we will return, with more titles from 
these publishing houses. On the 26th of February, 
a special session will be dedicated to reading texts 
created during the first semester of a Dramaturgy 
postgraduate course recently created by ESMAE,  
of which both the TNSJ and RTP are active partners.

Guillaume Apollinaire 
Alfonso Sastre
Jean Anouilh 

19 fev feb
Guilherme Tell Tem os Olhos Tristes 
William Tell Has Sad Eyes 
de by Alfonso Sastre

19 mar
Joana d’Arc: A Cotovia 
Joan of Arc: The Lark 
de by Jean Anouilh

26 fev feb
Textos de alunos do curso de 
pós ‑graduação em Dramaturgia
Texts by the Dramaturgy 
postgraduate course students

Depois de, em setembro, terem participado na festa 
de abertura da temporada do TNSJ, Les Saint Armand 
regressam para um concerto que assinala o lançamento 
do seu novo álbum de originais, Na Memória da 
Paisagem, o primeiro de longa duração depois do EP 
Nó, de 2016. Os seus elementos são artistas associados 
da companhia A Turma, e este vínculo artístico entre 
a música e o teatro tem marcado um percurso de dez 
anos, que agora se oferece em disco, reunindo novas  
e velhas canções não ‑editadas. Assumindo o português, 
privilegiando o valor da palavra e uma essência 
acústica, a sua música tem raízes na folk e na canção 
de autor de dimensão coral, incorporando influências 
do jazz, bossa nova, rock ou pop. Les Saint Armand 
gravaram o novo álbum no histórico Convento de São 
Filipe Nery, a culminar uma residência artística em Trás‑
‑os ‑Montes. Eleitos pelo público como Banda Revelação 
e Melhor Concerto no Festival Bons Sons 2017, trazem 
agora Na Memória da Paisagem ao Salão Nobre do 
TNSJ, lugar invulgar mas perfeito para enquadrar  
o espírito teatral e musicalmente empático que  
sempre mora nas suas canções e concertos.

In September, they played at the opening party  
of the TNSJ’s new season; now, Les Saint Armand 
return with a concert that marks the launch of their 
new record, Na Memória da Paisagem, which 
follows the 2016 EP Nó. The band’s elements are 
also members of the A Turma company, and this 
artistic connection between music and theatre has 
been a feature of a ten ‑year career that now comes 
out as an album combining old and new previously 
unrecorded songs. They sing in Portuguese, 
highlighting the power of words and an essentially 
acoustic sound; their music is rooted in folk and 
in choral songwriting, while also opening itself to 
jazz, bossa nova, rock or pop influences. Les Saint 
Armand recorded their new album in the historic 
São Filipe Nery Convent, as the culmination of an 
artistic residency in Trás ‑os ‑Montes. After being 
awarded the Revelation and Best Concert prizes  
by the audience at the Festival Bons Sons 2017,  
they now bring Na Memória da Paisagem to the 
TNSJ’s Grand Hall, an unusual but perfect location 
for the theatrical and musically empathetic spirit 
that always presides over their songs and concerts.

Teatro Nacional São João16 fev feb
Salão Nobre 
sáb sat 19:00

desenho de luz 
lighting design 
Rui Monteiro
cenografia
set design 
Ana Gormicho
figurinos
costumes 
Sara Miro

Les Saint  
Armand

vozes e guitarras
voices and guitars 
André Júlio Teixeira 
António Parra
Tiago Correia
contrabaixo
bass player 
Aníbal Beirão

coorganização
co ‑organization 
A Turma, TNSJ

dur. aprox.
playing time 
1:00

preço dos bilhetes
ticket prices 
€ 5,00

concerto + 
lançamento  
de álbum
concert + 
record launch



Centro 
Educativo 
Educational 
Centre

Práticas Artísticas 
na Formação  
de Professores  
Artistic Practices  
in Teacher Training
Estas oficinas convocam práticas artísticas que 
convertem a sala de aula num lugar de interação, 
valorizando a aquisição de competências 
fundamentais na relação dos alunos com o mundo 
atual, tais como o questionamento, a reflexão,  
o debate, a crítica, a criatividade, a inovação,  
a variedade de linguagens. Promovem estratégias  
no sentido de tornar os conteúdos programáticos 
mais relevantes para os alunos, independentemente 
da disciplina ou área de estudos. Estabelecem  
uma relação próxima entre sentir, fazer e pensar,  
de forma a estimular a curiosidade, o espírito  
crítico e a criatividade, sublinhando a importância 
dos conteúdos das disciplinas no contexto dos  
interesses e motivações dos alunos. Nestas oficinas, 
trabalha ‑se o indivíduo em relação consigo  
e com os outros, o corpo sensorial e operacional,  
a oralidade, mecanismos de criação, o pensamento. 
Promove ‑se a fruição artística através de espetáculos 
que estabelecem pontes com os conteúdos 
programáticos.

These workshops rely on artistic practices that turn 
the schoolroom into a place of interaction, by laying 
stress on the acquisition of skills essential to the 
students’ relationship with the present ‑day world, 
such as inquiry, reflection, discussion, criticism, 
creativity, innovation and the various languages. 
Strategies are developed with the objective of 
making the curricular contents more relevant to 
the students, in whatever subject or study area. 
The workshops define a close relationship between 
feeling, doing and thinking, in order to stimulate 
curiosity, critical thinking and creativity, while 
highlighting how important the curricular contents 
are in the context of the students’ interests and 
motivations. Their study subjects are the individuals, 
in relation with themselves and others, the sensory 
and operative body, orality, the mechanics of 
creation, thought. Artistic enjoyment is promoted 
through shows that have connections with the 
curricular contents. 

conceção e orientação conception and guidance 
Nuno M Cardoso, Catarina Lacerda com with 
Rosário Costa, Magna Ferreira (voz voice),  
Samuel Guimarães (pensamento thinking)

duração duration 28 horas presenciais + 28 horas 
de trabalho autónomo 28 presential hours 
+ 28 hours of autonomous work
n.º máximo de participantes  
maximum number of participants 15
inscrição gratuita free registration

Teatro Carlos Alberto · Sala de Ensaios
12+26 jan; 9+23 fev feb; 9 mar 
10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30 

Oficina II Workshop II
Os professores inscritos nesta oficina deverão 
organizar uma vinda ao TNSJ com uma turma para 
assistir ao espetáculo Das Línguas (o preço dos 
bilhetes dos alunos não está incluído na oficina). 

Teachers inscribed in this workshop are expected 
to organise a visit to the TNSJ with their students 
to see a performance of Das Línguas (the price of 
the tickets for the students is not included in the 
workshop).

destinatários target professores do ensino 
secundário teachers in secondary education
inscrição fee gratuita free



Teatro Carlos Alberto ⋅ Sala de Ensaios 
2 mar · sáb sat 10:00 ‑13:00

Oficina de 
Micropedagogias 
Micropedagogies  
Workshop
Nesta ação de formação, apresentam ‑se estratégias 
pedagógicas a partir de práticas artísticas,  
designadas por “micropedagogias”, as quais  
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.

This training initiative focuses on a number  
of art ‑based pedagogical strategies, known  
as “micropedagogies”, whose aim is to enhance 
the learning of any curricular content, develop 
group dynamics and strengthen interpersonal 
relationships, besides fostering the students’ 
motivation, attention and focus in the schoolroom. 

conceção conceived by  
Nuno M Cardoso, Rosário Costa
orientação guidance Helena Silva, Rosário Costa

n.º máximo de participantes 
maximum number of participants 20
duração duration 3 horas hours
destinatários target professores dos ensinos 
básico e secundário teachers in primary and 
secondary education
inscrição fee € 10,00

Gil Vicente, 
visitações  
Gil Vicente, 
visitations
Em setembro passado, o Centro Educativo do 
TNSJ desafiou alunos e professores a desenvolver 
um projeto a partir do universo de Gil Vicente. 
Clubes de Teatro existentes nas escolas ou criados 
para o efeito iniciaram os trabalhos em novembro, 
contando com a coordenação artística de Nuno  
M Cardoso, a que se juntaram os artistas Sara Barros 
Leitão, Diana Sá, Manuel Tur e Olinda Favas. Nove 
escolas aceitaram o repto, envolvendo 166 alunos 
do 2.º e 3.º ciclos dos ensinos básico e secundário: 
Agrupamento de Escolas Clara de Resende (Porto), 
Agrupamento de Escolas do Cerco (Porto), Colégio 
de N.ª Sr.ª do Rosário (Porto), Colégio Efanor 
(Matosinhos), Escola EB 2 de Vila d’Este (V.N. Gaia), 
Escola Básica de Leça do Balio (Matosinhos), Escola 
Sec. Aurélia de Sousa (Porto), Escola Sec. Dr. Júlio 
Martins (Chaves) e Escola Sec. Inês de Castro  
(V.N. Gaia). No MSBV, a 1 e 2 de dezembro, teve 
lugar o Atelier 200, dirigido por Nuno Carinhas, 
Joana Providência e artistas associados ao projeto, 
com a participação dos alunos e professores 
inscritos. No final de março, o TeCA será o palco  
da apresentação pública dos múltiplos trabalhos 
agora em preparação nas escolas, consumados 
nessa altura em outras tantas formas disciplinares 
de visitar a obra de Gil Vicente. 

Last September, the TNSJ Educational Centre 
challenged students and teachers to develop 
a project out of Gil Vicente’s universe. Several 
Drama Clubs, either already existent or created 
for the purpose, began working on their projects 
in November, under the artistic coordination of 
Nuno M Cardoso, assisted by artists Sara Barros 
Leitão, Diana Sá, Manuel Tur and Olinda Favas. 
Nine primary and secondary schools accepted the 
challenge, which involves 166 students. On 1 and 
2 December, the São Bento da Vitória Monastery 
hosted Atelier 200, a workshop directed by Nuno 
Carinhas, Joana Providência and other artists 
associated with the project, which was attended by 
the students and teachers involved. In late March, 
TeCA will host the public presentation of the various 
projects now being developed at the schools, 
various ways of visiting Gil Vicente’s body of work.

coordenação artística artistic coordination  
Nuno M Cardoso com with Sara Barros Leitão, 
Diana Sá, Manuel Tur, Olinda Favas

destinatários target Clubes de Teatro das escolas, 
turmas ou grupos escolares Drama Clubs in 
schools, classes or school groups 
n.º máximo de participantes dos Clubes de Teatro 
maximum number of Drama Clubs’ participants 200
inscrição gratuita free registration

Calendário 
Calendar

jan – mar 
trabalho nas escolas 
work at schools

30+31 mar 
apresentação 
no TeCA 
presentation 
at TeCA



Leituras 
Dramatizadas 
Dramatised 
Readings
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,  
A Cruzada das Crianças de Afonso Cruz e 
O Príncipe Nabo de Ilse Losa 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, Afonso 
Cruz’s A Cruzada das Crianças and Ilse Losa’s 
O Príncipe Nabo 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.

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

local location sala de ensaios do TeCA  
ou outro a indicar TeCA rehearsal room  
or other to be announced
destinatários target alunos dos ensinos básico  
e secundário primary and secondary students
duração duration 3 horas hours
seg ‑sex mon ‑fri 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30
n.º máximo de participantes maximum number  
of participants uma turma one class
inscrição fee € 1,00 aluno student

Pedido de marcação prévia para  
centroeducativo@tnsj.pt. Prior appointment 
requested to centroeducativo@tnsj.pt.

Teatro Nacional São João ⋅ Sala Branca
19 jan, 2 fev feb, 30 mar · sáb sat 19:00

Teatro Carlos Alberto
12 jan, 16 fev feb, 16 mar  · sáb sat 19:00 

Carta ‑Branca 
Carte Blanche 
Oficinas e Babysitting 
Workshops and Babysitting

Duas vezes por mês, aos sábados ao fim da tarde, 
e enquanto os pais assistem ao espetáculo em 
cena, as crianças ficam numa das salas do teatro, 
desfrutando de uma carta ‑branca acompanhada 
para estarem, consigo próprias e com outras 
crianças. Nesta sala está ‑se. Sentado, deitado  
ou em pé, a brincar, a ler, a pintar, a ensaiar,  
a fazer ‑de ‑conta ou a não fazer nada, a “estar”.

Twice a month, on Saturday evenings, while their 
parents watch one of our shows, the children 
can stay in one of the theatre’s rooms, enjoying a 
supervised carte blanche to be by themselves or in 
the company of other children. It is a room for living, 
where they can sit, lie down or stand, play, read, 
paint, rehearse, play ‑act or simply do nothing, just 
“be” there. 

coordenação coordination 
Maria de La Salette Moreira

destinatários target M/4 anos Ages 4 and up
inscrição fee € 2,50

In a new edition of this workshop, Joana Providência 
shares her art, thus disclosing compositional and 
creative methods that are the foundations of her 
works and lead to choreographic improvisation 
and construction. By favouring an “analysis of 
the relationship between bodies and between 
them and space”, the choreographer reveals 
“work methodologies and proposals that promote 
experimentation and exploration, promoting dialogue 
between bodies and between bodies and space”.

orientação guidance Joana Providência

destinatários target M/12 anos Ages 12 and up
duração duration 6 horas hours
inscrição fee € 15,00 

Acessibilidades 
Accessibilities
Duas visitas ‑oficina de preparação dos espetáculos 
Otelo e O Resto Já Devem Conhecer do Cinema.  
Para grupos escolares ou associações de surdos, uma  
turma com participantes bilingues, surdos e ouvintes. 
Estas visitas ‑oficina realizam ‑se mediante marcação 
prévia, solicitada para centroeducativo@tnsj.pt. 

Two workshop/tours to the preparation of the  
shows Otelo and O Resto Já Devem Conhecer 
do Cinema. Aimed at school groups or deaf 
associations, a class with bilingual (deaf and  
normal ‑hearing) participants. These workshop/ 
tours demand a previous inscription: please  
contact centroeducativo@tnsj.pt. 

orientação guidance Laredo Associação Cultural
destinatários target uma turma ou um grupo 
bilingue, com participantes surdos e ouvintes
a bilingual class or group, including deaf  
and normal ‑hearing participants
n.º máximo de participantes
maximum number of participants 20
duração duration 1:30
inscrição fee gratuita free (mediante a compra  
de bilhete para o espetáculo upon purchasing  
a ticket for the show)

Atividades com um número limitado de participantes. 
Inscrição prévia junto do Centro Educativo:  
T 22 339 50 66 + centroeducativo@tnsj.pt.
Candidaturas e fichas de inscrição disponíveis  
em www.tnsj.pt (Centro Educativo).

All events have a limited number of participants, 
so a prior appointment must be made with 
our Educational Centre: T 22 339 50 66 + 
centroeducativo@tnsj.pt. 
Applications and registration forms available  
at www.tnsj.pt (Educational Centre).

Teatro Carlos Alberto · Sala de Ensaios
12 jan – 23 mar · sáb sat 15:00 ‑17:30

Clube de Teatro 

O TNSJ dá os primeiros passos para a formação de 
um Clube de Teatro, com o intuito de fazer dele um 
espaço de acolhimento, permanência e progressão 
de jovens atraídos por esta arte. Sob a orientação  
do ator Emílio Gomes, as improvisações a que os 
jovens vão ser desafiados, trabalhando o corpo e a 
voz, são o ponto de partida para criarem a história que 
querem contar e escrever, o teatro que querem fazer. 

The TNSJ takes its first steps towards the creation 
of a Theatre Club, which should become a space 
where young people attracted by this art will be 
welcomed, encouraged to stay and learn. Under  
the guidance of actor Emílio Gomes, the participants 
will be challenged to use their bodies and voices in  
a series of improvisations that will provide a starting‑
‑point for them to create the story they want to tell 
and write, the theatre they want to make. 

orientação guidance Emílio Gomes

destinatários target jovens dos 14 aos 18 anos
young people from 14 to 18 years old
duração duration 28 horas hours
inscrição fee € 35,00

Teatro Carlos Alberto · Sala de Ensaios
16 fev feb · sáb sat 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30

Oficina Pé de Dança
Numa nova edição desta oficina, Joana Providência 
parte da partilha da sua arte, desnudando métodos 
de composição e criação que estão na base dos 
seus trabalhos e que conduzem à improvisação e à 
construção coreográfica. Ao suscitar uma “análise 
da relação do corpo com o outro e dos corpos 
com o espaço”, a coreógrafa expõe “metodologias 
e propostas de trabalho que promovem uma 
experimentação e exploração, privilegiando o 
diálogo entre corpos e dos corpos com o espaço”.



O TNSJ já tinha um lugar de destaque na Poetria, essa 
minúscula (e, no entanto, imensa) livraria do Porto 
exclusivamente devotada à poesia e ao teatro, em cuja 
montra e estantes encontramos os títulos da coleção 
TNSJ na editora Húmus. Desde setembro de 2018, 
a livraria dirigida por Francisco Garcia Reis e Nuno 
Queirós Pereira ocupa um lugar de destaque no São 
João. Em dias de espetáculo, a Poetria habita o foyer 
do Teatro com um catálogo de obras que dialogam 
com a programação do TNSJ. Amigos da casa – leia ‑se: 
detentores do Cartão Amigo TNSJ – beneficiam de 10% 
de desconto em todos os títulos.

O ano de 2018 foi pródigo para a Coleção 
Teatro Nacional São João, que temos vindo 
a construir com a editora Húmus. Houve 
Molière (O Misantropo), Gombrowicz  
(Ivone, Princesa do Borgonha), Wedekind 
(Espírito da Terra + A Caixa de Pandora), 
Shakespeare (Otelo), Maria Velho da Costa 
(Madame) e Luigi Pirandello (O Barrete 
de Guizos e outras peças), em traduções 
assinadas por gente tão ilustre e capaz como 
Luísa Costa Gomes, Daniel Jonas ou Aires 
Graça. Numa coleção que segue a par e 
passo a programação do TNSJ, atentemos 
na disparidade de estilos, épocas, humores: 
clássicos e contemporâneos, norte e sul, 
tragédia e vaudeville, o homem com a flor 
na boca e a mulher que não gostava de 
procrastinar. O teatro é um lugar estranho  
e diverso e felizmente há livros que fixam  
essa estranheza e diversidade. À venda  
nas melhores livrarias. 

2018 was a generous year for the Teatro Nacional  
São João Colection, which we have been assembling  
in collaboration with the Húmus publishing house.  
We had new books by Molière (The Misanthrope), 
Gombrowicz (Ivona, Princess of Burgundia), Wedekind 
(Earth Spirit + Pandora's Box), Shakespeare (Othello),  
Maria Velho da Costa (Madame) and Luigi Pirandello  
(Cap and Bells and other plays), translated into Portuguese 
by such illustrious and capable people as Luísa Costa 
Gomes, Daniel Jonas or Aires Graça. This collection, 
which closely accompanies the TNSJ’s programming, 
offers a vast variety of styles, epochs, moods: classics and 
contemporaries, North and South, tragedy and vaudeville, 
the man with the flower in his mouth and the woman who 
did not like to procrastinate. The theatre is a strange and 
diverse place, and luckily there are books that reflect 
that strangeness and diversity. Available in the finest 
bookshops. 

A Poetria  
no São João

Coleção TNSJ 
na Húmus

Poetria at São João TNSJ’s collection at Húmus

The TNSJ already held pride of place at Poetria, 
that tiny (and yet immense) Porto bookshop entirely 
dedicated to poetry and drama: its window display 
and shelves regularly feature the TNSJ books 
under the Húmus imprint. Since September 2018, 
the library run by Francisco Garcia Reis and Nuno 
Queirós Pereira has been holding pride of place at 
the TNSJ. On performance days, Poetria inhabits  
the TNSJ hall, with a selection of books that engage 
in dialogue with the TNSJ’s programming. Friends  
of the TNSJ – i.e. holders of the TNSJ Friend Card  
– will enjoy a 10% discount on all titles. 

Horário de abertura 
(dias de espetáculo) 
Opening hours 
(performance days)
qua+sáb wed+sat 18:00
qui+sex thu+fri 19:00
dom sun 15:00

Informações e encomendas 
Information and orders
poetria ‑tnsj@tnsj.pt



A Igreja de São Bento da Vitória integra, desde 
setembro de 2018, a visita guiada ao MSBV. No seu 
conjunto, Igreja e Mosteiro constituem o maior edifício 
eclesiástico da cidade do Porto, construído nos séculos 
XVII e XVIII pelos monges da antiga Congregação 
Beneditina Portuguesa. Construção de grande riqueza 
arquitetónica e ornamental, da Igreja de São Bento da 
Vitória destacam ‑se o retábulo de talha da capela ‑mor, 
o magnífico órgão de tubos em talha e o coro alto, com 
os seus relevos narrativos da vida de São Bento. Da 
visita ao MSBV constam ainda o monumental Claustro 
Nobre, a sala do antigo Tribunal Militar, o Centro de 
Documentação do TNSJ e a exposição Noites Brancas. 
A visita guiada ao TNSJ, projetado há quase cem anos 
por Marques da Silva, continua a incluir as suas salas  
de espetáculos e ensaios, camarins e áreas técnicas.

The São Bento da Vitória Church became, in September 2018, a part 
of the guided tour of the São Bento da Vitória Monastery. This Church 
and Monastery make up the largest ecclesiastic complex in Porto, built 
during the 1600s and 1700s by the monks of the former Portuguese 
Benedictine Congregation. The Church’s architectural and ornamental 
wealth includes such elements as the gilded and carved altarpiece in  
its main chapel, a magnificent gilded and carved pipe organ and the 
choir loft, with its reliefs narrating the life of St Benedict. The MSBV 
guided tour also includes the monumental Grand Cloister, the room  
of the former Military Court, the TNSJ Documentation Centre and the 
Noites Brancas [White Nights] exhibition. The guided tour of the TNSJ, 
designed nearly a hundred years ago by Marques da Silva, will continue 
to highlight the theatre’s auditoriums and rehearsal rooms, dressing 
rooms and technical departments.

organização organisation 
TNSJ 
em parceria com in partnership with  
Direção Regional de Cultura do Norte, Mosteiro de Singeverga

Visitas 
Guiadas

Teatro  
Nacional  
São João

Guided Tours 

Mosteiro  
São Bento  
da Vitória

Público em geral
Teatro Nacional São João
De terça ‑feira a sábado, 
às 12:30, para um número 
não superior a 20 pessoas.
Preço: € 6,00 por pessoa.

Mosteiro de  
São Bento da Vitória
De segunda ‑feira a 
sábado, às 10:30 e às 
12:30, para um número 
não superior a 30 pessoas.
Preço: € 6,00 por pessoa.

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

As Visitas Guiadas 
em LGP ao TNSJ e 
ao MSBV realizam ‑se 
mediante marcação 
prévia, solicitada para 
centroeducativo@tnsj.pt.

Bilhete conjunto 
TNSJ+MSBV: € 10,00

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 Centro 
Educativo (T 22 339 50 66;  
endereço eletrónico 
centroeducativo@tnsj.pt).

General public
Teatro Nacional São João
From Tuesday to Saturday,  
at 12:30, for groups of  
up to 20 people.
Price: € 6,00 per person.

São Bento da Vitória 
Monastery
From Monday to Saturday, 
at 10:30 and 12:30, for 
groups of up to 30 people.
Price: € 6,00 per person.

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

The Guided Tours 
in Portuguese Sign 
Language to TNSJ  
and MSBV require prior 
appointment, requested to  
centroeducativo@tnsj.pt.

Joint ticket  
TNSJ+MSBV: € 10,00

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 
Educational Centre (call 
+351 22 339 50 66; e ‑mail 
centroeducativo@tnsj.pt).



Assinaturas  
Janeiro –  
Julho 2019

Subscriptions  
January –  
July 2019

5 espetáculos shows € 30,00

7 espetáculos shows € 45,00

10 espetáculos shows € 65,00

Assinaturas válidas para espetáculos em 
cena nas salas dos teatros São João e 
Carlos Alberto até julho de 2019. Deverão 
contemplar, no mínimo, 2 espetáculos no 
Teatro Carlos Alberto. The subscriptions 
are valid for shows held at the São João 
and Carlos Alberto theatres until July 
2019. They must be used for at least  
2 shows at Teatro Carlos Alberto.
A assinatura deverá ser trocada por 
bilhetes individuais. De forma a garantir  
a sessão e o lugar pretendidos, ela 
deverá ser trocada com a devida 
antecipação, até ao limite de lotação 
da sala. The subscription is to be 
exchanged for individual tickets.  
To ensure that the show’s hour and  
the seat are to your satisfaction, please 
exchange your subscription as soon as 
possible, within the limits of the room’s 
maximum capacity.
Campanha não acumulável com outros 
descontos, nem com o sistema de 
pontos do Cartão Amigo TNSJ. 
This campaign is not cumulative with 
other discounts, nor with the points 
system of the TNSJ Friend Card.

Cartão  
Amigo TNSJ

TNSJ  
Friend Card
We do our best to treat our friends well. 
We want to have them with us again 
and again, on all occasions – shows, 
workshops, conferences, readings, open 
rehearsals – and in all of our houses: 
Teatro São João, Teatro Carlos Alberto 
and São Bento da Vitória Monastery. 
That is why your Friend Card gives you 
so many benefits: discounts on the 
purchase of tickets, special conditions 
on picking up reserved tickets, 
invitations to open rehearsals and other 
activities, discounts on the purchase of 
books and DVDs, and other advantages. 

Application form: Ticket offices (TNSJ and 
TeCA)/Public Relations Dept. (T 22 340 19 56 + 
relacoespublicas@tnsj.pt).

Pela nossa parte, esforçamo‑nos por 
tratar bem os amigos. Queremos tê‑los 
connosco uma e outra vez, em todas 
as ocasiões – espetáculos, oficinas, 
conferências, leituras, ensaios abertos 
– e em qualquer uma das nossas casas: 
Teatro São João, Teatro Carlos Alberto 
e Mosteiro de São Bento da Vitória. Por 
essa razão, o Cartão Amigo confere‑lhe 
um conjunto de benefícios: descontos 
na aquisição de bilhetes, condições 
excecionais no levantamento de 
reservas, convites para ensaios abertos  
e outras atividades, descontos na compra 
de livros e DVD, entre outras vantagens.

Ficha de inscrição: Bilheteiras TNSJ e TeCA/
Dep. Relações Públicas (T 22 340 19 56 + 
relacoespublicas@tnsj.pt)

Na hora de batizar os renovados bares dos teatros São 
João e Carlos Alberto tropeçámos na “pança imensa” 
de Dom Ubu, personagem inventada pelo dramaturgo 
francês Alfred Jarry. Ubu existe porque tem barriga, 
porque é barriga: “Que superfície, senhores!” Os 
bares Ubu existem porque pensamos no conforto das 
barrigas de todos aqueles que nos visitam, antes e 
depois dos espetáculos. Creme de legumes, quiches, 
sandes, tartes, brigadeiros e outros doces. Servimos 
comida caseira nos bares que levam o nome de uma 
criatura icónica da universal casa do teatro. Comida 
feita cá em casa por gente desta casa. Com copos de 
vinho Niepoort ou de limonada na mão, os bares Ubu 
são lugares de encontro e de conversa, lugares onde 
gostamos de ficar sem andar com a barriga a dar horas. 
“Que estás a comer, Dom Ubu?”

Bar Ubu
Ubu Bar

At the time of naming the renovated bars of the 
São João and Carlos Alberto theatres, we stumbled 
upon the “huge belly” of Pa Ubu, the character 
created by French playwright Alfred Jarry. Ubu 
exists because he has a belly, because he is a belly: 
“What an expanse, gentlemen!” The Ubu bars exist 
because we think of the comfort of the bellies of 
all those who visit us, before and after the shows. 
Vegetable soup, quiches, sandwiches, pies and 
a variety of desserts. We serve home ‑made food 
in our bars, named after an iconic resident of the 
universal house of theatre; our food is made in our 
house, by our people. The Ubu bars are meeting‑
‑places where we can talk, holding glasses of 
Niepoort wine or lemonade in our hands, places 
where we enjoy spending time without ever going 
hungry. “What are you eating, Pa Ubu?”



Atendimento e Bilheteira
Reception and Box ‑office

Informações Information
800 ‑10 ‑8675 (Número grátis a partir 
de qualquer rede Toll ‑free number)
bilheteira@tnsj.pt

Terça ‑feira a sábado 
From Tuesday to Saturday
TNSJ
13:00 ‑19:00 (ou até às 19:30, nas quartas‑
‑feiras e sábados; ou 21:30, nos restantes 
dias em que há espetáculos em exibição)
13:00 ‑19:00 (until 19:30 on Wednesdays  
and Saturdays; or 21:30 on the other 
performance days)

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

Domingo Sunday
TNSJ/TeCA
14:00 ‑17:00

Bilhetes Tickets

 Condições especiais Special conditions

 desconto discount 30%
. Grupos (entre 10 e 20 pessoas)  

Groups (10 to 20 people) 
. Cartão Estudante Student Card
. Maiores de 65 anos Over 65 years old 
. Profissionais de Teatro  

Theatre Professionals
. Quarta ‑feira Wednesday 

 desconto discount 40%
. Grupos (+20 pessoas)  

Groups (+20 people) 

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

comprovativo) Unemployed  
(with supporting document)

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

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

Escolas Schools € 5,00 
Grupos de Teatro Amador  
Amateur Theatre Groups € 6,00

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

Preço do bilhete para espetáculos – IVA 
incluído à taxa de 13% Show ticket price – 
13% VAT rate added
Preço das atividades de cariz educacional  
e formativo – Isento de IVA Educational 
and training activities price – VAT free

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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Que filme é esse 
que continuamente 
projetas no cinema 
deserto da minha 
cabeça?




