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Teatro Carlos Alberto ⋅ 4 ‑8 abr apr
estreia premiere

A Minha Existência 
Involuntária na 
Terra
encenação direction Renata Portas
coprodução co ‑produced by Público 
Reservado, TNSJ

Teatro Nacional São João ⋅ 11 ‑22 abr apr

Ivone, Princesa  
de Borgonha
de by Witold Gombrowicz
encenação directed by António Pires
coprodução co ‑produced by Ar de Filmes/
Teatro do Bairro, TNSJ

Teatro Carlos Alberto ⋅ 19 ‑29 abr apr

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



Festival DDD – Dias da Dança 2018 
DDD – Days of Dance Festival 2018

Teatro Nacional São João ⋅ 27 ‑29 abr apr
estreia premiere

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

TNSJ ⋅ 28 abr apr

Masterclass Olga Roriz

Teatro Nacional São João ⋅ 4 ‑6 mai may

Impro Sharana
coreografia e interpretação performed and 
choreographed by Shantala Shivalingappa
criação musical musical creation Ferran Savall
coprodução co‑produced by [H]ikari – 
Compagnie Shantala Shivalingappa, Mercat 
de les Flors, Festival Temporada Alta, FIND – 
India ‑Europe Foundation for New Dialogues, 
CIMA – Fundació Centre Internacional de 
Música Antiga 

TNSJ ⋅ 6 mai may

Masterclass Shantala 
Shivalingappa

Teatro Nacional São João ⋅ 11 ‑13 mai may
estreia premiere

Rumor
direção direction Joana Providência
coprodução co ‑produced by ACE Teatro do 
Bolhão, Festival DDD – Dias da Dança, TNSJ

TNSJ ⋅ 12 mai may

Masterclass  
Joana Providência

Teatro Carlos Alberto ⋅ 10 ‑13 mai may 
estreia premiere

O Senhor Pina
texto text Álvaro Magalhães
encenação directed by João Luiz
coprodução co ‑produced by Pé de Vento, TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória 
17 ‑27 mai may

Maria
a partir de based upon Frei Luís de Sousa  
de by Almeida Garrett
direção direction Pedro Berdäyes
coprodução co ‑produced by Ensemble – 
Sociedade de Actores, Real Conservatorio 
Profesional de Danza “Mariemma”

Teatro Nacional São João ⋅ 31 mai may – 10 jun

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



Teatro Carlos Alberto ⋅ 13 ‑22 jun + 27 ‑30 jun 
estreia premiere

Lulu
de by Frank Wedekind
encenação directed by Nuno M Cardoso
produção produced by TNSJ

MSBV ⋅ 7+8 abr apr

Oficina Workshop  
Lulu

orientação guidance Nuno M Cardoso

FITEI – Festival Internacional de Teatro  
de Expressão Ibérica

Teatro Nacional São João ⋅ 14 ‑16 jun

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
apoio support Opart/Companhia Nacional  
de Bailado

Teatro Nacional São João ⋅ 20 jun

Mendoza
adaptação de adapted from Macbeth  
de by William Shakespeare
de by Antonio Zúñiga, Juan Carrillo
encenação directed by Juan Carrillo
produção produced by Los Colochos Teatro

Teatro Nacional São João ⋅ 6+7 jul
estreia premiere

La Donna di Genio 
Volubile
uma ópera de an opera by Marcos Portugal
direção artística artistic direction  
António Salgado
direção musical musical direction  
José Eduardo Gomes
encenação directed by António Durães
coprodução co ‑produced by Ópera Estúdio da 
ESMAE/Pós ‑graduação em Ópera e Estudos 
Músico ‑Teatrais da ESMAE, TNSJ

Teatro Carlos Alberto ⋅ 12 ‑22 jul
estreia premiere

A Chegada de um 
Comboio à Cidade 
texto e encenação written and directed by  
Luís Mestre 
coprodução co ‑produced by  
Teatro Nova Europa, TNSJ

As Escolas de Teatro no TNSJ  
Drama Schools at the TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória ⋅ 27+28 jun

PAP Balleteatro
produção produced by Balleteatro

Mosteiro de São Bento da Vitória ⋅ 10+11 jul

Tartufo
de by Molière
encenação direction Roberto Merino
produção produced by Escola Superior 
Artística do Porto/CESAP



Mosteiro de São Bento da Vitória ⋅ 29 jul

Território
coreografias choreographies Douglas Lee,  
Filipe Portugal
produção produced by Companhia Nacional  
de Bailado/Estúdios Victor Córdon

Mosteiro de São Bento da Vitória 
17 abr apr – 19 jun

Leituras  
no Mosteiro
Séneca, Jean Racine, Jean Anouilh

Mosteiro de São Bento da Vitória ⋅ 28 mai may 
lançamento de livro book launch

Teatro II 
de by Luís Mestre
edição published by Edições Húmus

Teatro Nacional São João/ 
Teatro Carlos Alberto ⋅ 9 ‑20 jul

Oficinas Workshops  
Verão no Teatro
orientação guidance   
Marta Freitas/Mundo Razoável



The first time Renata Portas was featured 

in the TNSJ programming took place under 

the aegis of Valère Novarina: A Cena (2014), 

which allowed her to “gaze into the abyss 

and turn the theatre inside out”. Now, she 

returns with A Minha Existência Involuntária 
na Terra [My Involuntary Sojourn on Earth], 

a show that seeks to make the stage “the place 

where we stand shoulder to shoulder with 

death, where we carry that fly in our coat, 

as Pirandello would say”. The title, swiped 

from the Italian playwright’s autobiography, 

conveys a pessimism that is a sign of both 

resilience and ferocious inventiveness. But 

let us not be misled: A Minha Existência 

Involuntária na Terra is not affiliated with 

so ‑called documentary or biographic 

theatre, and its sources are not exclusively 

Pirandellian. Instead, it grows out of dialogue 

or confrontation with texts by other writers, 

such as Robert Musil, Fyodor Dostoyevsky  

or Cesare Pavese. A discussion forum that  

carries within itself the vital ambition to create 

an “experiment in theatre”. The final word 

comes from Renata Portas: “A theatre that is 

linked with thought, philosophy, philology; 

a theatre that will put everything into question: 

the theatrical action, convention, that day  

we call Today.”

A Minha Existência 
Involuntária  
na Terra
encenação, dramaturgia e cenografia  
dramaturgy, direction and set design 
Renata Portas

Teatro Carlos Alberto4 ‑8 abr apr

A primeira vez de Renata Portas na programação do TNSJ fez ‑se 
sob a égide de Valère Novarina: A Cena (2014), se bem se recordam, 
permitiu ‑lhe “mirar o abismo e revolver o teatro do avesso”. Regressa 
agora com A Minha Existência Involuntária na Terra, espetáculo 
apostado em fazer do palco “o lugar onde ombreamos com a morte, 
onde trazemos essa mosca no casaco, como diria Pirandello”. O título 
foi desviado da autobiografia do dramaturgo italiano Luigi Pirandello, 
título que sinaliza um pessimismo que é a um tempo gesto de 
resiliência e de invenção feroz. Mas não nos desenganemos: A Minha 
Existência Involuntária na Terra não se inscreve na corrente do teatro 
documental ou biográfico, nem é tão ‑pouco uma construção feita a 
partir de uma matriz exclusivamente pirandelliana. Faz ‑se, sim, em 
diálogo ou confronto com textos de outros autores, como Robert Musil, 
Fiódor Dostoiévski ou Cesare Pavese. Um fórum de discussão que 
transporta dentro de si a ambição vital de construir um “teatro ‑ensaio”. 
A última palavra para Renata Portas: “Um teatro de braço dado com o 
pensamento, com a filosofia, a filologia, que interrogue, tudo: o gesto 
teatral, a convenção, o dia a que chamamos Hoje.”

a partir de textos de  
based upon texts by  
Luigi Pirandello 
Fiódor Dostoiévski 
Cesare Pavese 
Renata Portas 
Robert Musil
Philip K. Dick 
entre outros among others
tradução dos textos  
de Pirandello texts by  
Pirandello translated by  
Cláudia Coimbra

sonoplastia e composição  
music and sound design  
Pedro Sousa
figurinos costumes  
Jordann Santos
adereços props 
Inês Mota
desenho de luz  
lighting design  
Renata Portas 
Diogo Mendes
produção executiva  
executive production  
Mafalda Garcia

interpretação cast  
Jaime Monsanto 
João Tarrafa 
Pedro Manana  
e and Carlos Dias 
(desenho em cena  
live drawing)

coprodução co ‑produced by 
Público Reservado 
TNSJ

dur. aprox. playing time 2:30
M/16 anos Ages 16 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 10,00

qua ‑sex wed ‑fri 21:00  
sáb sat 19:00  
dom sun 16:00

estreia premiere





Oficina Criativa Creative Workshop

destinatários target crianças entre 6 e 12 anos  
children between 6 and 12 years old
15 abr apr ⋅ dom sun 16:00
inscrição fee € 2,50



Ivone, Princesa  
de Borgonha

Mimado pelos pais, o príncipe Filipe de Borgonha tem tudo e ainda 
pode ter mais. As mulheres mais belas, é só querê ‑las. Quando lê 
no horóscopo que as estrelas propícias lhe oferecerão “iniciativas 
de grande envergadura”, prepara ‑se para o encontro com o destino. 
Porque vai encalhar, horrivelmente excitado, numa aventesma queda  
e muda como Ivone? Nascido na Polónia em 1904, e exilado na Argentina 
durante mais de vinte anos, Witold Gombrowicz construiu uma obra 
original, inovadora, e “provocadora”, como ele próprio gostava de 
dizer. Mais conhecido pelos seus romances e contos, legou ‑nos três 
peças onde exercitou um pessoalíssimo “teatro de ideias”. Dividida em  
atos, à maneira clássica, Ivone, Princesa de Borgonha (1938) evolui 
num crescendo de bestialidade, selvajaria, idiotice e falta de sentido. 
“É um texto implacavelmente obtuso”, resume ‑o lapidarmente Luísa 
Costa Gomes, que o traduziu e o coloca agora nas mãos do encenador 
António Pires. E a tradutora acrescenta, como quem pergunta: “Que 
espécie de coisa é esta paródia de tragédia, que parece mais leve do 
que realmente é, bem mais profunda e complexa do que aparenta ser, 
talvez num movimento palaciano de dissimulação dos horrores sobre 
os quais assenta todo o poder…”

Spoiled by his parents, prince Philip of 

Burgundy has everything and more. The most 

beautiful women can be his; he only needs 

to say he wants them. When his horoscope 

tells him that favourable stars have “major 

ventures” in store for him, he prepares to 

meet his destiny. Why, then, does he end 

up stuck, and awfully aroused, with the 

silent, still, creepy Yvonne? Born in Poland 

in 1904, and exiled in Argentina for more 

than twenty years, Witold Gombrowicz 

created a body of work that is original, 

innovative, and “provocative”, to use his own 

term. Better known for his novels and short 

stories, he also left us three plays, in which 

he developed a highly personal “theatre of 

ideas”. Classically divided into acts, Ivone, 
Princesa de Borgonha [Yvonne, Princess of 

Burgundy, 1938] is a crescendo of bestiality, 

savagery, idiocy and nonsense. Luísa Costa 

Gomes, who translated it into Portuguese 

and now entrusts it to stage director António 
Pires, sums it up with the following words: 

“It is a relentlessly obtuse text.” And she 

adds: “What kind of thing is this parody of a 

tragedy, which seems lighter than it actually 

is, and is quite more deep and complex than 

it appears to be, like perhaps some palatial 

stratagem to conceal the horrors on which  

all power reposes…”

de by Witold Gombrowicz 
encenação directed by António Pires

Teatro Nacional São João11 ‑22 abr apr

tradução translated by  
Luísa Costa Gomes
cenografia set design  
João Mendes Ribeiro 
figurinos costumes  
Luís Mesquita 
adereços props  
Carla Freire 
desenho de luz  
lighting design  
Rui Seabra
música music  
Paulo Abelho
caracterização e produção 
executiva make ‑up and 
executive production  
Ivan Coletti
produtor producer  
Alexandre Oliveira 

interpretação cast  
Maria João Luís
Marcello Urgeghe
João Barbosa
Mário Sousa
Alexandra Sargento
Hugo Mestre Amaro  
Cláudia Alfaiate
Nuno Casanovas
Francisco Vista
Carolina Campanela

coprodução co ‑produced by  
Ar de Filmes/Teatro do Bairro   
TNSJ

estreia opening 21Mar2018 
Teatro do Bairro (Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:40
M/12 anos Ages 12 and up

english subtitles

Língua Gestual Portuguesa 
Portuguese Sign Language
22 abr apr ⋅ 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
11 abr apr ⋅ qua wed 21:00





Teatro Carlos Alberto19 ‑29 abr apr 

A Grande  
Vaga de Frio
com Orlando de Virginia Woolf

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

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

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

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

english subtitles

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

Orlando remains attractive. S/he has been 

thirty ‑six for at least a century. Is s/he a man? 

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

their genders, and yet s/he cannot be certain 

about them. Taking stock on her life as a 

married woman and a published poet, Orlando 

listens to the sound of the wind in the oak ‑tree, 

the same wind on which his/her husband 

sailed to Cape Horn. The cloud of humidity that 

suffuses everything in the 1800s thickens. But it 

was during the Great Frost that s/he was really 

(really?) happy, and Orlando prepares him/

herself for the return of the Great Ice Carnival… 

With dramaturgy by Luísa Costa Gomes and 

direction by Carlos Pimenta, A Grande Vaga  
de Frio [The Great Frost] evokes that 

“biography” Virginia Woolf created for  

a chameleonic and ever ‑youthful figure who 

whimsically changes his/her sex and identity:  

a young noble from the 1500s who lives through 

three centuries, reaching his/her peak as a 

female writer during Woolf’s own time. Orlando 

is another showcase for Emília Silvestre’s 

refined compositional sense and confident 

plasticity, continuing the dazzling series of 

monologues and solos that have marked the 

career of the Ensemble actress, from Frank 

McGuinness’ Baglady (2001) to Winnie in 

Beckett’s Happy Days (2013) or to Cocteau’s 

The Human Voice (2011). A few months after 

a successful first season in Lisbon and Porto, 

the longest and most incantatory love letter to 

literature can once again be read on stage,  

as an expression of love for theatrical liberality.

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



A Meio   
da Noite
Na obra de Olga Roriz, A Meio da Noite surge depois de Antes que 
Matem os Elefantes (2016) e de Síndrome (2017), espetáculos que 
falavam de guerra, destruição e reconstrução, num movimento  
que ia do exterior para o interior, do grito para o recolhimento. A Meio  
da Noite parece dar continuidade a esse caminho em direção a um 
território mais abstrato e introspetivo. O título reenvia ‑nos para a hora 
do lobo, essa hora entre a noite e o dia, quando todos os fantasmas  
se libertam, quando mais pessoas morrem e mais pessoas nascem.  
Eco ou reminiscência de A Hora do Lobo (1968), um dos mais impressivos  
títulos da filmografia de Ingmar Bergman, em cuja obra Olga Roriz  
mergulha agora em busca de inspiração e diálogo. A Meio da Noite 
poderia ser descrito como uma visita da coreógrafa portuguesa ao 
cinema do realizador sueco, esse “génio de todos os possíveis” que, 
para além dos corpos, nos deu a ver almas em filmes habitados por 
personagens modestas, misteriosas, abissais. “É nessa visão do 
realizador que me irei inspirar”, diz‑nos Olga Roriz, “nesses homens  
e mulheres assustadoramente reais, na solidão em luta constante  
com o interior, em busca incessante de entendimento de si próprios  
e dos outros.”

Within Olga Roriz’s body of work, A Meio 
da Noite [In the Middle of the Night] comes 

after Antes que Matem os Elefantes (2016) 

and Síndrome (2017), shows that spoke of war, 

destruction and rebuilding, in a movement 

from outside to inside, from a scream to 

seclusion. A Meio da Noite appears to 

continue that path towards a more abstract 

and introspective realm. Its title evokes the 

hour of the wolf, that time between night and 

day when all ghosts are set loose, when more 

people die and more people are born. It also 

echoes The Hour of the Wolf (1968), one of the 

most impressive films by Ingmar Bergman, into 

whose work Olga Roriz now plunges, in search 

of inspiration and dialogue. A Meio da Noite 

could be described as a visit by the Portuguese 

choreographer to the film work of the Swedish 

director, that “genius of all possibilities”, who, 

more than bodies, showed us souls in films 

peopled by humble, mysterious, unfathomable 

characters. Olga Roriz says: “I will draw 

inspiration from that director’s vision, from 

those frighteningly real men and women, 

in their solitude and constant conflict with 

the inside, as they ceaselessly search for 

understanding of themselves and others.” 

direção direction Olga Roriz

Teatro Nacional São João27‑29 abr apr estreia premiere

sex fri 22:00 sáb sat 19:00  
dom sun 17:00



A Meio   
da Noite

Dia Mundial da Dança
World Dance Day

seleção musical  
musical selection  
Olga Roriz 
João Rapozo e and 
intérpretes performers
cenografia set design  
Ana Vaz
figurinos costumes  
Olga Roriz
desenho de luz  
lighting design  
Cristina Piedade
vídeo video  
Olga Roriz 
João Rapozo
desenho de som   
sound design  
Sérgio Milhano

apoio dramatúrgico 
dramaturgical support  
Rita Calçada Bastos
apoio vocal vocal support 
João Henriques
tradução e elocução  
em sueco  
Swedish translation  
and utterance  
Birte Lundwall
assistência de ensaios 
rehearsal assistance  
Ricardo Domingos 
assistência de cenografia  
e figurinos  
costumes and set design 
assistance  
Rita Osório

interpretação cast  
André de Campos
Beatriz Dias
Bruno Alexandre
Bruno Alves
Catarina Câmara 
Francisco Rolo
Rita Calçada Bastos

coprodução  
co ‑produced by  
Companhia Olga Roriz, 
Teatro Municipal de 
Bragança, Teatro Municipal 
de Vila Real, TNSJ

dur. aprox. playing time 2:00
M/12 anos Ages 12 and up

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



músicos musicians 
Ferran Savall  
(guitarra e voz guitar and vocals) 
Jordi Gaspar 
(contrabaixo double ‑bass) 
David Mayoral  
(percussão drums) 
Nedyalko Nedyalkov  
(kaval – flauta flute) 
Driss El Maloumi  
(oud)
desenho de som e gestão  
sound design and management  
Jordi Rotès
desenho de luz lighting design  
Nicolas Boudier

coprodução coproduced by  
[H]ikari – Compagnie Shantala 
Shivalingappa (Nantes), Mercat de les 
Flors (Barcelona), Festival Temporada 
Alta (Girona), FIND – India ‑Europe 
Foundation for New Dialogues (Roma),   
CIMA – Fundació Centre Internacional  
de Música Antiga (Barcelona)

estreia opening 7Dez2014  
Teatre de Salt (Girona)
dur. aprox. playing time 1:20
M/6 anos Ages 6 and up

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



Teatro Nacional São João4 ‑6 mai may
sex fri 22:00 sáb sat 19:00  
dom sun 17:00

Na génese de Impro Sharana mora uma jubilosa possibilidade 
de tradução simultânea. Ela fala silenciosamente com o corpo. 
Ele improvisa uma banda sonora imaginária para esse corpo em 
movimento. Ele é Ferran Savall, guitarrista e cantor de origem catalã, 
cultor de música improvisada e frequentador das músicas do mundo. 
Ela é Shantala Shivalingappa, bailarina nascida no Sul da Índia mas 
criada no coração da Europa, alguém que cresceu com os rigores e os 
esplendores do “kuchipudi”, um estilo de dança clássica indiana, mas 
que tem vindo a trabalhar com alguns dos nomes fundamentais das 
artes performativas ocidentais, como Maurice Béjart, Peter Brook, 
Pina Bausch ou Sidi Larbi Cherkaoui. Na companhia de quatro músicos 
de várias latitudes geográficas, Ferran e Shantala encontram ‑se neste 
concerto coreografado que acontece no interior de uma cenografia 
que recria uma íntima e acolhedora sala de estar. Mais do que um 
encontro de culturas e de tempos – o ocidente e o oriente, o ancestral 
e o contemporâneo –, Impro Sharana é um encontro de amigos que 
decorre sob os bons auspícios de Shiva, o deus hindu da dança  
e do movimento…

coreografia e interpretação  
performed and choreographed by Shantala Shivalingappa
criação musical musical creation Ferran Savall

Impro Sharana is based on a joyous form of 

simultaneous translation. She speaks silently 

with her body. He improvises an imaginary 

musical accompaniment for that body in 

motion. He is Ferran Savall, a guitarist and 

singer of Catalan descent, maker of improvised 

music and lover of the world’s musics. She 

is Shantala Shivalingappa, a dancer born 

in Southern India but raised in the heart of 

Europe; she grew up amidst the rigours and 

splendours of “kuchipudi”, a form of classic 

Indian dance, but has since worked with some 

of the most important names in Western 

performative art, such as Maurice Béjart,  

Peter Brook, Pina Bausch or Sidi Larbi Cherkaoui. 

Accompanied by four musicians from various 

parts of the globe, Ferran and Shantala meet 

in this choreographed concert that takes place 

within a stage set that recreates an intimate 

and cosy living room. More than a meeting 

of cultures and times – West and East, the 

ancestral and the contemporary –, Impro 

Sharana is a meeting of friends that develops 

under the good auspices of Shiva, the Hindu 

god of dance and movement… 

Impro 
Sharana



Quinze anos depois de Pioravante Marche de Samuel Beckett (2003), 
a coreógrafa Joana Providência regressa à programação do TNSJ 
com Rumor, espetáculo que se inscreve num ciclo de criações que 
têm como referentes obras de artistas plásticos contemporâneos. 
Relembremos Mão na Boca (2004), onde evocou o universo 
ficcional de Paula Rego, ou Terra Quente Terra Fria (2011), onde 
visitou a pintura de Graça Morais. Agora, parte da obra do pintor, 
escultor, fotógrafo e realizador francês Christian Boltanski, génio 
multiforme que vem construindo um universo criativo centrado 
na sua vida pessoal (real e ficcionada), trabalhando temas como 
a infância, a morte e o esquecimento. É dele esta frase lapidar: 
“Somos importantes, porque somos únicos, mas ao mesmo tempo 
somos facilmente esquecidos.” Rumor propõe ‑nos uma viagem pela 
memória e pela identidade, pelas “pequenas histórias” que há dentro  
da História. Ao sondar as relações entre a experiência íntima e o devir 
coletivo, Rumor procura ainda, nos registos e testemunhos de presos 
políticos portugueses, encontrar um reflexo vivo do contexto social  
e político de uma ditadura.

Teatro Nacional São João11 ‑13 mai may
sex fri 22:00 sáb sat 19:00  
dom sun 17:00

estreia premiere

Fifteen years after her production of Samuel 

Beckett’s Pioravante Marche [Worstward Ho, 

2003], choreographer Joana Providência 

returns to the TNSJ programming with Rumor, 

a show that is part of a cycle of creations 

inspired by works by contemporary visual 

artists, like Mão na Boca (2004), where she 

evoked Paula Rego’s fictional universe, 

 or Terra Quente Terra Fria (2011), where she 

visited the paintings of Graça Morais. Now, 

she takes as her starting ‑point the work of 

French painter, sculptor, photographer and 

film director Christian Boltanski, a multiform 

genius who has been developing a creative 

universe centred on his (real and fictional) 

personal life. He once memorably stated:  

“We are important because we are unique,  

but on the other hand we are easily forgotten.” 

Rumor takes us on a journey through memory 

and identity, through the “small stories”  

that exist inside History. Rumor explores the 

interactions between intimate experience  

and collective becoming, and tries to find a 

living reflection of a dictatorship’s social and 

political context in records and testimonies  

by Portuguese political prisoners.

Rumor
direção direction Joana Providência



apoio dramatúrgico 
dramaturgical support  
Raquel S.
música music  
Pedro “Peixe” Cardoso
espaço cénico e vídeo  
set design and video 
Cristóvão Neto
figurinos costumes  
Lola Sousa
desenho de luz  
lighting design  
Cárin Geada
direção de produção  
general production  
Glória Cheio

interpretação e co ‑criação  
co ‑created and performed by  
António Júlio 
João Vladimiro 
Liliana Garcia 
Maria do Céu Ribeiro;  
Liliana Oliveira 
Magda Almeida  
(estagiárias trainees)

coprodução co ‑produced by  
ACE Teatro do Bolhão   
Festival DDD – Dias da Dança 
TNSJ
apoio support 
23 Milhas – Região de Ílhavo

dur. aprox. playing time 50’
M/12 anos Ages 12 and up

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

Oficina Criativa  
Creative Workshop

destinatários target  
crianças entre 6 e 12 anos 
children between 6 and 12 
years old
13 mai may ⋅ dom sun 17:00
inscrição fee € 2,50



destinatários target  
público em geral, maiores  
de 12 anos general public,  
ages 12 and up
n.º de participantes  
number of participants
50 (máximo maximum)
inscrição fee gratuita free 
mediante apresentação  
de bilhete para o espetáculo  
A Meio da Noite  
upon presentation of ticket  
to the A Meio da Noite show

Olga Roriz
Teatro Nacional São João

Masterclasses

Teatro Nacional São João

28 abr apr

6 mai may

sáb sat 14:30 

dom sun 12:00 ‑13:30

O cinema de Ingmar Bergman foi o rastilho criativo de A Meio da Noite 
e Olga Roriz passeará por ele nesta masterclass. Mas a coreógrafa 
visitará outros autores e outras obras, partilhando connosco o seu 
idiossincrático processo de criação. Um percurso que se fará por 
dentro e por fora do pensamento, sempre com os intérpretes e  
os afetos – “a mais secreta intimidade” – no centro das operações.

Ingmar Bergman’s film work provided the creative fuse for A Meio da Noite, and Olga Roriz will 

explore it during this masterclass. But the choreographer will also visit other authors and works, 

sharing with us her idiosyncratic creative process. This journey will be made in thought and out of 

it, always with performers and affections – “the most secret intimacy” – at the centre of operations.

Shantala Shivalingappa destacou ‑se, com os seus solos, do conjunto 
de dezasseis bailarinos que deram corpo a Bamboo Blues, uma das 
peças de Pina Bausch que integraram o projeto Odisseia em 2011. Neste 
regresso ao TNSJ, a bailarina e coreógrafa acompanha Ferran Savall 
em Impro Sharana e promove uma masterclass centrada no “despertar 
da consciência do corpo e da voz”, partindo de pequenos gestos e de 
algumas técnicas de canto clássico do Sul da Índia.

Shantala  
Shivalingappa

destinatários target  
estudantes ou profissionais 
com prática avançada  
em Dança advanced Dance 
students or professionals
n.º de participantes  
number of participants  
15 (mínimo minimum)  
20 (máximo maximum)
inscrição fee gratuita free 
mediante apresentação de 
bilhete para o espetáculo  
Impro Sharana  
upon presentation of ticket  
to the Impro Sharana show

Shantala Shivalingappa’s solos made her stand out from the group of sixteen dancers that 

performed Bamboo Blues, one of the pieces by Pina Bausch that were presented within our 

Odisseia project, in 2011. In her return to the TNSJ, the dancer and choreographer works alongside 

Ferran Savall in Impro Sharana and organises a masterclass focused on “awakening body and voice 

consciousness”, using as its starting ‑points a number of small gestures and some classic singing 

techniques from Southern India.



Teatro Nacional São João12 mai may
sáb sat 14:30 ‑16:30

destinatários target  
público em geral, maiores  
de 12 anos general public,  
ages 12 and up
n.º de participantes  
number of participants
15 (máximo maximum)
inscrição fee  
gratuita free mediante 
apresentação de bilhete  
para o espetáculo Rumor  
upon presentation of ticket  
to the Rumor show

—

Mais informações e inscrições 
More Info and inscriptions 
relacoespublicas@tnsj.pt

One day after the world premiere of Rumor, Joana Providência will share with the public her 

compositional and creative methods. Using an analysis of the show as her starting ‑point, the 

choreographer will discuss the work methodologies and proposals that were at the source of the 

materials that eventually became Rumor, providing the participants in this workshop with a space 

for exploration and experimentation.

Um dia após a estreia absoluta de Rumor, Joana Providência partilha 
com o público os seus métodos de composição e criação. Partindo 
de uma análise do espetáculo, a coreógrafa expõe as metodologias e 
propostas de trabalho que estiveram na origem do material que acabou 
por se fixar em Rumor, promovendo junto dos participantes desta 
oficina um espaço de exploração e experimentação.

Joana Providência



Este senhor gostava muito de gatos, “em cada gato há outro gato”,  
e adorava deixar as palavras a falar sozinhas. Manuel António Pina 
foi muitas coisas, e algumas delas ao mesmo tempo, como criança, 
poeta, jornalista, advogado, cronista ou dramaturgo. Foi também 
um dos membros fundadores do Pé de Vento, coletivo que completa 
em 2018 quarenta anos de atividade e lhe dedica O Senhor Pina, 
espetáculo ‑homenagem a um cúmplice de muitas aventuras teatrais. 
Encenado por João Luiz, diretor artístico da companhia aniversariante, 
O Senhor Pina parte do livro com o mesmo nome publicado em 2013, 
com texto de Álvaro Magalhães e desenhos do pintor Luiz Darocha. 
Nele, contam ‑se “maneiras de ser” e episódios da vida de um autor 
que aqui nos é revelado na companhia do seu herói, o ursinho Puff 
de As Aventuras de Joanica Puff. “Como é que um poeta com muitos 
miolos admirava tanto um urso com poucos miolos?”, pergunta Álvaro 
Magalhães. O Senhor Pina conta ‑nos “um bocadinho” desta grande 
história cheia de pequenos segredos, “sonhos de glória, esperanças, 
ânsias”. Mas contem também com uns pozinhos de “melancolia”  
e algumas “recordações de infância”. Esta homenagem a Manuel António 
Pina salta para fora do palco no dia 12 de maio, com a realização de 
uma conversa sobre a sua obra dramática.

Teatro Carlos Alberto10 ‑13 mai may 

dramaturgia dramaturgy  
Maria João Reynaud
cenografia set design  
João Calvário
figurinos costumes  
Susanne Rösler
composição musical music 
Pedro Junqueira Maia
desenho de luz lighting design 
Rui Damas
ilustrações illustrations  
Luiz Darocha

interpretação cast  
Patrícia Queirós 
Jorge Mota  
e músico a designar  
and tba musician

coprodução co ‑produced by  
Pé de Vento 
TNSJ

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

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

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 10,00

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

estreia premiere

O Senhor Pina 
texto text Álvaro Magalhães
encenação directed by João Luiz

Mr. Pina liked cats very much, “in each cat 

there is another cat”, and he loved to let the 

words speak for themselves. Manuel António 

Pina was many things, some of them at the 

same time: a child, a poet, a journalist, a lawyer, 

a columnist, a playwright. He was also a 

founding member of Pé de Vento, and now, 

as the company commemorates its fortieth 

anniversary, it dedicates to him O Senhor Pina 
[Mr. Pina], a show ‑tribute to a companion of 

many theatrical adventures. Staged by João 
Luiz, artistic director of Pé de Vento, O Senhor 

Pina uses as its springboard the book with the 

same title that was published in 2013, with 

text by Álvaro Magalhães and illustrations 

by painter Luiz Darocha. In it are described 

“ways of being” and episodes from the life 

of an author who is here revealed to us in 

the company of his hero, Winnie ‑the ‑Pooh. 

“How could a poet of so much brain admire so 

much a bear of very little brain?”, asks Álvaro 

Magalhães. O Senhor Pina tells us “a little bit” 

of this great story filled with small secrets, 

“dreams of glory, hopes, longings”. But there 

will also be some sprinklings of “melancholy” 

and “childhood memories”. This tribute to 

Manuel António Pina will leap out of the stage 

on 12 May, when a debate on his dramatic work 

will be held. 



TeCA/Sala de Vidro 
12 mai may ⋅ sáb sat 15:00

Conversa Debate  
Manuel António Pina

com with Álvaro Magalhães, Maria João Reynaud,  
João Luiz, Sara Reis da Silva

entrada livre free entrance





O Ensemble regressa a Frei Luís de Sousa, uma obra política que sonda 
uma psicopátria, a nossa, obcecada com o passado e com a culpa, 
mas também um melodrama familiar, íntimo e delicado como poucos. 
Madalena (2013), o espetáculo que inaugurou esta relação, incidia 
sobre D. Madalena de Vilhena, epicentro de todos os temores que 
assombram a obra ‑prima de Almeida Garrett. Maria coloca ‑nos sob 
a influência de Maria de Noronha, uma rapariga que “compreende 
tudo”, personagem trágica que morre de “vergonha”, alienada pela 
febre, culpada de não ter culpa. Se Madalena traçava uma tangente 
ao formato de concerto rock, Maria arrisca uma incursão no território 
da dança, promovendo o encontro de bailarinos do Real Conservatorio 
Profesional de Danza “Mariemma” – uma centenária e vanguardista 
instituição espanhola – com o músico Ricardo Pinto e os atores Emília 
Silvestre e Jorge Pinto. Dirigido pelo coreógrafo Pedro Berdäyes,  
o espetáculo chega ao Porto depois de se ter estreado em Madrid, 
dando corpo a uma cimeira ibérica com duas estruturas de criação 
artística atraídas pelo fascínio imorredoiro de Maria de Noronha.  
“Anda cá, Maria, conta‑me do teu jardim. Que flores tens tu agora?”

Mosteiro de São Bento da Vitória17 ‑27 mai may

Maria
qua+sáb wed+sat 19:00 
qui ‑sex thu ‑fri 21:00  
dom sun 16:00
18 mai may ⋅ sex fri 15:00+21:00

a partir de based upon Frei Luís de Sousa, de by Almeida Garrett
direção e cenografia direction and set design Pedro Berdäyes

música music
Ricardo Pinto
figurinos costumes  
Cátia Barros
desenho de luz  
lighting design  
José Álvaro Correia
desenho do som sound design 
Ricardo Oliveira

interpretação cast  
bailarinos do dancers of the  
Real Conservatorio Profesional 
de Danza “Mariemma”   
Emília Silvestre 
Jorge Pinto  
(atores actors)  
Ricardo Pinto  
(músico musician)

coprodução co ‑produced by 
Ensemble – Sociedade de 
Actores, Real Conservatorio 
Profesional de Danza 
“Mariemma”  
(Espanha Spain)

estreia opening 11Mai2018  
Real Conservatorio Profesional 
de Danza “Mariemma” (Madrid)
dur. aprox. playing time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 10,00

The Ensemble company returns to Frei Luís 

de Sousa, a political work that examines our 

psychotic homeland, obsessed with its past 

and guilt, but also a highly intimate and gentle 

family melodrama. Madalena (2013), the show 

that opened this relationship, focused on 

Dona Madalena de Vilhena, that epicentre of 

all the tremors that haunt Almeida Garrett’s 

masterpiece. Now, Maria brings us under 

the influence of Maria de Noronha, a girl who 

“understands everything”, a tragic character 

who dies of “shame”, driven insane by fever, 

guilty of being guiltless. While Madalena  

drew close to rock concert territory, Maria  

dares to explore the territory of dance, 

bringing dancers from the Real Conservatorio 

Profesional de Danza “Mariemma” – a centenary 

Spanish avant ‑garde institution – together  

with musician Ricardo Pinto and actors  

Emília Silvestre and Jorge Pinto. Directed by 

choreographer Pedro Berdäyes, the show 

comes to Porto after its premiere in Madrid, 

an Iberian summit meeting of two artistic 

creation structures drawn together by Maria 

de Noronha’s deathless fascination. “Come, 

Maria, tell me about your garden. What flowers 

do you have now?”



Montanha ‑Russa

encenação directed by 
Miguel Fragata
dramaturgia dramaturgy  
Inês Barahona
música original music  
Hélder Gonçalves
movimento movement  
Marta Silva
desenho de som  
sound design  
Nelson Carvalho
desenho de luz  
lighting design  
José Álvaro Correia
cenografia set design  
F. Ribeiro
figurinos costumes  
José António Tenente

vídeo video  
Henrique Frazão
produção executiva  
executive production  
Sara Cipriano  
(Formiga Atómica)

interpretação cast  
Anabela Almeida  
Bernardo Lobo Faria   
Carla Galvão 
Miguel Fragata e and  
Hélder Gonçalves   
Manuela Azevedo 
Miguel Ferreira 
Nuno Rafael  
(música ao vivo live music)

coprodução co ‑produced by  
Formiga Atómica 
Teatro Nacional D. Maria II 
Teatro Virgínia 
TNSJ
coprodução na fase de 
pesquisa coproduction 
during research  
Festival Terres de Paroles 

estreia opening 9Mar2018 
Teatro Nacional D. Maria II 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:30
M/12 anos Ages 12 and up

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

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

de by Inês Barahona  
e and Miguel Fragata/Formiga Atómica



Antes de escalarem esta Montanha ‑Russa, Inês Barahona e Miguel 
Fragata quiseram saber das palavras e das ideias dos adolescentes. 
Recolheram diários, letras, imagens, canções, provocaram perguntas 
e recolheram respostas sobre as suas vidas e visões do mundo. 
Montanha ‑Russa é uma digressão sobre a adolescência com muita 
música dentro. À dupla da companhia Formiga Atómica juntou ‑se 
Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves, o duo dinâmico da banda 
portuense Clã. Juntos, constroem um espetáculo em que o teatro 
e a música disputam o palco, desafiando as convenções do “teatro 
musical” como quem desafia as leis da gravidade num loop. Mas desafia 
também os lugares ‑comuns da adolescência, esse lugar de fronteira  
e de passagem que é aqui observado a partir de uma perspetiva íntima 
e confessional, uma dimensão secreta, privada, interior, mas que vive 
no desejo de ganhar um palco onde se possa exibir. Montanha ‑Russa 
é assim uma espécie de diário deixado em cima da mesa, o diário 
destilado nas redes sociais ou o diário perigosamente transportado 
para o liceu: uma intimidade a gritar “leiam ‑me!”, uma geração  
a querer fazer ‑se ouvir, ao som da música. Este projeto completa ‑se  
com a exibição de Canção a Meio, um filme de Maria Remédio que 
documenta o longo processo de criação do espetáculo, e com a  
festa Teen Friendly, onde não faltará muita animação para celebrar  
a verdadeira montanha ‑russa que é a adolescência.

Teatro Nacional São João31 mai may 
 – 10 jun
qua+sáb wed+sat 19:00  
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00

TNSJ/Átrio  
1 jun ⋅ sex fri 22:30

Festa Party  
Teen Friendly

TNSJ 
2 jun ⋅ sáb sat 15:30

Canção a Meio
um documentário de 
a documentary by  
Maria Remédio
duração running time 1:00
M/12 anos Ages 12 and up

entrada livre free entrance

Oficina Criativa  
Creative Workshop
destinatários target  
crianças entre 6 e 12 anos 
children between  
6 and 12 years old
3 jun ⋅ dom sun 16:00
inscrição fee € 2,50

Before riding this Montanha ‑Russa [Roller 

Coaster], Inês Barahona and Miguel Fragata 

made themselves acquainted with the words 

and thoughts of teenagers. They collected 

diaries, lyrics, images and songs, asked 

questions and reaped answers concerning 

their lives and world ‑views. Montanha ‑Russa 

is a music ‑filled digression on adolescence. 

The twosome behind the Formiga Atómica 

company joins forces with Manuela Azevedo 

and Hélder Gonçalves, the dynamic duo of 

Porto band Clã. Together, they create a show 

in which theatre and music dispute the stage, 

challenging the conventions of “musical 

theatre” like a skater challenges the laws of 

gravity by doing a loop jump. But the show 

also challenges the clichés about adolescence, 

that place of frontier and passage that is 

here observed from an intimate, confessional 

perspective, a secret, private, inner dimension 

that yet longs for a stage on which to display 

itself. Montanha ‑Russa is thus a sort of diary 

left on the table, like the diary distilled on 

social media or the diary riskily brought to 

school, an intimacy that screams: “read me!”, 

a generation trying to make itself heard to the 

sound of music. Also part of this project is the 

showing of Canção a Meio, a documentary 

film by Maria Remédio that details the long 

creative process of the show, and Teen 
Friendly, a rollicking party in celebration of 

that roller coaster ride that is adolescence. 



Teatro Carlos Alberto13 ‑22 jun +  
27‑30 jun
qua+sáb wed+sat 19:00  
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00
13 jun ⋅ qua wed 21:00

estreia premiere

tradução translated by  
Aires Graça
cenografia e figurinos  
set design and costumes  
Nuno Carinhas
dramaturgia dramaturgy  
Nuno M Cardoso 
João Luís Pereira 
desenho de luz  
lighting design  
Rui Monteiro
desenho de som  
sound design  
João Oliveira
vídeo video  
Jorge Quintela

interpretação cast  
Afonso Santos
António Afonso Parra 
Catarina Gomes
Daniela Cruz
João Cardoso
Mafalda Lencastre
Nuno Cardoso
Nuno M Cardoso
Sara Garcia
Vera Kolodzig

produção produced by 
TNSJ

dur. aprox. playing time 2:20
M/16 anos Ages 16 and up

 “Aqui estou eu!”, diz ‑nos ela logo de início, e a partir deste ponto de 
exclamação, que sinaliza uma urgência, podemos começar a contar 
uma história de duas obsessões. A do dramaturgo Frank Wedekind, 
que começou por compor esta “monstruosa” tragédia em 1892  
e nela trabalhou anos a fio, num tumulto de versões e reescritas.  
E a do encenador Nuno M Cardoso, que se confronta finalmente 
com ela depois de atravessar – na companhia de Nuno Carinhas, 
cumplicidade criativa que é aqui reativada – Os Últimos Dias da 
Humanidade, de Karl Kraus, autor contemporâneo de Wedekind 
e patrono de Lulu, peça que ele definiu como “uma sucessão de 
elementos clownescos e trágicos”. Chega ‑nos, aqui e agora, numa 
versão que recupera cinco dos sete atos de Espírito da Terra e de 
A Caixa de Pandora (textos que ficaram conhecidos como as 
“tragédias de Lulu”), seguindo de perto o itinerário sacrificial da 
personagem pelas cidades de Berlim, Paris e Londres. Lulu coloca um 
monstro fabuloso – o desejo – à solta num mundo social que combina 
uma espécie de libertinagem cínica com uma fachada puritana.  
Ao articular uma “realidade” crua e documental com uma ambiência 
de sonho e fantasia, Lulu aproxima ‑se de um conto de fadas para 
adultos. Nuno M Cardoso encena estas magníficas contradições 
tendo como “guias espirituais” a ferocidade de Edward Bond  – “É uma 
peça sobre sexo, dinheiro e violência. Lulu é a história profética 
do capitalismo”, escreveu o dramaturgo num ensaio – e a poesia 
elegíaca mas esperançosa de Paul Celan, o poeta de “a morte  
é uma flor que só abre uma vez”…

FITEI Lulu
a partir de based upon Espírito da Terra Earth ‑Spirit (1903) e and 
A Caixa de Pandora Pandora’s Box (1904), de by Frank Wedekind
encenação directed by Nuno M Cardoso



“Here I am!”, she tells us right at the start, 

and we can use that exclamation mark, 

indicative of urgency, as a starting ‑point for a 

tale of two obsessions. The one of playwright 

Frank Wedekind, who began composing this 

“monstrous” tragedy and continued working  

on it for years on end, in a whirlwind of 

versions and rewritings. And the one of stage 

director Nuno M Cardoso, who finally has a 

chance to tackle the play, after concluding 

work – in the company of Nuno Carinhas,  

a creative partnership that is rekindled here –  

on The Last Days of Mankind, by Karl Kraus,  

a contemporary of Wedekind and an advocate 

of Lulu, which he described as “a succession of 

clownish and tragic events”. The play reaches 

us, here and now, in a version that comprises 

five of the seven acts of Earth ‑Spirit and 

Pandora’s Box (works that became known  

as the “Lulu tragedies”), closely following the 

main character’s sacrificial itinerary through 

the cities of Berlin, Paris and London. Lulu 

takes the fabulous monster that is desire and 

sets it loose in a social world that combines  

a sort of cynical licentiousness with a puritan 

façade. By mixing a raw, objective “reality” 

with a dreamy, fantastic atmosphere, Lulu 

becomes something akin to a fairy tale 

for adults. Nuno M Cardoso stages these 

magnificent contradictions, using as his 

“spiritual guides” Edward Bond’s ferocity (“It is 

a play about sex, money and violence. Lulu is 

capitalism’s prophetic history”, the playwright 

wrote in an essay) and the elegiac but hopeful 

verses of Paul Celan, the poet of “death is a 

flower that blooms only once”…

While we wait for the stage production of Lulu to open at Teatro Carlos Alberto, Nuno M 

Cardoso will direct a theatre workshop that explores the themes and characters of this key play 

of modern dramatic repertoire. Its aim is to provide an opportunity to gain inside knowledge on 

Frank Wedekind’s work, within the scope of a sort of informal academy for spectators. 

Mosteiro de São Bento da Vitória 
Sala de Ensaios

7+8 abr apr
sáb sat + dom sun  
14:00 ‑20:00  

Antecipando a apresentação de Lulu de Frank Wedekind no Teatro 
Carlos Alberto, Nuno M Cardoso dirige uma oficina de teatro que 
explora os temas e as personagens desta peça ‑chave do moderno 
repertório dramático. O propósito consiste em propiciar uma 
oportunidade para conhecer por dentro a obra de Frank Wedekind, 
numa espécie de academia informal do espectador.

Oficina Workshop Lulu
orientação guidance  
Nuno M Cardoso

destinatários target  
público em geral, M/16 anos 
general public, ages 16 and up
n.º máximo de participantes 
maximum number of 
participants 25
inscrição fee  
€ 15,00

english subtitles

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

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 10,00







Paulo Ribeiro acredita que há coreógrafos que têm mão divina. Que 
revelam nas suas obras o que há de sobrenatural no humano e expõem 
essa revelação com uma evidência vital. Paulo Ribeiro acredita que 
o coreógrafo checo Jiří Kylián é um anjo. Descobriu que a melhor 
maneira de se abeirar desse assombro seria dedicar ‑lhe uma peça, 
esta peça, Walking With Kylián. Never Stop Searching. Queria 
aproximar ‑se do homem por detrás da obra. Mais: “Queria aproximar‑
‑me da sensação que as suas peças me transmitem, dessa impressão 
de algo que se suspende no ar, uma linguagem mais esvoaçante, 
mais ágil e mais etérea. Ao mesmo tempo, tem uma densidade meio 
tribal, ritualística, e nesse sentido já se aproxima mais de mim.” Jiří 
Kylián nasceu na cidade de Praga em 1947 e é uma das referências 
maiores da dança mundial no século XX. Ao render ‑lhe tributo, Paulo 
Ribeiro parece olhar para o passado, mas se olharmos mais de perto 
percebemos que Walking With Kylián é uma peça onde o coreógrafo 
português não abdica do futuro. Ao caminhar com Kylián, ao trabalhar 
sobre as diferenças que os aproximam, Paulo Ribeiro dá mais um passo 
no sentido da sua própria reinvenção.

Teatro Nacional São João14 ‑16 jun
qui+sex thu+fri 21:00  
sáb sat 19:00 

assistência ao coreógrafo 
assistant choreographer  
Ana Jezabel 
desenho de luz lighting design 
Nuno Meira
produção executiva  
executive production  
Hugo Gonzalez

interpretação cast  
Ana Jezabel
André Cabral
Miguel Oliveira
Miguel Santos
Teresa Alves da Silva

coprodução co ‑produced by 
Companhia Paulo Ribeiro
Centro Cultural Vila Flor   
Teatro Viriato 
São Luiz Teatro Municipal  
TNSJ
apoio support 
Opart/Companhia Nacional  
de Bailado

estreia opening 17Nov2017 
Teatro Viriato (Viseu)
dur. aprox. playing time 1:00
M/6 anos Ages 6 and up

14 jun 
Conversa pós ‑espetáculo.  
Post ‑show talk.

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

Walking With 
Kylián. Never 
Stop Searching

Paulo Ribeiro believes that some choreographers 

have the divine touch; that their works reveal 

the supernatural in the human and convey 

that revelation with vital clarity. Paulo Ribeiro 

believes that Czech choreographer Jiří Kylián 

is an angel. He discovered that the best way  

to approach his haunting presence would  

be to dedicate a piece to him. Walking With  
Kylián. Never Stop Searching is that piece.  

He wanted to come close to the man behind  

the work. More: “I wanted to come close to  

the sensation his pieces convey to me, that  

feeling of something suspended in the air, a  

language that is more fluttering, more agile, 

more ethereal. At the same time, it has a 

somewhat tribal, ritualistic density, and there 

it feels closer to me.” Jiří Kylián was born in 

Prague, in 1947, and he is one of the central 

figures in international 20th ‑century dance.  

By paying tribute to him, Paulo Ribeiro appears 

to be looking at the past, but if we look closer, 

Walking With Kylián is a piece in which the 

Portuguese choreographer does not relinquish 

the future. As he walks alongside Kylián, 

exploring the differences that bring them 

together, Paulo Ribeiro takes one further step 

towards his own reinvention. 

coreografia choreography Paulo Ribeiro

FITEI





Teatro Nacional São João20 jun
qua wed 21:00

FITEI Mendoza
adaptação de adapted from Macbeth, de by William Shakespeare
de by Antonio Zúñiga, Juan Carrillo
encenação directed by Juan Carrillo

desenho de luz lighting design  
Mario Eduardo D’León
guarda ‑roupa wardrobe 
Libertad Mardel
máscaras masks  
Martín Becerra
agente management  
Carlota Guivernau

interpretação cast  
Marco Vidal
Mónica del Carmen
Erandeni Durán
Leonardo Zamudio
Martín Becerra
Germán Villareal
Ulises Martínez
Alfredo Monsivais
Roam León
Yadira Pérez

produção produced by 
Los Colochos Teatro 
(México Mexico)

dur. aprox. playing time 2:15
M/16 anos Ages 16 and up

Conversa pós ‑espetáculo.  
Post ‑show talk.

Espetáculo falado 
em língua espanhola. 
Show in Spanish.

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

Mendoza nasceu no contexto de um projeto – Salas de Urgência – 
desenvolvido entre 2007 e 2013 em vários bairros da Cidade do México. 
Um laboratório de criação cénica que promoveu ensaios abertos de 
espetáculos em espaços não ‑convencionais (casas, pátios, praças, 
cantinas), convertendo ‑se num poderoso instrumento de conquista 
de novos públicos e lugares para a fruição teatral. Mendoza conta‑
‑nos uma história de ambição, sangue e poder que nos soa vagamente 
familiar: a saga do general José Mendoza, que decide matar o seu 
superior hierárquico, instigado por uma velha curandeira e pela 
mulher dele. Onde se lê Mendoza poderia ler ‑se Macbeth, o clássico 
de Shakespeare que é aqui adaptado para o contexto da revolução 
mexicana de 1910. O encenador Juan Carrillo e a jovem companhia 
mexicana Los Colochos Teatro dão ‑no a ver num palco quase despido, 
rodeado de público por todos os lados. Os atores permanecem em 
cena durante todo o espetáculo, bebem cerveja e falam numa língua a 
um tempo poética, popular, quotidiana, numa palavra: contemporânea. 
Ao situar Shakespeare numa moldura histórica com mais de cem anos, 
Mendoza comete a proeza de nunca deixar de nos falar do México cru  
e violento dos nossos dias.

Mendoza was born within the context of Salas 

de Urgencia, a project that was developed 

between 2007 and 2013 in several Mexico 

City neighbourhoods. This laboratory of 

stage creativity, which held open rehearsals 

of shows in unconventional locations (houses, 

courtyards, squares, canteens), eventually 

became a powerful means to open new 

audiences and places to the pleasures of the 

theatre. Mendoza tells us a story of ambition, 

blood and power that feels vaguely familiar: 

the saga of general José Mendoza, who, 

encouraged by an old healer woman and by 

his own wife, decides to kill his hierarchical 

superior. We might as well replace Mendoza 

with Macbeth, since Shakespeare’s classic 

play is here brought into the context of the 

1910 Mexican revolution. Stage director  

Juan Carrillo and Los Colochos Teatro,  

a young Mexican company, perform it on a 

nearly empty stage, surrounded by audience 

on all sides. The actors remain on stage 

during the whole show: they drink beer and 

speak a poetical, popular, workaday, utterly 

contemporary language. While placing 

Shakespeare within a historical frame that is 

over a hundred years old, Mendoza manages 

nonetheless to continuously address the raw, 

violent Mexico of our time.





Teatro Nacional São João6+7 jul
sex fri 21:00 
sáb sat 19:00

uma ópera de an opera by Marcos Portugal
direção artística artistic direction António Salgado
direção musical musical direction José Eduardo Gomes
encenação directed by António Durães

La Donna di  
Genio Volubile

estreia premiere

A Ópera Estúdio da ESMAE, estrutura que conta com a colaboração 
da Pós ‑graduação em Ópera e Estudos Músico ‑Teatrais da ESMAE, 
toma de novo parte da programação do TNSJ, depois de em 2015 
ter apresentado Ordo Virtutum, um drama litúrgico de Hildegard von 
Bingen, no claustro do Mosteiro de São Bento da Vitória. Agora, visita‑
‑nos com a ópera La Donna di Genio Volubile, “drama jocoso” em dois 
atos que volta a fazer escala na cidade do Porto, onde foi representado 
em 1805 no Real Teatro de São João. Obra do compositor Marcos 
Portugal (1762 ‑1830), um dos poucos nomes da música portuguesa  
que fizeram carreira internacional digna desse nome, La Donna di 
Genio Volubile (1796) coloca ‑nos em presença de quatro homens 
que conduzem um jogo de sedução de modo a enredar nessa malha 
uma mulher, La Donna, criatura volúvel, incapaz de persistir numa 
escolha… Com direção artística de António Salgado e direção musical 
de José Eduardo Gomes, esta Donna inquieta e indecisa – retirada do 
esquecimento em que se encontrava, no acervo do Porto, pela mão 
de Ana Liberal e David Cranmer do Centro de Estudos de Sociologia 
e Estética Musical – sobe ao palco do São João numa encenação de 
António Durães, criador cénico também ele inquieto e muito, muito  
cá de casa. 

Ópera Estúdio da ESMAE, a structure that  

is supported by the Post ‑Graduation Course in 

Opera and Musical Theatre Studies of ESMAE, 

makes its return to the TNSJ programming,  

after its 2015 presentation of Ordo Virtutum,  

a liturgical drama by Hildegard von Bingen,  

at the cloister of the São Bento da Vitória  

Monastery. Now, they bring us the opera  

La Donna di Genio Volubile, a “jocose drama”  

in two acts that was already once staged in 

Porto, in 1805, at Real Teatro de São João. 

Created by composer Marcos Portugal (1762‑

‑1830), one of the few names in Portuguese 

music to have an impressive international career, 

 La Donna di Genio Volubile (1796) places us  

in the presence of four men who develop  

a seduction game with the aim of capturing 

a woman, La Donna, a voluble creature, 

incapable of settling on a choice… With 

artistic direction by António Salgado and 

musical direction by José Eduardo Gomes, 

this restless, unresolved Donna – rescued from 

oblivion in a Porto archive by the hands of 

Ana Liberal and David Cranmer, researchers 

at CESEM – Study Centre for Sociology and 

Musical Aesthetics – is brought to the TNSJ 

stage by director António Durães.



direção de movimento 
movement direction  
Cláudia Marisa
direção vocal  
vocal direction  
António Salgado 
Rui Taveira
cenografia set design  
Marta Silva
figurinos costumes  
Filipa Carolina
desenho de luz  
lighting design  
Rui Damas
produção executiva  
executive production  
António Salgado 
Regina Castro 
Joel Azevedo 
Carlos Azevedo

interpretação cast  
Marta Martins/Miriam Rosado  
(La Donna)   
Isabel Araújo/Tânia Esteves 
(L’Amica)  
André Lacerda/Miguel Reis 
(Cavalieri)  
Gabriel Neves/António Geraldo 
(Cicínio) 
Ricardo Rebelo/Fábio Soares  
(Don Coriolano)   
Francisco Reis (Don Salústio)  
Sérgio Ramos/Ricardo Rebelo 
(Cecco) 
Patrícia Silveira/Xuxu Repas 
(Ghita)

coprodução co ‑produced by  
Ópera Estúdio da ESMAE/ 
Pós ‑graduação em Ópera  
e Estudos Músico ‑Teatrais  
da ESMAE, TNSJ

dur. aprox. playing time 2:45
M/6 anos Ages 6 and up

Espetáculo em língua italiana, 
legendado em português.  
Show in Italian; Portuguese 
subtitles.

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



A Chegada  
de um Comboio  
à Cidade 
texto e encenação written and directed by Luís Mestre 



Um clássico, dizem, é um texto que ainda não acabou de dizer o que 
tem a dizer. É uma espécie de conversa inacabada, como aquela que 
o dramaturgo e encenador Luís Mestre tem mantido com algumas 
obras do repertório dramático universal, de que são exemplo Agora Sou 
Medeia (2010) e Do Precipício Tempestuoso de Ricardo III (2013). Depois 
de Eurípides e de Shakespeare, Luís Mestre olha agora para Quando 
Nós, os Mortos, Despertarmos (1889), peça de Henrik Ibsen que começa 
com uma personagem a dizer o indizível: “Talvez seja possível ouvir o 
silêncio.” A Chegada de um Comboio à Cidade apropria ‑se desta obra 
do dramaturgo norueguês, mas estamos perante uma apropriação 
livre, longe dos fiordes e dos parques com árvores antigas e frondosas 
que emolduram o drama de Ibsen. A Chegada de um Comboio à 
Cidade acontece numa cidade vertical e tecnológica, no interior de um 
arranha ‑céus frio e autossuficiente, lugar de onde se avista “a opressão, 
o apagamento e o tédio profundo provocados pela sociedade de 
produção e multitasking”. Para Luís Mestre, o diálogo com os clássicos 
não é um diálogo cerimonioso com os mortos, mas uma conversa viva 
com todos aqueles que ainda não acabaram de dizer o que têm a dizer.

Teatro Carlos Alberto12 ‑22 jul
qua+sáb wed+sat 19:00  
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00

estreia premiere

cenografia set design  
Ana Gormicho 
desenho de luz  
lighting design  
Joana Oliveira 
figurinos costumes  
Teatro Nova Europa
produção executiva 
executive production  
Patrícia Vale 

interpretação cast 
Ana Moreira
Sílvia Santos
Tânia Dinis 
e and Luís Mestre

coprodução co ‑produced by 
Teatro Nova Europa
TNSJ
apoio support
Teatro Íntimo

Língua Gestual Portuguesa 
Portuguese Sign Language
22 jul dom sun 16:00

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 10,00

A classic, it is said, is a text that hasn’t yet 

finished saying what it has to say. Some 

sort of unfinished conversation, like the one 

playwright and stage director Luís Mestre 

has been conducting with certain works from 

the universal dramatic repertoire, namely in 

Agora Sou Medeia (2010) and Do Precipício 

Tempestuoso de Ricardo III (2013). After 

Euripides and Shakespeare, Luís Mestre now 

sets his sights on When We Dead Awaken 

(1889), a Henrik Ibsen play that begins with 

a character who says the unsayable: “Maybe 

you can hear the silence.” A Chegada de um 
Comboio à Cidade [The Arrival of a Train  

to the City] appropriates this work by the 

Norwegian playwright, but what we have here 

is a free appropriation, far from the fjords 

and parks with ancient, leafy trees that frame 

Ibsen’s drama. A Chegada de um Comboio à 

Cidade is set in a vertical, technological city, 

inside a cold, self ‑sufficient skyscraper, from 

which it is possible to survey “the oppression, 

withdrawal and profound ennui generated by 

a society of multitasking productivity”. In Luís 

Mestre’s mind, the dialogue with the classics is 

not some formal dialogue with the dead, but  

a living conversation with all those who haven’t 

yet finished saying what they have to say. 



As Escolas de Teatro no TNSJ  
Drama Schools at the TNSJ

O Teatro Nacional São João volta a dar palco às Provas de Aptidão 
Profissional (PAP) dos alunos finalistas de Dança e de Teatro do 
Balleteatro. Parte integrante destes cursos, as provas finais são o 
resultado de uma pesquisa criativa e de exploração de novas soluções 
cénicas e performáticas. Os alunos criam os seus próprios projetos 
artísticos, cumprindo assim um dos objetivos de referência do projeto 
educativo do Balleteatro enquanto centro de desenvolvimento das 
artes performativas. São esperadas mais de quarenta apresentações, 
divididas em duas sessões, na Sala do Tribunal do Mosteiro de São 
Bento da Vitória.

Mosteiro de São Bento da Vitória 
Sala do Tribunal 

27+28 jun
qua+qui wed+thu 21:00

interpretação cast  
Ana Cláudia Fernandes,  
Ana Barros, Ana Ramos Oliveira, 
Ana Rita Ribeiro, Ana Sofia Pinto,  
António Sousa, Daniela Miranda, 
Diana Carvalho, Hugo Coelho, 
Joana Gonçalves, Maria  
Inês Rego, Marta Silva,  
Nina Barbosa, Rafael Pinto,  
Sigrid Vieira, Tomás Queirós, 
Vicente Branco  
(alunos do 3.º ano do curso de 
Dança  3rd ‑year Dance students)
Bárbara Costa, Bárbara Marques, 
Bruna Rocha, Carolina Terra, 
Cláudia Alves, Daniela 
Cerqueira, Diana Rodrigues, 
Eduardo Gomes, Filipa 
Domingues, Filipa Lima,  
Filipa Monteiro, Filipe Correia, 
Hugo Gomes, Inês Pereira,  
Inês Pinho, Isabela Santos, 
Joana Cruz, Leonor Lopes, 
Francisca Loures, Matilde 
Rodrigues, Miguel Silva,  
Nuno Lacerda, Pedro Oliveira, 
Raquel Lages, Tomás Eira 
(alunos do 3.º ano do curso de 
Teatro 3rd ‑year Theatre students)

produção produced by 
Balleteatro

M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 5,00

Once again, Teatro Nacional 

São João offers its stage to the 

Professional Aptitude Tests (PAP)  

of the final ‑year Theatre and  

Dance students of Balleteatro.  

An integral part of these courses,  

the final tests are the result of 

creative research and of the 

exploration of new scenic and 

performative approaches. The 

students are asked to create their 

own artistic projects, thus fulfilling 

one of the main objectives of 

Balleteatro’s educational project 

as a centre for the development 

of performative arts. More than 

forty presentations are expected to 

take place, over the course of two 

sessions in the Court Room of the 

São Bento da Vitória Monastery.

PAP Balleteatro



Marivaux e agora Molière. Os alunos finalistas de Teatro da Escola 
Superior Artística do Porto, sob a direção do encenador e pedagogo 
Roberto Merino, voltam a trabalhar um texto de outro nome maior 
do teatro clássico francês. Em 2014, jogaram O Jogo do Amor e 
do Acaso, peça que encenava o amor e as suas surpresas a partir 
de um sofisticado mecanismo de troca de identidades. Segue ‑se 
agora Tartufo, onde se joga a revelação da verdadeira identidade 
de um impostor e falso moralista, que desenha e executa um plano 
aparentemente infalível para tomar conta do património e dos afetos 
de uma família burguesa. Estreada em 1664, Tartufo é uma das mais 
cáusticas comédias de Molière, alvo da ira e da censura dos devotos 
religiosos de então, que se viram retratados na personagem central. 
Mas, afinal, quem é Tartufo? Um arrivista que apanha o elevador da 
religião para alcançar um ponto mais alto na escala social. Mas a sua 
verve e talento são irrefutáveis: Tartufo é uma das mais complexas 
criaturas da literatura dramática universal, ponto de confluência de 
perfídia e ingenuidade, ganância e desejo.

As Escolas de Teatro no TNSJ  
Drama Schools at the TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória 
Sala do Tribunal 

10+11 jul
ter tue 21:00  
qua wed 19:00

Tartufo
de by Molière
encenação e dramaturgia  dramaturgy and direction  
Roberto Merino

tradução translated by  
Manuel João Gomes
assistência de encenação  
assistance direction  
Thales Ferreira (Mobilidade 
Internacional  Universidade 
Federal Fluminense ‑Brasil)
direção de atores   
direction of actors  
Teresa Vieira
desenho de luz   
lighting design 
Júlio Filipe Cardoso

interpretação cast  
Ana Paula Santos 
Andreia Silveira 
David d’Oliveira 
Filipa Pires 
Guto Siqueira 
Leandro Baptista 
Nisa Sampaio 
Paulo A. Jorge 
Raquel Ferreira 
Ricardo Regalado 
Thales Ferreira 
Tino Pinto
participação especial 
special participation  
Mário Moutinho 
Luís Ribeiro

produção produced by  
Escola Superior Artística  
do Porto/CESAP
apoio support  
TNSJ

M/12 anos Ages 12 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices  
€ 5,00

After Marivaux, Molière. Once again, the 

final ‑year Drama students of Escola Superior 

Artística do Porto, led by stage director and 

pedagogue Roberto Merino, come to grips 

with a text by a major figure of classic French 

theatre. In 2014, they played The Game of Love 

and Chance, a play that staged love and its 

surprises via a sophisticated identity ‑switching 

mechanism. Now comes Tartufo [Tartuffe], 

which exposes the true identity of an impostor, 

a false moralist who devises and carries out 

an apparently infallible plan to seize the 

wealth and affections of a bourgeois family. 

Premiered in 1664, Tartuffe is one of Molière’s 

most caustic comedies, a target for the wrath 

and censure of the religious devouts of the 

time, who saw themselves depicted in the 

play’s main character. But, in the end, who is 

Tartuffe? He is an arriviste who uses religion as 

a means to climb up the social scale. However, 

his verve and talent are irrefutable: Tartuffe is 

one of the most complex creations of universal 

dramatic literature, into which perfidiousness 

and naiveté, greed and desire converge. 



Território is a pilot ‑programme that develops, 

in collaboration with various Portuguese dance 

schools, a study project that will allow a group 

of twelve students, from 14 to 17 years old, to 

develop their technical and creative abilities 

in professional surroundings. Filipe Portugal, 
a former Companhia Nacional de Bailado 

dancer, and British choreographer Douglas Lee 

are the first guests who will help these future 

professional dancers to present their talent on 

the stage. Território will have a first period of 

work from April to May, and a more intensively 

creative phase during July. The premiere 

will take place at Teatro Camões, in Lisbon, 

followed by a tour of the cities in which the 

involved schools are based. At the end of the 

tour, Território will come to Porto, where it will 

be presented at the cloister of the São Bento  

da Vitória Monastery. 

Mosteiro de São Bento da Vitória 
Claustro

29 jul
dom sun 16:00

Território
coreografias  
choreographies  
Douglas Lee 
Filipe Portugal
produção produced by 
Companhia Nacional de 
Bailado/Estúdios Victor Córdon

estreia opening  
20Jul2018  
Teatro Camões  
(Lisboa Lisbon)

preço dos bilhetes 
ticket prices  
€ 5,00

Território é um programa ‑piloto que desenvolve, em parceria com 
escolas de dança existentes no país, um projeto de preparação que 
permita a um conjunto de doze alunos, entre os 14 e os 17 anos de idade, 
usufruírem de um ambiente profissional, nas suas vertentes técnica 
e criativa. Filipe Portugal, ex ‑bailarino da Companhia Nacional de 
Bailado, e o coreógrafo inglês Douglas Lee são os primeiros convidados 
a conduzirem os futuros bailarinos profissionais na apresentação do seu 
talento em formato de espetáculo. Território tem um primeiro período 
de trabalho entre abril e maio, e um mais prolongado de criação durante 
o mês de julho. Segue ‑se a estreia no Teatro Camões, em Lisboa,  
e circulação posterior nas cidades das escolas envolvidas. No final da 
digressão, Território chega à cidade do Porto, onde será apresentado  
no claustro do Mosteiro de São Bento da Vitória. 



coordenação coordination Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização organisation TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória
Centro de Documentação

Leituras  
no Mosteiro

“Cherchez la femme”, parece querer dizer ‑nos a programação  
do TNSJ. Há, claro, a Lulu de Wedekind, mas também a Ivone  
de Gombrowicz ou, até, uma operática Donna di Genio Volubile.  
De abril a junho, as Leituras no Mosteiro também “procuram”  
as mulheres, todas elas nascidas na era cristã mas herdeiras  
diretas da “grega inquietação”. De Séneca, autor latino do século I,  
chega ‑nos Medeia, baseada na tragédia sobre uma mulher 
“inquieta, desvairada, de mente insana”, cujo ódio pelo marido que 
a abandonou a conduz ao sacrifício dos próprios filhos. De laços 
filiais nos fala também Andrómaca (1764), onde mora uma das mais 
espantosas personagens de Racine, uma mãe prisioneira – cativa 
mas senhora de si – que tenta salvar o filho da iminente condenação 
à morte. Deixámos Antígona para o fim, essa “filha de Deus antes 
de Deus ser conhecido”. São inúmeras as tentativas de recriar a 
Antígona de Sófocles e de encontrar nela as respostas às questões 
radicais da existência e da história. Jean Anouilh estreou a sua 
versão em 1944, no limiar da libertação do pesadelo nazi. Há nela 
uma personagem, “O Prólogo”, que diz assim: “Antígona é aquela 
rapariga magra que está sentada, ao fundo, e que não diz nada. 
Olha em frente. Pensa. Pensa que dentro de momentos vai ser 
Antígona…”

17 abr apr  
– 19 jun 
ter tue 21:00

entrada livre  
free entrance

Mulheres, 
trágicas 
Women, 
tragical
17 abr apr 
Medeia Medea  
de by Séneca

15 mai may
Andrómaca Andromache 
de by Jean Racine

19 jun
Antígona Antigone
de by Jean Anouilh

“Cherchez la femme”, the TNSJ program 

seems to be telling us. There is, of 

course, Wedekind’s Lulu, but there is also 

Gombrowicz’s Ivone, and even an operatic 

Donna di Genio Volubile. From April to June, 

our Readings at the Monastery join the 

“search” for these women, all of them born 

in Christian times but direct descendants 

of the “Greek restlessness”. Seneca, a Latin 

writer from the 1st century, brings us Medea, 

based on the tragic play about a “restless, 

frenzied, insane” woman, whose hatred for 

the husband who abandoned her led her to 

sacrifice her own children. Filial bonds are 

also a part of Andromache (1764), home to 

one of Racine’s most impressive characters, 

an imprisoned mother – captive but her 

own master – who tries to save her son from 

an impending death penalty. We have left 

for last Antigone, that “daughter of God 

before God was known”. There have been 

countless attempts at re ‑creating Sophocles’ 

Antigone, in order to find in it answers to the 

major questions of existence and history. 

Jean Anouilh premiered his version in 1944, 

as liberation from the Nazi nightmare was 

drawing near. In it, there is a character, “The 

Prologue”, who tells us that Antigone “is the 

thin girl sitting there silent. Looking in front 

of her. Thinking. She’s thinking that soon 

she’s going to be Antigone…” 



MSBV · Centro de 
Documentação

28 mai may 
seg mon 18:30

de by Luís Mestre
edição published by  
Edições Húmus
conversa com talk with  
Luís Mestre
Nuno Carinhas
Tiago Rodrigues 
e and António Durães 
(moderação host)

entrada livre free entrance

Lançamento de livro Book launch

Teatro II 

Enquanto A Chegada de um Comboio à Cidade, 
 o espetáculo, não conquista o palco do Teatro Carlos 
Alberto, contentemo ‑nos com a apresentação da  
sua versão impressa, incluída em Teatro II, volume  
que reúne um conjunto de sete textos dramáticos  
de Luís Mestre. São textos muito distintos entre si, 
que vão desde diálogos com os clássicos (de que são 
exemplo o título já citado ou uma nova versão de  
Do Precipício Tempestuoso de Ricardo III) a alguns  
dos seus “dramas íntimos” mais recentes, como Perder 
a Noite ou Dos Mundos Interiores. Para além do autor, 
marcarão presença nesta sessão Nuno Carinhas e Tiago 
Rodrigues, diretores artísticos do TNSJ e do TNDM II, 
bem como o ator e encenador António Durães.

While we wait for the stage production of A Chegada de um Comboio à 

Cidade to open at Teatro Carlos Alberto, let us attend the presentation of its 

printed version, included in Teatro II, a book that compiles seven dramatic 

texts by Luís Mestre. These are a quite eclectic bunch, ranging from dialogues 

with the classics (such as the aforementioned text or a new version of  

Do Precipício Tempestuoso de Ricardo III) to some of his most recent “intimate 

dramas”, like Perder a Noite or Dos Mundos Interiores. Besides the author, this 

event will feature TNSJ artistic director Nuno Carinhas and TNDM II artistic 

director Tiago Rodrigues, as well as actor and stage director António Durães.

TNSJ

abr apr – jul seg ‑sex mon ‑fri 
10:00 ‑13:00+14:30 ‑17:30

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

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

Leituras Dramatizadas

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

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

Auto da Feira and Farsa de Inês Pereira, Sophia de Mello Breyner Andresen’s 

O Colar or Manuel António Pina’s Os Piratas are all theatre plays featured in 

the study programmes of primary and secondary schools; they have been 

selected for a series of Dramatised Readings, conceived by actor/stage 

director Nuno M Cardoso and performed by the students themselves.



TNSJ/TeCA

9 ‑20 jul
seg ‑sex mon ‑fri 9:00 ‑18:00

orientação guidance  
Marta Freitas/Mundo Razoável

destinatários target  
crianças dos 6 aos 9 anos 
children from 6 to 9 years old 
(9 ‑13 jul/TeCA) 
jovens dos 10 aos 13 anos  
young people from 10  
to 13 years old  
(16 ‑20 jul/TNSJ)
inscrição fee € 70,00

—

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

Oficinas Workshops  
Verão no Teatro

Chegam as férias escolares de verão e o TNSJ abre 
as suas portas a crianças e jovens para uma semana  
durante a qual a distinção entre aprendizagem e diversão  
perde todo o sentido. Sob a orientação da dramaturga,  
atriz e encenadora Marta Freitas, as Oficinas Verão  
no Teatro pretendem dar livre curso à criatividade dos  
mais novos, promovendo o contacto com dimensões 
várias da criação teatral: escrita, representação, música, 
realização plástica, etc. As oficinas culminam num 
exercício teatral coletivo aberto a pais e amigos.

As the Summer vacation starts, the TNSJ opens its doors to children and 

young people: for one week, there will be no distinction between learning 

and fun. Under the guidance of playwright, actress and stage director Marta 

Freitas, our Summer in the Theatre Workshops aim at giving free rein to 

youthful creativity, by letting participants experience various elements of 

theatrical creation: writing, performance, music, visual production, etc.  

The workshops will culminate in a collective stage performance to which 

parents and friends are invited.
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Festival Terres de Paroles 
(França France)
21 abr apr
Tempo – Teatro Municipal  
de Portimão
28 abr apr
Teatro Virgínia (Torres Novas)
11 mai may
Teatro Municipal de Vila Real
25 mai may
Centro Cultural Gil Vicente 
(Sardoal)
30 jun + 1 jul
Teatro Municipal Baltazar Dias 
(Funchal)

encenação directed by  
Miguel Fragata
dramaturgia dramaturgy  
Inês Barahona
música original music  
Hélder Gonçalves
coprodução co ‑produced by  
Formiga Atómica 
Teatro Nacional D. Maria II 
Teatro Virgínia 
TNSJ

13 abr apr
Casa das Artes de Famalicão

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

Montanha ‑Russa

A Grande Vaga de Frio
com Orlando de Virginia Woolf



14 abr apr
Teatro José Lúcio da Silva 
(Leiria)
4 mai may
Teatro Aveirense
14 jul
Teatro Municipal  
Joaquim Benite (Almada) 

direção direction  
Olga Roriz
coprodução co ‑produced by 
Companhia Olga Roriz 
Teatro Municipal de Bragança
Teatro Municipal de Vila Real 
TNSJ

5+6 jul
Teatro Municipal  
Joaquim Benite (Almada)

de by Frank Wedekind
encenação directed by  
Nuno M Cardoso
produção produced by  
TNSJ

17 ‑19 mai may
Umore Azoka – Feria de Leioa 
(Espanha Spain)

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

A Meio da Noite

Lulu

E ‑nxada

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

With artistic direction and visual conception by Vasco Gomes 

and Julieta Guimarães, E ‑nxada explores rural experience and 

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

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

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

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

associated with objects from our electronic everyday. Realities, 

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

the old/new and archaic/modern dualities to reflect on what  

we were and what we are.



Grande Prémio de 
Tradução Literária 
APT/SPA 2017
2017 APT/SPA Literary  
Translation Grand Prize



O investigador António Sousa Ribeiro venceu o Grande 
Prémio de Tradução Literária APT/SPA 2017, pela 
tradução da versão integral de Os Últimos Dias da 
Humanidade, de Karl Kraus, monumental laboratório  
de escrita experimental a que alguém já chamou a 
“obra ‑prima submersa do teatro do séc. XX”. Esta  
versão foi suscitada para o espetáculo encenado por  
Nuno Carinhas e Nuno M Cardoso em 2016, no TNSJ,  
e integra a Coleção TNSJ/Húmus. O volume, com quase  
mil páginas, contém ainda um posfácio assinado pelo 
tradutor, um índice onomástico e uma lista de cenas  
e personagens. A Coleção TNSJ/Húmus foi entretanto 
enriquecida com novos títulos, como Exatamente 
Antunes, de Jacinto Lucas Pires, A Cena, de Valère 
Novarina (trad. Isabel Morujão), Macbeth, de William 
Shakespeare (trad. Daniel Jonas) e, mais recentemente, 
O Misantropo, de Molière (trad. Alexandra Moreira  
da Silva).

Scholar António Sousa Ribeiro won the 2017 APT/SPA 

Literary Translation Grand Prize for his Portuguese 

translation of the full version of Karl Kraus’ The Last Days 

of Mankind, that monumental laboratory of experimental 

writing, once described as the “submerged masterpiece 

of 20th ‑century theatre”. This version was commissioned 

for the production staged by Nuno Carinhas and  

Nuno M Cardoso in 2016, at the TNSJ, and is included 

in the TNSJ/Húmus Collection. The nearly thousand‑

‑page volume, entitled Os Últimos Dias da Humanidade, 

contains also an afterword by the translator, an index 

of names and a list of scenes and characters. In the 

meantime, new titles have been added to the TNSJ/

Húmus Collection, such as Exatamente Antunes, by 

Jacinto Lucas Pires, A Cena, by Valère Novarina (transl. 

Isabel Morujão), Macbeth, by William Shakespeare 

(transl. Daniel Jonas) and, more recently, O Misantropo,  

by Molière (transl. Alexandra Moreira da Silva).



Centro de 
Documentação  
do TNSJ
TNSJ Documentation Centre

Brindemos a chegada da primavera com um convite à leitura. Finte o 
óbvio, ignore o sol e troque a agitação das tempestades de pólen por 
um recolhimento, digamos, monástico. Siga o conselho dos mestres. 
“Raramente leio em praias ou jardins”, confessa a escritora (e leitora) 
Marguerite Duras. “Não se pode ler a duas luzes simultaneamente,  
a luz do dia e a luz do livro. Deve ler ‑se à luz elétrica, com o quarto  
na penumbra e apenas as páginas iluminadas.” Numa recatada sala  
do Mosteiro de São Bento da Vitória mora, desde 2009, uma biblioteca 
especializada em artes performativas, a face mais pública ou visível do 
Centro de Documentação do TNSJ. Peças de teatro, escritos históricos 
e teóricos, monografias, dicionários e enciclopédias, publicações 
periódicas, tudo em regime de livre acesso. A primavera chegou,  
é tempo de pôr a leitura em dia.

Let us salute Spring with an invitation to read. 

Evade the obvious, ignore the sun; replace the 

bustle of the pollen storms with a moment of, 

shall we say, monastic seclusion. Follow the 

masters’ advice. “I seldom read on beaches 

or in gardens”, tells us writer (and reader) 

Marguerite Duras. “You can’t read by two 

lights at once, the light of day and the light  

of the book. You should read by electric light, 

the room in shadow, and only the page lit up.” 

A discreet room in the São Bento da Vitória 

Monastery hosts, since 2009, the most public 

or visible side of the TNSJ Documentation 

Centre: a library specialised in the performing 

arts. There, theatre plays, historical and critical 

writings, monographs, dictionaries and 

encyclopedias, magazines and journals are 

available to all who may wish to peruse them. 

Spring is here; time to get some reading done.

Centro de Documentação  
do TNSJ
Mosteiro de São Bento da Vitória
Rua de São Bento da Vitória
4050 ‑543 Porto
T 22 340 19 00 ⋅ pbraga@tnsj.pt

Horário Schedule  
segunda a sexta ‑feira  
from Monday to Friday  
14:30 ‑18:00

mailto:pbraga@tnsj.pt




O TNSJ promove visitas guiadas aos seus dois 
monumentos nacionais: o próprio São João, 
projetado no início do século passado por 
Marques da Silva, e o Mosteiro de São Bento  
da Vitória, edificado nos séculos XVII e XVIII  
e considerado um dos edifícios religiosos mais 
importantes da cidade. Com tradução em inglês, 
francês e espanhol – e agora também com 
videoguia em língua gestual portuguesa –,  
as visitas guiadas ao TNSJ dão a conhecer  
a sala de espetáculos, a sala de ensaios, os  
camarins e as zonas técnicas; no caso do MSBV,  
o visitante ficará a conhecer o magnífico 
Claustro Nobre, a sala do antigo Tribunal Militar  
e o Centro de Documentação do TNSJ, bem 
como a exposição Noites Brancas, uma travessia 
por territórios cénicos que foram deste teatro.

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

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

Preço: € 5,00 por pessoa.

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

Preço: € 3,00 por pessoa.

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

Bilhete conjunto 
TNSJ+MSBV: € 6,00

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

Entrada gratuita.

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



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.





3 espetáculos shows 
30% desconto discount

4 espetáculos shows  
40% desconto discount

6 espetáculos shows  
50% desconto discount

Assinaturas  
Abril – Julho 
2018

Subscriptions  
April – July 
2018

Cartão Amigo TNSJ

TNSJ Friend Card

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

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

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

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





Atendimento e Bilheteira
Reception and Box ‑office

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

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

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

Domingo Sunday
TNSJ/TeCA
14:00 ‑17:00

Bilhetes Tickets

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

 desconto discount 40%
 Grupos (+20 pessoas)  

Groups (+20 people) 

 Escolas 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

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

comprovativo) Unemployed  
(with supporting document)

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

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

. Protocolos empresariais Corporate partners

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

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

Info

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

Como chegar aos teatros
How to reach the venues

STCP
Teatro Nacional São João 
Elétrico Tram ‑car 22 
Autocarros Buses 207, 303, 400, 904, 905

Teatro Carlos Alberto
Elétrico Tram ‑car 18, 22  
Autocarros Buses 200, 201, 207, 300,  
302, 304, 305, 501, 601, 602, 703, 904

Mosteiro de São Bento da Vitória
Elétrico Tram ‑car 18, 22  
Autocarros Buses 200, 207, 300, 301,  
305, 501, 507, ZH

Metro do Porto
Estações Stations Aliados, Bolhão,  
Trindade, São Bento

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 ‑102 Porto

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

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

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt
T +351 22 340 19 00
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Teatro Nacional São João

Direção Artística Artistic Direction Nuno Carinhas
Conselho de Administração Pedro Sobrado (Presidente President), Susana Marques, Sandra Martins

Assessor de Direção Artística Consultant Nuno M Cardoso
Assistente da Administração Assistant Paula Almeida Motoristas Drivers António Ferreira,  
Carlos Sousa Economato Steward Ana Dias

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

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

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

Pelouro de Comunicação e Relações Externas Communication and External Relations Branch  
Pedro Sobrado Edições João Luís Pereira, Ana Almeida Legendagem Cristina Carvalho 
Comunicação e Promoção Patrícia Carneiro Oliveira, Joana Guimarães, Carla Medina Centro de 
Documentação Paula Braga Design Gráfico Dobra Fotografia João Tuna, Susana Neves Relações 
Públicas e Projetos Educativos Luísa Corte ‑Real Assistente Rosalina Babo Frente de Casa Fernando 
Camecelha Coordenação de Assistência de Sala Patrícia Oliveira (TeCA) Coordenação de Bilheteira 
Sónia Silva (TNSJ), Patrícia Oliveira (TeCA) Bilheteiras Manuela Albuquerque, Sérgio Silva,  
Telmo Martins Atendimento e Reservas Hugo Pereira Merchandising e Cedência de Espaços  
Luísa Archer Bar Júlia Batista

Pelouro de Contratação Pública Public Procurement Branch Sandra Martins
Pelouro de Planeamento e Controlo de Gestão Management Planning Branch Susana Marques
Direção de Contabilidade e Controlo de Gestão Direction of Accountancy and Management 
Domingos Costa, Carlos Magalhães, Fernando Neves, Goretti Sampaio, Helena Carvalho
Coordenação de Sistemas de Informação Coordination of Information and Technology André Pinto 
Assistente Assistant Susana de Brito Informática Computers Paulo Veiga
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