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Num encontro recente com o arquitecto João Carreira, responsável pelo 
projecto de reabilitação do São João após a sua aquisição pelo Estado, ficámos 
a saber que o palco deste Teatro é feito de pinho Oregon, madeira de uma 
árvore nativa da costa oeste da América do Norte que tem uma assombrosa 
peculiaridade: cravamos ‑lhe um prego e, quando o arrancamos, a ferida fecha ‑se 
e cicatriza, como se as tábuas fossem os tecidos de um organismo vivo. 

Todo o palco é capaz de auto ‑regeneração. Refaz ‑se, reconstitui ‑se,  
inventa ‑se de novo a cada espectáculo. O Otelo que agora estreamos não é só  
a continuação do Macbeth que apresentámos em 2017 e na primeira metade  
de 2018 – é também o espectáculo que lhe serve de réplica e contestação,  
o espectáculo em que nos pomos em causa e através do qual o nosso palco  
se recria. No final do ano, convizinhamos no TeCA dois contemporâneos –  
Gil Vicente e Samuel Beckett –, não pelo prazer do anacronismo, mas com  
a expectativa (ou tola pretensão!) de os descobrirmos de um modo novo. 
Saturada da memória de tantas escritas, a caixa negra do palco torna ‑se,  
uma e outra vez, página em branco.

Meio ano depois de uma nova Administração ter iniciado funções, 
gostaríamos de pensar que também o Teatro enquanto organização – nós 
insistimos em dizer Casa – se auto ‑regenera, refaz, inventa. Nestes meses, 
mudámos de espaços de trabalho, fomos do São João para o TeCA ou do 
Mosteiro para o São João (e vice ‑versa), arrumámos, pusemo ‑nos em ordem, 
pintámos paredes – e ensaiámos uma cirúrgica reestruturação da orgânica 
interna, formalizando as nossas acções formativas num Centro Educativo, 
criando uma Direcção de Edifícios e Manutenção e um departamento de 
Recursos Humanos, apurando equipas ou dinâmicas. Pomo ‑nos em questão,  
isto é, questionamo ‑nos. Nenhuma renovação, porém, se opera solitariamente,  
de portas fechadas, e talvez este Caderno possa disso dar esparsos sinais,  
da criação de uma pós ‑graduação em Dramaturgia com a ESMAE e a RTP  
à parceria público ‑privada (não ruinosa!) com a livraria Poetria, passando  
pela associação com a Direcção Regional de Cultura do Norte e o Mosteiro de 
Singeverga para expandir a visita guiada do Mosteiro de São Bento da Vitória à 
Igreja, pela primeira vez visitável de forma regular fora das celebrações litúrgicas.

Muitas coisas são hoje pedidas a um Teatro Nacional, talvez demasiadas. 
Não nos esquecemos, todavia, que somos primacialmente um palco. O pinho 
Oregon do São João começou a ranger há algum tempo. É possível que Tchékhov 
gostasse de palcos que rangem – gemem, ou riem, escarninhos? Diz ‑se que, 
quando um soalho range, um anjo passa. Muitos têm passado por aqui, talvez 
vivido aqui. Mas, num futuro próximo, renovaremos este palco por completo,  
o que nos coloca já no horizonte de 2020, altura em que este Teatro arquitectado 
por Marques da Silva completará 100 anos. Dentro de alguns meses, terá 99, 
tantos quantos os metros do mais alto pinheiro ‑do ‑Oregon do mundo.

Bem ‑vindos.

During a recent meeting with architect João Carreira, who conceived the 
renovation project for the Teatro Nacional São João following its purchase by 
the Portuguese State, we learned that the São João stage is made of Oregon 
pine (a tree native to the west coast of North America) wood, a material with 
an amazing peculiarity: if you hammer a nail into it and then pull it out, the wound 
closes up and heals, as if the boards were the tissues of some living organism. 

In fact, all stages can self ‑regenerate. They remake, reconstitute, reinvent 
themselves anew with each show. Our present production of Othello is not just 
a follow ‑up to the Macbeth we presented in 2017 and during the first half of 2018 
– it is also a reply and a challenge to it, a show in which we question ourselves 
and through which our stage recreates itself. At the end of the year, we will 
bring together at TeCA two contemporary playwrights – Gil Vicente and Samuel 
Beckett –, not for the pleasure of anachronism, but with the expectation (or silly 
pretension!) of discovering them in a new way. Suffused with the memory of so 
many writings, the stage’s black box keeps turning into a blank page. 

Half a year after a new Board has taken up its duties, it would please us to 
think that the Theatre as an organisation – we insist on calling it our House – can 
also self ‑regenerate, remake, reinvent itself. Over these months, our workspaces 
changed: we moved from São João to TeCA or from the Monastery to São João 
(and vice ‑versa), tidied things up, got ourselves together, gave our walls a new 
coat of paint – and rehearsed a surgical restructuring of our internal workings, 
creating an Educational Centre for our training activities as well as a Buildings 
and Maintenance Directorate and a Human Resources Department, besides 
improving teams and dynamics. This is all a part of our constant self ‑questioning. 
No renewal, however, can take place all by itself, behind closed doors, and 
perhaps this Booklet may offer a few inklings of that, from the creation of a 
postgraduate Dramaturgy course with ESMAE and RTP to our (not ruinous!) 
public ‑private partnership with the Poetria bookshop, not forgetting our 
partnership with the Northern Cultural Regional Directorate and the Singeverga 
Monastery to extend the guided tour of the São Bento da Vitória Monastery to its 
Church, which can now for the first time be the subject of regular visits, outside 
liturgical celebrations. 

Nowadays, many things are demanded from a National Theatre; too many, 
perhaps. Let us not forget, however, that we are first and foremost a stage. 
The TNSJ’s Oregon pine boards have been creaking for a while now. Perhaps 
Chekhov liked creaking stages – are they moaning or scornfully laughing? It 
is said that, when a floor creaks, an angel passes. Many angels have passed 
through here; some may have lived here. However, in the near future, we will 
completely refurbish our stage, around 2020, the year this Theatre, created  
by architect Marques da Silva, will be a hundred years old. In a few months,  
it will be 99, as many years as the metres of the world’s tallest Oregon pine.

Welcome.

Pedro Sobrado 
President of the Board

Pedro Sobrado 
Presidente do Conselho de Administração

Nuno Carinhas 
Artistic Director

Nuno Carinhas 
Director Artístico

*  Designação científica dada 
ao pinheiro ‑do ‑Oregon ou 
abeto ‑de ‑Douglas. Duas 
curiosidades enciclopédicas: 
1) estima ‑se que tenha sido 
introduzido em Portugal 
no ano de 1840, no Parque 
da Pena, em Sintra, pelo 
rei D. Fernando II; 2) a mais 
alta Pseudotsuga menziesii 
do mundo tem 99 metros 
de altura e encontra ‑se 
em Riderwood, no Estado 
de Washington, sendo 
considerada a sétima árvore 
mais alta do mundo.

* The scientific name of the 
Oregon pine, also known as 
Douglas ‑fir. Two bits of trivia: 
1) its introduction in Portugal 
probably took place in 1840, 
at the Pena Park, in Sintra, by 
initiative of King Fernando II;  
2) the tallest Pseudotsuga 
menziesii in the world is 99 
metres high and stands in 
Riderwood, Washington 
State. It is considered the 
world’s seventh tallest tree. 

Pseudotsuga 
menziesii*

Pseudotsuga 
menziesii*



A Poetria  
no São João

O TNSJ é parceiro da ESMAE (Instituto Politécnico do 
Porto) na criação de um curso de pós ‑graduação em 
Dramaturgia, cuja primeira edição acontece no ano 
letivo de 2018 ‑19 e que conta ainda com o envolvimento 
da RTP. A participação do TNSJ na implementação 
do curso passa pelo desenvolvimento de ações 
que correlacionam os conteúdos curriculares e a 
programação do próprio TNSJ, nomeadamente as suas 
produções, favorecendo o contacto dos estudantes 
com autores, encenadores e atores, bem como o 
acesso privilegiado às diversas fases de criação teatral. 
Do corpo docente da primeira edição desta pós‑
‑graduação, dirigida por Jorge Louraço Figueira, fazem 
parte os encenadores Nuno Carinhas (diretor artístico) 
e Nuno M Cardoso (assessor da direção artística) e o 
dramaturgista Pedro Sobrado, presidente do Conselho 
de Administração.

The TNSJ partners with ESMAE (Instituto Politécnico 

do Porto) to create a postgraduate Dramaturgy course, 

whose first edition will take place in the 2018 ‑19 school 

year; the course will also have the support of RTP, the 

Portuguese public broadcasting corporation. The TNSJ’s 

role in the establishment of the course will include the 

development of actions that correlate curricular contents 

with the programming of the TNSJ itself, namely its 

stage productions, thus facilitating the students’ contact 

with playwrights, stage directors and actors, besides 

offering privileged access to the various stages of 

theatrical creation. The teaching staff for the first edition 

of this postgraduate course, directed by Jorge Louraço 

Figueira, includes stage directors Nuno Carinhas (artistic 

director) and Nuno M Cardoso (assistant artistic director) 

and dramaturgist Pedro Sobrado, TNSJ Board president. 

organização organisation Escola Superior  
de Música e Artes do Espetáculo
em parceria com in collaboration with  
TNSJ e and RTP

+ info www.ipp.pt/ensino/cursos/pos ‑graduacao/esmae

Pós ‑graduação 
em Dramaturgia

O TNSJ já tinha um lugar de destaque na Poetria, 
essa minúscula (e, no entanto, imensa) livraria do 
Porto exclusivamente devotada à poesia e ao teatro, 
em cuja montra e estantes encontramos os títulos 
da coleção TNSJ na editora Húmus. Agora, a livraria 
dirigida por Francisco Garcia Reis e Nuno Queirós 
Pereira tem um lugar de destaque no São João. A partir 
de 28 de setembro – dia em que estreamos Otelo de 
W. Shakespeare –, a Poetria passa também a habitar 
o foyer do São João em dias de espetáculo, com um 
catálogo de obras que dialogam com a programação do 
TNSJ. Amigos da casa – leia ‑se: detentores do Cartão 
Amigo TNSJ – beneficiam de 10% de desconto em 
todos os títulos.

The TNSJ already held pride of place at Poetria, 
that tiny (and yet immense) Porto bookshop entirely 
dedicated to poetry and drama: its window display 
and shelves regularly feature the TNSJ books 
under the Húmus imprint. Now, the library run by 
Francisco Garcia Reis and Nuno Queirós Pereira 
will hold pride of place at the TNSJ. Starting on 
28 September – the day of our premiere of W. 
Shakespeare’s Othello –, Poetria will occupy the 
TNSJ hall on performance days, with a varying 
selection of books that engage in dialogue with the 
TNSJ’s programming. Friends of the TNSJ – i.e. 
holders of the TNSJ Friend Card – will enjoy a 10% 
discount on all titles. 

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

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

Poetria at São João

Postgraduate Dramaturgy Course



Setembro 
Dezembro
September 
December
2018

Teatro Carlos Alberto ⋅ 7 set sep
Concerto Concert

Música, para 
começar
Les Saint Armand  
+ Nicolau Pais  
& Os Originais + Peixe
produção produced by TNSJ

Teatro Carlos Alberto ⋅ 12 ‑15 set sep

Colexpla
Festival Internacional de Exploração Sonora 
International Festival of Sonic Explorers 

conceção e direção conception and direction 
Gustavo Costa, Patrícia Caveiro
coprodução co ‑produced by Sonoscopia, TNSJ

Teatro Carlos Alberto ⋅ 19 ‑23 set sep
Estreia Premiere

Imóvel
texto text Regina Guimarães
conceção e direção conception  
and direction Hugo Cruz
coprodução co ‑produced by Nómada, TNSJ

Teatro Carlos Alberto ⋅ 26 ‑30 set sep 
Estreia Premiere

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

Teatro Nacional São João ⋅ 28 set sep – 13 out oct
Estreia Premiere

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

Mosteiro de São Bento da Vitória ⋅ 1 out oct
Dia Mundial da Música World Music Day

Em fio breve  
o coração
Uma Noite  
de Fado em Fado
direção musical musical direction  
Miguel Amaral
direção cénica stage direction Nuno Carinhas
produção produced by TNSJ

O FIMP no TNSJ FIMP at the TNSJ

Teatro Carlos Alberto ⋅ 10 ‑14 out oct

Frágil
encenação directed by 
João Paulo Seara Cardoso 
coprodução co ‑produced by 
Teatro de Marionetas do Porto, Artemrede 

Mosteiro de São Bento da Vitória ⋅ 17 ‑18 out oct

Sweet Home  
+ Macbêtes:  
Les nuits tragiques
encenação directed by Claire Dancoisne
produção produced by Théâtre La Licorne

Mosteiro de São Bento da Vitória ⋅ 11 ‑13 out oct

Fica no Singelo 
direção e coreografia direction  
and choreography Clara Andermatt 
coprodução co ‑produced by Companhia Clara 
Andermatt, Culturgest, Teatro Viriato, Centro 
Cultural Vila Flor, TNSJ

Teatro Nacional São João ⋅ 18 ‑28 out oct

Teatro
texto e encenação written  
and directed by Pascal Rambert
produção produced by Teatro Nacional  
D. Maria II

Teatro Carlos Alberto ⋅ 24 ‑28 out oct

Display
texto e encenação written  
and directed by Carlos J. Pessoa 
coprodução co ‑produced by  
Teatro da Garagem, TNSJ

Teatro Carlos Alberto ⋅ 2 ‑4 nov
Estreia Premiere

Bella Figura
de by Yasmina Reza
encenação directed by Nuno Cardoso
coprodução co ‑produced by Ao Cabo Teatro, 
Teatro Aveirense, Câmara Municipal de Viseu



Teatro Nacional São João ⋅ 8 ‑25 nov

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

Teatro Nacional São João ⋅ 13 nov

Meninas 
Exemplares
leitura encenada de textos de staged reading of 
texts by Maria Velho da Costa
direção direction Sara Carinhas 
organização organisation TNSJ

Teatro Carlos Alberto ⋅ 15 ‑25 nov
Estreia Premiere

Trattoria 
Pirandello
textos de texts by Luigi Pirandello
encenação directed by Simão Do Vale Africano
coprodução co ‑produced by Subcutâneo, TNSJ

Teatro Nacional São João ⋅ 27 nov – 1 dez dec

Comer a Língua
texto text Regina Guimarães
direção artística e encenação stage  
and artistic direction Catarina Lacerda
coprodução co ‑produced by Teatro do Frio, 
Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, 
Maria Matos Teatro Municipal

Teatro Nacional São João ⋅ 6 ‑16 dez dec 
Estreia Premiere

Verdade ou 
Consequência
direção artística artistic direction  
Gonçalo Amorim 
coprodução co ‑produced by  
Teatro Experimental do Porto, TNSJ

Teatro Carlos Alberto ⋅ 13 ‑22 dez dec
Estreia Premiere

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

Teatro Nacional São João ⋅ 20 dez dec
Concerto Concert

Veneza e os Limites  
da Moralidade
direção direction Marcos Magalhães,  
Marta Araújo
produção produced by Os Músicos do Tejo

Fora de Portas 
Abroad

Teatro Municipal de Bragança ⋅ 8 set sep
Teatro Municipal de Vila Real ⋅ 15 set sep
CeDeCe – Companhia de Dança 
Contemporânea (Évora) ⋅ 4 nov

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 Viriato (Viseu) ⋅ 14 set sep

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

Teatro Municipal Sá de Miranda  
(Viana do Castelo) ⋅ 17 nov

A Grande Vaga de Frio
com Orlando de Virginia Woolf

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

Teatro Municipal de Vila Real ⋅ 12 set sep
Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) ⋅ 15 set sep
Teatro Municipal de Bragança ⋅ 19 set sep
Teatro Camões (Lisboa Lisbon) ⋅ 19+20 +27 out oct
Casa das Artes (Vila Nova de Famalicão) ⋅ 24 nov

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

Cine ‑Teatro Arraiolos (Évora) ⋅ 13 out oct
Teatro Municipal de Bragança ⋅ 24 nov

A Longa Noite de Camilo
texto e encenação written  
and directed by Pedro Estorninho
coprodução co ‑produced by  
TEatroensaio, TNSJ



Les Saint Armand  
+ Nicolau Pais  
& Os Originais + PeixeLes Saint Armand 

Nicolau Pais & Os Originais

Peixe

There’s a party at the TNSJ! At the close 
of the day that starts its September‑
‑December programming, the TNSJ 
presents a peculiar three ‑act concert, 
featuring Les Saint Armand, Nicolau Pais 
& Os Originais and Peixe. The musicians 
who take the stage that night are used to 
tread the boards under other “guises”, as 
actors or in other stage ‑related positions. 
In the music they make, the word, poetry 
or a poetic quality take centre stage, thus 
making them troubadours. In spite of their 
French ‑sounding name, Les Saint Armand 
sing in Portuguese: their acoustic songs are 
rooted in folk and in choral songwriting, 

while also opening to jazz, bossa nova, rock 
or pop influences. Nicolau Pais, who “sings 
his own skits”, brings Os Originais, the band 
and its songs, to the place “where absolute 
legitimacy is found”: the stage. A number 
of originals and “[re]covers” share a spirit 
of [re]invention and a relaxed approach 
to influences, which include David Bowie, 
Lou Reed, Rui Reininho or Vítor Rua. In 
Peixe’s fingers, the guitar is a poetic voice: 
his fingering is like a way of whispering 
secrets. In their acting, the guitar strings 
seem to sing the secrets of the world into 
our ears. And is there another reason for 
going to the theatre? 

Teatro Carlos Alberto7 set sep

Há festa no TNSJ! Rematando o dia em que lança a sua programação 
de setembro ‑dezembro, o TNSJ sinaliza ‑a com um peculiar concerto 
em três atos, a cargo de Les Saint Armand, Nicolau Pais & Os Originais 
e Peixe. Os músicos em palco nessa noite estão acostumados a pisá ‑lo 
sob outras “vestes”, são também atores ou contribuem para a cena  
de outro modo. E na música que fazem a palavra, a poesia ou um 
sentido poético ocupam um lugar central, fazendo de si trovadores.  
Apesar do nome francês, Les Saint Armand assumem o português  
em canções de essência acústica, com raízes na folk e na canção de 
autor de dimensão coral, abertas às influências do jazz, bossa nova, 
rock ou pop. Nicolau Pais, “cantor das suas próprias rábulas”, traz 
Os Originais, banda e temas, para o lugar “onde está a legitimidade 
absoluta”: o palco. A ligar canções próprias e “[re]covers” está essa 
[re]invenção e o desprendimento face a influências, que passam por 
Bowie, Reed, Reininho ou Vítor Rua. A guitarra, nos dedos de Peixe,  
é uma voz poética, um dedilhar que é como uma forma de segredar.  
Na sua contracena, Peixe parece desprender das cordas da guitarra  
os segredos do mundo. E não é para escutá ‑los que vamos ao teatro? 

desenho de luz lighting design  
Adão Gonçalves

dur. aprox. playing time 1:00

produção produced by  
TNSJ

sex fri 21:00

Música,  
para começar

concerto
concert



O Teatro Carlos Alberto acolhe e coproduz com a Sonoscopia a 
primeira edição do Colexpla – Festival Internacional de Exploração 
Sonora. Comprometido com a difusão das novas formas de expressão 
musical nos domínios da música experimental, improvisada, 
eletroacústica e da arte sonora, o Colexpla surge da herança do  
Co ‑Lab – Festival Internacional de Música Experimental, realizado  
no Porto entre 1998 e 2003. As suas cinco edições contribuíram para  
a definição da identidade estética de vários músicos portuenses, tendo 
sido fundamentais para a criação dos pilares daquilo que viria a ser a 
Sonoscopia. Quinze anos depois, o Colexpla visa continuar e renovar 
esse legado, tomando o pulso ao estado atual da música exploratória, 
refletindo e interferindo sobre ele, potenciando possíveis repercussões 
na criação artística portuguesa. O festival privilegiará áreas tão 
diversas como a expressividade musical através de novos instrumentos, 
as novas formas de interatividade na improvisação, as contaminações 
entre composição e improvisação ou a instalação sonora como forma 
musical. Fomentando a discussão e o conceito de liberdade inerente 
à sua matriz, o Colexpla emparelha novos artistas e nomes fortes da 
improvisação/experimentação internacional, em concertos, instalações 
sonoras, um workshop e uma conversa.

Programa Programme

12 set sep ⋅ qua wed 21:00
Inauguração Opening

13 ‑15 set sep ⋅ qui‑sáb thu‑sat 
14:00 ‑19:00
Exposição Exhibition
Hybrid instruments  
de by Ken Butler (US)
Instalação sonora
Sound installation
Driver, de by ::vtol:: (RU)

12 set sep ⋅ qua wed 21:30
Concertos Concerts
Voices of Anxious Objects  
de by Ken Butler (US)
mink, de by Kaffe Matthews 
(UK/DE), com with Diana 
Combo (PT), Inês Castanheira 
(PT), Marta Ângela (PT)

13 set sep ⋅ qui thu 21:00
Concertos Concerts
Tomoko Sauvage (JP/FR)
Trio Sowari: Phil Durrant (UK), 
Burkhard Beins (DE) e and 
Bertrand Denzler (FR)

14 set sep ⋅ sex fri 21:00
Concertos Concerts
Toma Gouband (FR)
Alfredo Costa Monteiro (PT)  
+ Miguel A. García (ES)

15 set sep ⋅ sáb sat
17:00 ⋅ Conversa com Talk with 
::vtol::, Kaffe Matthews  
e and Sonoscopia

Concertos Concerts
18:00 ⋅ Wade Matthews (US/
FR/ES) + Abdul Moimême (PT)

21:00 ⋅ Lionel Marchetti (FR)  
+ Xavier Garcia (FR)
Meira Asher (IL) + Eran Sachs (IL)
MSHR (US)

Sonoscopia ⋅ 13+14 set sep
qui+sex thu+fri
Workshop
Sound scanner, de by ::vtol::
10:00 ‑13:00 + 14:00 ‑17:00
inscrição registration fee  
€ 25,00

Mais informações e inscrições 
More information and 
registration + 351 91 608 86 59  
sonoscopia@gmail.com

Teatro Carlos Alberto12 ‑15 set sep

conceção e direção 
conception and direction 
Gustavo Costa
Patrícia Caveiro
programação programming 
Gustavo Costa
Sara Gomes
direção técnica  
technical direction  
Alberto Lopes
luz light  
Mário Bessa
direção de produção executiva
production direction 
Patrícia Caveiro 

coprodução co ‑produced by 
Sonoscopia
TNSJ

M/6 anos
Ages 6 and up

Carta ‑Branca:  
Oficinas e Babysitting 
Workshops and 
Babysitting
14+15 set sep  
sex fri+sáb sat 21:00
M/4 anos Ages 4 and up
inscrição fee € 2,50

Assinatura Festival 
Festival Subscription   
€ 30,00

preço dos bilhetes  
ticket prices  
€ 10,00/dia day

Colexpla
Festival Internacional de Exploração Sonora 
International Festival of Sonic Explorers 

Teatro Carlos Alberto hosts and co‑
‑produces with Sonoscopia the first edition 
of Colexpla – International Festival of 
Sonic Explorers. Committed to promoting 
new forms of musical expression in the 
domains of experimental, improvised, 
electro ‑acoustic music and sound art, 
Colexpla is a descendant of Co ‑Lab – 
International Festival of Experimental 
Music, which was held in Porto from 
1998 to 2003. That festival’s five editions 
helped several Porto musicians define their 
aesthetic identities and were fundamental 
in the foundations of what would become 
Sonoscopia. Fifteen years later, Colexpla 
intends to extend and renew this legacy, by 

surveying the current state of exploratory 
music, reflecting on it and engaging with it, 
and thus triggering possible repercussions 
in Portuguese artistic creativity. The festival 
will focus on such diverse areas as musical 
expression via new instruments, new 
forms of interaction in improvisation, the 
cross ‑pollination between composition and 
improvisation or the sound installation as 
a musical form. Promoting debate and the 
concept of freedom on which it is founded, 
Colexpla will bring together new artists 
and established names of international 
improvisation/experimentation in concerts, 
sound installations, a workshop and a 
round table discussion.



Teatro Carlos Alberto19 ‑23 set sep 
qua ‑sex wed ‑fri 21:00  
sáb sat 19:00  
dom sun 16:00

sonoplastia  
sound design  
Rodrigo Malvar
desenho de luz  
lighting design  
Wilma Moutinho
cenografia set design 
Hugo Ribeiro
figurinos costumes 
Vítor Alves da Silva 
produção executiva 
executive production 
Carina Moutinho
registo vídeo e fotográfico  
video and photography 
Patrícia Poção
TNSJ

interpretação cast  
Margarida Fernandes
Sérgio Anjos
Susana Madeira
Vítor Alves da Silva 

coprodução  
co ‑produced by  
Nómada
TNSJ
apoio support  
CAIS
Fundação GDA
Mira Artes Performativas

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

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00

Imóvel vai acontecer fora das quatro paredes de um teatro, numa sala 
de reuniões de condomínio num qualquer prédio da cidade do Porto, 
um prédio igual a tantos outros, com moradores alheados e vizinhos 
ensimesmados, ilhas de solidão. Há uma reunião de condomínio onde 
se esgrimem razões e se adiam soluções, uma reunião que vai arrancar 
do isolamento um grupo de pessoas muito ciosas da sua independência 
e identidade. A última vez que o encenador Hugo Cruz e a escritora 
Regina Guimarães se cruzaram na ficha artística de um espetáculo 
coproduzido pelo TNSJ foi em MAPA – O Jogo da Cartografia (2016), 
espetáculo que olhava para o Porto e ensaiava outra cidade. Imóvel 
volta a colocar a cidade e a cidadania no centro das operações, 
reivindicando o desejo de voltarmos a ser e a pensar e a estar juntos, 
em comunidade. Imóvel é um retrato em movimento de uma geração 
urbana, individualista e letárgica, uma geração a caminho da ternura 
dos quarenta, com um discurso eloquente mas estéril, corpos 
paralisados perante um mundo que ruiu e urge reconstruir…

criação coletiva collective creation
conceção e direção conception and direction Hugo Cruz
texto text Regina Guimarães

Imóvel

Imóvel [Property] takes place outside the 
four walls of a theatre, in the meeting 
room of the condominium association of 
a Porto building, a building like so many 
others, with oblivious residents and self‑
‑absorbed neighbours, isles of solitude. 
During a condominium association 
meeting, as arguments are traded and 
solutions are adjourned, a group of people 
who hold their independence and identity 
quite dearly will find themselves torn 
out of their isolation. The last time stage 
director Hugo Cruz and writer Regina 
Guimarães were billed together in a TNSJ 

co ‑production occurred in MAPA – O Jogo 
da Cartografia (2016), a show that looked 
at Porto and imagined it as a different 
city. Once again, Imóvel places the city 
and citizenship at centre stage, asserting 
our right to, once again, exist and think 
together, as a community. Imóvel is a live 
portrayal of an individualistic, lethargic 
urban generation, a generation on its way 
to forty ‑something mellowness, with a 
persuasive but sterile discourse, bodies 
motionlessly standing before a world that 
has crumbled down and must be rebuilt… 

estreia premiere



Se quisermos ser breves ou sinópticos, Ter Razão anda às voltas  
com problemas de estacionamento, engarrafamentos monumentais  
e pessoas que se travam alegremente de razões. Fala ‑nos de ter razão, 
de não conseguir deixar de ter razão, de gostar de sofrer para ficar 
com a razão e, mais dramático ainda, de esticar o momento em que 
se tem razão para lá do razoável. Na génese deste projeto houve a 
vontade de construir um lugar de encontro: o Ensemble – Sociedade de 
Actores encomendou um texto original e encenação a Ricardo Alves, 
diretor artístico do Teatro da Palmilha Dentada, para um espetáculo 
envolvendo os atores e criativos de ambas as companhias. Há algo de 
nobre e de insolente neste gesto de construir pontes entre artistas de 
distintas gerações e formações, artistas que se deixam contaminar por 
modos de fazer diferentes, dispostos a desafiar expectativas, a cruzar 
públicos. Mas há mais: o Ensemble volta a dar palco a um dramaturgo 
contemporâneo português, acrescentando Ricardo Alves a uma lista 
onde já moram nomes como Luísa Costa Gomes, Jacinto Lucas Pires  
ou Mickaël de Oliveira.

Teatro Carlos Alberto26 ‑30 set sep
qua ‑sex wed ‑fri 21:00  
sáb sat 19:00  
dom sun 16:00 Ter 

Razão
texto e encenação written and directed by  
Ricardo Alves

If we wish to be brief or synoptic, Ter 
Razão [Being Right] plays around with 
parking problems, gigantic traffic jams 
and people who joyously get into disputes 
with one another. It tells us of being right, 
of not being able to stop being right, of 
enjoying suffering in order to be right 
and, even more dramatic, of stretching 
the moment in which one is right beyond 
any reasonable limits. At the source of 
this project was the desire to create a 
meeting place: Ensemble – Sociedade de 
Actores commissioned an original text 
and stage production from Ricardo Alves, 
the artistic director of Teatro da Palmilha 

Dentada, for a show combining actors and 
creators from both companies. There is 
something both noble and insolent in this 
building of bridges between artists from 
different generations and backgrounds, 
artists that let themselves be influenced by 
different approaches to creation, willing to 
challenge expectations, to mix audiences. 
But there is more: once again, Ensemble 
brings to the stage a contemporary 
Portuguese playwright, adding Ricardo 
Alves to a list that already features such 
names as Luísa Costa Gomes, Jacinto 
Lucas Pires or Mickaël de Oliveira.

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

interpretação cast  
Emília Silvestre
Jorge Pinto
Ivo Bastos
Teresa Arcanjo

cocriação co ‑creation 
Ensemble
Teatro da Palmilha Dentada

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

dur. aprox. playing time 1:15
M/12 anos Ages 12 and up

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

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00

estreia premiere



Otelo
Teatro Nacional São João28 set sep –  

13 out oct

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

estreia premiere
english subtitles

tradução e versão cénica  
translation and stage version by 
Daniel Jonas 

desenho de luz  
lighting design  
Nuno Meira
desenho de som  
sound design  
Francisco Leal
assistência de encenação 
direction assistance  
Sara Barros Leitão

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

produção produced by 
TNSJ

M/12 anos Ages 12 and up

Ele conquista a nossa simpatia de um modo mais imediato do que 
qualquer outro herói de William Shakespeare, mas alguém notou que 
existe um inferno (“hell”) em Othello. Mas só existe Otelo – o nobre  
e destemido guerreiro, o “estranho forasteiro / de aqui e toda a parte”  
– porque existe Iago, o profeta do ressentimento e da desordem,  
e porque existe a bela Desdémona, palavra shakespeariana que 
significa “amor”. A peça começa e termina numa escuridão que é 
perfurada pela luz e avança, imparável, por entre as sombras de Veneza 
e Chipre, geografias da ordem e do caos, mergulhadas ou rodeadas 
de água, elemento que conduz, transporta, reflete, espelha, distorce. 
Otelo perdura na nossa memória e imaginação porque é a tragédia por 
excelência da diferença e da alteridade, da dúvida e da vulnerabilidade, 
do ciúme e da traição. Mas é também a tragédia da linguagem, essa 
encantatória “música de Otelo” que é aqui reinterpretada pelo poeta 
Daniel Jonas. Na obra em cena de Nuno Carinhas, Otelo surge depois 
de Macbeth (2017), formando um díptico shakespeariano onde o 
encenador coloca em perspetiva duas radicais e exuberantes visões  
do mal. “Só se vê a maldade em pleno uso.”

He is quicker to inspire our sympathy 
than any other of William Shakespeare’s 
heroes; however, someone has noticed 
that there is a “hell” in Othello. However, 
Othello – that noble and fearless warrior, 
that “extravagant and wheeling stranger 
/ Of here and every where” – only 
exists because of Iago, the prophet of 
resentment and disorder, and because 
of the fair Desdemona, a Shakespearean 
word that means “love”. The play begins 
and ends in darkness shot through with 
light and advances, unstoppable, through 
the shadows of Venice and Cyprus, those 
geographies of order and chaos, half ‑sunk 

into or surrounded by water, that driving, 
carrying, reflecting, mirroring, distorting 
element. Otelo [Othello] lingers in our 
memory and imagination because it is 
the perfect tragedy of difference and 
otherness, doubt and vulnerability, 
jealousy and betrayal. But it is also the 
tragedy of language, that incantatory 
“music of Othello”, reinterpreted here 
by poet Daniel Jonas. In the history of 
Nuno Carinhas’ stage work, Otelo follows 
Macbeth (2017), a Shakespearean diptych 
in which the stage director focuses on 
two extreme, exuberant visions of evil. 
“Knavery’s plain face is never seen till used.”

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

Língua Gestual 
Portuguesa + 
Audiodescrição
Portuguese Sign Language 
+ Audio Description
7 out oct dom sun 16:00

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

Conversa  
pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 5 out oct

Assinatura  
Subscription   
Otelo + Uma Noite no Futuro
€ 12,50

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





desenho de luz  
lighting design  
Filipe Pinheiro
sonoplastia  
sound design  
Francisco Leal

com with 
Miguel Xavier (voz vocal) 
Miguel Amaral (guitarra 
portuguesa portuguese guitar) 
André Teixeira (viola guitar) 
Filipe Teixeira (contrabaixo 
double bass)

produção 
produced by 
TNSJ 

dur. aprox. playing time 1:00
M/6 anos Ages 6 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

Mosteiro de São Bento da Vitória1 out oct
seg mon 21:00

Em fio breve  
o coração

Dia Mundial da Música World Music Day

O Fado, a canção popular portuguesa, esse “sexto sentido” tão 
português, é o fio condutor de uma celebração em que o Teatro se 
rende à Música no seu Dia Mundial. Em fio breve o coração, singular 
noite de fados e poesia, com direção musical de Miguel Amaral 
e direção cénica de Nuno Carinhas, é também o espetáculo de 
lançamento do homónimo disco de estreia de Miguel Xavier, jovem 
fadista de fulgurante percurso – venceu o Concurso de Fado de Lordelo 
do Ouro e tem atuado em prestigiados festivais de fado. Miguel 
Xavier corporiza nos fados e palavras que canta (de poetas populares, 
Manuela de Freitas ou Alexandre O’Neill) uma postura particular, 
atenta tanto à essência do fado (fidelidade à formação básica de voz, 
guitarra portuguesa, viola e contrabaixo) e ao legado fadista que o 
formou (Alfredo Marceneiro, Manuel de Almeida, Fernando Farinha), 
como às modernas pesquisas autorais (fados de Mário Laginha, Luís 
Figueiredo, André Teixeira, Filipe Teixeira e do guitarrista Miguel 
Amaral, produtor do disco). Façamos silêncio então, e deixemos a voz 
luminosa de Miguel Xavier guiar ‑nos pelo território fértil do (seu) fado.

Uma Noite  
de Fado em Fado

Fado, that so Portuguese “sixth sense” and 
popular song form, is the common thread 
in a celebration whereby the Theatre 
offers itself to Music, in the latter’s World 
Day. Em fio breve o coração [In a slight 
thread, the heart], a unique night of fado 
and poetry, musically directed by Miguel 
Amaral and staged by Nuno Carinhas, is 
also the launch show for the first record 
by Miguel Xavier, a young fado singer 
who already has a brilliant career – he 
won the Lordelo do Ouro Fado Contest 
and has performed in many important 
fado festivals. Miguel Xavier embodies, in 
the words he sings (some by folk poets, 

others by writers like Manuela de Freitas 
or Alexandre O’Neill), a very peculiar 
stance, faithful both to the essence of fado 
(a basic combination of voice, two guitars 
and a double bass) and to the musical 
legacy he grew up in (Alfredo Marceneiro, 
Manuel de Almeida, Fernando Farinha), 
while keeping an eye on modern authors 
(fados by Mário Laginha, Luís Figueiredo, 
André Teixeira, Filipe Teixeira and guitarist 
Miguel Amaral, who also produced the 
record). Time for us to hush, then, and let 
Miguel Xavier’s luminous voice guide us 
through the fertile territory of (his) fado.

direção musical  
musical direction  
Miguel Amaral
direção cénica  
stage direction  
Nuno Carinhas



Macbêtes: Les nuits tragiques Frágil

Sweet Home

Teatro Carlos Alberto
10 ‑14 out oct ⋅ qua ‑sex wed ‑fri 
10:00+15:00 sáb sat 19:00  
dom sun 16:00

Frágil
encenação e cenografia 
direction and set design 
João Paulo Seara Cardoso 
e and Teatro de Marionetas  
do Porto
interpretação cast 
Micaela Soares, Rui Queiroz 
de Matos, Vítor Gomes
coprodução co ‑produced by 
Teatro de Marionetas  
do Porto, Artemrede
dur. aprox. playing time 45’
M/3 anos Ages 3 and up

Mosteiro de São Bento  
da Vitória ⋅ 17 ‑18 out oct
qua ‑qui wed ‑thu 19:00+21:00

Sweet Home
texto text 
Arthur Lefebvre
encenação e cenografia
direction and set design 
Claire Dancoisne 
com with Rita Tchenko
dur. aprox. playing time 55’
produção produced by 
Théâtre La Licorne
em coprodução com 
in co ‑production with 
Le Tangram – Scène Nationale 
Évreux ‑Louviers

Macbêtes: Les 
nuits tragiques
texto text 
Arthur Lefebvre
a partir de based 
upon Macbeth, de by
William Shakespeare
encenação e cenografia 
direction and set design 
Claire Dancoisne
com with Rita Tchenko
Thomas Dubois 
dur. aprox. playing time 40’
produção produced by 
Théâtre La Licorne

Espetáculos em língua francesa, 
legendados em português. 
Shows in French; Portuguese 
subtitles.

preço dos bilhetes ticket prices 
€ 10,00

O FIMP 
no TNSJ 
FIMP at the TNSJ

O TNSJ é de novo anfitrião do FIMP – Festival Internacional de 
Marionetas do Porto, acolhendo três espetáculos nele integrados. 
Frágil foi a derradeira criação de João Paulo Seara Cardoso, fundador 
do Teatro de Marionetas do Porto, que o repõe no ano em que celebra 
o trigésimo aniversário. No mundo Frágil, as coisas aspiram ser coisas 
diferentes, ganham voz e movimento, desejos e medos, como as 
pessoas. Explorando o lado abstrato dos objetos, Frágil transforma 
atores, marionetas e caixas de cartão em coisas intercambiáveis, 
regidas apenas por “regras de imaginação”. Sweet Home e Macbêtes 
são dois “pequenos policiais”, histórias imbuídas de suspense, medo, 
horror e, sobretudo, humor negro. Encenadas por Claire Dancoisne, 
a alma por detrás do Théâtre La Licorne, são criações centradas no 
objeto e na máscara e têm como heróis personagens fora do comum, 
dispostas a tudo para atingir os seus fins. Em Sweet Home, Suzanne 
quer ser a única habitante de um edifício, expulsando sem escrúpulos 
todos os vizinhos. Macbêtes, criação de 1997 inspirada em Ceausescu, 
é uma apropriação invulgar de Macbeth, de William Shakespeare,  
uma visão da perfídia no reino dos insetos, entre homens ‑besta  
e invertebrados demasiado humanos. 

Once again, the TNSJ welcomes 
FIMP – Porto International Puppet 
Festival, by hosting three shows from its 
programming. Frágil [Fragile] was the final 
creation of João Paulo Seara Cardoso, 
the founder of Teatro de Marionetas do 
Porto, which reprises it in the year of 
its thirtieth anniversary. In the “Fragile” 
world, things aspire to become other 
things, developing voice and motion, fears 
and desires, just like people. Exploring 
the abstract side of objects, Frágil turns 
actors, puppets and cardboard boxes 
into interchangeable things, subject only 
to “imagination rules”. Sweet Home and 
Macbêtes are two “short crime stories”, 

suffused with suspense, fear, horror and, 
most of all, gallows humour. Staged by 
Claire Dancoisne, the soul behind the 
Théâtre La Licorne, these two creations, 
focused on objects and masks, have quite 
unusual leading characters, who will stop 
at nothing to achieve their goals. In Sweet 
Home, Suzanne unscrupulously expels all 
her neighbours, in order to become the 
sole inhabitant of a building. Macbêtes, a 
1997 Ceausescu ‑inspired production, is an 
unusual version of William Shakespeare’s 
Macbeth, a vision of perfidy in the insect 
realm, among beast ‑men and all ‑too‑
‑human invertebrates. 



Estreado em 2013, Fica no Singelo é um espetáculo histórico porque 
ousou reinventar uma história com muitos séculos de vida. Clara 
Andermatt parte de um precioso património vivencial e coreográfico – 
as músicas e as danças tradicionais portuguesas – e traça ‑lhe um plano 
de luminosa convivência com o vocabulário da dança contemporânea, 
submetendo valsas mandadas, fandangos ou corridinhos a deslocações 
inesperadas dos seus sentidos originais. Os intérpretes avançam em 
roda, em linha, em pares, em bando, num vórtice de energia que se 
alimenta do prazer imenso da relação lúdica com o outro, da catarse 
coletiva. Este desejo de nos colocarmos no caminho uns dos outros, 
formando uma comunidade, prolonga ‑se no Baile que se realiza no final 
da primeira apresentação do espetáculo, onde o público é convidado 
a subir ao palco e experimentar algumas das danças que inspiraram a 
peça. Para conhecer a identidade de um povo, talvez fosse útil começar 
por nos espantarmos com os seus modos de dançar. Fica no Singelo 
tem o dom de amplificar esse espanto.

Mosteiro de São Bento da Vitória11 ‑13 out oct
qui+sex thu+fri 21:00  
sáb sat 19:00

direção e coreografia  
direction and choreography 
Clara Andermatt

Fica no 
Singelo

Premiered in 2013, Fica no Singelo [Keep It 
Simple] is a historic production that dares 
to reinvent a history of many centuries. 
Clara Andermatt took a precious 
experiential and choreographic legacy – 
Portuguese traditional music and dance 
– and brought it into luminous dialogue 
with the language of contemporary dance, 
causing valsas mandadas, fandangos and 
corridinhos to diverge unexpectedly from 
their original meanings. The performers 
move in rounds, in line, in pairs, in a flock, 
in an energetic vortex that feeds on the 

immense pleasure of a playful relationship 
with others, of a collective catharsis. This 
urge to step into each other’s way, thus 
forming a community, prolongs itself 
into the Ball that is held at the end of the 
show’s premiere, in which the audience 
is invited to climb onto the stage and 
experience some of the dances that 
inspired the work. If we wish to know the 
identity of a people, it would perhaps be 
useful to start by amazing ourselves at 
their ways of dancing. Fica no Singelo has 
the gift of enhancing that amazement.

direção musical
musical direction 
Luís Pedro Madeira
Clara Andermatt
composição 
musical arrangements 
Luís Pedro Madeira
desenho de luz lighting design 
José Álvaro Correia
figurinos costumes 
José António Tenente
paisagem sonora eletrónica
electronic soundscape 
Jonas Runa
consultadoria e pesquisa 
antropológica consulting 
and anthropological research 
Sophie Coquelin
reportório de danças tradicionais 
traditional dances repertoire 
Mercedes Prieto
Ana Silvestre 

intérpretes ‑criadores  
performers  
André Cabral
Bruno Alves
Francisca Pinto
Joana Lopes
Linora Dinga
Sergio Cobos
Catarina Moura
Luís Peixoto
Quiné Teles

coprodução co ‑produced by 
Companhia Clara Andermatt 
Culturgest
Teatro Viriato
Centro Cultural Vila Flor
TNSJ
parceria partnership 
Associação PédeXumbo
apoio support 
Musibéria

estreia opening 13Dez2013 
Teatro Viriato (Viseu)
dur. aprox. playing time 1:15
M/3 anos Ages 3 and up

11 out oct

Baile
mandadora caller 
Ana Silvestre
músicos musicians 
Sergio Cobos
Luís Peixoto
Quiné Teles
produção production 
Associação PédeXumbo 
em colaboração com 
in collaboration with 
Companhia Clara Andermatt
dur. aprox. playing time 40’

Sessão Descontraída
Relaxed Session
13 out oct sáb sat 19:00

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00



Em 2012, numa sala de ensaios do Teatro de Arte de Moscovo,  
Pascal Rambert encontrou uma atriz com quase oitenta anos, a quem 
pediu que refizesse uma cena, para ela memorável, de A Gaivota 
de Tchékhov: “Ela esperou um segundo de olhos fechados e refez 
a cena, sessenta anos depois de a ter representado. Tudo estava 
lá. No seu corpo. Na sua voz. Toda a história do teatro estava ali. 
E foi nesse preciso momento que nasceu Teatro.” É a segunda vez de 
Rambert em Portugal, isto porque este ano já houve Atriz no palco do 
Teatro Nacional D. Maria II. É de lá, aliás, que nos chega Teatro, que 
resultou de um convite de Tiago Rodrigues ao dramaturgo, encenador, 
realizador e coreógrafo francês para montar uma peça no Nacional de 
Lisboa. Uma peça onde cabe todo o amor pelo teatro, representada por 
uma trupe onde coexistem atores do elenco residente do TNDM II  
e atores exteriores a ele. Rambert gosta de escrever a partir da 
memória e do corpo e da voz dos atores. “É aí que vive a emoção”, 
reconhece. “Teatro é isso: quando aqueles que o fazem viram do 
avesso as nossas vidas. Transformam as nossas existências.”

Teatro Nacional São João18 ‑28 out oct
qua+sáb wed+sat 19:00  
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00

Teatroapoio ao elenco infantil 
children’s cast support 
Sandra Pereira
tradução e apoio à dramaturgia 
translation and dramaturgic 
assistance 
Joana Frazão

interpretação cast 
Beatriz Batarda
Cirila Bossuet
João Grosso
Lúcia Maria
Rui Mendes
elenco infantil (Porto)
children’s cast (Porto) 
Maria Abreu
Matilde Simão

produção produced by 
Teatro Nacional D. Maria II
apoio support 
Institut Français à Paris
Institut Français du Portugal
Companhia Olga Roriz

estreia opening 15Set2018 
Teatro Nacional D. Maria II 
(Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:45
M/12 anos Ages 12 and up

Língua Gestual 
Portuguesa 
Portuguese Sign Language 
28 out oct dom sun 16:00

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

Conversa  
pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 
19 out oct

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

In 2012, in a rehearsal room of the 
Moscow Art Theatre, Pascal Rambert 
met a near ‑octogenarian actress, whom 
he asked to recreate a scene, which had 
become engrained in her memory, from 
Chekhov’s The Seagull: “She paused for 
a second with her eyes closed and then 
recreated the scene, sixty years after 
having performed it. Everything was 
there. In her body. In her voice. All the 
history of theatre was there. It was at 
that exact moment that Teatro [Theatre] 
was born.” This is the second time that 
Rambert comes to Portugal; earlier this 
year, Atriz was produced at the Teatro 

Nacional D. Maria II. Actually, Teatro is 
due to the fact that Tiago Rodrigues, the 
artistic director of the TNDM II, invited 
the French playwright, choreographer and 
film and stage director to create a play for 
our Lisbon counterpart. A play full of love 
for the theatre, performed by a cast that 
combines TNDM II resident actors with 
outside players. Rambert likes to write 
from the actors’ memories, bodies and 
voices. “It is there that emotion resides”, 
he acknowledges. “Teatro is precisely that: 
when theatre ‑makers turn our lives inside‑
‑out, transforming our existence.”

texto, encenação e espaço cénico 
text, direction and set design Pascal Rambert



O Teatro da Garagem vai cumprir em breve trinta anos de existência, 
um longo percurso que convida à autoavaliação. Display é um 
espetáculo em forma de ponto de situação, onde a companhia sonda os 
porquês de continuar a fazer teatro. O título remete ‑nos para “montra” 
e para “mostrar”, “dar a ver”, não apenas o resultado, o espetáculo, mas 
os interstícios, as costuras, o processo. A arquitetura dramatúrgica 
de Display é constituída por quatro partes. Começa por relembrar 
as origens do teatro “enquanto jogo cavernoso de sombras a almejar 
a luz” e prossegue sob o signo do mistério da máquina teatral, esse 
“sismógrafo dos tremores do mundo”. A terceira parte é uma proposta 
poética sobre os modos de fazer e, sobretudo, de pensar teatro, 
imperativo ético do Teatro da Garagem. O quarto e último momento 
tem como título “Campo de Refugiados”, um lugar simbólico ou, 
como nos diz Carlos J. Pessoa, “um não ‑lugar reivindicativo de uma 
cidadania avessa a velhas fórmulas: ao nacionalismo, ao racismo,  
à desigualdade, à indiferença e à obscenidade mediática”. Um lugar  
de reinvenção, de esperança?

Teatro Carlos Alberto24 ‑28 out oct
qua ‑sex wed ‑fri 21:00  
sáb sat 19:00 
dom sun 16:00

Display
texto e encenação written and directed by
Carlos J. Pessoa 

música ao vivo 
music live performance  
Daniel Cervantes 
cenografia e figurinos 
costumes and set design  
Sérgio Loureiro
desenho de luz lighting design 
Nuno Samora 
direção de produção  
general production  
Maria João Vicente

interpretação cast  
Ana Palma
André Simões
Elmano Sancho
Emanuel Arada
Ma Xinyun
Maria João Vicente
Rita Monteiro 

coprodução co ‑produced by 
Teatro da Garagem, TNSJ

estreia opening 22Nov2017 
Teatro Taborda (Lisboa Lisbon)
dur. aprox. playing time 1:30
M/16 anos Ages 16 and up

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

Conversa  
pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 26 out oct

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00

Teatro da Garagem is about to 
commemorate its thirtieth anniversary: a 
long career that calls for self ‑assessment. 
Display is a show in the form of a status 
report, in which the company explores 
reasons for continuing to work on the 
stage. As the title (both as a noun and as 
a verb) suggests, they are concerned not 
only with showing their final product, the 
show, but also its interstices, its stitches, 
its process. The dramaturgic architecture 
of Display consists of four parts. It begins 
by evoking the origins of the theatre, as a 
“cavernous play of shadows yearning for 

light”, and proceeds under the aegis of the 
mystery of the theatrical machine, that 
“seismographer of the world’s quivers”. 
The third part is a poetic look at the 
ways of making, and especially thinking, 
theatre, an ethical imperative of Teatro 
da Garagem. The fourth and final section 
is entitled “Refugee Camp”, a symbolic 
place or, in the words of Carlos J. Pessoa, 
“a non ‑place that ratifies a citizenship 
averse to old clichés: to nationalism, 
racism, inequality, indifference and media 
obscenity”. A place of reinvention, a place 
of hope?



sex fri 21:00
sáb sat 19:00
dom sun 16:00

A que estilo pertenceria Bella Figura se fosse um pedaço de música? 
Yasmina Reza respondeu assim: “Uma fuga, talvez. O estilo de escrita 
é contrapontístico. Ouvimos várias vozes a representar em tempos 
diferentes.” No caso, cinco vozes de outras tantas personagens que 
vão expondo – em diálogos rápidos e oblíquos – as suas angústias, 
frivolidades, hipocrisias, cobardias, mentiras. Não há uma história  
em Bella Figura, a dramaturga francesa assegura ‑nos de que não  
há histórias nas peças dela, a não ser que tomemos como história  
a “matéria estagnada e tumultuosa da vida”. Há, sim, uma noite  
que começa por prometer um jantar romântico e uma descontraída 
festa de aniversário, mas que acaba por descambar numa situação 
onde o verniz da civilidade estala para dar a ver um corpo social em 
adiantado estado de decomposição. Bella Figura é um bom exemplo 
do impiedoso “teatro de nervos” de Yasmina Reza. É com ele que 
o encenador Nuno Cardoso regressa ao convívio com autores 
contemporâneos, depois de duas recentes incursões no teatro de  
Gorki (Veraneantes, 2017) e de Shakespeare (Timão de Atenas, 2018). 

Teatro Carlos Alberto2 ‑4 nov estreia premiere

Bella 
Figura
de by Yasmina Reza
encenação directed by Nuno Cardoso

tradução translated by  
Alexandra Moreira da Silva

cenografia set design 
F. Ribeiro
desenho de luz  
lighting design 
José Álvaro Correia
figurinos costumes 
Nelson Vieira
música music 
Pedro Lima
assistência de encenação 
direction assistance 
Luís Araújo

interpretação cast 
Afonso Santos
João Melo
Margarida Carvalho
Maria Leite

coprodução co ‑produced by 
Ao Cabo Teatro
Teatro Aveirense
Câmara Municipal de Viseu

M/16 anos Ages 16 and up

preço dos bilhetes 
ticket prices € 10,00

What would Bella Figura be if it were  
a piece of music? Yasmina Reza replied: 
“A fugue, perhaps. The writing style is 
contrapuntal. We hear various voices 
acting in distinct tempos.” More precisely, 
five voices are heard, as five characters 
expose – via quick ‑fire, oblique dialogues 
– their anguishes, frivolities, hypocrisies, 
cowardices, lies. There is no story in Bella 
Figura; indeed, the French playwright 
assures us that there are no stories in 
her plays, unless we take the “stagnant, 
tumultuous materials of life” for a story. 

What we have here is a night that starts 
with the promise of a romantic dinner 
and a mellow birthday party, but ends 
up degenerating into a situation where 
the veneer of civility cracks to reveal 
a social body in an advanced state of 
decomposition. Bella Figura is a fine 
instance of Yasmina Reza’s pitiless “theatre 
of nerves”. This play marks the return 
of stage director Nuno Cardoso to the 
work of contemporary playwrights, after 
staging Gorky (Summerfolk, 2017) and 
Shakespeare (Timon of Athens, 2018).



No centro de Do Alto da Ponte vamos encontrar Eddie Carbone,  
um estivador que trabalha nas docas entre a Ponte de Brooklyn  
e o pontão onde começa o mar. Na peça, alguém descreve este  
lugar como “a garganta de Nova Iorque que engole a tonelagem  
do mundo”. Uma imagem ameaçadora que enquadra e escurece  
este drama passional que Arthur Miller escreveu nos anos cinquenta,  
a era da “ameaça vermelha”, da “caça às bruxas”, os anos infames 
do Macarthismo. Do Alto da Ponte fala ‑nos disso: de medo, traição, 
delação, imigração ilegal, escolhas difíceis. Mas Jorge Silva Melo 
recupera esta peça para nos falar dos dias de hoje: “Sem receios, 
sem dogmas. Cruamente, como Miller nos convida.” Os Artistas 
Unidos iniciam aqui uma demorada e carinhosa contemplação da 
obra de Miller, para ver de perto as “obsessões” e os “segredos” dela, 
como fizeram recentemente com Tennessee Williams. Miller, é bom 
recordar, foi um dramaturgo influente e um homem corajoso, alguém 
que ajudou a transformar o palco num lugar de conflito e pensamento.

Teatro Nacional São João8 ‑25 nov
qua+sáb wed+sat 19:00  
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00

Do Alto  
da Ponte
de by Arthur Miller
encenação directed by 
Jorge Silva Melo

tradução translated by  
Ana Raquel Fernandes 
Rui Pina Coelho

cenografia e figurinos 
costumes and set design 
Rita Lopes Alves
desenho de luz 
lighting design 
Pedro Domingos
desenho de som 
sound design 
André Pires
produção executiva 
executive production 
João Meireles
assistência de encenação 
direction assistance 
Nuno Gonçalo Rodrigues
Inês Pereira

com with 
Américo Silva
Joana Bárcia
Vânia Rodrigues
António Simão
Bruno Vicente
André Loubet
Tiago Matias
Hugo Tourita
Gonçalo Carvalho
João Estima
Hélder Braz
Inês Pereira/
Sara Inês Gigante
Romeu Vala
Miguel Galamba

coprodução co ‑produced by  
Artistas Unidos
Teatro Viriato
São Luiz Teatro Municipal
TNSJ

estreia opening 18Set2018 
Teatro Viriato (Viseu)
dur. aprox. playing time 1:45
M/12 anos Ages 12 and up

english subtitles

At the heart of Do Alto da Ponte [A View 
from the Bridge] we find Eddie Carbone, 
a longshoreman who works at the docks 
between the Brooklyn Bridge and the 
pontoon where the sea begins. In the 
play, someone describes this area as 
“the gullet of New York swallowing the 
tonnage of the world”. This menacing 
image circumscribes and darkens this 
passionate drama, written by Arthur 
Miller in the 1950s, the age of the “Red 
Menace” and its attendant “witch ‑hunts”, 
the disgraceful years of McCarthyism. 
A View from the Bridge tells us of all 

that: fear, betrayal, denunciation, illegal 
immigration, difficult choices. However, 
Jorge Silva Melo goes back to this play 
in order to talk to us about the present: 
“Without fear, without dogmas. Bluntly, 
as Miller invites us to do.” The Artistas 
Unidos company begins here a long and 
loving contemplation of Miller’s body of 
work, looking closely at its “obsessions” 
and “secrets”, like they did previously 
with Tennessee Williams. Miller, lest we 
forget, was an influential playwright and 
a brave man, who helped turn the stage 
into a place for conflict and thought. 

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

Conversa pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 9 nov

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



Primeiro Gertrude, em 2013, e depois As Criadas, em 2016, dois 
“estudos” de personagens femininas, o último dos quais distinguido 
com uma Menção Especial pela Associação Portuguesa de Críticos de 
Teatro. É a terceira vez que Simão Do Vale Africano nos visita como 
encenador, agora para abrir as portas desta Trattoria Pirandello, 
“restaurante” onde são servidas em sequência – como num menu de 
degustação – três peças em um ato de Luigi Pirandello, três formas 
ou “refeições” breves, frugais, nutritivas, mediterrânicas. Começa com 
O Homem com a Flor na Boca – um lugar de espera e de passagem, 
a vida e a morte –, prossegue com o maravilhoso mundo para cá 
do espelho de Sonho (ou talvez não) e termina em chave cómica, 
na companhia do tratante Cecè, espécie de D. João à italiana. É um 
tributo a um autor que foi determinante na vontade de Simão Do 
Vale Africano começar a fazer teatro. É também, e sobretudo, um 
incitamento para seguir em frente: “Este espetáculo é sobre o prazer 
que (ainda) tenho em fazer teatro. É só isso. Faço ‑o apenas porque 
ainda quero (tentar) deixar algo de profundamente belo e tocante.” 
Façam o favor de entrar, bom apetite.

Teatro Carlos Alberto15 ‑25 nov
qua+sáb wed+sat 19:00 
qui+sex thu+fri 21:00 
dom sun 16:00

estreia premiere

Trattoria 
Pirandello
encenação e tradução translation and direction 
Simão Do Vale Africano

O Homem com a Flor na Boca 
+ Sonho (ou talvez não) + Cecè 
The Man with the Flower In 
His Mouth + I’m Dreaming (but 
maybe not) + Cecè 
de by Luigi Pirandello

cenografia set design 
Bruno Capucho
figurinos costumes 
Bernardo Monteiro
desenho de som  
e sonoplastia  
sound design 
Joel Azevedo
desenho de luz  
lighting design  
Rui M. Simão
assistência de encenação 
direction assistance 
Diogo Freitas

interpretação cast 
Joana Africano
Jorge Mota
Simão Do Vale Africano

coprodução  
co ‑produced by  
Subcutâneo
TNSJ

dur. aprox. playing time 1:25
M/12 anos Ages 12 and up

First there was Gertrude, in 2013, followed 
by As Criadas, in 2016: two “studies” 
of female characters, the second of 
which received a Special Mention from 
the Portuguese Association of Theatre 
Critics. For the third time, Simão Do 
Vale Africano visits us in the quality of 
a stage director; now, he comes to open 
the doors of this Trattoria Pirandello, a 
“restaurant” in which we will be served 
– in a buffet ‑like format – three one ‑act 
plays by Luigi Pirandello, three brief, 
frugal, nutritious, Mediterranean meals. 
The first is The Man with the Flower 
In His Mouth – a place of waiting and 
passage, of life and death –, followed by 

the wonderful through ‑the ‑looking ‑glass 
world of I’m Dreaming (but maybe not); 
finally, the programme will close on a 
comic note, in the company of that rascal 
Cecè, a sort of Italian ‑style Don Juan. 
Besides being a tribute to an author who 
played a preponderant role in inspiring 
Simão Do Vale Africano’s decision to 
begin working in theatre, this production 
is also, and most of all, an exhortation to 
continue: “This show is about the pleasure 
I (still) find in making theatre. It’s just that. 
I do it simply because I still want to (try 
to) leave something deeply beautiful and 
touching behind me.” Please come in; 
enjoy your meal.

Língua Gestual  
Portuguesa 
Portuguese Sign Language
21 nov qua wed 19:00

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

Conversa  
pós ‑espetáculo 
Post ‑show talk 16 nov

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00



Andam por aqui muitas palavras à solta. Brincam ‑se e puxam ‑se umas 
às outras, porque “certas palavras estão grávidas de outras tantas 
palavras” e neste corrupio oferecem ‑se à reinvenção de quem as ouve 
e vê, imaginando ‑as. Criado pelo Teatro do Frio a convite do Serviço 
Educativo de Guimarães 2012, Comer a Língua integrou a programação 
do TNSJ em 2013, uma casa onde foi feliz e nos fez felizes, e à qual 
regressa agora. É um espetáculo dirigido a crianças a partir dos 6 anos 
mas que na verdade se destina a todos os públicos, miúdos e graúdos, 
porque acredita na imaginação de todos os experimentadores sem 
idade. É também o nome do lugar onde a encenadora Catarina Lacerda 
e a poeta Regina Guimarães se encontraram para jogar a língua em 
todo o seu potencial sonoro, imagético e sensorial. Num palco onde 
cabe uma língua que não cabe dentro da boca, a atriz Susana Madeira 
dobra e desdobra as vozes de onze poemas com sentidos diversos e 
divertidos. Uma língua para ouvir, cheirar, comer e chorar por mais.

Teatro Nacional São João27 nov –  
1 dez dec
Salão Nobre
ter ‑sex tue ‑fri 10:00+15:00 
sáb sat 11:00+15:00

texto text Regina Guimarães
direção artística e encenação  
stage and artistic direction  
Catarina Lacerda

Comer  
a Língua

direção plástica
visual direction 
Ana Guedes
direção musical
musical direction 
Jorge Queijo
direção de produção
general production 
Inês Gregório/Pé de Cabra, Lda.

interpretação performed by 
Susana Madeira

coprodução 
co ‑produced by  
Teatro do Frio
Guimarães 2012 Capital 
Europeia da Cultura
Maria Matos Teatro Municipal

estreia opening 13Mar2013 
Teatro Oficina (Guimarães)
dur. aprox. playing time 50’
M/6 anos Ages 6 and up

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

Many words are running wild here. They 
play and pull one another around, because 
“certain words are pregnant with many 
others”; in all this hustle and bustle, they 
let themselves be reinvented by whoever 
hears and sees them, imagining them. 
Created by Teatro do Frio by invitation of 
the Educational Department of Guimarães 
2012, Comer a Língua [Eating the Tongue] 
was a part of the 2013 programming of 
the TNSJ, a house where it was happy 
and made others happy, and to which it 
now returns. It is a show for children aged 

6 and older, but in fact it is for everyone, 
children and grown ‑ups alike, because it 
has faith in the imagination of all ageless 
experimenters. It is also the name of the 
place where stage director Catarina 
Lacerda and poet Regina Guimarães met 
to play with all the sounds, images and 
sensations language evokes. On a stage 
with room for a tongue too big for any 
mouth, actress Susana Madeira folds and 
unfolds the voices of eleven poems with 
multiple amusing meanings. A tongue we 
can hear, smell, eat and beg for more.



No último ano e meio, o Teatro Experimental do Porto tem estado 
vivamente ocupado com o longo texto tripartido da Trilogia da 
Juventude, um olhar crítico das “juventudes inquietas” dos últimos 
cinquenta anos do século passado em Portugal. Verdade ou 
Consequência, com direção artística de Gonçalo Amorim, finca agora 
os pés no século XXI, olha para o futuro e para as repercussões da 
Quarta Revolução Industrial já em curso, examinando os temas que 
enformam as grandes transformações sociais e políticas por vir: “As 
migrações populacionais, as alterações climáticas, o redesenho das 
relações laborais, o esvaziamento da força laboral, a fluidez do tempo 
livre.” Com uma dramaturgia escorada pelo estudo e discussão de 
obras de autores como Marx, Agostinho da Silva, Vandana Shiva ou 
Donna Haraway, e, em particular, pelo seminal Manual de Instruções 
para a Nave Espacial Terra de Buckminster Fuller, Verdade ou 
Consequência interroga ‑nos sobre as transformações no modo como 
nos relacionamos, uns com os outros, com a natureza e com o mundo. 
Que escolhas fazemos? Que jogo jogamos nós afinal? 

Teatro Nacional São João6 ‑16 dez dec
qua ‑sex wed ‑fri 21:00 
sáb sat 19:00 
dom sun 16:00

Verdade ou 
Consequência
direção artística artistic direction  
Gonçalo Amorim 

estreia premiere

dramaturgia, pesquisa e criação 
dramaturgy, research and creation 
Catarina Barros
Gonçalo Amorim
Marta Bernardes
Rui Pina Coelho

criação created by 
André Perrota
Cárin Geada
Jonathan Saldanha
Jorge Quintela
Paulo Mota
Pedro Serrano
Tânia Dinis
assistência à criação 
creative assistance 
Patrícia Gonçalves

coprodução co ‑produced by 
Teatro Experimental do Porto
TNSJ

M/12 anos Ages 12 and up

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

Conversa  
pós ‑espetáculo 
Post ‑show talk 7 dez dec

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

Over the past year and a half, Teatro 
Experimental do Porto has been deeply 
engaged with the long tripartite text of 
Trilogia da Juventude, a critical look at 
the “restless youths” of the last half of 
the 1900s in Portugal. Under the artistic 
direction of Gonçalo Amorim, Verdade 
ou Consequência [Truth or Dare] digs 
its heels into the 21st century and looks 
at the future, at the repercussions of 
the already ongoing Fourth Industrial 
Revolution, while examining the themes 
that will shape the coming major social 
and political transformations: “Population 
migrations, climate changes, redefinition 

of labour relations, the exhaustion of the 
workforce, the fluidity of free time.” With 
a dramaturgy based on the study and 
discussion of works by such authors as 
Karl Marx, Agostinho da Silva, Vandana 
Shiva, Donna Haraway and, most 
particularly, Buckminster Fuller (with his 
seminal Operating Manual for Spaceship 
Earth), Verdade ou Consequência 
questions us about the changes in the 
way we relate with one another, with 
nature and the world. What choices are 
we making? What game are we playing, 
in the end?



Just before Christmas, Uma Noite no Futuro 
[One Night in the Future] combines stage 
works by two contemporary playwrights, 
both of them readers of the Scriptures and 
explorers of short forms: Gil Vicente, the 
illustrious unknown who is the founder of 
Portuguese theatre, and Samuel Beckett, one 
of the inventors of the so ‑called “theatre of 
the absurd”. This is no random pairing – we 
put our trust on the stage’s ability to disclose 
the secret sympathy that connects two 
authors, making us look at them with different 
eyes. Directed by Nuno Carinhas – in whose 
career these two playwrights hold a central 
position –, Uma Noite no Futuro is composed 
of The Old Tune, Beckett’s re ‑write of a rarely 
staged radio play by Robert Pinget, in which 

two old men remember (and misremember) 
the past while the modern world, in the form 
of noises and motors, passes them by, and 
Krapp’s Last Tape, a monologue in which 
a man dialogues, on his 69th birthday, with a 
recording he made thirty years ago, mocking 
his younger self. Finally, an almost unknown 
“dramaticule”, written by Gil Vicente in 
Portuguese and Sayago dialect: Fé [Faith], 
a short play first performed on Christmas Eve, 
1510. In it, two “dumbfounded” shepherds 
– distant relatives of Waiting for Godot’s 
Didi and Gogo –, comically dazzled by the 
trappings of Christmas, usher in an allegorical 
character: Faith. Light and shadow, ignorance 
and forgetfulness, loneliness and celebration, 
noise and silence – night on Earth.

Nas vésperas do Natal, Uma Noite no Futuro associa obras dramáticas 
de dois contemporâneos, ambos leitores das Escrituras e cultores da 
forma breve: Gil Vicente, o ilustre desconhecido que fundou o teatro 
português, e Samuel Beckett, um dos inventores do (impropriamente) 
designado “teatro do absurdo”. Não brincamos aos encontros improváveis 
– confiamo ‑nos à capacidade do palco revelar a secreta simpatia que 
une dois autores, levando ‑nos a vê ‑los com outros olhos. Dirigido por 
Nuno Carinhas – encenador em cujo percurso os dois dramaturgos 
detêm um lugar central –, Uma Noite no Futuro faz ‑se de Velha Toada, 
reescrita beckettiana de uma peça radiofónica de Robert Pinget raramente 
posta em cena, na qual dois velhos lembram (e deslembram) o passado 
enquanto o mundo moderno, sob a forma de ruídos e motores, lhes passa 
ao lado, e A Última Gravação de Krapp, monólogo em que um homem 
dialoga, no seu 69.º aniversário, com uma gravação que fizera trinta 
anos antes, escarnecendo de si enquanto jovem. Finalmente, um quase 
secreto dramatículo vicentino, escrito em português e saiaguês: Fé, auto 
estreado no Natal de 1510, no qual dois pastores “atibobados” – parentes 
longínquos do par Didi/Gogo de À Espera de Godot – manifestam um 
cómico deslumbramento diante das coisas do Natal, abrindo caminho 
a uma personagem alegórica: a Fé. Luzes e sombras, ignorantes e 
desmemoriados, solidão e festa, barulho e silêncio – a noite na Terra.

Teatro Carlos Alberto13 ‑22 dez dec
qua+sáb wed+sat 19:00  
qui+sex thu+fri 21:00  
dom sun 16:00

estreia premiere
english subtitles

Uma Noite  
no Futuro

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

conceito e dramaturgia  
concept and dramaturgy 
Nuno Carinhas  
Pedro Sobrado
desenho de som sound design 
Francisco Leal
desenho de luz lighting design 
Nuno Meira
apoio linguístico linguistic support 
João Veloso

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

produção produced by TNSJ

M/12 anos Ages 12 and up

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

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

Conversa  
pós ‑espetáculo
Post ‑show talk 
14 dez dec
com with José Augusto Cardoso 
Bernardes, Nuno Carinhas, 
Pedro Sobrado

Assinatura  
Subscription    
Otelo + Uma Noite no Futuro
€ 12,50

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00

com with Samuel Beckett e and Gil Vicente
encenação, cenografia e figurinos direction,  
set design and costumes Nuno Carinhas



Veneza e os Limites da Moralidade abre uma janela com vista para 
a música e para a sociedade do Renascimento italiano. Uma viagem 
conduzida pel’Os Músicos do Tejo, grupo de música antiga que tem 
como diretores artísticos Marcos Magalhães e Marta Araújo, aqui  
na companhia da atriz Luísa Cruz, a narradora de serviço. Época de 
uma imaginação conflituosa – moralidade e livre ‑arbítrio, religião  
e sensualidade, tradição e subversão de modelos –, o Renascimento 
encontrou na cidade de Veneza, a Sereníssima, o lugar de excelência 
para acolher e amplificar todas as liberdades e libertinagens.  
O concerto coloca em relação madrigais e outras peças para voz de 
compositores como Claudio Monteverdi, Orlando di Lasso, Alessandro 
Stradella, Cipriano de Rore, e a leitura dramatizada de textos originais 
da época: da lucidez de uma freira que denuncia a tirania do pai  
e a desprezível inferioridade dos homens (La semplicità ingannata,  
de Arcangela Tarabotti), passando pela lassidão de costumes de  
La retorica delle puttane, de Ferrante Pallavicino, até ao pornográfico  
e escandaloso L’Alcibiade fanciullo a scola, de Antonio Rocco. 

Teatro Nacional São João20 dez dec
qui thu 21:00

direção direction Marcos Magalhães, Marta Araújo

Veneza e os 
Limites da 
Moralidade

tradução dos textos  
texts translated by  
Pedro Braga Falcão 
cravo e direção musical 
harpsichord and musical 
direction  
Marcos Magalhães

Veneza e os Limites da Moralidade 
[Venice and the Limits of Morality] opens 
a window on the music and society of 
the Italian Renaissance. In this journey, 
we will be guided by Os Músicos do Tejo, 
a group of ancient music whose artistic 
directors are Marcos Magalhães and 
Marta Araújo, joined here by actress 
Luísa Cruz, as the on ‑duty narrator. The 
Renaissance, an imaginatively conflicting 
age – morality and free will, religion and 
sensuality, tradition and subversion of 
role models –, found in the city of Venice, 
the Most Serene Republic, a privileged 

location to host and magnify all liberties 
and libertinisms. This concert combines 
madrigals and other vocal pieces by 
such composers as Claudio Monteverdi, 
Orlando di Lasso, Alessandro Stradella and 
Cipriano de Rore, with dramatic readings 
of Renaissance texts: from the lucidity of 
a nun who denounces her father’s tyranny 
and the despicable inferiority of men 
(La semplicità ingannata, by Arcangela 
Tarabotti) to the lax morals of La retorica 
delle puttane, by Ferrante Pallavicino, and 
the pornographic, scandalous L’Alcibiade 
fanciullo a scola, by Antonio Rocco. 

com with  
Clint van der Linde (alto)
Arthur Filemon (alto)
Carlos Monteiro (tenor) 
Frederico Projecto (tenor)
Tiago Mota (baixo bass)
Juan Carlos de Mulder 
(tiorba theorbo)
Marta Araújo 
(cravo harpsichord)
Luísa Cruz 
(narradora narrator)

produção produced by 
Os Músicos do Tejo

dur. aprox. playing time 1:25
M/12 anos Ages 12 and up

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

concerto
concert



Martin Crimp visita ‑nos para uma conferência que é 
afinal uma conversa, ambivalência ou indeterminação 
toda ela muito “crimpiana”. Pediram ‑lhe certa vez uma 
definição de si próprio e ele, claro, desconversou: 
“Um dia, escrevi uma peça chamada Cruel e Terno.” 
Agora que o recebemos em pessoa, convém recordar 
que há muito o TNSJ se deixou capturar pela estranha 
crueldade do seu teatro, em espetáculos de companhias 
como a ASSéDIO ou o Teatro da Rainha. Revelado 
no início dos anos oitenta, Crimp vem construindo 
uma obra marcada por um experimentalismo lúdico 
e exigente, inventando para cada peça a sua própria 
estrutura, de que é emblema (A)tentados, com os seus 
“dezassete argumentos para teatro”. Para o apresentar  
e com ele conversar, convidámos a investigadora 
e professora universitária Maria Sequeira Mendes. 
Inscrita no Fórum do Futuro, cuja edição deste ano tem 
a Antiguidade Clássica como tema, esta conferência 
antecipa o regresso do dramaturgo britânico à nossa 
programação, em março de 2019, com a estreia nacional 
de The Rest Will Be Familiar to You from Cinema, peça 
que ele escreveu a partir de As Fenícias de Eurípides.

Teatro Carlos Alberto8 nov
qui thu 
horário a anunciar
schedule TBA

conferência 
conference

Martin 
Crimp

moderação host 
Maria Sequeira Mendes

organização organisation 
TNSJ

Martin Crimp visits us for a conference that 
turns out to be a conversation, an ambivalence or 
indeterminacy that is indeed quite “Crimpian”. Once, 
asked to offer a definition of himself, he naturally 
changed the subject: “I once wrote a play called 
Cruel and Tender.” Now that we welcome him in 
person, it should be remembered that the TNSJ 
had long ago fallen under the spell of his strangely 
cruel theatre, while hosting productions of it by 
such companies as ASSéDIO or Teatro da Rainha. 
Ever since the early 1980s, Crimp has been building 
up a body of work characterised by a playful and 
demanding experimentalism, inventing a different 
structure for each one of his plays, something quite 
visible in Attempts on Her Life’s “seventeen scenarios 
for the theatre”. To host this event, we invited 
researcher and professor Maria Sequeira Mendes. 
A part of Forum of the Future, whose subject this 
year is Classical Antiquity, this conference foresees 
the return of the British playwright to our stage, in 
March 2019, with the Portuguese premiere of The 
Rest Will Be Familiar to You from Cinema, a play 
based on Euripides’ Phoenician Women.

Conferência integrada no 
projeto Fórum do Futuro 2018, 
comissariado pelo Pelouro da 
Cultura da Câmara Municipal 
do Porto.

This conference is part of Forum 
of the Future 2018, organised by 
the Cultural Department of the 
Porto City Council.

entrada gratuita
free entrance

tradução simultânea
simultaneous translation 
available



Nem louvor nem simplificação: em Saber de Mim 
Sabendo das Coisas homenageamos Maria Velho 
da Costa lendo, editando e conversando ‑lhe a obra. 
Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
conferencistas nacionais e estrangeiros discutem as 
múltiplas linguagens de uma escritora para quem a 
literatura é a mais labiríntica das casas do mundo. No 
TNSJ, reunimos à mesma mesa alguns criadores que 
construíram obra a partir da obra dela, seja no cinema, 
como a realizadora Margarida Gil, seja no teatro, como 
Luísa Costa Gomes e Nuno Carinhas, que em 2012 
desviaram o romance Casas Pardas para o palco do 
TNSJ. Ou Ricardo Pais, que aqui encenou Madame 
em 2000, peça que reeditamos em livro, agora na 
coleção TNSJ/Húmus. Escrita para Eunice Muñoz e 
Eva Wilma, duas atrizes maiores do teatro português 
e brasileiro, Madame imagina o encontro de Maria 
Eduarda e Capitu, personagens arrancadas a romances 
de Eça de Queirós (Os Maias) e Machado de Assis (Dom 
Casmurro). Um duelo irascível entre duas línguas que 
para se entenderem têm de traduzir ‑se… “O que é que é 
isso de carago?”

Teatro  
Nacional  
São João 
13 nov

Faculdade  
de Letras da 
Universidade  
do Porto 
12 nov

colóquio internacional 
international symposium

Saber de Mim 
Sabendo das Coisas
Homenagem aos 80 anos de Maria Velho da Costa
A tribute to Maria Velho da Costa’s 80 years

mesa ‑redonda com  
round table with  
Ana Luísa Amaral 
Luísa Costa Gomes 
Margarida Gil 
Nuno Carinhas 
Ricardo Pais

lançamento do livro
book launch Madame, de by 
Maria Velho da Costa (edição 
published by TNSJ/Húmus)

Neither praise nor simplification: in Saber de Mim 
Sabendo das Coisas [To Learn About Me by Learning 
About Things] we pay tribute to Maria Velho da 
Costa by reading, publishing and discussing her 
work. At the Faculty of Arts and Humanities, 
Universidade do Porto, Portuguese and foreign 
lecturers debate the multiple languages of a writer 
who sees literature as the most labyrinthine house in 
the world. At the TNSJ, we gather around the same 
table a few creators who drew inspiration from her 
work, namely in the theatre, like Luísa Costa Gomes 
and Nuno Carinhas, who in 2012 brought her novel 
Casas Pardas to the TNSJ stage, or Ricardo Pais, 
who staged Madame (also here) in 2000, a play we 
now republish in book form, in our TNSJ/Húmus 
collection of theatre books. Written for Eunice 
Muñoz and Eva Wilma, two leading actresses of the 
Portuguese and Brazilian stages, Madame imagines 
a meeting between Maria Eduarda and Capitu, 
characters taken from novels by Eça de Queirós (Os 
Maias) and Machado de Assis (Dom Casmurro). An 
irascible duel between two languages that need 
translation in order to understand one another… 
“What does carago mean?”

organização organisation 
Instituto de Literatura 
Comparada Margarida Losa
colaboração collaboration 
TNSJ

entrada gratuita free entrance

ter tue 18:00

“Ouvir ler, ouvir bem‑dizer, salva‑nos os olhos.” 
Seguindo esta intuição, a atriz e encenadora Sara 
Carinhas dirigiu em 2016, no São Luiz Teatro Municipal, 
um conjunto de leituras de autores tão diversos 
quanto “os grandes gestos que cada escritor arrisca”. 
Entre eles estava Maria Velho da Costa, romancista, 
contista e dramaturga cuja obra revolucionou a ficção 
portuguesa e que, nos oitenta anos da autora, o 
Instituto de Literatura Comparada e o TNSJ celebram – 
e interrogam. Meninas Exemplares atualiza essa leitura 
encenada, mobilizando uma peça como Madame (que 
o TNSJ agora reedita), mas também romances como 
Irene ou O Contrato Social e Casas Pardas, esse jubiloso 
torvelinho de linguagens e subversiva evocação do 
Portugal do fim do fascismo que, em 2012, o TNSJ 
converteu em espetáculo. Meninas Exemplares conta 
com a participação de três atrizes, bem como da 
pianista Madalena Palmeirim, cuja música escuta e 
interpela a polifonia de vozes de Maria Velho da Costa.

Meninas 
Exemplares
leitura encenada de textos de staged reading of texts by 
Maria Velho da Costa

música (composição e 
interpretação ao vivo) music 
(composed and played live) 
Madalena Palmeirim

“To have something read to us, to listen to words 
well intoned, preserves our eyes.” Following this 
insight, actress and stage director Sara Carinhas 
organised in 2016, at the São Luiz Teatro Municipal, 
a series of readings of authors as varied as “those 
grand gestures every writer dares to perform”. 
Among them was Maria Velho da Costa, a novelist, 
short story writer and playwright whose work 
revolutionised Portuguese fiction. Now, the Instituto 
de Literatura Comparada and the TNSJ join to 
celebrate her eighty years – and to inquire into 
her work. Meninas Exemplares [Exemplary Young 
Ladies] updates that staged reading, drawing upon a 
play, Madame (which the TNSJ now republishes), as 
well as novels such as Irene ou O Contrato Social and 
Casas Pardas, that jubilant whirlwind of languages 
and subversive evocation of the final years of 
dictatorship in Portugal that, in 2012, was brought 
to the TNSJ stage. Meninas Exemplares features the 
work of three actresses, and also the contribution of 
pianist Madalena Palmeirim, whose music listens to 
and engages with Maria Velho da Costa’s polyphony 
of voices.

com with 
Emília Silvestre
Joana Carvalho
Sara Barros Leitão

organização organisation 
TNSJ

dur. aprox. running time 1:00

entrada gratuita free entrance

Salão Nobre
ter tue 21:00

Teatro Nacional São João13 nov

direção direction Sara Carinhas



A companhia portuense TEatroensaio, que este ano 
celebra dez anos de atividade, promove uma extensão 
da 42.ª edição do Cinanima – Festival Internacional 
de Cinema de Animação de Espinho, exibindo em 
sessão única os seus filmes premiados. Ao divulgar 
projetos nacionais e internacionais de cinema de 
animação de autor, Cinensaio sinaliza a maioridade 
de uma forma de arte que ousa cruzar ‑se com outros 
domínios artísticos, como a ilustração, as artes cénicas, 
o teatro de objetos e as marionetas. Cinensaio será 
precedido pelo evento Fora de Palcos, que conjuga três 
iniciativas: o lançamento da oitava edição da Ensaios 
de Teatro, revista dedicada ao teatro, ao pensamento 
artístico e à dramaturgia portuguesa; a apresentação 
do Encontro Galaico ‑Português de Dramaturgia, um 
projeto em coprodução com a Revista Galega de Teatro 
– ERREGUETÉ; e a leitura encenada de excertos do 
texto vencedor do DramaTEns, o concurso anual de 
dramaturgia promovido pelo TEatroensaio. 

Teatro Carlos Alberto29+30 nov

Fora de Palcos  
+ Cinensaio

Fora de Palcos (29 nov)
organização organisation 
TEatroensaio
colaboração collaboration  
TNSJ

Cinensaio (30 nov)
promoção promotion 
TEatroensaio
parceria partnership  
Cinanima – Festival 
Internacional de Cinema  
de Animação de Espinho
TNSJ

TEatroensaio, a Porto theatre company that 
celebrates its tenth anniversary during the present 
year, presents an extension of the 42nd Cinanima 
– Espinho International Animated Film Festival: a 
single session featuring the festival’s award ‑winners. 
By divulging these Portuguese and foreign animated 
films, Cinensaio [Cinessay] highlights the maturity 
of an art form that dares to intersect with other 
artistic realms, such as illustration, stage arts, object 
theatre and puppetry. Before Cinensaio, we will have 
Fora de Palcos [Off ‑stage], a set of three events: 
the launch of the eighth issue of Ensaios de Teatro, 
a magazine dedicated to theatre, artistic thought 
and Portuguese dramaturgy; the presentation of 
the Galician ‑Portuguese Dramaturgy Meeting, 
a co ‑production with Revista Galega de Teatro – 
ERREGUETÉ; and the staged reading of excerpts 
from the text that won DramaTEns, Teatroensaio’s 
annual playwriting competition. 

Sala de Vidro
qui thu 18:30 sex fri 21:00

M/12 anos Ages 12 and up

entrada gratuita 
free entrance

A temporada 2018 ‑19 começa sob os bons e maus 
auspícios do Mouro de Veneza. Otelo é aquele que 
fica fora de si ou anda fora dos eixos, da caixa. Ele é o 
estrangeiro, o diferente, o irado. Otelo “pode zangar ‑se?”, 
pergunta o cínico Iago. “Zangado” é um adjetivo que nos 
ocorre quando lemos E como não apodreceu…: Branca 
de Neve (2005), de Angélica Liddell, onde a “menina 
terrível” do teatro espanhol cruza a guerra e a infância 
para encontrar a beleza no horror, transformando a 
dor num estímulo vital de sobrevivência. Já a norte‑
‑americana Annie Baker vira o cinema do avesso, numa 
peça onde nos coloca, não a ver um filme, mas no lugar 
de onde se vê o filme. Em O Cinema (2013), o teatro é 
aquilo que acontece depois do filme, a queda vertiginosa 
na realidade: as luzes, as pipocas despejadas no chão, 
as personagens que limpam os despojos do dia. Mas as 
Leituras no Mosteiro começam muito antes, com  
A Tempestade que Aí Vem (2012), da companhia britânica 
Forced Entertainment, que nos emaranha num território 
fragmentário e movediço, surpreendente, fora da caixa, 
avesso a qualquer tipo de normatividade narrativa. Em 
dezembro, para terminar o ano em modo festivo, o Pai 
Natal – que é tuga e não lapão – chega ‑nos com um 
punhado de peças de dramaturgos contemporâneos 
portugueses.

Mosteiro de São Bento da Vitória
Centro de Documentação

18 set sep –  
18 dez dec 
ter tue 21:00

Leituras  
no Mosteiro

Fora da Caixa 
Out ‑of ‑the ‑Box
18 set sep 
A Tempestade que Aí Vem  
The Coming Storm 
de by Forced Entertainment 

coordenação  
coordination  
Nuno M Cardoso 
Paula Braga
organização  
organisation  
TNSJ

entrada livre 
free entrance

The 2018 ‑19 season begins under the good and bad 
auspices of the Moor of Venice. Othello is one who 
is out of his mind, out of kilter, outside the box. He 
is the stranger, the different, the angry one. “Can 
Othello be angry?”, asks cynical Iago. “Angry” is an 
adjective that comes to our mind when we read And 
since she did not rot…: Snow White (2005), a play by 
Angélica Liddell, in which the “bad girl” of Spanish 
theatre runs through war and childhood in search 
of beauty in horror, turning pain into a vital stimulus 
for survival. In turn, US author Annie Baker turns 
cinema inside out, not by making us look at a film, 
but by putting us in the place from which the film 
is seen. In The Flick (2013), the theatre is something 
that happens once the film is over, the dizzying 
drop into reality: the lights, the popcorn spilled on 
the floor, the people who clean up the remains of 
the day. But our Readings at the Monastery will 
start quite earlier than that, with The Coming Storm 
(2012), by British company Forced Entertainment, 
which entangles us in a fragmentary, uncertain, 
surprising, out ‑of ‑the ‑box dominion, averse to all 
forms of narrative normativeness. In December, 
to end the year in a festive note, Father Christmas 
– who is a Lusitanian, not a Lapp – will bring us 
a handful of plays by contemporary Portuguese 
dramatists. 

Forced Entertainment  
Annie Baker
Angélica Liddell 
Dramaturgia Portuguesa 
Contemporânea

16 out oct 
O Cinema The Flick 
de by Annie Baker

20 nov 
E como não apodreceu…:  
Branca de Neve e outros textos  
And since she did not rot…:  
Snow White and other texts 
de by Angélica Liddell

18 dez dec 
Dramaturgia Portuguesa 
Contemporânea 
Contemporary Portuguese 
Dramaturgy



Tomando como pretexto o Otelo que Daniel Jonas 
mudou para português – e que à data desta sessão se 
encontra pintado de fresco no palco do São João –, 
aproveitamos para fazer uma espécie de revisão da 
matéria dada, lançando publicamente outros títulos 
que integraram nos últimos meses a coleção TNSJ/
Húmus. Desde logo, a reedição das tragédias de Lulu 
– Espírito da Terra e A Caixa de Pandora – que Aires 
Graça traduziu, bem como Ivone, Princesa do Borgonha, 
de Witold Gombrowicz, na muito idiossincrática versão 
de Luísa Costa Gomes. Três volumes com textos de 
autores e tempos muito distintos, mas de onde irradiam 
retratos de mulheres trágicas, insolentes, excêntricas, 
numa palavra: interessantes. Até ao final de 2018, 
enriquecemo ‑nos com novos títulos e autores, como 
Maria Velho da Costa e Luigi Pirandello, já para não  
falar de 2019, ano em que vamos conferir um novo 
fôlego à coleção TNSJ/Húmus.

The launch of Daniel Jonas’ Portuguese translation 
of Shakespeare’s Othello – which will be in 
performance at the São João stage on the same day 
– will also include the public presentation of some 
other recent titles of the TNSJ/Húmus collection: 
a new edition of Wedekind’s Lulu tragedies – 
Earth Spirit and Pandora’s Box – both translated 
by Aires Graça, as well as Luísa Costa Gomes’ 
most idiosyncratic Portuguese version of Witold 
Gombrowicz’s Yvonne, Princess of Burgundy. Three 
volumes with texts from very different authors and 
times, but all offering dazzling portraits of tragic, 
insolent, eccentric, interesting women. Until the end 
of 2018, we will further enrich ourselves with new 
books and authors, such as Maria Velho da Costa 
and Luigi Pirandello; in 2019, the TNSJ/Húmus 
collection will enter a new stage in its history. 

Teatro Nacional São João6 out oct 
Salão Nobre 
sáb sat 16:00

de by William Shakespeare  
+ Frank Wedekind  
+ Witold Gombrowicz

Lançamento de livros 
Book launch
Otelo + Espírito da Terra  
· A Caixa de Pandora  
+ Ivone, Princesa do Borgonha

edição publisher  
TNSJ/Húmus

com with  
Daniel Jonas 
Aires Graça 
Luísa Costa Gomes 

apresentação host  
Pedro Sobrado

entrada gratuita 
free entrance

Centro 
Educativo 
Educational 
Centre



Teatro Carlos Alberto ⋅ Sala de Ensaios 
29 set sep ⋅ sáb sat 10:00 ‑13:00

Oficina de 
Micropedagogias 
Micropedagogies  
Workshop
Nesta ação de formação, apresentam ‑se estratégias 
pedagógicas a partir de práticas artísticas, 
designadas por “micropedagogias”, as quais 
têm por finalidade promover a aprendizagem de 
qualquer conteúdo curricular, contribuir para o 
desenvolvimento do grupo e de relacionamentos 
interpessoais, e fomentar atitudes de motivação, 
atenção e concentração dos alunos em sala de aula.

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

conceção conceived by Nuno M Cardoso,  
Rosário Costa
orientação guidance Catarina Lacerda, 
Rosário Costa

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

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

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

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

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

Com um caráter transdisciplinar no âmbito das 
práticas artísticas aplicáveis aos conteúdos dos 
programas curriculares dos ensinos básico e 
secundário, esta ação de formação surge como uma 
resposta às constantes necessidades de formação 
da comunidade docente. Visa divulgar experiências, 
ideias, ferramentas e estratégias que possibilitem o 
desenvolvimento de uma prática de investigação e 
inovação educacional, contribuindo designadamente 
para a formação no domínio da organização e gestão 
da sala de aula.

Covering all the artistic practices applicable to the 
curricular contents of basic and secondary education, 
this training initiative intends to fulfil the teaching 
community’s constant need for training. Its aim is to 
divulge experiences, ideas, tools and strategies that 
facilitate the development of a practice of educational 
research and innovation, namely by offering training in 
the field of schoolroom organisation and management. 

conceção conceived by Nuno M Cardoso, 
Catarina Lacerda, Rosário Costa 
a partir de um guião de from a script by Maria Gil

n.º máximo de participantes  
maximum number of participants 20
duração duration 12 horas hours
destinatários target professores dos ensinos básico, 
secundário e universitário teachers in primary, 
secondary and universitary education
inscrição fee € 40,00

Teatro Carlos Alberto ⋅ Sala de Ensaios
13+27 out oct; 10+24 nov; 15 dez dec
10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30

Oficina I  
Workshop I 
Os professores inscritos nesta oficina deverão 
organizar uma vinda ao TNSJ com os alunos para 
assistir ao espetáculo Comer a Língua (o preço dos 
bilhetes dos alunos não está incluído na oficina)

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

destinatários target professores do ensino básico 
teachers in primary education
inscrição fee gratuita free

Teatro Carlos Alberto ⋅ Sala de Ensaios
12+26 jan; 9+23 fev feb; 9 mar 2019
10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30

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

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

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

Teatro Carlos Alberto ⋅ Sala de Ensaios 
6+20 out oct ⋅ sáb sat 10:00 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30

Ação de Formação 
Professor e Artista 
Teacher and Artist  
training initiative 



Calendário 
Calendar

3 set sep –  
12 out oct
inscrição 
registration

26 out oct 
confirmação das 
inscrições 
registration 
confirmation

novembro 
november
início dos trabalhos  
nas escolas 
beginning of work 
at schools

8+9 dez dec
Atelier 200 
Mosteiro de São 
Bento da Vitória 
10:00 ‑13:00  
+ 14:30 ‑17:30

jan – mar 2019 
trabalho nas escolas 
work at schools

30+31 mar 2019 
apresentação  
no MSBV 
presentation  
at MSBV

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

Almeida Garrett’s Frei Luís de Sousa, Gil Vicente’s 
Auto da Barca do Inferno, Auto da Feira and Farsa de 
Inês Pereira, Sophia de Mello Breyner Andresen’s  
O Colar or Manuel António Pina’s Os Piratas, Afonso 
Cruz’s A Cruzada das Crianças and Ilse Losa’s 
O Príncipe Nabo are all theatre plays featured in 
the study programmes of primary and secondary 
schools; they have been selected for a series of 
Dramatised Readings, conceived by actor/stage 
director Nuno M Cardoso and performed by the 
students themselves.

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

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

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

Gil Vicente, 
visitações  
Gil Vicente, 
visitations
Em 1519, Gil Vicente apresentou à corte de 
D. Manuel o Auto da Glória, o último dos autos 
do conjunto das três Barcas, apresentadas nos 
anos anteriores. Quinhentos anos depois, o 
TNSJ desafia alunos e professores do ensino 
básico, secundário, profissional ou superior 
a construírem um espetáculo a partir de Gil 
Vicente. Através do Clube de Teatro da escola, ou 
constituindo um grupo, o projeto contará com o 
apoio de uma equipa de artistas/formadores do 
TNSJ. Podem ainda participar no projeto turmas 
ou grupos interessados em desenvolver na 
escola um projeto de realização escrita, plástica, 
multimédia, gráfica, ou outro, a partir do universo 
de Gil Vicente, preferencialmente, que promova a 
interdisciplinaridade, convocando professores de 
diversas disciplinas para o trabalho de projeto, a 
ser desenvolvido de forma autónoma na escola.

In 1519, Gil Vicente presented to the court of 
King Manuel I his Auto da Glória [Act of Glory], 
the last part of the Ships trilogy (the first two 
plays had been performed in the two preceding 
years). Five hundred years later, the TNSJ invites 
students and teachers from elementary schools 
to universities to create a stage production 
based on Gil Vicente’s work. The project can 
be organised either by the school’s Drama 
Club or by a group especially assembled for 
the purpose, and will have the support of a 
team of TNSJ artists/trainers. It is also open to 
classes or groups interested in developing at 
school a project in written, visual, multimedia, 
graphic or other form that draws inspiration 
from the universe of Gil Vicente, preferably, in 
a multidisciplinary approach that would benefit 
from the help of teachers from different subjects. 

coordenação artística artistic coordination  
Nuno M Cardoso com with Manuel Tur  
e and Sara Barros Leitão

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

Candidaturas e fichas de inscrição:  
www.tnsj.pt (Centro Educativo).
Applications and registration forms:  
www.tnsj.pt (Educational Centre).

Teatro Nacional São João
22 set sep + 6 out oct
sáb sat 10:30 ‑13:00 + 14:30 ‑17:30

Seminário Seminar

Entra Otelo  
fora de si  
Enter Othello,  
out of his mind
As múltiplas questões suscitadas por Otelo, de 
William Shakespeare, são o mote deste seminário, 
orientado pela investigadora Maria Sequeira 
Mendes, professora de Teoria da Literatura da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
No início da peça, o Mouro de Veneza descreve 
proezas dignas de Ulisses, mas, à medida que a ação 
avança, transforma ‑se em alguém que fica fora de 
si. “O quê? Está tudo doido?”, pergunta Brabâncio 
a Rodrigo e a Iago, numa frase profética do destino 
de Otelo. Nestas sessões vamos discutir o perigo 
provocado por pessoas talentosas na arte da 
insinuação e o que leva cada um de nós a ficar fora 
de si. Teria Otelo reagido a Iago se não fosse Mouro? 
Que sucede quando nos tentamos integrar numa 
sociedade à qual não pertencemos inteiramente? 
Falaremos ainda sobre maus casamentos – como o 
de Iago e Emília –, sobre a valentia de Desdémona, 
a ingenuidade de Rodrigo e os preconceitos de 
Brabâncio. Por fim, conversaremos sobre o modo 
como Desdémona perdoa Otelo e sobre se este 
deve, ou não, ser perdoado por nós. 

The manifold questions raised by William 
Shakespeare’s Othello are the inspiration for this 
seminar, organised by researcher Maria Sequeira 
Mendes, professor of Literary Theory at the School 
of Arts and Humanities, Universidade de Lisboa. As 
the play begins, the Moor of Venice describes feats 
worthy of Ulysses, but, as the plot progresses, he 
turns into someone out of his mind. “What, have you 
lost your wits?”, Brabantio asks Roderigo and Iago, 
a sentence that can also be read as prophetic of 
Othello’s fate. In these sessions, we will debate how 

dangerous people talented in the art of insinuation 
can be, as well as what can drive each one of us out 
of their mind. Would Othello have been sensitive 
to Iago’s suggestions if he were not a Moor? What 
happens when we try to join a society to which we 
do not fully belong? We will also debate unhappy 
marriages – such as the one of Iago and Emilia 
–, Desdemona’s bravery, Roderigo’s naiveté and 
Brabantio’s prejudices. Finally, we will discuss the 
nature of Desdemona’s forgiveness of Othello and 
whether we should, or not, forgive him. 

orientação guidance Maria Sequeira Mendes

destinatários target M/18 anos Ages 18 and up
duração duration 9 horas hours
n.º máximo de participantes  
maximum number of participants 15
inscrição fee € 20,00

Teatro Nacional São João ⋅ Sala Branca
29 set sep, 20 out oct, 10 nov, 8 dez dec
sáb sat 19:00

Teatro Carlos Alberto
27 out oct, 24 nov, 22 dez dec sáb sat 19:00 
14+15 set sep sex+sáb fri+sat 21:00 

Carta ‑Branca 
Carte Blanche 
Oficinas e Babysitting 
Workshops and Babysitting

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

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

coordenação coordination  
Maria de La Salette Moreira

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



Teatro Carlos Alberto ⋅ Sala de Vidro
13 out oct sáb sat 14:00 ‑16:00

Oficina de 
Marionetas  
Puppetry Workshop
O universo de Frágil, o espetáculo concebido  
pelo Teatro de Marionetas do Porto, em cena,  
por esta altura, no palco do Teatro Carlos Alberto, 
rege ‑se apenas por “regras de imaginação”.  
A partir desse mundo singular, e seguindo a  
preceito essa máxima, o elenco dirige uma  
oficina onde se exploram técnicas de manipulação  
e construção de marionetas, tirando partido  
da matéria ‑prima usada no espetáculo: caixas  
de cartão.

The universe of Frágil, the show created by 
Teatro de Marionetas do Porto and presently 
performed on the stage of Teatro Carlos Alberto, 
obeys only the “rules of imagination”. Taking that 
unique world as their starting ‑point and with 
only the aforementioned rules as their guide, the 
production’s cast has organised a workshop in which 
puppet operation and construction techniques are 
explored, using the same raw material employed in 
the show: cardboard boxes.

orientação guidance Teatro de Marionetas do Porto

destinatários target crianças maiores de 6 anos 
acompanhadas por um adulto children ages 6 and 
up accompanied by an adult
inscrição fee € 25,00 (inclui bilhetes do espetáculo 
para um adulto e uma criança includes tickets to the 
show for an adult and a child)

Teatro Nacional São João ⋅ Sala Branca
13+20+27 out oct, 3+10+17+24 nov, 1+8+15 dez dec
sáb sat 10:30 ‑13:30
13 out oct sáb sat 17:00 (incluindo espetáculo  
às 19:00 including show at 19:00)
15 dez dec sáb sat 14:30 ‑17:30

Oficina de Teatro 
Theatre Workshop
Otelo de William Shakespeare é o centro irradiador 
desta oficina, a qual propõe uma experiência 
multidisciplinar a partir dos seus temas, trama e 
destinos. Os jovens participantes serão convidados 
a explorar dimensões várias da criação teatral 
(o texto, o movimento, a representação) e a 
criar, coletivamente, um exercício teatral, a ser 
apresentado no final a pais, amigos e convidados. 
Nuno Carinhas e Daniel Jonas, responsáveis, 
respetivamente, pela encenação e pela tradução e 
versão cénica da peça, em cena na altura no TNSJ, 
são, entre outros, dois dos criadores que nela 
colaboram.

William Shakespeare’s Othello is the inspiration 
behind this workshop, which offers a multidisciplinary 
experience based on the play’s themes, plot 
and history. Young attendants will be invited to 
explore various dimensions of theatrical work (text, 
movement, performance), and to collectively create 
a theatrical exercise that will be presented, at the 
end of the workshop, to parents, friends and guests. 
Nuno Carinhas and Daniel Jonas, respectively 
responsible for the staging and for the translation/
stage version of the play, concurrently performed 
at the TNSJ, are two of the creators who will 
collaborate with the workshop. 

orientação guidance Nuno Carinhas,  
Nuno M Cardoso com with Daniel Jonas  
(texto text), Joana Providência (movimento 
movement), Magna Ferreira (voz voice),  
Sara Carinhas (interpretação acting)

duração duration 27 horas hours
destinatários target M/16 anos Ages 16 and up
n.º máximo de participantes  
maximum number of participants 15
inscrição fee € 70,00 estudantes students € 35,00 
(inclui bilhete do espetáculo do dia 13 de outubro 
includes ticket to the show on 13 october)

Teatro Nacional São João 
20 out oct sáb sat 10:00 ‑13:00

Oficina Eu Deito  
a Língua de Fora 
I Stick My Tongue 
Out Workshop
Conduzidos por “palavras grávidas”, arregaçamos 
mangas e deitamos a língua de fora. Jogamos, 
destemidos, a par e em grupo, o pingue ‑pongue 
destemperado de vogais e consoantes, pontos 
de exclamação e pontos finais, consumando 
musicalidades como quem compõe enquanto fala. 
Jogamos o vai ‑e ‑vem da Língua no vaivém das 
línguas.

Led by “pregnant words”, we pull up our sleeves 
and stick our tongue out. Fearlessly we play, in pairs 
or in groups, the immoderate ping ‑pong of vowels 
and consonants, exclamation marks and full stops, 
generating musicalities as if we were composing 
while we speak. Our tongues come and go in a 
linguistic to ‑and ‑fro. 

orientação guidance Catarina Lacerda  
ou or Susana Madeira

destinatários target crianças maiores de 8 anos 
acompanhadas por um adulto children ages  
8 and up accompanied by an adult
inscrição fee € 25,00 (inclui bilhetes do espetáculo 
para um adulto e uma criança includes tickets  
to the show for an adult and a child)

Teatro Carlos Alberto
17 ‑21 dez dec seg ‑sex mon ‑fri 9:00 ‑18:00

Oficina Natal  
no Teatro  
Christmas in the 
Theatre Workshop
O Natal é um tempo propício à fantasia e ao 
sonho. Viver cinco dias dessa época festiva na 
envolvência de um teatro e da arte que aí se faz 
– palco e ofício de encenação de sonhos – é uma 
ocasião duplamente feliz. Nesta oficina, a cargo 
da dramaturga, atriz e encenadora Marta Freitas 
e do ator João Costa, os pequenos participantes 
usufruem de uma experiência teatral construída a 
partir da fantasia de cada um.

Christmas is a time of fantasy and dreams. To spend 
five days of that festive period in the atmosphere of 
a theatre, surrounded by the art created there – the 
place where dreams are staged – is a doubly joyous 

opportunity. This workshop, led by playwright, 
actress and stage director Marta Freitas and 
actor João Costa, will offer its little participants a 
theatrical experience built out of their dreams. 

orientação guidance Marta Freitas (coordenação 
artística e escrita artistic coordination and writing), 
João Costa (interpretação acting)/Mundo Razoável

destinatários target crianças dos 6 aos 9 anos 
children between 6 and 9 years old
inscrição fee € 70,00 

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

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



O TNSJ gosta de bem receber os seus espectadores. 
Queremos que se sintam em casa nas nossas casas. 
Os bares dos teatros São João e Carlos Alberto são 
espaços de encontro, locais onde desejamos que 
apeteça permanecer, porque se é em palco que tudo se 
joga, fora dele é onde tudo se repercute. Antes e depois 
de um espetáculo, antecipando ‑o ou prosseguindo ‑o 
em conversa com amigos e conhecidos, tomando uma 
bebida, um snack ou jantando, pretendemos que nos 
bares se respire um ambiente informal, caseiro q.b.. 
A comida dos menus a servir é feita cá em casa, por 
gente desta casa, a pensar nas pessoas que nos visitam 
e gostam de se sentir muito cá de casa. Traçando uma 
tangente com a programação de setembro ‑dezembro, 
queremos que os nossos bares sejam como afáveis 
“trattorias”, onde se trata bem quem se quer bem.

Bares TNSJ  
e TeCA
TNSJ and TeCA bars

The TNSJ enjoys welcoming its spectators. We want 
them to feel at home in our premises. The TNSJ and 
TeCA bars are meeting spaces, places where we 
hope you will enjoy spending your time, because 
even though the stage is the place where everything 
happens, the repercussions of that “everything” 
occur outside of it. Before and after a show, you can 
anticipate it or prolong it through conversation with 
friends and acquaintances, have a drink, a snack 
or dinner; our bars offer you an informal, homey 
atmosphere. The food in our menus is made here,  
by our people, thinking of everyone who visits us and 
wants to feel at home in our home. Tracing a tangent 
line to our September‑December programming,  
we want our bars to be like friendly “trattorias”, 
where our favourite people can get all the treats 
they deserve.

horário schedule
qua+sáb wed+sat 18:00  
qui+sex thu+fri 19:00  
dom sun 14:30 
abertos até uma hora após  
o fim dos espetáculos  
open till one hour after the  
end of the shows

Centro de 
Documentação  
do TNSJ

O Centro de Documentação do TNSJ, situado no 
recato do Mosteiro de São Bento da Vitória, é um 
desses lugares onde uma silenciosa magia se opera, a 
de harmonizar dois movimentos, convergir e irradiar, 
aparentemente inconciliáveis. Reunir para difundir 
poderia ser o seu leitmotiv: agrupar um acervo numa 
biblioteca e num arquivo de artes performativas onde 
todo um passado palpita, sedento que a leitura e a 
pesquisa o irradiem por um presente ativo. Peças de 
teatro, textos teóricos, monografias, publicações 
periódicas e vídeos, de acesso livre, estão prontos a 
ser desvendados por mãos e olhos gulosos. Em arquivo 
(consultável, mas de acesso condicionado) reside um 
valioso espólio documental que sinaliza (quase) toda a 
história artística do TNSJ, materializada em programas 
de sala, registos vídeo, fotografias de cena, textos 
cénicos, recortes de imprensa, cartazes, flyers…  
A maioria dessa documentação está também à distância 
de um click, cortesia do Cinfo – Centro de Informação, 
alojado no sítio do TNSJ na Internet. E nas Leituras 
no Mosteiro, nas sessões de lançamento de livros e 
nas conferências troca ‑se o recolhimento por uma 
particular animação. Razões de sobra para uma visita: 
é consigo, leitor/espectador, que este espaço se torna 
uma plena memória viva. 

The TNSJ Documentation Centre, installed in the 
contemplative atmosphere of the São Bento da 
Vitória Monastery, is one of those places where a 
silent magic is at work, harmonising two apparently 
irreconcilable actions: convergence and irradiation. 
“Assemble to diffuse” could be its motto: to amass 
materials in a library and a performative arts archive 
where a rich legacy from the past impatiently waits 
for reading and research to spread it across an 
active present. Theatre plays, essays, monographs, 
periodicals and videos are all available to the 
general public, ready to be avidly explored by 
hands and eyes. The archive (access to which is 
possible, but conditioned) is home to a valuable 
mass of documents that describe most of the TNSJ’s 
artistic history, materialised as programmes, video 
recordings, stage photographs, stage texts, press 
clippings, posters, flyers… Most of these materials 
can also be found one click away, courtesy of 
Cinfo – Information Centre, housed on the TNSJ 
website. During such events as our Readings at the 
Monastery, book launches and conferences, the 
usual serenity of the premises is replaced with a 
peculiar exhilaration. There are more than enough 
reasons for your visit: it is you, dear reader/viewer, 
who make this space a living memory. 

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

TNSJ Documentation Centre



As visitas guiadas aos monumentos nacionais que 
integram o universo TNSJ conhecem uma novidade 
a partir de 28 de setembro, dia de abertura das 
Jornadas Europeias do Património: a Igreja de São 
Bento da Vitória, pela primeira vez visitável no âmbito 
da visita guiada ao MSBV. No seu conjunto, Igreja 
e Mosteiro constituem o maior edifício eclesiástico 
da cidade do Porto, construído nos séculos XVII 
e XVIII pelos monges da antiga Congregação 
Beneditina Portuguesa. Construção de grande riqueza 
arquitetónica e ornamental, da Igreja de São Bento da 
Vitória destacam ‑se o retábulo de talha da capela ‑mor, 
o magnífico órgão de tubos em talha e o coro alto, com 
os seus relevos narrativos da vida de São Bento. Da 
visita ao MSBV constam ainda o monumental Claustro 
Nobre, a sala do antigo Tribunal Militar, o Centro de 
Documentação do TNSJ e a exposição Noites Brancas. 
A visita guiada ao TNSJ, projetado há quase cem anos 
por Marques da Silva, continua a incluir as suas salas 
de espetáculos e ensaios, camarins e áreas técnicas.

The guided tours to the national monuments that are part of the TNSJ 
universe will feature a new addition, beginning on 28 September, the 
first of the 2018 European Heritage Days: the São Bento da Vitória 
Church will become a part of our guided tour of the São Bento da 
Vitória Monastery (MSBV). This Church and Monastery make up the 
largest ecclesiastic complex in Porto, built during the 1600s and 1700s 
by the monks of the former Portuguese Benedictine Congregation. The 
Church’s architectural and ornamental wealth includes such elements 
as the gilded and carved altarpiece in its main chapel, a magnificent 
gilded and carved pipe organ and the choir loft, with its reliefs 
narrating the life of St Benedict. The MSBV guided tour also includes 
the monumental Grand Cloister, the room of the former Military 
Court, the TNSJ Documentation Centre and the Noites Brancas [White 
Nights] exhibition. The guided tour of the TNSJ, designed nearly a 
hundred years ago by Marques da Silva, will continue to highlight 
the theatre’s auditoriums and rehearsal rooms, dressing rooms and 
technical departments.

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

Visitas 
Guiadas

Teatro  
Nacional  
São João

Guided Tours 

Mosteiro  
São Bento  
da Vitória

Público em geral
Teatro Nacional São João
De terça ‑feira a sábado, 
às 12:30, para um número 
não superior a 20 pessoas.
Preço: € 5,00 por pessoa.

Mosteiro de  
São Bento da Vitória
De segunda ‑feira a 
sábado, às 10:30 e às 
12:30, para um número 
não superior a 30 pessoas.
Preço: € 5,00 por pessoa.

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

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

Bilhete conjunto 
TNSJ+MSBV: € 8,00

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

Entrada gratuita.

O TNSJ reserva ‑se o 
direito de não realizar  
a visita, caso se verifique 
incompatibilidade com 
outras atividades do 
teatro. 

Para efetuar a sua reserva, 
contacte o Centro 
Educativo (T 22 339 50 66;  
endereço eletrónico 
centroeducativo@tnsj.pt).

General public
Teatro Nacional São João
From Tuesday to Saturday,  
at 12:30, for groups of  
up to 20 people.
Price: € 5,00 per person.

São Bento da Vitória 
Monastery
From Monday to Saturday, 
at 10:30 and 12:30, for 
groups of up to 30 people.
Price: € 5,00 per person.

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

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

Joint ticket  
TNSJ+MSBV: € 8,00

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

Free entrance.

The TNSJ reserves the 
right to not carry out the 
guided tour, in the event 
of it interfering with the 
theatre’s other activities. 

To make your reservation, 
please contact our 
Educational Centre (call 
+351 22 339 50 66; e ‑mail 
centroeducativo@tnsj.pt).



Assinaturas  
Setembro –  
Dezembro 
2018

Subscriptions  
September –  
December 
2018
 Otelo + Uma Noite  

no Futuro € 12,50

 Colexpla € 30,00

 Todos os espectáculos
 All shows € 100,00*

* Exceto concertos Colexpla. 
 Except Colexpla’s concerts.

 Não acumulável com outros 
descontos. Número limitado  
de assinaturas disponível para  
cada sessão. Not cumulative  
with other discounts. Limited 
number of subscriptions available  
for each session. 

Cartão  
Amigo TNSJ

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

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

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

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



Atendimento e Bilheteira
Reception and Box ‑office

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

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

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

Domingo Sunday
TNSJ/TeCA
14:00 ‑17:00

Bilhetes Tickets

 Condições especiais Special conditions
 desconto discount 30%
. Grupos (entre 10 e 20 pessoas) Groups  

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

Professionals
. Quarta ‑feira Wednesday 

 desconto discount 40%
. Grupos (+20 pessoas)  

Groups (+20 people) 

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

comprovativo) Unemployed  
(with supporting document)

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

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

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

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

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

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

Info

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

Como chegar aos teatros
How to reach the venues

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

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

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

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

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha, 4000 ‑102 Porto

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

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

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

Direção Artística Artistic Direction Nuno Carinhas
Conselho de Administração Board 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

Direção de Produção Production Department Maria João Teixeira,  

Alexandra Novo, Eunice Basto, Maria do Céu Soares, Mónica Rocha, Teresa Batista  

Cenografia Scenography Teresa Grácio  

Guarda ‑roupa e Adereços Costumes and Props Elisabete Leão, Nazaré Fernandes,  

Virgínia Pereira, Isabel Pereira, Guilherme Monteiro, Dora Pereira

Direção de Palco Stage Technical Department Emanuel Pina, Diná Gonçalves  

Cena Stage Pedro Guimarães, Cátia Esteves, Ana Fernandes  

Som Sound Francisco Leal, António Bica, Joel Azevedo, João Oliveira 

Luz Lighting Filipe Pinheiro, Adão Gonçalves, Alexandre Vieira, José Rodrigues,  

Nuno Gonçalves, Rui M. Simão 

Maquinaria Stage Machinery Filipe Silva, António Quaresma, Adélio Pêra, Carlos Barbosa,  

Joaquim Marques, Joel Santos, Jorge Silva, Lídio Pontes, Paulo Ferreira  

Vídeo Video Fernando Costa

Direção de Comunicação, Relações Externas e Mediação Cultural Communication,  

External Relations and Cultural Mediation Department Pedro Sobrado  

Comunicação e Promoção Communication and Divulgation  

Patrícia Carneiro Oliveira, Carla Medina, Joana Guimarães  

Edições Publishing João Luís Pereira, Ana Almeida  

Centro de Documentação Documentation Centre Paula Braga  

Legendagem Subtitles Cristina Carvalho  

Fotografia Photography João Tuna, Susana Neves  

Centro Educativo Educational Centre Luísa Corte ‑Real  
Relações Públicas Public Relations Rosalina Babo, Ana Dias  

Frente de Casa Front of House Fernando Camecelha  

Bilheteiras Box Office Sónia Silva (TNSJ), Patrícia Oliveira (TeCA),  

Manuela Albuquerque, Sérgio Silva, Telmo Martins  

Atendimento e Reservas Costumer Queries and Ticket ‑Booking Hugo Pereira  

Bar Cafeteria Júlia Batista

Direção de Edifícios e Manutenção Facilities and Maintenance Department  

Carlos Miguel Chaves, Liliana Oliveira  

Cedência de Espaços Rental of Facilities Luísa Archer 

Manutenção Maintenance Joaquim Ribeiro, Abílio Barbosa, Manuel Vieira,  

Paulo Rodrigues, Nuno Ferreira, Celso Costa, Ernesto Lopes  

Limpeza Cleaning Beliza Batista, Bernardina Costa, Delfina Cerqueira

Direção de Contabilidade e Controlo de Gestão Accountancy and Management Department 

Domingos Costa, Carlos Magalhães, Fernando Neves, Goretti Sampaio  

Sistemas de Informação Information and Technology André Pinto, Paulo Veiga,  

Susana de Brito

Direção de Recursos Humanos Human Resources Department  

Sandra Martins, Helena Carvalho


