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“O teatro é o lugar da invenção  
dos possíveis”

Se ainda for permitido “sonhar com o que está para 
vir”, eu avançaria a hipótese de que o teatro é o lugar da 
invenção dos possíveis; de que os possíveis representam  
o horizonte utópico no qual se desenham as dramaturgias 
dos nossos dias. Escrever e fazer teatro é, em larga 
medida, dar espaço aos possíveis.
[…] Mas se o teatro – o das dramaturgias contemporâneas 
– entra neste jogo dos possíveis “com as suas próprias 
regras”, importará precisar que isto só pode acontecer 
se fizermos evoluir e variar continuamente as ditas 
regras. Sem pretender abrir o debate filosófico sobre esta 
categoria do possível, notemos que o possível ao qual nos 
referimos não é um possível pré-existente, um possível 
idealista ou normativo, que ele não está contido neste 
“armário dos possíveis” de que se ri Bergson. Para nós, 
como para Bergson, “é o real que faz o possível, e não  
o possível que se torna real”. Através do jogo teatral dos 
possíveis, tentar-se-á surpreender não tanto um mundo 
fixo, preso a uma aritmética rígida dos possíveis, mas 
muito mais “a originalidade instável das coisas”. 

jean-pierre sarrazac
Excerto de “O Jogo dos Possíveis”. In A Invenção da Teatralidade.  

Trad. Alexandra Moreira da Silva. Porto: Deriva Editores, 2009. 
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Janeiro–Março 2015

Eis o HoMEM
Teatro Carlos Alberto
8-17 janeiro
texto original Marta Freitas
conceção e encenação  
José Eduardo Silva e Marta Freitas
coprodução Mundo Razoável, Casa das Artes de 
Vila Nova de Famalicão, Externato Delfim Ferreira, 
Bastidor Público, TNSJ

La Vida Es sonHo
EstrEia 
Teatro Nacional São João
9-18 janeiro 
texto Calderón de la Barca
direção João Garcia Miguel
coprodução Companhia JGM, Teatro Oficina,  
Teatro-Cine de Torres Vedras, TNSJ

i don’t BELong 
HErE
Teatro Carlos Alberto
21-25 janeiro
de Dinarte Branco e Nuno Costa Santos
coprodução Molloy Associação Cultural,  
AGECTA/Moby Dick Produções, Teatro Micaelense, 
O Espaço do Tempo, Maria Matos Teatro Municipal, 
Centro Cultural Vila Flor, Teatro Viriato, TNSJ

tEatro para  
a infância
 poemas para bocas pequenas
Teatro Nacional São João
27+28 janeiro 
conceção e interpretação Margarida Mestre
cocriação e interpretação António-Pedro
coprodução Companhia Caótica, Maria Matos Teatro 
Municipal, Centro Cultural Vila Flor, Centro de Arte de 
Ovar, Teatro Micaelense, Teatro Municipal da Guarda, 
Teatro Virgínia, Teatro Viriato, TNSJ

o que é uma coisa é?
Teatro Nacional São João
25+26 fevereiro  
direção Inês de Carvalho 
cocriação Inês de Carvalho, Joana Pupo,  
Henrique Fernandes 
coprodução Centro Cultural Vila Flor,  
Sonoscopia Associação Cultural, TNSJ

gata EM tELHado 
dE Zinco QuEntE
Teatro Nacional São João 
5-22 fevereiro 
de Tennessee Williams
encenação Jorge Silva Melo
coprodução Artistas Unidos, Teatro Viriato,  
Fundação Centro Cultural de Belém, TNSJ

ZErLina
EstrEia 
Mosteiro de São Bento da Vitória
12-22 fevereiro
de Hermann Broch
encenação e interpretação Micaela Cardoso
coprodução Micaela Cardoso, TNSJ

Music-HaLL
EstrEia 
Teatro Carlos Alberto
13 fevereiro - 1 março 
de Jean-Luc Lagarce
encenação Rogério de Carvalho
coprodução As Boas Raparigas…, TNSJ

o fiM das 
possiBiLidadEs
EstrEia aBsOLUta
Teatro Nacional São João
13-27 março
de Jean-Pierre Sarrazac
encenação Fernando Mora Ramos e Nuno Carinhas 
coprodução Teatro da Rainha, TNSJ
  

o QuE é QuE o pai 
não tE contou  
da guErra?
EstrEia aBsOLUta
Teatro Carlos Alberto
20-29 março
de Fernando Giestas
encenação Rogério de Carvalho
coprodução Amarelo Silvestre, TNSJ

noVE’s fora
Mosteiro de São Bento da Vitória
25-28 março 
direção Vasco Gomes
coprodução Erva Daninha, Teatro Viriato, TNSJ

LEituras no 
MostEiro
Mosteiro de São Bento da Vitória
20 janeiro - 17 março 
coordenação Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização TNSJ

ExErcício 
BaLLEtEatro 
Mosteiro de São Bento da Vitória
25-27 fevereiro 
direção Nuno Cardoso
produção Balleteatro Escola Profissional

confErências 
MitoLógicas
Mosteiro de São Bento da Vitória
4+11 março  
por José Maria Vieira Mendes
organização Teatro Praga

proJEtos 
EducatiVos
Teatro Nacional São João
Teatro Carlos Alberto
Mosteiro de São Bento da Vitória
janeiro - março
coordenação Luísa Corte-Real
organização TNSJ
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fora de portas
Ex-Votos tEatrais
José caldas, 40 anos  
de teatro
ExpOsiçãO 
Museu do Teatro Lisboa
30 outubro 2014 - 25 janeiro 2015
coprodução Museu Nacional  
do Teatro, Câmara Municipal  
do Porto, TNSJ

dE Matrix a BELa 
adorMEcida
figurinos de antónio 
Lagarto
ExpOsiçãO 
MUDE – Museu do Design e da 
Moda, Coleção Francisco Capelo 
Lisboa
11 dezembro 2014 - 29 março 2015
curadoria António Lagarto, 
Bárbara Coutinho
produção MUDE

i don’t BELong 
HErE
Maria Matos Teatro Municipal 
Lisboa
9-14 janeiro 
Teatro Virgínia torres Novas
17 janeiro
de Dinarte Branco e 
Nuno Costa Santos
encenação Dinarte Branco
coprodução Molloy Associação 
Cultural, AGECTA/Moby Dick 
Produções, Teatro Micaelense,  
O Espaço do Tempo, Maria Matos 
Teatro Municipal, Centro Cultural 
Vila Flor, Teatro Viriato, TNSJ

gata EM tELHado 
dE Zinco QuEntE
Teatro Municipal Joaquim Benite 
almada
15-18 janeiro 
de Tennessee Williams
encenação Jorge Silva Melo
coprodução Artistas Unidos, 
Teatro Viriato, Fundação Centro 
Cultural de Belém, TNSJ

pociLga
Culturgest Lisboa
15-17 janeiro 
Teatro Académico de Gil Vicente 
Coimbra
22 janeiro 
Teatro Virgínia torres Novas
21 fevereiro 
de Pier Paolo Pasolini
encenação John Romão
coprodução Coletivo 84, 
Culturgest, Teatro Viriato,  
Teatro Virgínia, TNSJ

10x10: auLas 
púBLicas
Fundação Calouste Gulbenkian 
Lisboa
24+25 janeiro 
Centro Cultural Vila Flor 
Guimarães 
21 fevereiro
produção Fundação Calouste 
Gulbenkian – Programa Gulbenkian 
Educação para a Cultura e Ciência 
em parceria com A Oficina, TNSJ

noVE’s fora
Teatro-Cine de Torres Vedras
1 fevereiro
Centro Cultural de Carregal do Sal 
24-26 fevereiro 
Teatro Viriato Viseu
3-8 março 
Centro de Arte de Ovar
15+16 março
direção artística Vasco Gomes
coprodução Erva Daninha,  
Teatro Viriato, TNSJ

as três (VELHas) 
irMãs – uMa 
MEMória dE 
tcHékHoV
Teatro Nacional D. Maria II Lisboa
19 fevereiro - 15 março 
Teatro Virgínia torres Novas
28 março
dramaturgia e encenação  
Martim Pedroso
coprodução Nova Companhia, 
TNDM II, TNSJ

MEio corpo
Centro Cultural de Belém Lisboa
7-11 março 
de Jacinto Lucas Pires
encenação Ricardo Pais
coprodução Ensemble –  
Sociedade de Atores, Centro 
Cultural de Belém, TNSJ

Em janeiro, o teatro 
muda a hora
mas não é necessário atrasar  
os ponteiros do relógio!
O TNSJ mudou os seus horários. Em 2015, 
os espetáculos a apresentar nas nossas 
três casas – teatro são João, teatro 
Carlos alberto e Mosteiro de são Bento 
da Vitória – têm horários mais familiares 
e mais amigos do dia seguinte. À quarta-
-feira, passa a ser possível vir ao teatro 
no final da tarde, antes do jantar. Entre 
quinta-feira e sábado, regressa-se mais 
cedo a casa – ou sobra tempo para um 
copo entre amigos (nos renovados bares 
do tNsJ e teCa), ou para conversar sobre 
o espetáculo. ao domingo, mantém-se o 
clássico horário da matiné. acertamos os 
nossos horários pelo relógio dos nossos 
espectadores.

Novos Horários
quarta-feira 19:00
quinta-feira a sábado 21:00 
domingo 16:00
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Teatro Carlos Alberto
8-17 janeiro 2015

texto original Marta Freitas
cenografia e figurinos Catarina Barros
desenho de luz Filipe Pinheiro
música original e sonoplastia  
Ricardo Raimundo
vídeo Jorge Quintela

interpretação Adolfo Luxúria Canibal,  
José Eduardo Silva

coprodução Mundo Razoável, Casa 
das Artes de Vila Nova de Famalicão, 
Externato Delfim Ferreira, Bastidor 
Público, TNSJ

qua 19:00 
qui-sáb 21:00 
dom 16:00

estreia 20Nov2013  
Casa das artes de Vila Nova  
de Famalicão
dur. aprox. 1:20
M/16 anos

Visitou-nos em 2012 com Diz-lhes que não falarei nem 
que me matem, onde encenou o combate pela liberdade 
travado por um homem que viveu a longa e dura 
experiência da prisão. Com Eis o Homem, a dramaturga 
Marta Freitas volta a mergulhar num espaço de reclusão 
e tortura, para sondar os caminhos que escolhemos para 
a realização da nossa liberdade individual e coletiva. 
Um projeto idealizado e encenado em parceria com 
José Eduardo Silva, ator que divide o palco com Adolfo 
Luxúria Canibal, o líder dos Mão Morta. O título reenvia-
-nos para as palavras ditas por Pilatos quando entregou 
Jesus Cristo a uma multidão alienada. Mas também ecoa 
Ecce Homo, testamento filosófico que Nietzsche escreveu 
com a urgência de dizer, no pressentimento da loucura e 
da morte, “quem eu sou”. Eis o Homem parte da mesma 
urgência para procurar dizer “quem nós somos”, e neste 
“nós” vive uma humanidade autodestrutiva, falha de 
sentido e de afeto, repleta de homens que são lobos de 
homens. Marta Freitas e José Eduardo Silva entregam 
este Homem à multidão, que é agora o público da peça.  
Não para se desresponsabilizarem, como Pilatos, mas 
para nos oferecerem uma renovada possibilidade de 
combater uma doença dos tempos sombrios que vivemos: 
a indiferença.

Eis o HoMEM
CONCEçãO, draMatUrGia 
E ENCENaçãO  
JOSé EDUARDO SILVA E 
MARTA FREITAS
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Teatro Nacional São João
9-18 janeiro 2015

codireção e pesquisa bibliográfica 
Marcos Barbosa
direção de atores Miguel Borges
registo documental Tyron Ormsby
figurinos Pavão Pobre
espaço cénico, desenho de luz e som 
Santosório
direção de produção Raquel Matos

interpretação Miguel Borges, Sara Ribeiro, 
Gil Dioniso, Emílio Gomes, Diana Sá 
(atores); Lavoisier – Patrícia Relvas & 
Roberto Afonso, Sara Ribeiro, Gil Dionísio 
(músicos); Yuuts Ruoy – Ana Ri, Gonçalo 
Valves, Inês Carincur, Rita Barbita 
(performers)

coprodução Companhia JGM, Teatro 
Oficina, Teatro-Cine de Torres Vedras, 
TNSJ

qua 19:00
qui-sáb 21:00 
dom 16:00

dur. aprox. 1:15
M/12 anos

Obra-prima do teatro filosófico de Pedro Calderón de la 
Barca – um dos dramaturgos maiores do Século de Ouro 
espanhol –, A Vida É Sonho (1635) encena o conflito entre 
o príncipe Segismundo, encarcerado numa torre, e o seu 
pai, o rei Basílio, que submete o destino do seu filho aos 
ditames dos astros. Um tumultuoso drama que figura o 
perpétuo dualismo entre criador e criatura, e dá corpo 
às grandes questões políticas, psicológicas e metafísicas 
da época barroca. Propõe linhas de reflexão e saídas 
que hoje nos escapam, esquecidas ou abandonadas por 
falência da fé em alguma coisa… João Garcia Miguel 
atira-se “de corpo e alma” a esta apaixonada apologia 
teatral das forças vivas da consciência, ele que, de 
modo desassombrado e excêntrico, tem operado sobre 
diversos clássicos da dramaturgia nacional e universal: 
lembremos o Burgher King Lear que apresentou no TeCA, 
em 2007, ou o mais recente e muito pouco canónico 
As Barcas (2012), em que renunciava a grande parte do 
texto vicentino. La Vida Es Sonho (assim mesmo, numa 
espécie de sonhado portunhol) surge-nos, nas próprias 
palavras do encenador, como “uma equação maravilhosa 
que conjuga a sensualidade, o amor, o inconsciente, a 
infância e os enigmas do mundo, revelando-se como um 
sonho onde se associam as mais violentas harmonias”.

EstrEia

tExtO CALDERóN DE LA BARCA
dirEçãO, ENCENaçãO 
E adaptaçãO dO tExtO 
JOãO GARCIA MIGUELLa Vida 

    Es sonHo
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Teatro Carlos Alberto
21-25 janeiro 2015

encenação Dinarte Branco
texto Nuno Costa Santos  
(em colaboração com Dinarte Branco, 
Cláudia Gaiolas, Joe Leandro, Louis de 
Sousa, Paul Pacheco, Tiago Nogueira, 
Tony Brum, Zita Almeida)
vídeo Paulo Abreu
desenho de luz Feliciano Branco
desenho de som Sérgio Gregório
cenografia e guarda-roupa Paulo Oliveira
produção executiva Alexandra Libânio, 
João da Ponte

interpretação António Brum, Cláudia 
Gaiolas, José Leandro, Luís de Sousa, 
Paulo Pacheco, Tiago Nogueira,  
Zita Almeida

coprodução Molloy Associação Cultural, 
AGECTA/Moby Dick Produções, Teatro 
Micaelense, O Espaço do Tempo, Maria 
Matos Teatro Municipal, Centro Cultural 
Vila Flor, Teatro Viriato, TNSJ
com o apoio de Fundação AMI, Governo 
dos Açores (Direção Regional da Cultura/
Direção Regional das Comunidades)
parceria Observatório dos Luso- 
-Descendentes, Associação Novo Dia
espetáculo coproduzido no âmbito da rede 
5 Sentidos

qua-sáb 21:00* 
dom 16:00

estreia 9Jan2015  
Maria Matos teatro Municipal (Lisboa)
dur. aprox. 2:00
M/12 anos

* a récita de quarta-feira realiza-se 
excecionalmente às 21:00, por se tratar  
da estreia do espetáculo.

Projeto de teatro documental concebido pelo ator e 
encenador Dinarte Branco e pelo escritor e guionista 
Nuno Costa Santos, I Don’t Belong Here é um espetáculo 
sobre deportação protagonizado por deportados. Parte 
da experiência de repatriamento para os Açores de 
cidadãos portugueses a viver nos EUA e no Canadá 
desde a infância, homens e mulheres cuja vivência 
e mundividência têm raízes na América do Norte, 
e que, após o cumprimento de penas de prisão, se 
viram devolvidos, como mercadoria, para uma pátria 
estrangeira. A infância nos Açores e a memória vaga 
desse tempo, o êxodo com os pais rumo à “terra das 
oportunidades”, a adolescência, a criminalidade, a pena 
de prisão, a deportação e o dia-a-dia no arquipélago: 
casos e situações que são recriados em cena, dando 
origem a uma narrativa fragmentária que oscila entre o 
trágico e o cómico, tocando na complexa e dura realidade 
da deportação. Uma corajosa incursão teatral nos temas 
do desenraizamento, da identidade e do sentido de 
pertença, que junta atores profissionais e amadores 
nessa zona fronteiriça entre a vida e a representação, 
o indivíduo e a comunidade, a História e as pequenas 
histórias de que ela é feita.

i don’t 
BELong       
            HErEdE DINARTE BRANCO E 
NUNO COSTA SANTOS
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tEatro para  
a infância

Os dois espetáculos apresentam-se separados 
no tempo, mas ambos dirigem-se a esses 
grandes experimentadores que são as crianças. 
Vêm provar, se necessário fosse, que a vontade 
de comunicar com públicos mais jovens não 
conduz ao “infantilismo” nem muito menos 
à menoridade teatral. Poemas para bocas 
pequenas é o nome do lugar onde a performer 
Margarida Mestre e o músico António-Pedro se 
encontraram para brincar com palavras faladas 
ou cantadas, num recital que propõe a alegria 
de pensar e sentir poesia. Parte de poemas de 
autores portugueses e de visitas ao cancioneiro 
popular, para nos lançar numa viagem plena  
de experiências musicais. Pelo caminho, 
aborda questões importantes na vivência das 
crianças, como a família, o corpo, os ciclos da 
natureza ou o desconhecido. Sem esquecer as 
coisas que não gostamos de fazer, ou aquelas  

que simplesmente nos dão que pensar…  
Já O que é uma coisa é?, dirigido por Inês de 
Carvalho, propõe um percurso sensorial pelo 
teatro, onde o público é convidado a entrar 
e a participar na criação e expansão dos 
espaços cénicos. Um itinerário feito a partir 
das escolhas e sensibilidades de cada pequeno 
espectador, seguindo um percurso cenográfico 
que evolui através de passagens e recantos, 
desde a chegada ao teatro até ao lugar da 
cena, e escolhe o papel como matéria mágica 
e transformadora, capaz de abrir lugares 
imaginários à medida de cada olhar. Numa 
paisagem sonora gerada por um contrabaixo 
e pelo misterioso som das coisas, a atriz Joana 
Pupo e o músico Henrique Fernandes acendem 
desejos e desenham ritmos, através dos seus 
corpos e vozes.

poEMas para Bocas 
pEQuEnas
Teatro Nacional São João
27+28 janeiro 2015

conceção, escrita e interpretação Margarida Mestre
cocriação, direção musical e interpretação  
António-Pedro
espaço cénico e figurinos Inês de Carvalho

poemas de Sidónio Muralha, Luísa Ducla Soares, 
António Torrado, Fernando Manuel Bernardes, 
Cancioneiro Popular, Margarida Mestre,  
António-Pedro

coprodução Companhia Caótica, Maria Matos Teatro 
Municipal, Centro Cultural Vila Flor, Centro de Arte de 
Ovar, Teatro Micaelense, Teatro Municipal da Guarda, 
Teatro Virgínia, Teatro Viriato, TNSJ
espetáculo coproduzido no âmbito da rede 5 Sentidos

ter+qua 11:00+15:00

estreia 14Jan2014  
Maria Matos teatro Municipal (Lisboa)
duração 40’
M/3 anos

o QuE é uMa coisa é? 
Teatro Nacional São João
25+26 fevereiro 2015

direção de projeto, conceção cenográfica  
Inês de Carvalho 
cocriação Inês de Carvalho, Joana Pupo,  
Henrique Fernandes 
acompanhamento à criação e conceção  
Elisabete Paiva
paisagem sonora Henrique Fernandes 

interpretação Joana Pupo, Henrique Fernandes

coprodução Centro Cultural Vila Flor,  
Sonoscopia Associação Cultural, TNSJ

qua+qui 11:00+15:00

estreia 24Out2014  
plataforma das artes e da Criatividade 
(Guimarães)
duração 45’
M/3 anos
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Teatro Nacional São João 
5-22 fevereiro 2015
 
tradução Helena Briga Nogueira

cenografia e figurinos Rita Lopes Alves
luz Pedro Domingos
som André Pires
produção executiva João Meireles,  
João Chicó

com Catarina Wallenstein, Rúben Gomes, 
Américo Silva, Isabel Muñoz Cardoso, 
João Meireles, João Vaz, Tiago Matias, 
Vânia Rodrigues, Rafael Barreto,  
Inês Laranjeira e Margarida Correia

coprodução Artistas Unidos, Teatro 
Viriato, Fundação Centro Cultural de 
Belém, TNSJ
apoio Centro Cultural do Cartaxo
espetáculo coproduzido no âmbito da rede 
5 Sentidos

qua 19:00 
qui-sáb 21:00
dom 16:00

estreia 19Set2014 
teatro Viriato (Viseu)
dur. aprox. 1:50
M/12 anos

“Será possível devolver ao teatro aquilo que o cinema 
fixou para sempre?” Jorge Silva Melo aposta que sim. 
Com um elenco que conta com Catarina Wallenstein e 
Rúben Gomes nos papéis que, no cinema dos anos 50, 
pertenceram a Elizabeth Taylor e Paul Newman, a Gata 
em Telhado de Zinco Quente dos Artistas Unidos retoma 
a versão escrita de Tennessee Williams (aquela que o 
dramaturgo chegou a classificar como “a minha peça 
preferida”), e não as que o filme de Richard Brooks ou 
a encenação de Elia Kazan consagraram, contornando 
vários dos problemas que a peça original colocava. 
Grande clássico da dramaturgia norte-americana do 
século XX, Gata em Telhado de Zinco Quente encena a 
tragédia de uma família de um Sul ainda esclavagista, 
expondo o tormentoso relacionamento de um jovem 
casal sem filhos, destruído pelo álcool e assombrado por 
uma homossexualidade latente, a feroz disputa de irmãos 
e cunhadas por uma herança iminente, todo um universo 
familiar corrompido por mentiras e histórias mal 
contadas, pela ambição, pela indiferença ou insatisfação 
sexual… “Será possível voltar a pôr no palco estes 
dilemas, esta ansiedade, esta sofreguidão?”, pergunta 
Jorge Silva Melo. Nós apostamos que sim.

gata  
   EM tELHado  
 dE Zinco  
       QuEntE
     

dE TENNESSEE WILLIAMS
ENCENaçãO 
JORGE SILVA MELO
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Mosteiro de São Bento da Vitória 
sala do tribunal
12-22 fevereiro 2015

assistência de encenação  
José Roseira, Mário Nogueira
dramaturgia Francisco Luís Parreira
cenografia Eugénio Coimbra
desenho de luz Nuno Meira
produção executiva Mário Nogueira

coprodução Micaela Cardoso, TNSJ

qua 19:00 
qui-sáb 21:00 
dom 16:00

dur. aprox. 1:10
M/12 anos

“É talvez a mais bela história de amor da literatura 
alemã.” É assim que Hannah Arendt classifica  
A Criada Zerlina, narrativa que o filósofo e romancista 
austríaco Hermann Broch, uma das figuras maiores 
do Modernismo, inseriu no romance Os Inocentes, 
publicado em 1950, um ano antes da sua morte. 
Personagem inesquecível, pela força do retrato que 
traça de si mesma perante um estranho que se apaga 
(denominado apenas pela letra maiúscula A.), Zerlina 
é uma velha criada que, num exercício de retrospeção, 
expõe uma história de paixão e desejo que a envolve a 
si, à patroa e ao amante desta. Um relato atravessado 
pelo ressentimento sexual e classista, por um erotismo 
possessivo e primitivo e por uma obsessão ética, no qual 
a personagem de Broch vai desdobrando o seu estatuto: 
criada, amante, precetora, espia, instigadora de loucura, 
ciúme e vingança. Atriz que tomou parte em algumas das 
mais marcantes produções da história do TNSJ, Micaela 
Cardoso assume agora o seu primeiro solo, motivada 
pela “alegria” da descoberta do texto de Hermann Broch. 
Coadjuvada dramaturgicamente por Francisco Luís 
Parreira, a atriz assegura a interpretação e a encenação 
de Zerlina, propondo-nos uma experiência teatral de 
radical intimidade, que cria no espectador “a sensação de 
ser ele o hóspede, o visitante, o interlocutor, o cúmplice 
de Zerlina”.

dE HERMANN BROCH
ENCENaçãO E iNtErprEtaçãO 
MICAELA CARDOSOEstrEia

ZErLina
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Teatro Carlos Alberto
13 fevereiro - 1 março 2015

tradução Alexandra Moreira da Silva

cenografia e figurinos Catarina Barros
desenho de luz Jorge Ribeiro
sonoplastia Luís Aly
assistência de encenação Carla Miranda

interpretação António Júlio, Maria do Céu 
Ribeiro, Paulo Mota

coprodução As Boas Raparigas…, TNSJ

qua 19:00
qui-sáb 21:00 
dom 16:00

dur. aprox. 1:10
M/12 anos

As Boas Raparigas…, na boa companhia do encenador 
Rogério de Carvalho, inscrevem pela primeira vez na 
programação do TNSJ um nome maior da dramaturgia 
contemporânea. Jean-Luc Lagarce foi um homem de 
teatro que começou por se distinguir como encenador 
antes de se notabilizar como dramaturgo. É, digamos, 
um autor póstumo: só depois da morte – em 1995, aos 
38 anos – a sua obra começou a ser verdadeiramente 
descoberta. Nas cerca de vinte e cinco peças que 
escreveu, revalorizou a narração e a palavra para poder 
contar o mundo (“a minha parte miserável e ínfima 
do mundo”), deixando-nos uma multidão de vozes 
dirigidas prioritariamente ao ouvido do espectador. 
Em Music-Hall (1988), uma “Rapariga” – uma atriz do 
teatro de variedades, acompanhada de dois inseparáveis 
“Boys” – vai representar a sua pequena história, uma 
história de errância e de resistência. Music-Hall é uma 
metáfora a um tempo terna e cruel da precariedade do 
mundo do espetáculo. Mas também, e sobretudo, um 
elogio à sobrevivência do gesto artístico, ao teatro, esse 
lugar onde, representando, se diz “o verdadeiro mais 
verdadeiro do que o verdadeiro”.

dE JEAN-LUC LAGARCE
ENCENaçãO ROGéRIO DE CARVALHO

EstrEia

Music-HaLL 
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Teatro Nacional São João
13-27 março 2015

tradução Isabel Lopes

cenografia e figurinos Nuno Carinhas
desenho de luz Nuno Meira
desenho de som Francisco Leal

interpretação Alberto Magassela, 
Alexandre Calçada, Carlos Borges, 
Catarina Lacerda, Fernando Mora Ramos, 
Ivo Alexandre, Joana Carvalho, José 
Carlos Faria, Lígia Roque, Maria Quintelas, 
Paulo Calatré, Paulo Moura Lopes

coprodução Teatro da Rainha, TNSJ

qua 19:00 
qui-sáb 21:00 
dom 16:00

O espetáculo aguarda classificação etária.

Ensaísta e dramaturgo, pensador e fazedor, Jean-Pierre 
Sarrazac imagina o autor de teatro contemporâneo 
“como alguém que dorme em pé e que sonha tornar-se 
velador do mundo real”. O Fim das Possibilidades, peça 
que vem reescrevendo desde 2012, dá o corpo a este 
manifesto. Começa “no mais baixo dos céus”, onde Deus 
e Satã arquitetam uma “solução final” para resolver um 
“problema sistémico”, nome de guerra para a crise que 
decretou o fim do futuro. E avança por dentro da cabeça 
de João Baptista – J.B. para os amigos –, um Job moderno 
sem job que vê chegar, no pesadelo de uma noite, um 
presente sem presença de vida. Vencido com orgulho  
de vencedor, J.B. é um sonhador-construtor de 
resistências, e a resistência é aqui a última possibilidade 
humana. Entre jogos de sonhos, cruzando a alegoria 
com o teatro do quotidiano, implantando o fantástico no 
coração do real, esta “fábula satânica” projeta um retrato 
tragicómico e grotesco da era de todas as incertezas –  
a nossa. O Fim das Possibilidades conquista o palco  
em orgulhosa estreia mundial, resultado do esforço 
conjunto do TNSJ e do Teatro da Rainha, numa 
encenação partilhada pelos seus diretores artísticos, 
Nuno Carinhas e Fernando Mora Ramos. Afinal, o teatro 
é o espaço e o tempo onde nos podemos encontrar para 
reunir forças. E sonhar coletivamente com o fim e o 
princípio de todas as possibilidades.

dE JEAN-PIERRE SARRAZAC
ENCENaçãO  
FERNANDO MORA RAMOS E 
NUNO CARINHAS

EstrEia aBsOLUta

o fiM das 
possiBiLidadEs
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J.B.: Eu não estou a brincar. Tenho a doença da 
antecipação. Na minha cabeça, eu vejo coisas hoje 
que vão acontecer amanhã, compreendes? A minha 
vida futura, eu vivo-a no presente. E a minha 
vida futura é uma catástrofe. Repara que não sou 
o único. Uma verdadeira epidemia. O futuro das 
pessoas como tu e eu já não existe. Sabes como é 
que ele chamou a isto, o tipo que me pagou um 
copo, quando tudo se fecha à tua frente e já não há 
horizonte? “O fim das possibilidades”, disse ele.

JEAN-PIERRE SARRAZAC 
O Fim das Possibilidades 

As personagens de O Fim das Possibilidades 
são maiores que as circunstâncias históricas 
reconhecíveis em que se inscrevem – os 
nossos dias, as nossas síndromes, os nossos 
desesperos e ambições. Falam em nome 
próprio, expressam a identidade esbatida 
duma experiência de vida que já era, reclamam 
passagem para outra condição. São as grandes 
personagens d’O Teatro do Mundo Global.  
É de instintiva inquietação a condição da 
divina fragilidade humana, a pequenez de 
quem não pode ou pode pouco; ou já não quer 
ser (porque esgotadas as possibilidades) senão 
um mártir exemplar. Mas já nem Satã permite 
o livre-arbítrio às criaturas, subscrevendo a 
famosa convicção: ai aguentam, aguentam.

NuNO CARINHAS
Director Artístico do TNSJ

Quando fazemos a escolha de um material 
textual nem sempre escolhemos. Por vezes,  
o prazer da novidade e os meandros da fruição 
tecem-se, ao ler, sem resultar numa iluminação 
integral, ou mesmo parcelar – em bruto, 
intuída, mas encaminhada – dos sentidos e  
da forma, e isso é suficiente. Mas algo tem que 
pegar nessa leitura, como semente que cai no 
desejo. Em outros casos, é o objecto que nos 
escolhe. Vem, na sua economia significante  
e no humor do parabolista, ao encontro do  
que andávamos desejando fazer: um texto- 
-espectáculo que fale do que queremos falar 
e partilhar com a comunidade possível de 
uma criação cénica. Andamos sempre com 
espectáculos na cabeça, como outros andam 
com livros dentro. É o caso de O Fim das 
Possibilidades: sonhámos acordados com esta 
peça-parábola antes dela surgir, está prenhe 
de revelações essenciais sobre a chamada 
crise, esse negócio montado pelos mais ricos 
dos ricos, e os serventes deles, e que é uma 
obrigação ético-estética desnudar.

FERNANDO MORA RAMOS
Director Artístico do Teatro da Rainha

Textos escritos de acordo com a antiga ortografia.
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Teatro Carlos Alberto
20-29 março 2015

espaço cénico Henrique Ralheta
desenho de luz Jorge Ribeiro
desenho de som e música Ana Bento, 
Bruno Pinto

interpretação e cocriação Paulo Pinto, 
Rafaela Santos, Sónia Barbosa

coprodução Amarelo Silvestre, TNSJ
apoio As Casas do Visconde

qua 19:00 
qui-sáb 21:00 
dom 16:00

dur. aprox. 1:15

O espetáculo aguarda classificação etária.

A guerra já se tinha atravessado no caminho do 
dramaturgo Fernando Giestas e do encenador Rogério 
de Carvalho em Sangue na Guelra (2013). Com o que é 
que o pai não te contou da guerra? regressam ao tema, 
que é aqui o pretexto para colocar em movimento a 
história da catarse de uma relação. O filho confronta o 
passado do pai, um antigo combatente, procurando saber 
quais os “silêncios” e os “estrondos” que permanecem 
depois da guerra. Esse questionamento vai conduzi-lo 
a uma viagem ao interior de si mesmo, a uma reflexão 
sobre a sua existência, à construção da sua própria 
memória. o que é que o pai não te contou da guerra?  
é um espetáculo sobre a memória como luta e sobre a 
História como narrativa. Convoca traços, vozes, tensões  
e emoções de homens em contexto de guerra, de todas  
as guerras, sem perder de vista a Guerra Colonial (1961- 
-1974), ferida aberta no imaginário e no corpo do Portugal 
contemporâneo. Mas daqui não resultará um objeto 
cénico com pretensões documentais. A sua ambição é 
outra: construir, com “palavras estropiadas”, “cabeças em 
pesadelo” e “corpos em sofrimento”, um itinerário  
de “carne, poesia, sangue, cena”.

EstrEia aBsOLUta

  o QuE é QuE o pai    
         não tE contou  
da guErra? dE FERNANDO GIESTAS

ENCENaçãO  
ROGéRIO DE CARVALHO
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Mosteiro de São Bento da Vitória 
Claustro
25-28 março 2015

assistência de direção Julieta Guimarães
desenho de luz Romeu Guimarães
música João Quintela
assessoria pedagógica Pedro Carvalho

interpretação André Borges, Jorge Lix

coprodução Erva Daninha, Teatro Viriato, 
TNSJ
apoio Instituto Politécnico do Porto, 
Teatro Municipal Campo Alegre
espetáculo coproduzido no âmbito da rede 
5 Sentidos

qua 21:00* 
qui-sáb 16:00

estreia 4Out2014  
teatro Municipal da Guarda
dur. aprox. 50’
M/6 anos

* a récita de quarta-feira realiza-se 
excecionalmente às 21:00, por se tratar  
da estreia do espetáculo.

A matemática vai ao circo e o circo descobre que vai  
bem com a matemática, e este é apenas o início da 
história de uma bela amizade. Nove’s Fora é uma 
prova dos nove, um teste de validade à convivência 
de dois mundos aparentemente tão distantes. Brincar 
com a matemática, e brincar é uma coisa muito 
séria, foi o caminho escolhido para pôr num palco a 
imaginação e a poesia que a matemática tem dentro 
dela. Em Nove’s Fora, os algarismos cruzam-se com 
malabarismos e os sólidos geométricos prestam-se a 
exercícios de equilibrismo. Chega-nos pelas mãos da 
Erva Daninha, companhia que vem praticando um circo 
contemporâneo, que vai buscar ao teatro, à dança e à 
vida de todos os dias os alicerces para construir lugares 
de prazer e perícia, de magia e risco. Tudo somado e 
contado, um espetáculo para todos os miúdos e para 
todos os graúdos. Vamos dividir para reinar?

noVE’s fora
dirEçãO 
VASCO GOMES
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No sentido este-oeste, as Leituras no Mosteiro 
atravessam o Muro de Berlim. Heiner Müller cede 
agora o lugar a Rainer Werner Fassbinder, que 
reivindica nos próximos três meses o estatuto 
de “dramaturgo residente” no Centro de 
documentação do tNsJ. dizem-nos os biógrafos 
que Fassbinder (1945-1982) escreveu a sua 
primeira peça aos nove anos de idade, vendo nesta 
precocidade os sinais de uma futura e tumultuosa 
prolixidade. Escreveu quinze peças de teatro, 
realizou mais de quarenta filmes. Em 1967, integrou 
o action-theater em Munique, que em 1968, já sob 
a sua direção, se passou a chamar antiteater. Este 
“anti” é todo um programa do seu teatro, onde 
recusou muita coisa, da sociedade capitalista de 
consumo ao romantismo revolucionário dos anos 
sessenta. dizia que todas as histórias são histórias 
de crimes, que todas as relações, pessoais ou 
políticas, são corrompidas pelo dinheiro e pelo 
poder. Vamos ler O Paraíso Não Está à Vista, 
Katzelmacher e As Lágrimas Amargas de Petra von 
Kant. E publicar em livro O Café, onde reescreveu 
(ou canibalizou) o clássico de Goldoni. Lugares mal 
frequentados, onde vamos encontrar, entre outras, 
“quinze cenas sobre o comportamento fascista na 
vida quotidiana”. a felicidade não é aqui.

 

Mosteiro de São Bento da Vitória
20 janeiro - 17 março 2015

ter 21:00

coordenação 
Nuno M Cardoso, Paula Braga
organização TNSJ

rainer Werner fassbinder
20 janeiro
O Paraíso Não Está à Vista (1969)

17 fevereiro
Katzelmacher (1968)

17 março
As Lágrimas Amargas  
de Petra von Kant (1971)
Lançamento do livro  
O Café (1969)
tradução Claudia J. Fischer
ilustração Von Calhau!

Centro de Documentação do TNSJ
Mosteiro de são Bento da Vitória
rua de são Bento da Vitória

Leituras no Mosteiro
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Mosteiro de São Bento da Vitória
25-27 fevereiro 2015 

direção Nuno Cardoso

interpretação Ana Catarina Vigário, 
Andreia Ferreira, Bárbara Magalhães, 
Beatriz Baldaia, Beatriz Sousa, Bruna 
Carolina Carvalho, Catarina Barroso, 
Catarina Faria, Daniela Silva, Débora 
Passos, Francisco Sousa, Inês Couras, Luís 
Carvalho, Mafalda Duarte, Mara Santos, 
Marcelo Castro, Carolina Jesus, Patrícia 
Valente, Raquel Almeida, Ricardo Gomes, 
Rita Monteiro, Teresa Couto (alunos do 
2.º ano do curso de teatro do Balleteatro 
Escola profissional)

produção executiva Tiago Oliveira

produção Balleteatro Escola Profissional

qua 21:00*
qui+sex 15:00+21:00

* a récita de quarta-feira realiza-se 
excecionalmente às 21:00, por se tratar  
da estreia do espetáculo.

arredado há uns anos do ensino e da prática 
pedagógica, Nuno Cardoso volta a trabalhar 
com estudantes de teatro, dirigindo-os num 
exercício que passa pelo agenciamento de vários 
textos dramáticos. Nas palavras do encenador 
recém-chegado do Ajax de sófocles, é “o 
regresso à alegria do esforço de transmissão de 
conhecimentos sobre aquilo que mais me seduz e 
entusiasma – o fazer teatro”. daí que, neste projeto 
do Balleteatro Escola profissional, o exercício final, 
a apresentar no Mosteiro de são Bento da Vitória, 
se revista de menos importância do que os próprios 
processos criativos de partilha e aprendizagem 
comum. a apresentação ao público desse trajeto 
não corresponderá à formalização final de uma 
ideia de espetáculo, mas à festa que celebra um 
sem-fim de aquecimentos, discussões, exercícios, 
improvisações, tentativas e erros. Erros que, na 
ótica de Nuno Cardoso, se revelam “fundamentais 
para que se produza imaginação”.

Num par de conferências a realizar no Centro de 
documentação do tNsJ, o dramaturgo José Maria 
Vieira Mendes desmonta dois mitos nucleares do 
teatro contemporâneo: o pós-dramático e o público. 
a primeira destas Conferências Mitológicas coloca 
em perspetiva a obra de Hans-thies Lehmann –  
O Teatro Pós-Dramático, livro assaz citado, mas  
nem sempre lido – e discute a pertinência e o 
alcance do conceito de “pós-dramático”, que 
passou a aplicar-se a todo o teatro que se afasta 
do modelo literário instituído pelo teatro burguês 
do século xViii. a segunda conferência interroga 
o conceito de “público” e “espectador”: diluídas 
as fronteiras que separavam o teatro das outras 
artes, continua a tomar-se a presença do público 
ao vivo como marca indelével do acontecimento 
teatral, que se distinguiria por uma dimensão 
comunitária. Mas o que é o público? E o que define 
o espectador de teatro? Como avaliar a inteligência 
do espectador, a sua implicação intelectual no 
espetáculo, a sua entrega? Quanto ao propósito 
destas conferências, diz-nos José Maria Vieira 
Mendes: “Esperamos, no final dos encontros, estar 
na posse de mais dados para podermos reclamar 
um olhar mais ignorante sobre os espetáculos que 
hoje vemos e que nos salve de falsas evidências  
e naturezas universais”.

 

Mosteiro de São Bento da Vitória
4+11 março 2015

por José Maria Vieira Mendes

organização Teatro Praga
colaboração TNSJ

qua 15:00-18:00

Entrada livre, mediante inscrição prévia 
junto do Centro de documentação 
(pbraga@tnsj.pt).

Centro de Documentação do TNSJ
Mosteiro de são Bento da Vitória
rua de são Bento da Vitória

conferências  
Mitológicas

Exercício  
Balleteatro
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projetos 
Educativos coordenação Luísa Corte-Real

organização TNSJ

Leituras dramatizadas 
Teatro Nacional São João
janeiro - março 2015*
dias úteis 10:00-13:00 | 14:30-17:30

orientação Nuno M Cardoso
destinatários Alunos dos ensinos básico e secundário
duração 180’
número máximo de participantes Uma turma
inscrição Gratuita

* Mediante marcação prévia, estando a iniciativa sujeita 
à disponibilidade técnica do espaço.

Frei Luís de Sousa e Falar Verdade a 
Mentir de almeida Garrett, Felizmente Há 
Luar de Luís de sttau Monteiro, Auto da 
Barca do Inferno e Auto da Índia de Gil 
Vicente, ou O Colar de sophia de Mello 
Breyner andresen são algumas propostas 
de leitura dramatizada de peças de teatro 
incluídas nos programas curriculares dos 
ensinos básico e secundário. dirigidas pelo 
ator e encenador Nuno M Cardoso, estas 
Leituras dramatizadas são interpretadas 
pelos próprios alunos.

ginásio de atores 
Mosteiro de São Bento da Vitória
13 janeiro, 3+24 fevereiro, 10+31 março
ter 21:00-24:00

orientação Nuno M Cardoso
destinatários Estudantes de teatro e atores 
profissionais
inscrição Gratuita

Na sua segunda edição, agora num ritmo 
mais intenso, o Ginásio de atores abre-se 
a novos participantes. sob a orientação 
de Nuno M Cardoso, atores, atrizes e 
estudantes de teatro reúnem-se para 
exercitar a sua técnica e confrontar com  
os “colegas de treino” os seus processos  
e práticas. Espaço para atletas do corpo, 
da emoção e da retórica, Ginásio de  
atores exercita áreas tão diversas como  
a imaginação, a concentração e a 
memória, a plasticidade, a contracena,  
a elocução e respiração, a improvisação, 
a disciplina cénica, entre outras. No 
centro do trabalho a realizar está esse 
monumento intitulado Os Últimos Dias 
da Humanidade (1915-1922), montagem 
satírica do universo caótico de vozes e 
documentos da i Guerra Mundial, que, 
filtrados pela mente de Karl Kraus, dão 
testemunho de um carnaval bélico e  
do mal absoluto da guerra.

oficinas criativas
Teatro Nacional São João
18 janeiro – 15 março 2015
dom 15:30-17:30

18 jan | La Vida Es Sonho
15 fev | Gata em Telhado de Zinco Quente
15 mar | O Fim das Possibilidades

orientação Maria de La Salette Moreira
destinatários Crianças entre os 6 e os 12 anos
inscrição € 5,00 por criança e € 2,50 por irmão

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

10x10: aulas públicas
Teatro Carlos Alberto
31 janeiro 2015

produção Fundação Calouste Gulbenkian – Programa 
Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência 
em parceria com A Oficina, TNSJ 

projeto promovido pela Fundação 
Calouste Gulbenkian a que, na sua 3.ª 
edição, se associaram o tNsJ e a Oficina 
(Guimarães), o projeto 10x10 chega à sua 
derradeira etapa: a apresentação dos 
resultados alcançados sob a forma de 
aulas públicas, que envolvem o debate 
e a partilha de processos. promovendo 
o desenvolvimento de estratégias de 
aprendizagem eficazes na captação de 
atenção, motivação e envolvimento dos 
alunos em sala de aula, o projeto juntou 
10 artistas a 10 professores do 10.º ano de 
escolaridade (seis duplas em Lisboa, duas 
no porto e duas outras em Guimarães). 
professores e artistas começaram por 
participar numa residência artística na 
Fundação Calouste Gulbenkian; entre 
setembro e dezembro, as duplas de 
artistas/professores trabalharam com 
alunos, partindo das matérias curriculares; 
agora, promovem-se as aulas públicas, 
que, no porto, se realizam a 31 de janeiro, 
no teatro Carlos alberto. para além das 
duas turmas da Escola Básica e secundária 
do Cerco – onde a coreógrafa e bailarina 
Elisabete Magalhães e o ator e encenador 
Nuno M Cardoso trabalharam com as 
professoras paula Cruz (português) e 
sandra santos (Matemática) –, participam 
do encontro uma escola de Lisboa e uma 
outra de Guimarães.
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oficina de técnica Vocal  
– Módulo ii
Teatro Nacional São João 
sala Branca
4, 5, 11, 12 fevereiro 2015
qua+qui 19:30-22:30

direção João Henriques
destinatários Participantes das Oficinas Módulo I
duração 12 horas
inscrição € 40,00

professor de Voz na Escola superior 
de Música, artes e Espetáculo, João 
Henriques trabalha regularmente no tNsJ 
desde 2003, assegurando a preparação 
vocal e elocução de múltiplas produções. 
Nesta Oficina de técnica Vocal, propõe-se  
o aprofundamento do trabalho sobre a 
respiração na sua articulação com a fala 
realizado no módulo anterior.

oficina de teatro
Teatro Nacional São João 
7 fevereiro + 21 março 2015
sáb 11:00-14:00

direção João Cardoso
destinatários Alunos dos ensinos secundário  
e superior
duração 21 horas
inscrição € 35,00

O ator e encenador João Cardoso orienta 
uma oficina de teatro dirigida a alunos dos 
ensinos secundário e superior, partindo 
da peça de Jean-pierre sarrazac que o 
tNsJ estreia no mês de março: O Fim das 
Possibilidades, um texto que o dramaturgo 
francês classificou como “uma fábula 
‘satânica’ onde o cómico cria raízes numa 
tragédia social” e “uma peça para lá de 
todo o realismo, para melhor questionar  
a realidade”.
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Todas as atividades têm um número 
limitado de participantes, pelo que deverá 
ser efetuada a inscrição prévia junto  
do departamento de Relações Públicas, 
através do telefone 22 340 19 56 ou  
do endereço eletrónico rp@tnsj.pt.

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

oficina páscoa no teatro
Teatro Nacional São João
Teatro Carlos Alberto
23-27 março 2015
seg-sex 9:00-18:00

orientação Marta Freitas/Mundo Razoável
destinatários Crianças dos 6 aos 8 anos (teCa); 
Jovens dos 9 aos 12 anos (tNsJ)
inscrição € 70,00 (inclui o bilhete para o espetáculo 
Nove’s Fora)

O tNsJ propõe duas oficinas para 
crianças entre os 6 e os 12 anos, que 
têm por objetivo estimular a criatividade 
e a sensibilidade artística dos mais 
novos. durante cinco dias, orientados 
por formadores das áreas do teatro e 
da música, os jovens participantes da 
Oficina páscoa no teatro irão usufruir 
de uma experiência ao nível da escrita, 
da representação, da percussão e da 
realização plástica, participando por fim 
num exercício teatral coletivo. O tema 
para esta aventura é o circo. No dia 27 de 
março, celebramos juntos o dia Mundial 
do teatro assistindo ao espetáculo Nove’s 
Fora, no Mosteiro de são Bento da Vitória.

Escolas no teatro
setembro 2014 - junho 2015

sob a orientação de professores de língua 
portuguesa e de artes visuais, alunos do 
terceiro ciclo, ensino secundário e ensino 
profissional realizam, ao longo do ano 
letivo 2014-15, trabalhos de natureza 
plástica, tendo por tema ou ponto de 
partida os espetáculos da programação 
do tNsJ a que os alunos assistiram, 
bem como a experiência que resultou de 
espreitar ensaios, participar em oficinas 
e conversas com criadores ou visitar os 
bastidores da criação teatral. No ano 
letivo 2014-15, Escolas no teatro tem 
a particularidade de contemplar para 
cada projeto uma sessão de apoio. Estas 
sessões, da responsabilidade do tNsJ, 
são realizadas nas escolas e definidas com 
cada grupo inscrito. as inscrições devem 
obedecer ao regulamento Escolas no 
teatro 2014-15.
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fora de portas
Ex-Votos tEatrais
José caldas, 40 anos de teatro
ExpOsiçãO 
Museu do Teatro Lisboa
30 outubro 2014 - 25 janeiro 2015 

coprodução Museu Nacional do Teatro,  
Câmara Municipal do Porto, TNSJ

Ex-voto designa o presente que o fiel 
oferece ao seu santo de devoção como 
agradecimento por uma promessa 
realizada. Com a exposição Ex-Votos 
Teatrais, José Caldas retribui ao teatro 
os milagres e as graças que o palco 
lhe concedeu, reunindo “pedaços 
artesanais do nosso corpo, das nossas 
criações, guardados nos relicários da 
alma”. Encenador, ator, dramaturgo e 
pedagogo teatral, José Caldas lança um 
olhar retrospetivo sobre quarenta anos 
de criação teatral, identificando em cada 
obra um fragmento que, polido e investido 
de intencionalidade, possa exprimir a 
sua essência. Uma exposição que visa 
fixar o efémero, dar-lhe memória, como 
faz o povo imortalizado nas fotografias 
e ex-votos que cobrem as paredes dos 
santuários.

dE Matrix a BELa 
adorMEcida
figurinos de antónio Lagarto
ExpOsiçãO
MUDE – Museu do Design e da Moda,  
Coleção Francisco Capelo Lisboa
11 dezembro 2014 - 29 março 2015

curadoria António Lagarto, Bárbara Coutinho
produção MUDE
colaboração TNSJ

De Matrix a Bela Adormecida põe em 
perspetiva o trabalho de antónio Lagarto 
enquanto figurinista, apresentando muitas 
das peças que marcam um longo percurso 
individual, mas também a história dos 
figurinos e da cenografia dos últimos 
cinquenta anos em portugal. a exposição 
apresenta cerca de 170 figurinos, desenhos 
e outros suportes documentais, tornando 
evidente a impressiva visualidade de cada  
proposta, a mestria do corte, a requintada 
escolha dos materiais e a qualidade de 
execução, bem como um riquíssimo 
universo de referências literárias e 
artísticas. Oportunidade única para 
descobrir (ou redescobrir) o trabalho 
de um criador de especial importância 
na história do tNsJ, casa onde antónio 
Lagarto assinou cenografia e figurinos  
de muitos espetáculos de ricardo pais, 
como Dom Duardos (1996), Noite de  
Reis (1998), Castro e um Hamlet a mais 
(2003), entre outros.
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noVE’s fora
Teatro-Cine de Torres Vedras
1 fevereiro
Centro Cultural de Carregal do Sal 
24-26 fevereiro 
Teatro Viriato Viseu
3-8 março
Centro de Arte de Ovar
15+16 março

direção artística Vasco Gomes
coprodução Erva Daninha, Teatro Viriato, TNSJ

as três (VELHas) irMãs 
– uMa MEMória dE 
tcHékHoV
EstrEia aBsOLUta
Teatro Nacional D. Maria II Lisboa
19 fevereiro - 15 março
Teatro Virgínia torres Novas
28 março

dramaturgia e encenação Martim Pedroso
coprodução Nova Companhia, TNDM II, TNSJ

Uma proposta de revisitação do clássico 
As Três Irmãs de tchékhov com um elenco 
de atrizes seniores. Neste espetáculo,  
as biografias das atrizes confundem-se  
com as das personagens de um dos 
textos dramáticos mais amados de todos 
os tempos. Entre memórias, confissões 
e fantasias, disserta-se sobre o fim de 
uma época e a nostalgia de um passado 
feliz. tchékhov levanta nesta obra a 
problemática do fim de uma sociedade 
que se fartou de fazer promessas, assim 
como o fim de todos os sonhos e ideais.  
a descrença, o medo e a vontade de 
mudar povoam estas personagens, 
enquanto ensaiam estratégias de fuga  
aos problemas das suas vidas.

MEio corpo
EstrEia aBsOLUta
Centro Cultural de Belém Lisboa
7-11 março

de Jacinto Lucas Pires
encenação Ricardo Pais
coprodução Ensemble – Sociedade de Atores,  
Centro Cultural de Belém, TNSJ

Um mundo branco, de diferentes histórias, 
em que cada pessoa vive num tipo de 
ficção distinto (melodrama, policial, 
aventura, etc.). a grande amiga de todos 
é a dra. Oogirl. Ela sabe tudo, ajuda 
todos, salva-os em diferentes momentos, 
coisinhas pequenas do dia-a-dia ou 
grandes questões pessoais. Mas não 
andarão a viver no aquário de um suave 
regime totalitário? Não será a dra.  
Oogirl a imagem dessa ditadura que 
controla tudo, até as almas? projeto do 
Ensemble – sociedade de atores que se 
estreia no CCB, Meio Corpo assinala o 
reencontro de corpo inteiro de ricardo 
pais e Jacinto Lucas pires, uma dupla que 
nos deu espetáculos tão exaltantes – e 
intrigantes – como Arranha Céus (1999)  
e Figurantes (2004).

i don’t BELong HErE
EstrEia aBsOLUta 
Maria Matos Teatro Municipal Lisboa
9-14 janeiro 
Teatro Virgínia torres Novas
17 janeiro

de Dinarte Branco e Nuno Costa Santos
encenação Dinarte Branco
coprodução Molloy Associação Cultural, AGECTA/
Moby Dick Produções, Teatro Micaelense, O Espaço 
do Tempo, Maria Matos Teatro Municipal, Centro 
Cultural Vila Flor, Teatro Viriato, TNSJ

gata EM tELHado dE Zinco 
QuEntE
Teatro Municipal Joaquim Benite almada
15-18 janeiro

de Tennessee Williams
encenação Jorge Silva Melo
coprodução Artistas Unidos, Teatro Viriato,  
Fundação Centro Cultural de Belém, TNSJ

pociLga
EstrEia aBsOLUta
Culturgest Lisboa
15-17 janeiro
Teatro Académico de Gil Vicente Coimbra
22 janeiro
Teatro Virgínia torres Novas
21 fevereiro

de Pier Paolo Pasolini
encenação John Romão
coprodução Coletivo 84, Culturgest, Teatro Viriato, 
Teatro Virgínia, TNSJ

Pocilga pretende homenagear pier paolo 
pasolini, um dos autores mais profícuos 
e controversos do nosso tempo, quando 
se assinalam os quarenta anos da sua 
morte. Em Pocilga, corpos e porcos são 
objetos de uma mesma ocultação, de 
uma única depreciação. pasolini faz um 
retrato metafórico da degradação humana, 
alastrada pela sociedade capitalista, 
retrato esse que destila a história de um 
homem cuja paixão é causa de escândalo. 
O amor, o sagrado e o político são três das 
principais dimensões desenvolvidas neste 
espetáculo dirigido por John romão.

10x10: auLas púBLicas
Fundação Calouste Gulbenkian Lisboa
24+25 janeiro 
Centro Cultural Vila Flor Guimarães 
21 fevereiro

produção Fundação Calouste Gulbenkian – Programa 
Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência 
em parceria com A Oficina, TNSJ
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Visitas guiadas

teatro, arquitetura e História: 
a visita ao teatro Nacional 
são João, projetado pelo 
arquiteto Marques da silva, 
faz-se na confluência destas 
áreas do saber. Conduzidas 
por especialistas em teatro 
e arquitetura, com amplo 
conhecimento da história 
deste monumento nacional, as 
visitas dão a conhecer a sala de 
espetáculos, a sala de ensaios, 
os camarins e as zonas técnicas, 
bem como o ateliê onde se criam 
os figurinos e adereços das 
produções teatrais da Casa.  
as visitas guiadas (com tradução 
em inglês, francês e espanhol) 
decorrem de segunda-feira 
a sábado, estando sujeitas à 
disponibilidade técnica dos 
espaços.

Público em geral
de terça-feira a sábado, às 12:30,  
para um número não superior  
a vinte pessoas.
inscrição: € 5,00 por pessoa.
Entrada gratuita para crianças 
até aos 10 anos, desde que 
acompanhadas por adultos.

Grupos escolares
de segunda a sexta-feira, 
mediante reserva prévia,  
para grupos não superiores  
a vinte pessoas.
Entrada gratuita.

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

centro de documentação do tnsJ

Lançamento de 
livros
Uma biblioteca e um arquivo 
não são apenas contentores 
de memória, onde se preserva 
e partilha o que já existe, mas 
também lugares de apresentação 
do novo, do que começa.  
O Novo Dicionário do Livro 
diz-nos, com graça, que 
“apresentação” é um “ato em que  
a aparição pública de um livro ou 
coleção é anunciada e algumas 
vezes festejada”. O Centro de 
documentação tem sido o 
palco da “aparição pública” de 
livros de teatro. recordemos 
apenas o recente lançamento 
da nova coleção tNsJ/Leituras 
no Mosteiro (que começou com 
a publicação de Margem ao 
Abandono… de Heiner Müller 
e prossegue com O Café de 
r.W. Fassbinder), ou de obras 
dramáticas de pedro Eiras,  
rui pina Coelho e Jaime rocha, 
que nos chegaram pela mão da 
editora Companhia das ilhas. 

No próximo dia 2 de fevereiro, 
pelas 18:30, acrescentamos 
mais um capítulo a esta história, 
promovendo, numa parceria 
com os artistas Unidos/Livros 
Cotovia, a sessão de lançamento 
do volume n.º 86 da coleção 
Livrinhos de teatro, que reúne 
três peças de david Greig 
(Os Acontecimentos, Frágil e 
Dalgety). a sessão, que conta 
com a presença do encenador 
Jorge silva Melo e do ator pedro 
Carraca, toma a forma de um 
ensaio aberto e participado de 
Frágil, peça onde o dramaturgo 
escocês entrega as falas de uma 
das personagens a um coro 
constituído pelos espectadores…

Centro de Documentação do TNSJ
Mosteiro de são Bento da Vitória
rua de são Bento da Vitória
4050-543 porto
t 22 339 50 56
pbraga@tnsj.pt

Horário
seg-sex 14:30-18:00
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cartão amigo tnsJ

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

a ficha de inscrição pode ser requisitada 
diretamente nas bilheteiras (tNsJ e teCa) 
ou junto do departamento de relações 
públicas, através do telefone 22 340 19 56 
ou do endereço eletrónico rp@tnsj.pt.

ah, as noites felizes

Num mundo perfeito, um espectador emancipado 
deveria ser um espectador bem alimentado.  
a comida e o vinho reinventam o mundo e a sua 
alegria, e convém não esquecer que foi na mesa 
que o homem – o homem civilizado, o que vem 
de sófocles até Beckett – colocou mais arte e 
imaginação. a pensar no consolo dos estômagos  
e das almas dos nossos espectadores, os bares dos 
teatros são João e Carlos alberto promovem uma 
alegre maridagem entre a alta cozinha e a nossa 
melhor enologia. rui paula – o chefe que colocou, 
entre outros, os restaurantes dOC e dOp no mapa 
da gastronomia nacional e internacional – desenhou 
uma carta de petiscos para serem degustados com 
vinhos de mesa e porto da Niepoort e espumantes 
das Caves da Murganheira. assim, um mini- 
-hambúrguer de salmão crescerá na vizinhança 
das criações de dirk Niepoort, ou as crackers com 
caviar de beringela agradecerão a companhia de 
uma flûte de espumante. pequenas iguarias servidas 
nas noites de quarta-feira a sábado, antes ou depois 
dos espetáculos, sempre a preços bem em conta.  
a austeridade não nos arruinará o apetite.
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assinaturas

EspEtáCULOs 

Eis o Homem

La Vida Es Sonho

I Don’t Belong Here

Poemas para bocas pequenas

O que é uma coisa é?

Gata em Telhado de Zinco Quente

Zerlina

Music-Hall

O Fim das Possibilidades

o que é que o pai não te contou 
da guerra?

Nove’s Fora

janeiro - março 2015

3 espetáculos 
– Desconto 30%
4 espetáculos 
– Desconto 40% 
6 espetáculos 
– Desconto 50% 
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assiNatUras

as assinaturas para o período 
janeiro-março de 2015 podem 
ser adquiridas diretamente nos 
balcões de atendimento do 
tNsJ e do teCa. podem ainda 
ser adquiridas por telefone ou 
correio eletrónico, indicando a 
assinatura a subscrever, bem 
como os espetáculos pretendidos 
e as respetivas datas e lugares 
na sala. (Na eventualidade de os 
lugares pretendidos não estarem 
disponíveis, o tNsJ reserva-se 
o direito de escolha de lugares 
alternativos, salvaguardando 
o lugar mais próximo possível 
do pretendido.) No caso das 
assinaturas efetuadas via  
telefone ou correio eletrónico,  
o pagamento pode ser realizado 
por cheque ou transferência 
bancária.

para um melhor funcionamento 
dos nossos serviços de Bilheteira, 
o tNsJ reserva-se o direito de 
não efetuar assinaturas a partir 
das 20:00 (de terça-feira a 
sábado) e das 15:00 (domingo).

iNFOrMaçõEs 800-10-8675

Número grátis a partir  
de qualquer rede

BiLHEtEira ONLiNE

O público pode, de forma simples 
e rápida, adquirir bilhetes para 
os espetáculos apresentados no 
tNsJ, teCa e Mosteiro de são 
Bento da Vitória sem necessitar 
de recorrer aos serviços de 
Bilheteira. para tal, basta efetuar 
a aquisição em www.tnsj.pt e 
imprimir a versão eletrónica dos 
bilhetes.
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Teatro Nacional São João
praça da Batalha
4000-102 porto

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

Geral
t +351 22 340 19 00 | F +351 22 208 83 03

Gabinete de Imprensa
t +351 22 339 30 38 | imprensa@tnsj.pt 
Relações Públicas e Projetos Educativos
t +351 22 340 19 56 | rp@tnsj.pt 
Centro de Documentação
t +351 22 339 50 56 | pbraga@tnsj.pt

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

Atendimento e Bilheteira
informações 800-10-8675 (Número  
grátis a partir de qualquer rede)
bilheteira@tnsj.pt

Terça-feira a sábado
14:00-19:00 (ou até às 22:00, nos dias  
em que há espetáculos em exibição)
Domingo
14:00-17:00

prEçO dOs BiLHEtEs

TNSJ
plateia e tribuna € 16,00
1.º Balcão e Frisas € 12,00*
2.º Balcão e Camarotes 1.ª Ordem € 10,00*
3.º Balcão e Camarotes 2.ª Ordem € 7,50*

TeCA
preço único € 10,00
MSBV
preço único € 10,00
* Frisas e Camarotes só são vendidos a grupos 

de duas pessoas

prEçOs EspECiais NOs sEGUiNtEs EspEtáCULOs

Poemas para bocas pequenas  
€ 5,00 (crianças); € 10,00 (adultos)
O que é uma coisa é?
€ 5,00 (crianças); € 10,00 (adultos)
Exercício Balleteatro | preço único € 5,00
Nove’s Fora 
€ 5,00 (crianças); € 10,00 (adultos)

ENtrada GratUita

Leituras no Mosteiro
Conferências Mitológicas
10x10: aulas públicas

CONdiçõEs EspECiais

Grupos (entre 10 e 20 pessoas)  
desconto 30%
Grupos (+20 pessoas) desconto 40%
Escolas e Grupos de teatro amador € 6,00
Desconto 50%:
– Cartão Jovem
– Quinta-feira (exceto dia de estreia)
– desempregados (com documento 
comprovativo)
– Famílias (mínimo de 4 elementos, válido 
à quarta-feira e domingo) 
– Cidadãos portadores de deficiência
– protocolos empresariais
Desconto 30%:
- Cartão Estudante
– Maiores de 65 anos 
– profissionais de teatro
– Quarta-feira (exceto dia de estreia)

informações úteis
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rEsErVas

Os bilhetes reservados deverão ser 
obrigatoriamente levantados num 
período máximo de cinco dias, após o 
qual serão automaticamente cancelados. 
Quaisquer reservas deverão ser efetuadas 
e levantadas até dois dias antes da data do 
espetáculo. Os bilhetes comprados pelo 
telefone, pagos através de cheque, podem 
ser levantados até à hora do espetáculo no 
posto de atendimento ou enviados para o 
domicílio (acrescidos do valor dos portes 
de correio) até uma semana antes da data 
do espetáculo.

dEVOLUçõEs

se por motivo de força maior a data do 
espetáculo for alterada ou o espetáculo 
for cancelado, os bilhetes adquiridos serão 
válidos para a data a combinar com as 
bilheteiras do tNsJ e teCa.
a importância dos bilhetes será restituída 
aos espectadores que o exigirem – no 
prazo de sessenta dias a contar da data 
prevista do espetáculo – apenas nas 
seguintes situações:
a) se o espetáculo não puder efetuar-se 
no local, data e hora marcados;
b) se houver substituição de artistas 
principais ou se o espetáculo for 
interrompido (se a substituição ou a
interrupção forem determinadas por 
motivos de força maior, verificados após  
o início do espetáculo, não haverá lugar  
à restituição do valor dos ingressos).

assiNatUras tNsJ + teCa + MsBV

iNFOrMaçõEs 800-10-8675

Número grátis a partir de qualquer rede

prOtOCOLOs

ao abrigo de protocolos celebrados entre 
o tNsJ e um amplo conjunto de entidades, 
os seus associados, utentes, colaboradores 
e funcionários beneficiam de condições 
especiais de acesso aos espetáculos 
apresentados no tNsJ, teCa e Mosteiro  
de são Bento da Vitória. a listagem 
completa das entidades subscritoras 
poderá ser consultada em www.tnsj.pt.

COMO CHEGar aOs tEatrOs

STCP
Teatro Nacional São João | Elétrico 22 | 
autocarros 207, 303, 400, 904, 905
Teatro Carlos Alberto | Elétricos 18, 22 | 
autocarros 200, 201, 207, 300, 302, 304, 
305, 501, 601, 602, 703, 904
Mosteiro de São Bento da Vitória  
Elétricos 18, 22 | autocarros 200, 207, 300, 
301, 305, 501, 507, ZH
Metro do Porto
Estações aliados, Bolhão, trindade,  
são Bento

EstaCiONaMENtO

TNSJ
Estacionamento gratuito
ViaCatarina shopping
(acesso pela rua Formosa  
ou rua Fernandes tomás)
de segunda-feira a sábado 20:00-1:00
domingos e feriados 8:00-1:00
TeCA + Mosteiro de São Bento da Vitória
5 horas de estacionamento – € 3,00
parque praça de Lisboa, praça dos Leões  
e praça Carlos alberto
(senha adquirida nas bilheteiras)
de terça-feira a sábado (feriados inclusive) 
20:00-5:00

TNSJ

TeCA

3.º Balcão (piso 4)

2.º Balcão (piso 3)

1.º Balcão (piso 2)

Camarotes 2.ª Ordem (piso 3)

tribuna (piso 1)

Camarotes 1.ª Ordem (piso 2)

Frisas (piso 1)

plateia

Balcão (piso 1)

plateia

palco

palco
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Organização que congrega alguns dos 
mais importantes teatros públicos do 
espaço europeu, a União dos Teatros da 
Europa (UTE) foi criada em março de 1990 
sob o impulso político de Jack Lang, então 
Ministro da Cultura francês, e a visão de 
uma “Europa das Artes” que tinha em 
Giorgio Strehler, encenador italiano que 
assegurou a sua presidência até 1997, 
um defensor enérgico. Transcendendo 
os limites de uma mera comunidade 
geográfica, a UTE surgiu com o propósito 
de agrupar singularidades, baseada num 
entendimento da pluralidade do “Teatro 
de Arte” na Europa. Desenvolve, para 
o efeito, uma ação cultural comum que 
transcende as fronteiras de cada país, 
possibilitando a circulação regular de 
projetos e criadores, ultrapassando as 
barreiras linguísticas mas respeitando  
a identidade e os patrimónios culturais  
de cada um dos seus membros.

são membros da UtE os teatros:
staatsschauspiel stuttgart (Estugarda, 
alemanha) · schauspielhaus Bochum 
(Bochum, alemanha) · schauspielhaus 
Graz (Graz, áustria) · sfumato theatre 
Laboratory (sófia, Bulgária) · La Comédie 
de reims (reims, França) · National theatre 
of Greece (atenas, Grécia) · National 
theatre of Northern Greece (salónica, 
Grécia) · Habima – National theatre of israel 
(telavive, israel) · piccolo teatro di Milano 
– teatro d’Europa (Milão, itália) · teatro di 
roma (roma, itália) · teatro Garibaldi di 
palermo alla Kalsa (palermo, itália) · théâtre 
National du Luxembourg (Luxemburgo) · 
National theatre of Oslo (Oslo, Noruega) · 
Teatro Nacional São João (Porto, Portugal) 
· Národní divadlo – prague National theatre 
(praga, república Checa) · teatrul Bulandra 
(Bucareste, roménia) · teatrul Maghiar de 
stat Cluj (Cluj-Napoca, roménia) · Maly 
theatre of Moscow (Moscovo, rússia) · 
Maly drama theatre – theatre of Europe 
(são petersburgo, rússia) · Jugoslovensko 
dramsko pozorište (Belgrado, sérvia) · 
theater Neumarkt (Zurique, suíça)

O TNSJ É MEMBRO DA REDE DE PROGRAMAçãO CULTURAL

A rede 5 Sentidos foi criada em 2009, no 
âmbito do QREN 2007-2013, com o intuito 
de promover a programação cultural e a 
produção artística em rede. Atualmente 
composta por dez equipamentos culturais 
do país, a 5 Sentidos procura apoiar e 
dinamizar o desenvolvimento das artes 
performativas em Portugal, organizando 
digressões de espetáculos e apoiando 
a produção de novas criações através 
de cofinanciamentos, coproduções 
e residências. A estratégia da rede 
5 Sentidos – assente na troca de saberes, 
processos e experiências de trabalho 
– visa fortalecer o desempenho dos 
parceiros, dinamizar a criação artística  
e alargar os públicos.

integram esta rede de programação 
cultural: teatro Viriato (Viseu), Centro 
Cultural Vila Flor (Guimarães), Centro 
de arte de Ovar, O Espaço do tempo 
(Montemor-o-Novo), teatro académico de 
Gil Vicente (Coimbra), Maria Matos teatro 
Municipal (Lisboa), teatro Micaelense 
(ponta delgada), teatro Municipal da 
Guarda, Teatro Nacional São João (Porto)  
e teatro Virgínia (torres Novas). 
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Teatro Nacional São João, E.P.E.

Conselho de Administração 
Francisca Carneiro Fernandes (Presidente), 
José Matos Silva, Sandra Martins 
Assistente da Administração paula almeida 
Motoristas antónio Ferreira, Carlos sousa 
Economato ana dias

Direção Artística Nuno Carinhas
Assessor Nuno M Cardoso 
Assistente paula almeida

Pelouro da Produção 
Direção de Produção Salvador Santos
Coordenação de Produção Maria João 
Teixeira Assistentes Eunice Basto, Maria 
do Céu soares, Mónica rocha

Direção Técnica Carlos Miguel 
Chaves Assistente Liliana Oliveira 
Departamento de Cenografia Teresa 
Grácio Departamento de Guarda-roupa 
e Adereços Elisabete Leão Assistente 
teresa Batista Guarda-roupa isabel 
pereira, Nazaré Fernandes, Virgínia 
pereira Adereços Guilherme Monteiro, 
dora pereira, Nuno Ferreira Manutenção 
Joaquim Ribeiro, Júlio Cunha, abílio 
Barbosa, Carlos Coelho, Manuel Vieira, 
paulo rodrigues, Nuno Ferreira Técnicas 
de Limpeza Beliza Batista, Bernardina 
Costa, delfina Cerqueira

Direção de Palco Rui Simão Adjunto do 
Diretor de Palco Emanuel pina Assistente 
diná Gonçalves Departamento de 
Cena Pedro Guimarães, Cátia Esteves, 
ana Fernandes Departamento de Som 
Francisco Leal, antónio Bica, Joel 
azevedo, João Oliveira Departamento 
de Luz Filipe Pinheiro, abílio Vinhas, 
adão Gonçalves, José rodrigues, Nuno 
Gonçalves Departamento de Maquinaria 
Filipe Silva, antónio Quaresma, adélio 
pêra, Carlos Barbosa, Joaquim Marques, 

Joel santos, Jorge silva, Lídio pontes, 
paulo Ferreira Departamento de Vídeo 
Fernando Costa

Pelouro da Comunicação e Relações 
Externas José Matos Silva
Assistente de Comunicação e Relações 
Externas Carla simão Edições João 
Luís Pereira, Pedro Sobrado, ana 
almeida Legendagem Cristina Carvalho 
Comunicação e Promoção patrícia 
Carneiro Oliveira, Joana Guimarães Centro 
de Documentação Paula Braga Design 
Gráfico Joana Monteiro, paul Hardman 
Fotografia João Tuna Relações Públicas 
e Projetos Educativos Luísa Corte-Real 
Assistente rosalina Babo Frente de Casa 
Fernando Camecelha Coordenação de 
Assistência de Sala Jorge rebelo (tNsJ), 
patrícia Oliveira (teCa) Coordenação 
de Bilheteira sónia silva (tNsJ), patrícia 
Oliveira (teCa) Bilheteiras Manuela 
albuquerque, sérgio silva, telmo Martins 
Merchandising e Cedência de Espaços 
Luísa archer Bar Júlia Batista 

Pelouro do Planeamento e Controlo de 
Gestão Francisca Carneiro Fernandes 
Assistente paula almeida

Direção de Sistemas de Informação 
Assistente susana de Brito 
Informática paulo Veiga

Direção de Contabilidade e Controlo 
de Gestão Domingos Costa, ana roxo, 
Carlos Magalhães, Fernando Neves, Goretti 
sampaio, Helena Carvalho
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Apoios 

Apoios à divulgAção

AgrAdecimentos

câmara municipal do porto
polícia de segurança pública
mr. piano/pianos – rui macedo

este caderno de programação  
foi impresso com o apoio da 
Creative Market, Lda.

edição

Departamento de Edições do TNSJ
coordenação João Luís Pereira, 
Pedro Sobrado
documentação Paula Braga
design gráfico Joana Monteiro e 
Paul Hardman
fotografia João Tuna, Joana Monteiro/
Paul Hardman (versos de capa e 
contracapa), Susana Neves (10x10: Aulas 
públicas; chefe rui paula), Paulo Cunha 
Martins (Eis o Homem), João Garcia 
Miguel/Miguel Lopes (La Vida Es Sonho), 
Fernando Resendes (I Don’t Belong Here), 
António-Pedro/Sónia Vieira (Poemas para 
bocas pequenas), Jorge Gonçalves (Gata 
em Telhado de Zinco Quente), Rui Pinheiro 
(Zerlina), Luís Belo (o que é que o pai não 
te contou da guerra?), Armando Neves 
(Nove’s Fora)
impressão Creative Market, Lda.

não é permitido filmar, gravar ou 
fotografar durante os espetáculos.  
o uso de telemóveis e relógios com 
sinal sonoro é incómodo, tanto para os 
intérpretes como para os espectadores.
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TEMPORADA 2014-2015
TEATRO DA EUROPA

o tnsJ é membro dA
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