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TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO 



Missão
O TNSJ é uma Entidade Pública Empresarial que, no âmbito 

da sua missão de serviço público, tem como principais objectivos 
a criação e apresentação de espectáculos de teatro, dos vários 
géneros, segundo padrões de excelência artística e técnica, e a 
promoção do contacto regular dos públicos com as obras refe-
renciais, clássicas e contemporâneas, do repertório dramático 
nacional e universal.

Considerando o teatro como arte por excelência da corporiza-
ção e transmissão da palavra, o TNSJ tem como eixo programá-
tico a defesa da língua portuguesa e da dramaturgia em língua 
portuguesa, na sua norma e na sua polimorfia, incluindo as suas 
variantes dialectais. Esta prioridade atravessa os programas de 
formação de intérpretes, a direcção de actores e a exigência na 
qualidade dos textos, de escrita original ou em tradução.

Com o objectivo de captar e formar novos públicos, o TNSJ 
abre-se à comunidade, esforçando-se por compatibilizar a pro-
cura de uma especial vocação para a comunicabilidade dos seus 
espectáculos, um espírito de renovação e contemporaneidade das 
linguagens cénicas e o desígnio de elevar os padrões de exigência 
crítica dos públicos.

Membro da União dos Teatros da Europa e organizador do festi-
val PoNTI – Porto. Natal. Teatro. Internacional., o TNSJ visa ainda a 
internacionalização das actividades teatrais e o estabelecimento de 

uma relação de parceria exigente com o universo teatral europeu. 
Desenvolve projectos que envolvem colaboração estrangeira, inter-
câmbios de produções com entidades congéneres de outros países 
e a organização ou participação em festivais internacionais.

No âmbito da sua actividade, o TNSJ promove projectos teatrais 
em co-produção com outros organismos de produção artística, 
incluindo aqueles que privilegiam a itinerância na rede nacional 
de cine-teatros e contribuem para a descentralização cultural. 
Acolhe também na sua programação espectáculos produzidos por 
outras estruturas e companhias que se integrem nos objectivos 
do seu projecto artístico e permitam o desenvolvimento de novos 
valores e estéticas teatrais.

A actividade do TNSJ tem ainda como horizonte a progressiva 
qualificação de todos os elementos artísticos e quadros técnicos 
envolvidos na sua actividade, bem como o reforço da nobilitação 
dos ofícios do espectáculo e dos modos de produção e comunica-
ção teatrais. Adquire, neste quadro, especial significado o traba-
lho formativo realizado com um elenco quase residente e o esforço 
de maturação do discurso da representação, gerando na Casa uma 
espécie de academia informal que é hoje referência em Portugal.

Para além do Teatro Nacional São João, edifício-sede, inte-
gram esta estrutura o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro de São 
Bento da Vitória.
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Adquirido pelo Estado em 1992, o São João Cine é inaugu-
rado como Teatro Nacional São João no final desse ano, tendo 
como director Eduardo Paz Barroso. Programas de cariz musical 
predominam durante os primeiros anos de vida da instituição. 
A programação teatral consiste em acolhimentos de produções 
externas, com excepção da criação de A Tempestade, de Shakes-
peare, encenada por Silviu Purcarete (1994).

Entre 1993 e 1995, o edifício é submetido a obras de restauro. 
Reabre em Setembro de 1995 e Ricardo Pais é nomeado director, 
conduzindo até Julho de 2000 um projecto com personalidade 
artística própria, retomado em 2002, após um período em que o 
exercício das mesmas funções é assegurado pelo actor e encena-
dor José Wallenstein.

Criador teatral residente, cujo labor assegura coerência ao 
projecto artístico, Ricardo Pais assina a sua primeira encenação 
na Casa em meados de 1996: A Tragicomédia de Dom Duardos, de 
Gil Vicente. Neste período, estabelecem-se as bases de um grande 
pólo de criação teatral de serviço público. O TNSJ investe na arti-

culação com a realidade cultural do Porto através de uma política 
criteriosa de co-produções, envolvendo-se na criação de espectá-
culos com companhias da cidade como o Ensemble, Teatro Bruto, 
Teatro de Marionetas do Porto, ASSéDIO, As Boas Raparigas…, 
Visões Úteis, entre outras. Esta partilha de métodos de trabalho 
em todas as frentes de produção e divulgação estende-se também, 
desde logo, a companhias nacionais como o Teatro O Bando, Teatro 
da Cornucópia e o Teatro Meridional, prolongando-se no decurso 
dos anos a companhias como o Novo Grupo/Teatro Aberto, Teatro 
da Garagem, Escola de Mulheres e Teatro Praga.

Paralelamente, o TNSJ desenvolve uma aproximação aos cir-
cuitos internacionais de criação teatral, nomeadamente através 
da participação de criadores estrangeiros em produções próprias 
(destaque para o encenador Giorgio Barberio Corsetti e o videasta 
Fabio Iaquone) e do festival PoNTI – Porto. Natal. Teatro. Interna-
cional. As edições de 1997, 1999, 2001 (excepcionalmente, dis-
seminada por todo o ano) e 2004 dão a conhecer uma multipli-
cidade de experiências cénicas assinadas por encenadores como 
Robert Wilson, Eimuntas Nekrosius, Robert Lepage, Peter Stein, 
Stéphane Braunschweig, Jérôme Deschamps & Macha Makeïeff, 
Alain Françon, Ivo van Hove, Thomas Ostermeier, Anatoli Vassiliev, 
entre tantos outros.

Afirmando o palco como lugar privilegiado de conhecimento 
da polimorfia da língua, o TNSJ elege a palavra como eixo ético 
de todo o investimento cénico, revelando ou revisitando textos 
de uma ampla diversidade de autores, com destaque para os de 
língua portuguesa – de António Ferreira a Fernando Pessoa, de 
António José da Silva a Maria Velho da Costa ou do Padre Antó-
nio Vieira a Jacinto Lucas Pires. A estes nomes haverá ainda que 
acrescentar outros, clássicos e contemporâneos, da dramaturgia 
universal: Shakespeare, Calderón, Corneille, Molière, Otway, We-
dekind, Büchner, Tchékhov, Jarry, Pirandello, Ionesco, Beckett, 
Goldoni, Friel, Handke, entre muitos outros.

O TNSJ consagra desde 1996 um espaço expressivo à dança. 
Refira-se, a título de exemplo, o ciclo Dancem!, realizado em 
1996 e 1997, depois retomado entre 2003 e 2005, mas também 
os ciclos dedicados em anos mais recentes a criadores nacionais 
como Olga Roriz, Rui Horta, Né Barros e Paulo Ribeiro. Também co-
reógrafos como Gilles Jobin, Jérôme Bel, La Ribot, Marie Chouinard 
e Wim Vandekeybus são apresentados no âmbito da programação 
destes anos.

Encontrando na música uma particular capacidade de liberta-
ção de imaginários cénicos, o TNSJ desencadeia também experi-
ências de cruzamento de actores com o canto (destaque-se o caso 
fundador de Linha Curva, Linha Turva, em 1999), de encenadores 
com a ópera (a título de exemplo, refiram-se O Belo Indiferente, 
de Francis Poulenc, 1997; O Boticário, de Haydn, 1999; e The Turn 
of the Screw, de Benjamin Britten, 2001), de músicos – como 
Jeff Cohen, Pedro Burmester, Nuno Rebelo ou Vítor Rua – com 
os desafios da cena. A “fatalidade cénica” da música prolonga-se 
em espectáculos designados “músico-cénicos”, que envolvem a 
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incursão no fado (pela sua projecção internacional, Cabelo Branco 
é Saudade, de 2005, será provavelmente o mais emblemático) e 
a participação de compositores como Rabih Abou-Khalil e Arrigo 
Barnabé. Assinale-se que a interdisciplinaridade cultivada no TNSJ 
leva também a Casa a programar, produzir e/ou apoiar diversos 
festivais de spoken word, performance, live art, música electrónica 
e música experimental e improvisada.

A par de toda a produção artística, o TNSJ efectua um in-
vestimento crescente numa política editorial capaz de contrariar 
a efemeridade da aventura teatral e multiplicar as perspectivas 
sobre as criações apresentadas. Deste esforço resultam a edição 
de textos dramáticos e ensaísticos (em parceria com a editora 
Cotovia e, depois, com a Campo das Letras), o lançamento de CDs, 
vídeos e DVDs de espectáculos da Casa, para além de programas e 
outras publicações destinadas a documentar a especificidade de 
cada projecto.

Reveste-se de especial significado o facto de, em 2003, o TNSJ 
assumir a responsabilidade pelo renovado Teatro Carlos Alberto, 
antigo Auditório Nacional, dirigido por Nuno Cardoso, encena-
dor que assina nos anos seguintes diversas produções da Casa. 
Enquanto segunda sala do TNSJ, o TeCA afirma-se como espaço 
privilegiado de trabalho em colaboração com companhias e cria-
dores da cidade, mas também como lugar originário de criação 
e ponto de circulação fundamental para boa parte da produção 
portuguesa contemporânea.

Ponto culminante do processo de internacionalização – assen-
te até ao momento na realização do PoNTI, e também esboçada 
em co-produções internacionais, como Raízes Rurais, Paixões Ur-
banas (1997), ou na breve inscrição na Convenção Teatral Eu-
ropeia durante o mandato de José Wallenstein – é o reconhe-
cimento da singularidade do projecto artístico de Ricardo Pais 
por parte da União dos Teatros da Europa (UTE), que, em 2003, 
aprova a integração do TNSJ na rede de “Teatros de Arte” fundada 
por Giorgio Strehler. A consequência mais evidente desta ade-
são acontece no ano seguinte, com a realização no Porto do XIII 
Festival da UTE. Nestes anos, a afirmação internacional do TNSJ 
intensifica-se através de iniciativas como o Portogofone (edições 
de 2004 e 2007) e da progressiva circulação de produções da Casa 
em palcos europeus. Espectáculos como Woyzeck, de Büchner, 
enc. Nuno Cardoso (2005), e diversas criações de Ricardo Pais 
(UBUs, de Alfred Jarry, em 2005, D. João, de Molière, em 2007, 
e Turismo Infinito, a partir de Fernando Pessoa, em 2008) são 
apresentados em grandes palcos internacionais. Paralelamente, 
são também promovidos intercâmbios e parcerias com estruturas 
como o Teatro de La Abadía (Madrid), o Teatre Lliure (Barcelona), 
La Comédie de Reims, o Teatro di Roma e o Teatro Stabile di To-
rino, assinalando o estatuto de maioridade do TNSJ no circuito 
europeu. A internacionalização da Casa não se circunscreve, to-
davia, ao espaço europeu e comunitário, mas abrange também o 
Brasil, envolvimento de que a digressão brasileira de Madame, de 
Maria Velho da Costa, em 2000, é a experiência mais marcante.
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Em 2007, o Teatro Nacional São João é integrado no sector 
empresarial do Estado, recebendo a designação de Entidade Pú-
blica Empresarial, passando Ricardo Pais a acumular as funções 
de Presidente do Conselho de Administração e Director Artístico. 
Simultaneamente, é atribuído ao TNSJ o Mosteiro de São Bento 
da Vitória, que, para além de acolher vários serviços da Casa, 
assume a condição de espaço de apresentação de espectáculos e 
programas complementares.

Qualquer nota histórica do projecto artístico do TNSJ ficaria 
incompleta sem a menção à estreita colaboração gerada na últi-
ma década com múltiplos criadores, de várias gerações e discipli-
nas – da representação à composição musical, do desenho de luz 
à encenação, passando pelas áreas da cenografia, da sonoplastia, 
dos figurinos, da voz e elocução, da escrita para cena, da foto-
grafia e das artes gráficas. Esta ambição formativa está no centro 
da actividade do TNSJ na última década, envolvendo actores e 
criativos, técnicos e os próprios espectadores. Um labor movido 
não pela pretensão de fazer história, mas pela ambição de que a 
história do teatro recomece todas as noites.

Bibliografia consultada:
Paulo Eduardo Carvalho – “Cartografia hesitante de uma experiência 
multiforme: o TNSJ e o teatro na cidade do Porto”. Portogofone 2004: 

[Programa]. Porto: Teatro Nacional São João, 2004.
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Bibliografia consultada:
Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico 
– Boletim IPPAR: Teatro Nacional São João. Porto: IPPAR, 1995.

De 1798 a 1992, do Real Teatro de São João ao Teatro Nacional São João, quantos teatros 
habitaram este edifício/monumento que a “Nação poisou a sul da Praça da Batalha”? 

Iniciativa do Corregedor Francisco de Almada e Mendonça e de um grupo de accionistas 
privados, apostados em dotar a “segunda cidade do Reino” de uma “bela escola de 
costumes e de civilidade”, o Real Teatro de São João, assim apelidado em homenagem 
ao então Príncipe Regente, futuro D. João IV, foi construído sobre projecto do arquitecto 
e cenógrafo italiano Vincenzo Mazzoneschi. Inaugurado oficialmente no dia 13 de Maio 
de 1798, foi o primeiro edifício construído de raiz no Porto exclusivamente destinado 
à apresentação de espectáculos. Apesar de alternadamente explorado, nem sempre de 
forma pacífica, por companhias de teatro declamado e de teatro lírico, a actividade do 
Real Teatro de São João acabaria por ficar vinculada ao universo da ópera italiana, cujo 
monopólio de representações na cidade deteve até perto do final do século XIX. Seria 
destruído por um incêndio na noite de 11 para 12 de Abril de 1908. 

Em Outubro desse mesmo ano, é lançado o concurso público para a sua reconstrução, 
do qual sairia vencedor o anteprojecto assinado por José Marques da Silva, considerado 
“o último arquitecto clássico e o primeiro arquitecto moderno do Porto”. A formação 
estilística e metodológica absorvida na École des Beaux-Arts de Paris reforçou o fascínio 
pelos “modelos franceses”, bem evidenciado por uma rigorosa e simultaneamente 
teatralizada articulação de espaços de acolhimento, transição e representação. Apesar dos 
constrangimentos orçamentais, o arquitecto conseguiu conjugar os valores de ostentação 
com os valores de eficácia, integrando com sucesso os aspectos puramente arquitectónicos 
e os construtivos. Valer-se-ia de uma nova técnica, com a utilização do betão na ossatura 
fundamental e as argamassas de cimento nos revestimentos. À época da sua construção, 
o Teatro de São João representava um compromisso entre a inovação técnica e a 
continuidade estilística de um gosto tradicional. 

Em 1932, apenas doze anos após a sua inauguração (7 de Março de 1920), e 
acompanhando a decadência da actividade teatral na cidade, passou a chamar-se São João 
Cine, dedicando a maior parte da sua programação à exibição cinematográfica. O edifício 
foi esquecido e entrou numa fase de progressiva degradação. Foi adquirido pelo Estado em 
8 de Outubro de 1992 e inaugurado cerca de um mês mais tarde, a 28 de Novembro, com 
a designação oficial de Teatro Nacional São João. Restaurado, remodelado e reequipado, 
segundo projecto do arquitecto João Carreira, entre 1993 e 1995, voltou a ter uma regular 
actividade artística. 
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Teatro 
Carlos 

Alberto
O interregno de doze anos que mediaram o incêndio do Real Teatro de São João (1908) 

e a entrada em funcionamento do novo Teatro de São João (1920) constituiu uma janela 
de oportunidades que os outros teatros da cidade não desprezaram. Todos eles realizaram 
obras de melhoramento, competindo entre si para temporariamente ocupar o lugar do 
único “teatro de primeira ordem” da cidade. O Teatro Carlos Alberto foi um deles. O 
seu nome evoca o rei da Sardenha que morreu exilado no Porto, em 1849, e que tinha 
sido acolhido no Palacete do Barão do Valado, em cujo jardim o teatro foi edificado por 
iniciativa de Manuel da Silva Neves. Inaugurado no dia 14 de Outubro de 1897, foi desde 
o início um espaço vocacionado para a apresentação de espectáculos de cariz popular: do 
“circo de cavalinhos” às operetas, do teatro ligeiro ao cinema. 

Numa altura em que se encontrava quase exclusivamente remetido à exibição de filmes, 
a Secretaria de Estado da Cultura avançou para o seu aluguer em finais da década de 
1970. O Auditório Nacional Carlos Alberto abria as suas portas no dia 29 de Setembro de 
1980, passando a acolher uma programação mais diversificada, aventura que terminaria 
em Março de 2000 com uma festa sugestivamente intitulada DesANCA – Destruição 
Sistemática do Auditório Nacional Carlos Alberto. Com a aproximação do evento Capital 
Europeia da Cultura, o edifício foi adquirido pela Sociedade Porto 2001. 

Manter o seu valor simbólico e proceder à actualização da tradição do seu uso foram 
os desafios assumidos no projecto assinado pelo arquitecto Nuno Lacerda Lopes. Um lugar 
de cultura com uma forte presença na memória colectiva da cidade, logo, um lugar de 
escala diversificada que o projecto desenvolveu, com espaços acentuadamente verticais 
em confronto com outros excepcionalmente horizontais, propondo corpos com materiais 
opacos e sólidos em oposição à transparência e à desmaterialização de outros, onde 
palco e plateia se (con)fundem, e onde os espaços perdidos, agora conquistados como 
foyer, funcionam como uma extensão de uma rua antiga e estreita que nesse interior se 
transforma em praça. A introdução de novos elementos distingue-se funcionalmente pela 
utilização de matérias diferentes – do corpo em madeira da administração, à caixa de vidro 
para a vivência pública e ao paralelepípedo de betão que assegura a circulação vertical 
pela caixa do elevador – que não desprezam a estrutura base e provocam uma necessária 
imagem de encontro e cruzamento de atitudes estéticas, num convite à intersecção entre 
a linguagem arquitectónica e a expressão cenográfica. Após um atribulado processo de 
avanços e recuos, o renovado Teatro Carlos Alberto era finalmente devolvido à cidade na 
noite de 15 de Setembro de 2003.

Bibliografia consultada:
Nuno Lacerda Lopes – “Do passado recente para uma memória futura”. 
Duas Colunas: Notícias do Teatro Nacional São João. N.º 6 (Set. 2003).
Luís Soares Carneiro – “Notas sobre um teatro do Porto”. 
Duas Colunas: Notícias do Teatro Nacional São João. N.º 6 (Set. 2003).
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Situado no coração do velho Porto, freguesia da Vitória, o Mosteiro de São Bento da 
Vitória – classificado Monumento Nacional em 1977 – é um dos edifícios religiosos mais 
importantes da cidade. Ficava dentro de muralhas, junto à Porta do Olival, ocupando parte 
da antiga judiaria. Presentemente, insere-se no âmbito da Cordoaria, logo abaixo da 
antiga Cadeia da Relação, edifício ocupado pelo Centro Português de Fotografia.

No final do século XVI, depois de difíceis negociações, os monges da antiga 
Congregação Beneditina Portuguesa decidem construir o Mosteiro como marca de 
presença monástica e ponto de apoio para os religiosos que se deslocavam de Norte para 
Sul e vice-versa. A cidade do Porto é, na época, viveiro de monges ilustres e o Mosteiro 
levanta-se como monumento de relevo pela sua grandiosidade arquitectónica e pela 
actividade dos monges, sobretudo ao nível da música e do canto, criando aqui uma 
verdadeira escola, de que o imponente órgão da Igreja é ainda emblema.

Concedida em 1598 a necessária autorização régia, o projecto é atribuído ao arquitecto 
Diogo Marques Lucas, antigo discípulo de Filipe Terzi. Os trabalhos de edificação têm início 
em 1604, arrastando-se até ao final do século. A Igreja adjacente é construída em 1693, 
mas as campanhas decorativas no interior prolongam-se até ao final do século XVIII. Um 
processo longo, que se reflecte na arquitectura, de tipologia maneirista e barroca, bem 
como na ornamentação da Igreja, com obras de diferentes períodos e de grande significado 
no contexto da história de arte portuguesa.

A primeira pedra do Claustro Nobre é lançada em 1608. Edifício monumental, 
construído em granito, o Claustro é concluído no triénio de 1725-1728. A magnífica casa 
monástica terá, todavia, uma história atribulada. Em 1808, durante a Guerra Peninsular, 
o Mosteiro é convertido em Hospital Militar e, em 1835, após a expulsão das Ordens 
Religiosas, é feito Tribunal Militar e Casa de Reclusão, bem como Aquartelamento de 
Infantaria 31 e Engenharia.

Entre 1985 e 1990, o IPPAR submete o Mosteiro a obras de restauro (conduzidas 
pelos arquitectos Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro), respeitando a traça original 
e vários elementos de valia arquitectónica, e permitindo a instalação dos monges 
beneditinos, da Orquestra Nacional do Porto e do Arquivo Distrital do Porto. No âmbito 
da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura, o Claustro Nobre é coberto por uma concha 
acústica, estrutura metálica em aço assente em quatro pilares, sendo-lhe também 
colocado um soalho em madeira.

Em 2007, o Estado atribui ao TNSJ parte significativa do edifício – ala nascente, parte 
da ala sul e Claustro Nobre, espaço onde realiza espectáculos teatrais, concertos e eventos 
especiais da sua programação, acolhendo ainda iniciativas exteriores de natureza diversa.

Bibliografia consultada:
Arquivo Distrital do Porto; Mosteiro de São Bento da Vitória, 
org. – O Mosteiro de São Bento da Vitória: Quatrocentos Anos. 
Porto: Afrontamento, 1997.

Mosteiro
de São 
Bento da 
Vitória

[17



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 as-
segurou a sua presidência até 1997, um defensor enérgico. Trans-
cendendo 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. De-
senvolve, para o efeito, uma acção cultural comum que transcen-
de as fronteiras de cada país, possibilitando a circulação regular 
de projectos e criadores, ultrapassando as barreiras linguísticas 
mas respeitando a identidade e os patrimónios culturais de cada 
um dos seus membros. 

O Teatro Nacional São João aderiu em Novembro de 2003 a esta 
rede, de que é o único membro português. Foi assim reconhecido, 
nas palavras de Gábor Zsámbéki, sucessor de Strehler na presi-
dência da UTE, como “um Teatro cuja estruturação é, em abso-
luto, determinada por um projecto artístico”. O TNSJ acolheu, 
apenas um ano após a sua adesão, o XIII Festival da UTE, pro-
moveu intercâmbios com alguns dos seus membros, apresentou 
produções suas em todos os festivais realizados por esta orga-
nização desde a sua adesão e co-organizou, com a UTE e a Con-
venção Teatral Europeia, o encontro Teatro Europa, dois dias de 
reflexão sobre políticas culturais e a sua relação com o território 
de criação teatral, evento integrado no Portogofone 2007. Em No-
vembro de 2006, integrou o Grupo Ad-Hoc, criado pela UTE com o 
objectivo de traçar a estratégia da organização para os próximos 
anos. Ricardo Pais, Director Artístico do TNSJ, foi cooptado para 
o Conselho de Administração da UTE, durante a Assembleia Geral 
realizada na cidade grega de Salónica em Abril de 2008.

União dos Teatros 
da Europa

o TNSJ aderiu 
em Novembro 
de 2003 a 
esta rede, de 
que é o único 
membro 
português

O nosso combate 
trava-se no 

território difuso 
do efémero, o 

mais irredutível 
dos traços 

definidores 
da arte. A sua 

sobrevida estará 
na memória, 
qualificada e 

selectiva, que 
suscitem os nossos 

espectáculos.
RICARDO PAIS
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> Conselho de Administração Ricardo Pais (Presidente), Francisca Carneiro Fernandes, Salvador Santos

Assessora da Administração Sandra Martins Secretariado da Administração Paula Almeida Motoristas António 

Ferreira, Carlos Sousa Economato Ana Dias > Direcção Artística Ricardo Pais Assessor Hélder Sousa Coordenação 

de Produção Maria João Teixeira Assistentes Eunice Basto, Liliana Oliveira, Maria do Céu Soares, Mónica Rocha 

> Direcção Técnica Carlos Miguel Chaves Assistente Carlos Magalhães Departamento de Cenografia Teresa 

Grácio Departamento de Guarda-Roupa e Adereços Elisabete Leão Assistente Teresa Batista Guarda-roupa 

Celeste Marinho (Mestra-costureira), Fátima Roriz, Isabel Pereira, Nazaré Fernandes, Virgínia Pereira Adereços 

Guilherme Monteiro, Dora Pereira, Nuno Ferreira > Direcção de Palco Rui Simão Adjunto do Director de Palco 

Emanuel Pina Assistente Diná Gonçalves Departamento de Cena Pedro Guimarães, Cátia Esteves, Ricardo Silva 

Departamento de Som e Vídeo Francisco Leal, Miguel Ângelo Silva, António Bica, Joel Azevedo Vídeo Fernando 

Costa Departamento de Luz Filipe Pinheiro, João Coelho de Almeida, Abílio Vinhas, José Rodrigues, António 

Pedra, José Carlos Cunha Maquinaria Filipe Silva, António Quaresma, Adélio Pêra, Carlos Barbosa, Joaquim 

Marques, Joel Santos, Jorge Silva, Lídio Pontes, Paulo Ferreira Manutenção Joaquim Ribeiro, Júlio Cunha, Abílio 

Barbosa, Carlos Coelho, José Pêra, Manuel Vieira, Paulo Rodrigues Técnicas de Limpeza Beliza Batista, Bernardina 

Costa, Delfina Cerqueira > Direcção de Comunicação e Relações Externas José Matos Silva Assistente Carla 

Simão Relações Internacionais José Luís Ferreira Assistente Joana Guimarães Edições João Luís Pereira, 

Pedro Sobrado, Cristina Carvalho Imprensa Ana Almeida Promoção Matilde Barroso Centro de Documentação 

Paula Braga Design Gráfico João Faria, João Guedes Fotografia e Realização Vídeo João Tuna Relações Públicas 

Luísa Portal Assistente Rosalina Babo Apoio e Atendimento Telefónico Joana Pereira 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 Fátima Tavares, Manuela Albuquerque, Patrícia 

Oliveira Merchandising Luísa Archer Fiscal de Sala José Pêra Bar Júlia Baptista > Direcção de Sistemas de 

Informação Vítor Oliveira Assistente Susana de Brito Informática Paulo Veiga > Direcção de Contabilidade 

e Controlo de Gestão Domingos Costa, Ana Roxo, Fernando Neves, Goretti Sampaio, Helena Carvalho

Edição Centro de Edições do TNSJ
Coordenação João Luís Pereira, Pedro Sobrado
Documentação Paula Braga
Design Furtacores Design
Fotografia João Tuna 
Impressão ???




