
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
TEATRO CARLOS ALBERTO

MOSTEIRO S BENTO VITORIA
CULTURA

Programa

Teatro Carlos Alberto
8 a 18 Março

Mosteiro S. Bento Vitória
6 a 20 Março

LEITURAS NO MOSTEIRO - Quinzenalmente, nas noites de terça-
feira, congrega-se no Mosteiro de São Bento da Vitória uma 
comunidade genuinamente ecuménica – gente de vários credos, 
idades, proveniências, unida pela aventura de ler e descobrir 
em voz alta textos dramáticos de épocas, autores e línguas 
diversos.

OS JURAMENTOS INDISCRETOS - Observador atento da alma humana 
e de todas as cavidades onde escondemos o amor quando receamos 
mostrá-lo, Marivaux legou-nos esta preciosa indiscrição: “Todas as 
minhas comédias têm como objetivo fazer sair o amor desta 
espécie de prisão”. Os Juramentos Indiscretos (1732) coloca em 
cena dois jovens, Damis e Lucile, que começam por elaborar um 
estratagema que impeça um casamento imposto pelos seus pais.

Teatro Carlos AlbertoTeatro Nacional S. João eat o Ca los lbe to
10 Março9 Março a 1 Abril

FILME – A ILHA DE ARLEQUIM - Em 2005, o navio porta-contentores 
CP Valour encalha na Praia do Norte, ilha do Faial. As autoridades 
marítimas descobrem que um dos contentores transporta figurinos, 
máscaras e outros adereços de teatro. Alguns elementos do Teatro 
de Giz dirigem-se ao local para os resgatar e descobrir a sua 
misteriosa origem. Uma arca decifra o enigma: pertencem ao 
Piccolo Teatro di Milano. Um fato de Arlequim é arrastado pelas 
ondas do mar.

ALMA - "Uma coisa bela é uma alegria que dura para sempre." 
Foi com este verso de John Keats que o tradutor inglês do Auto 
da Alma, Aubrey Bell, descreveu há quase cem anos aquele que 
é considerado o cume do drama litúrgico português e uma das 
mais perfeitas realizações da arte medieval. Dois anos depois 
de se ocupar desse esplêndido mistério vicentino que é o Breve 
Sumário da História de Deus, Nuno Carinhas toma agora de Gil 
Vicente a sua Alma.

Relembra-se que o Clube Millennium bcp tem um protocolo com o Teatro Nacional de S. João, Teatro Carlos 
Alberto e Mosteiro de S. Bento da Vitória, no Porto, pelo qual os sócios obtêm descontos na aquisição de 
bilhetes, mediante a apresentação do cartão de sócio e nas seguintes condições:
• Bilhetes adquiridos com 48 horas de antecedência – 50%;

Diversos

• Bilhetes adquiridos com 48 horas de antecedência 50%;
• Menos de 48 horas – 5%.

Informações complementares em www.tnsj.pt



TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
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CULTURA

T t C l Alb t

Programa

l Teatro Carlos Alberto
16 a 30 Março

Teatro Nacional S. João
17 a 24 Março

No decurso da apresentação do espetáculo assinado por Nuno 
Carinhas, o TNSJ propõe uma transmigração de Alma para a 
análise e o debate. Instalados no proscénio do São João, tendo 
por pano de fundo a cenografia de Pedro Tudela, convidados de 
várias ciências e procedências ajudam-nos a descodificar o 
genoma desta Alma tão irrecusavelmente portuguesa, mas 
também (ou precisamente por isso) tão universal. 

OFICINAS DE TEATRO DA PÁSCOA - Crianças dos 6 aos 12 anos 
podem este ano passar parte das suas férias da Páscoa no teatro. 
No âmbito dos seus projetos educativos, o TNSJ propõe duas 
Oficinas (uma para a faixa etária dos 6 aos 8 anos, outra para a 
faixa etária dos 9 aos 12 anos) que têm por objetivo – mais do que 
entreter ou ocupar tempos livres – 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 das Oficinas Páscoa no Teatro irão usufruir de 
uma experiência ao nível da escrita, da representação e da Teatro Nacional S. João p , p ç
percussão, participando por fim num exercício teatral coletivo.

Mosteiro S. Bento Vitória
27 a 30 Março

DIA MUNDIAL DO TEATRO P Di M di l d T t ã

27 Março

Esta é a Minha Cidade e Eu Quero Viver Nela é um projeto 
que parte da cidade, da vivência que nela se constrói dia-a-dia, 
do quotidiano às vezes doloroso dos espaços, dos sentidos que se 
encontram nas coisas mínimas, nas pessoas, atrás de um muro, de 
uma esquina, de um banco de jardim, de uma porta fechada, de 
uma janela entreaberta. É um projeto de colaboração que já 

h di i b d

DIA MUNDIAL DO TEATRO - Porque o Dia Mundial do Teatro não 
se reduz a uma manifestação de autocontentamento, o TNSJ 
promove, na tarde em que se celebra a arte que Almada 
Negreiros classificava como “o escaparate de todas as artes”, 
um fórum de discussão sobre o Teatro do Porto e a sua 
circunstância, o seu aqui e agora. Aberto a toda a comunidade 
teatral da cidade – criadores, atores e diretores de teatros, 
companhias, festivais e escolas artísticas –, o encontro Os 
Teatros do Porto em 2012 visa abordar os assuntos mais 
prementes da vida e atividade das estruturas que constituem a 
atual rede de agentes teatrais da cidade e promover a partilha

Relembra-se que o Clube Millennium bcp tem um protocolo com o Teatro Nacional de S. João, Teatro Carlos Alberto e Mosteiro 

conheceu quatro edições em Lisboa e agora se estende ao Porto.atual rede de agentes teatrais da cidade, e promover a partilha 
e real aproximação de pontos de vista sobre caminhos, 
estratégias de trabalho e formas de cooperação, que 
contribuam para o reconhecimento do Porto como uma cidade 
de teatro(s).

Diversos

de S. Bento da Vitória, no Porto, pelo qual os sócios obtêm descontos na aquisição de bilhetes, mediante a apresentação do 
cartão de sócio e nas seguintes condições:
• Bilhetes adquiridos com 48 horas de antecedência – 50%;
• Menos de 48 horas – 5%. 

Informações complementares em www.tnsj.pt


