
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
TEATRO CARLOS ALBERTO

MOSTEIRO S. BENTO VITÓRIA
CULTURA

Programa

Mosteiro S. Bento Vitória
4 a 25 fevereiro

Teatro Nacional S. João, Teatro Carlos Alberto
Mosteiro S. Bento Vitória

12 janeiro a 25 maio

Projetos Educativos - Direção de Luísa Corte Real. Ciclo de Conferências – Artes Performativas e Tecnologia 
- O desenvolvimento tecnológico não traz somente novos 
produtos.

Teatro Carlos Alberto
7 a 10 fevereiro Teatro Nacional S. João

9 fevereiro

O público vai ao Teatro - A estreia de um 
documentário, uma comunicação da equipa de 
sociólogos que acompanhou o projeto e uma conversa-
debate.

A controvérsia da Valladolid - Para celebrar o seu 40.º 
aniversário, a Comuna – Teatro de Pesquisa produziu um texto 
interpelante sobre os abismos que se abrem entre nós e o 
outro.

Mosteiro S. Bento Vitória
12 fevereiro a 26 março

Teatro Nacional S. João
15 fevereiro a 3 março

Leituras no Mosteiro - Depois de paragens mais ou menos 
exóticas pela América do Sul, 2013 trouxe de regresso à velha 

A Estalajadeira - Carlo Goldoni (1707-1793) afirmou um teatro 
com o mundo todo dentro, porque tudo era “suscetível de 
teatro”. Dramaturgo prolixo na regularidade e no génio, 
reformador da comédia europeia (ele que rendeu homenagem

Europa os turistas infinitos de que é feita a comunidade das 
Leituras no Mosteiro.

reformador da comédia europeia (ele que rendeu homenagem 
à commedia dell’arte virando-lhe as costas), precursor de um 
teatro do quotidiano.



TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
TEATRO CARLOS ALBERTO

MOSTEIRO S. BENTO VITÓRIA
CULTURA

Programa

Teatro Carlos Alberto
28 fevereiro a 3 março

Teatro Carlos Alberto
21 a 24 fevereiro

Do precipício tempestuoso de Ricardo - Solos 
Tem sido uma longa viagem. Já lá vão dois anos que o 
Teatro Nova Europa, jovem estrutura teatral 
portuense, segue no encalço de Ricardo III.

Pinóquia – Solos - Lídia Martinez não é apenas uma 
estrangeirada no sentido de ser uma artista nascida em 
Portugal que se radicou em Paris. É estrangeirada porque 
também se move livremente por múltiplos territórios 
artísticos, vendo em cada um deles uma pátria querida: 
artista.

Mosteiro S. Bento Vitória
28 fevereiro a 14 março

Teatro e documentários – Mostra de documentários - Os espetáculos 
evoluíram nos palcos e nas ruas da cidade e regressam agora sob a 
forma de vídeo-documentários, não para nos devolverem o que de 
irrepetível ali aconteceu, mas enquanto arquivo para memória futura 
das dores e das alegrias dos seus processos de criação

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

das dores e das alegrias dos seus processos de criação.

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

Informações complementares em www.tnsj.pt




