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O colóquio Teatros Nacionais: missões, tensões, transformações coincide com 
a reabertura do Teatro São João ao público, após uma obra de reabilitação 
do seu interior e de modernização da sua arquitectura de cena. Ao mesmo 
tempo, inauguramos uma exposição de carácter museográfico que serpenteia 
pelos 100 anos deste Monumento Nacional. A patrimonialização de um 
Teatro Nacional exala, contudo, um perfume de decadência, revelando-se 
ociosa se não for desassossegada por um autoquestionamento quanto à sua 
vocação e pelo confronto com outros modelos, práticas e experiências. Dir- 
-se-á que este questionamento se torna contraproducente num tempo em que 
as instituições se sentem tantas vezes sitiadas e toda a forma de autoridade se 

encontra sob uma suspeita feroz. Mas questionar é sempre a melhor forma 
de comemorar. O palco, como o centenário de um teatro, é um lugar de 
júbilo e de interrogação. Por estes dias, levantamos também o pano sobre 
a nossa próxima produção: Lear, de Shakespeare, com encenação de Nuno 
Cardoso, cuja estreia ocorrerá a 6 de Novembro.
Instalou-se a ideia de que um teatro nacional é uma instituição autorizada e 
lautamente financiada pelo Estado que vive entrincheirada num monumento 
nacional, esforçando-se por manter o seu quinhão de privilégios numa 
época em que as verbas disponíveis são disputadas por áreas crescentes 
de intervenção e o capital de atenção do público é investido em tantas 
outras formas de entretenimento. Talvez haja um fundinho de verdade 
no lugar-comum, mas nenhum dos teatros nacionais cuja teoria e prática 
estarão em evidência neste colóquio se lhe conforma pacatamente, dele 
divergindo em direcções várias, porventura opostas. Se – como fez crer o 
ideário romântico que tão decisivo se revelou para a proliferação de teatros 
nacionais na Europa – o público de um teatro constitui uma assembleia e se 
oferece como sinédoque da nação, talvez possamos dizer que os exemplos 
em discussão nestes três dias constituem um microcosmo representativo do 
polimorfismo da ideia de Teatro Nacional, que se mostra ainda funcional e 
disponível para as mais diversas apropriações after all these years.

REZAR PELOS TEATROS NACIONAIS



Pedro Sobrado
Presidente do Conselho de Administração do TNSJ

Há um ano e meio, adoptámos como divisa das comemorações do Centenário do 
São João uma máxima de António Pedro, um estrénuo promotor da renovação do 
teatro português em meados do século passado: “Para que haja teatro, é preciso que 
haja teatros.” De início, pareceu-nos um truísmo, dizendo tão-somente que o teatro 
(arte) carece de teatros (casas) que o produzam e exibam. Agora que – finalmente! – 
encerramos as comemorações do Centenário, a frasezinha parece mudar de figura à 
luz do programa deste colóquio internacional. Para que haja Teatro Nacional, é afinal 
preciso que haja teatros nacionais, isto é, a ideia de Teatro Nacional exige encarnações 
várias e desencadeia mutações genéticas em função dos contextos específicos em que 
opera e das missões que toma para si ou lhe são atribuídas. O teatro nacional é o teatro 
nacional e a sua circunstância – e não se salva a si se não a salvar a ela.

No decurso dos séculos, os teatros nacionais viram cair os impérios 
que os estabeleceram ou dentro dos quais foram introduzidos como 
um cavalo de Tróia; assistiram ou fomentaram a criação de Estados- 
-nação; emergiram ou adaptaram-se a regimes totalitários, operando 
sob um férreo controlo ideológico; multiplicaram-se sob o influxo da 
democratização e de fenómenos como o federalismo ou a balcanização 
territorial… Tão longa e acidentada história poderá talvez prevenir-nos 
contra a facilidade patética de pensar que estamos no ponto do dia em 
que o sol triunfa, como se os teatros nacionais tivessem agora inventado 
a roda e pudessem finalmente cumprir a sua vocação histórica, ou que 
mergulhámos na mais funda das noites, considerando que os teatros 
nacionais enfrentam uma crise sem precedentes, comportando-se como 
aristocratas falidos desesperadamente agarrados aos seus pergaminhos 
(“o repertório, o repertório!”, apregoaria um monomaníaco de Molière) 
e ao seu bricabraque. Sem saudosismo e sem triunfalismo, cabe-nos 
actualizar a pergunta que a mesma modernidade que fez brotar teatros 
nacionais como cogumelos colocou a si mesma: que tempo é este?  
O que define este “agora” dentro do qual estamos, uns e outros? Qual a 
nossa responsabilidade  perante ele? Lugares de memória por excelência, 
os teatros nacionais têm três séculos de actualidade.

Agradecemos a Inês Nadais, jornalista que acompanha a vida do São João há 
mais de vinte anos, ter aceitado a missão (e a tensão) de assegurar a curadoria 
deste encontro, esperando que dele resulte alguma transformação. Aos 
participantes expressamos o mais vivo agradecimento por terem aceitado 
o nosso convite, formulado num tempo em que a sombra pandémica não se 
havia ainda dissipado das nossas cabeças. Seria pomposo evocar o velho apelo 
de Schiller: “Se tivermos um teatro nacional, então poderemos vir a ser uma 
nação.” Estamos dispensados dessa citação: como há muitos anos disse aqui 
Ricardo Pais, “fazer teatro é já pertencer a uma nação plural e infinita”.

Bem-vindos.



The conference National Theatres: missions, tensions, transformations 
coincides with the reopening of Teatro São João to the public, after 
works of rehabilitation and modernization of its stage architecture. 
At the same time, we are opening a museographic exhibition that 
winds along the 100 years of this National Monument. However, the 
patrimonialization of a National Theatre gives off a scent of decadence 
and may prove futile unless it is ready to question its vocation and 
allow a confrontation with other models, practices, and experiences. 
Some would say that such a self-questioning may turn out to be 
counterproductive in a time when institutions often feel under siege 

and every form of authority is regarded with utter distrust. But to question is 
always the best way to celebrate. The stage, like the centenary of a theatre, is a 
place of joy and inquiry. Very soon we will also raise the curtain on our new 
production: Shakespeare’s Lear, directed by Nuno Cardoso, will premiere on 
November 6.
There is a widespread belief that a national theatre is an institution sanctioned 
and lavishly sponsored by the State, entrenched in a national monument, and 
trying hard to secure its share of privileges in a time when the available funds 
are fought over by expanding areas of intervention and the public’s attention 
is divided between many other forms of entertainment. There may be a sliver 
of truth in the cliché, but none of the national theatres whose theory and 
practice will be highlighted during this conference conforms to it; in fact, 
they diverge from it in several, and conceivably opposite, directions. If – as 
proposed by the Romantic ideals that would turn out to be so decisive to 
the proliferation of national theatres in Europe – the audience of a theatre 
is an assembly and may be regarded as a synecdoche of the nation, we may 
be justified in stating that the examples under discussion in these next few 
days are a microcosm that aptly represents the polymorphism of the idea 
of National Theatre, which is still operational and available for all sorts of 
appropriations after all these years.

TO PRAY FOR THE NATIONAL THEATRES



Pedro Sobrado
President of the Board of Teatro Nacional São João

One year and a half ago, we adopted as the motto for the celebrations of São João’s 
Centenary an aphorism by António Pedro, a strenuous supporter of the renewal 
of Portuguese theatre in the mid-20th century: “For theatre to exist, there must be 
theatres.” To us, this had sounded at first like a truism, merely stating that theatre 
art needs theatre houses to produce and present it. Now that we have – finally! 
– concluded the Centenary celebrations, the little slogan seems to take on a new 
meaning in the light of the program of this international conference. After all, 
for a National Theatre to exist, there must be national theatres – i.e., the idea of 
a National Theatre requires various incarnations and sets off genetic mutations 
according to the specific contexts where it operates and to the missions it embraces 
or are ascribed to it. National theatre is the national theatre and its circumstance – 
and the former will not save itself unless it saves the latter.

Throughout the centuries, national theatres have seen the fall of the 
empires that had founded them or wherein they had been introduced as 
a Trojan Horse; they witnessed or fostered the creation of nation-states; 
they emerged in or adapted to totalitarian regimes, functioning under strict 
ideological control; they multiplied under the influx of democratization and 
phenomena such as federalism or territorial balkanization…  Such a long 
and turbulent history may serve as a warning against the pathetic levity of 
thinking that we are at the peak of day when the sun reigns supreme, as if 
the national theatres had just invented the wheel and could finally fulfil their 
historical calling, or else that we have plunged into the darkest of nights, 
and sustain that the national theatres are facing an unprecedented crisis and 
insist on acting like ruined aristocrats, desperately holding on to their titles 
(“the repertoire, the repertoire!” would cry out a Molière monomaniac) 
and their bric-a-brac. Without nostalgia and without triumphalism, we 
must update the question that modernity – the same which made national 
theatres sprout up like mushrooms – has asked itself: what is this time we 
are living in? What defines this “now” in which we all find ourselves? What 
is our responsibility towards it? Places of memory par excellence, the national 
theatres have three centuries of presentness.

We thank journalist Inês Nadais – who has been following São João’s life 
for more than twenty years – for taking on the mission (and the tension) of 
curating this meeting, in hopes that some transformation may come out of 
it. To the participants we extend our warmest gratitude for accepting our 
invitation at a time when the pandemic shadow was still hanging over us. 
It would be pompous to recall Schiller’s old dictum: “If we could have a 
national theatre, then we would become a nation.” We are excused from 
such a quotation: as Ricardo Pais said here, many years ago, “to do theatre 
already means to belong to a multiple and infinite nation”.

Welcome.



 “O que estas paredes não viram!”
Liubov Andréevna, em O Cerejal

Por estes dias, o Teatro São João reabre estruturalmente transfigurado, ainda 
que à vista desarmada seja impossível detectar o alcance e a profundidade 
da actualização técnica e tecnológica que agora o restitui aos seus públicos. 
Talvez nunca como hoje, nestes quase 30 anos de vida como Teatro Nacional, 
iniciada em 1992 com a aquisição pelo Estado do edifício da Praça da Batalha, 
esta instituição tenha estado tão preparada para o presente e para o futuro 
– palpite arriscado, é certo, no admirável mundo novo da obsolescência 
programada. Mas que contínuos updates e upgrades terão sido e virão a 
ser necessários para que, ancorado embora na lei orgânica que o vincula à 
criação de espectáculos inéditos de teatro, à defesa da língua portuguesa e 

WISHFUL THINKING

à abertura à comunidade, entre outras obrigações de serviço público, se 
mantenha activo e reactivo? Ou seja, tão vivo quanto a sua vizinhança 
mais imediata, que nestes quase 30 anos viu chegarem turistas, migrantes 
e sem-abrigo, lojas halal, alojamento local e mais do que um confinamento 
geral, sinalizando algumas das múltiplas revoluções (da moeda única à 
globalização, à gentrificação, ao tardio desmantelamento da tralha colonial 
e, claro, à pandemia) que o país foi atravessando?

“O teatro deve ser aquilo que o teatro não é ”, escreveu em 1968, 
certamente com muito mais iconoclastas intenções, Pier Paolo 
Pasolini no seu Manifesto por um Novo Teatro. Talvez possamos 
usar algo hereticamente este irresistível mantra pasoliniano como 
bordão para o olhar reflexivo, mas sobretudo prospectivo, que se 
pretende convocar e alimentar neste colóquio em que, tomando 
como pretexto o Centenário do São João, se inquire sobre o passado, 
o presente e o futuro dos teatros e se sondem as suas missões, tensões 
e transformações. O que é que ainda não foram, mas eventualmente 
terão de ser – para não perecer –, estes monumentos que a Europa 
foi instituindo desde finais do século XVII (tomemos como pedra 
fundadora a criação da Comédie-Française, em 1680) e que hoje, 
mais de três séculos e inúmeras iterações depois, parecem constituir 
uma forma globalmente estabelecida, mas nem por isso menos 
questionável e problemática, de articular o serviço público de cultura? 
O que é que – reiterando ou evitando os pressupostos mais comuns 
do modelo formulado exemplarmente pelo Piccolo Teatro di Milano 
no pós-Segunda Guerra Mundial – experiências recentes como as do 



Teatre Nacional de Catalunya, fundado em 1997, ou do National Theatre of 
Scotland, estabelecido em 2006, sugerem sobre outros modos de configurar 
a instituição, porventura desinstitucionalizando-a e desmaterializando-a, 
como no caso deste último, que aboliu não apenas a quarta mas também as 
restantes três paredes? E o que é que a formalização de instâncias análogas 
em contexto pós-colonial – de que são exemplo os casos do Théâtre National 
Tunisien, instituído em 1983, ou do South African State Theatre, cuja actual 
configuração remonta a 1999 – diz da insidiosa prevalência do cânone europeu 
(ou da sua inspiradora plasticidade, generosamente aberta à subversão), mas 
também do teatro enquanto experiência indissociável da condição humana? 
Ao longo destes três dias, sem preconceito, debateremos as virtudes e os limites 
do conceito – na esperança talvez muito pouco pasoliniana de renovar a fé 
no inesgotável potencial, artístico mas também político, dos teatros nacionais 
enquanto lugares colectivos e colaborativos de criação, representação e 
participação fundados na ideia tão figurativa quanto simbólica de assembleia.

Centenárias, instituições como o Teatro Nacional Cervantes, na fatalmente 
teatral Argentina, o Abbey Theatre, cuja criação enquanto teatro nacional 
irlandês precede a própria independência da Irlanda, o Teatro Húngaro 
de Cluj, histórico “enclave” minoritário na Roménia, ou o Teatro Real 
Flamengo, cuja prática militantemente interseccional contraria qualquer 
eventual pecado sectário original, testemunham as múltiplas provações e 
superações que a forma “teatro nacional” tem atravessado. Confrontados 
com novas agendas de geometria híbrida e variável – que contrapõem à sua 
lógica matricial de raiz nacional, ou mesmo nacionalista, chamamentos 
locais e regionais, transnacionais e globais; com a irrupção dos debates 
sobre questões de género, classe e etnicidade; com inéditos paradigmas 
de porosidade, multilinguismo e multiculturalidade; e ainda com os 
inevitáveis constrangimentos orçamentais e as imprevisíveis oscilações 
ideológicas dos seus contextos de implantação  –, os teatros nacionais 
tal como hoje os encontramos são necessariamente uma fórmula em 
estado de crise e de reinvenção permanentes. Ou seja, o lugar certo para o 
exercício (perdoem-nos o inglês) do wishful thinking.

inês nadais
Curadoria

Possam à sua escala estes três dias de diagnóstico e prognóstico inter pares – 
certamente também reveladores de inércias e bloqueios do sistema (desde 
logo, a persistência de hegemonias de género e de pertença étnico-racial 
que, apesar de todos os esforços em contrário, não foi possível deixar de 
reproduzir, e que a radical proposta do Badisches Staatstheater Karslruhe 
pôs recentemente à prova) – apontar pistas e caminhos em direcção ao que 
os teatros nacionais – ainda – não são, ao que ardentemente desejamos 
que desejem ser. 
 



Around these days a structurally transformed Teatro São João will be 
reopening its doors, although with the naked eye it may be impossible to 
detect the scope and depth of the technical and technological renewing that 
marks its current return to public activity. One could argue that, in these 
almost thirty years of existence as a national theatre, beginning in 1992 with 
the acquisition by the State of the building on Praça da Batalha, this institution 
has never been so well equipped for facing the present and the future – a 
risky guess, no doubt, in this brave new world of planned obsolescence. But 
what continual “updates” and “upgrades” have been and will be necessary so 
that – although bound by its organic law to produce original theatre shows, 

WISHFUL THINKING

preserve the Portuguese language, and ensure openness to the community, 
among other public service responsibilities – it may remain active and reactive? 
Or, in other words, as vital as its immediate vicinity, which during these last 
three decades has seen the arrival of tourists, migrants and homeless people, 
halal shops, local accommodation establishments, and more than one general 
lockdown, signalling some of the multiple revolutions (from the common 
currency to globalization, gentrification, the belated dismantlement of colonial 
“junk”, and, obviously, the pandemic) that the country has lived through?

“Theatre should be what theatre is not”, as Pier Paolo Pasolini wrote, 
undoubtedly with rather more iconoclastic intentions, in his 1968 
Manifesto for a New Theatre. Maybe we can use, although somewhat 
heretically, this irresistible Pasolinean mantra as a catchphrase for 
the reflexive, but mainly prospective, gaze we intend to invite and 
encourage during this conference which, while celebrating São João’s 
Centenary, will delve into the past, present, and future of national 
theatres and examine their missions, tensions, and transformations. 
What have they not been yet, but must eventually become, in order to 
survive, these monuments that Europe has been instituting since the 
late 17th century (let us take as the founding stone the creation of the 
Comédie-Française in 1680) and that today, more than three centuries 
and countless iterations later, seem to be a globally established but 
no less debatable and problematic form of public cultural service? 
What do some recent experiences – reiterating or rejecting the main 
assumptions of a model exemplarily formulated by the Piccolo Teatro 
di Milano in post-World War II Italy –, such as those of the Teatre 

 “How much these walls have seen!”
Liubov Andréevna, in The Cherry Orchard



Nacional de Catalunya, founded in 1997, or the National Theatre of Scotland, 
established in 2006, suggest about alternative ways of reshaping the institution, 
possibly by de-institutionalizing or de-materializing it, as in the case of the 
latter, which has abolished not only the fourth wall, but also the other three? 
And what does the formalization of comparable structures in a post-colonial 
context – such as, for instance, the Théâtre National Tunisien, created in 1983, 
or the South African State Theatre, whose current configuration dates from 
1999 – say about the insidious prevalence of the European canon (or about 
its inspiring plasticity, generously open to subversion), but also about the 
theatre as an experience inextricable from the human condition? During these 
next three days, we will discuss without prejudice the virtues and limitations 
of the concept, maybe in the not so Pasolinean hope of renewing faith in 
the inexhaustible possibilities – artistic, as well as political – of the national 
theatres as collective and collaborative places of creation, representation and 
participation anchored on the idea, as figurative as symbolic, of assembly.

Century-old institutions such as the Teatro Nacional Cervantes, in the 
fatally theatrical Argentina, the Abbey Theatre, whose foundation as 
the Irish national theatre is even prior to the country’s independence, 
the Hungarian Theatre of Cluj, a historical minoritarian “enclave” in 
Romania, or the Royal Flemish Theatre, whose militantly intersectional 
program counteracts any eventual sectarian original sin, bear witness to 
the many trials and accomplishments that the “national theatre” form has 
experienced. Faced with new agendas of hybrid and variable geometry – 
which counter the national or even nationalist rationale at their root with 
local and regional, transnational and global demands; with emerging 
debates on gender, class and ethnicity; with unprecedented paradigms 
of porosity, multilingualism and multiculturalism; as well as with the 
inevitable budgetary constraints and the unpredictable ideological 
fluctuations in their original contexts –, the national theatres as we know 
them today are necessarily a formula in a constant state of crisis and 
reinvention. They are, in short, the right place for the exercise (excuse our 
English) of wishful thinking.

Let us hope that, in their modest way, these three days of diagnosis and 
prognosis inter pares – which no doubt will also uncover apathies and 
systemic hindrances (most evidently, the persistence of gender and 
ethnic-racial hegemonies that in spite of all efforts to the contrary we 
still have not been able to eradicate, and that the Badisches Staatstheater 
Karslruhe’s radical proposal has recently put to the test) – may help us 
discern what the national theatres (still) are not, and point out paths 
towards what we ardently wish they aspire to become.
 inês nadais

Curatorship
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Durante o século XX, o teatro nacional tornou-
-se um fenómeno global, procurando responder 
a preocupações diversas mas, evidentemente, 
visando sobretudo apoiar a ascensão do Estado- 
-nação moderno. Atualmente, embora continue a 
ser a forma dominante de organização política, o 
Estado-nação tem sido alvo de sérias contestações 
– por um lado, pelas forças da globalização e 
internacionalização modernas; por outro, pelas 
reivindicações separatistas das diferentes minorias 
étnicas, linguísticas, religiosas e raciais dentro 
de cada Estado. Ainda que continuem a ser um 
elemento importante do ambiente cultural, os 
teatros nacionais têm claramente sentido a pressão 
destas exigências contrárias, encontrando-se 
envolvidos num esforço contínuo de definição do 
seu papel e da sua relevância neste nosso mundo 
em rápida transformação. De entre as diversas 
forças que deram origem aos teatros nacionais, 
particularmente na Europa, quais delas continuam 
a apoiar tal instituição? E que novas forças, ou 
combinações de forças, se têm aparentemente 
destacado na reformulação das suas atividades  
e dos seus objetivos no século em curso?

During the twentieth century the national 
theatre became a global phenomenon, 
responding to a variety of concerns, but 
obviously most notably to reinforcing the rise 
of the modern nation state. Today, although 
the nation state remains the dominant form of 
political organization, it is severely challenged 
on the one side by the forces of modern 
globalization and internationalization and on 
the other by the separatist demands of distinct 
ethnic, linguistic, religious, racial and ethnic 
minorities within individual states. Although 
national theatres remain an important part 
of the cultural scene, they have obviously 
felt the stresses of these competing demands 
and are involved in an ongoing struggle to 
define their role and their significance in 
this rapidly changing world. Of the various 
forces, especially in Europe, that brought the 
national theatres into being, which still support 
such an institution? And what new forces or 
combination of forces are seemingly most 
important in shaping the operations and goals 
of these ventures in the current century?

NATIONAL THEATRES 
IN THE TWENTY-FIRST 
CENTURY

OS TEATROS  
NACIONAIS  
NO SÉCULO XXI



Nascido em 1935 nos Estados Unidos, é professor honorário 
de Teatro, Literatura Comparada e Estudos do Médio Oriente 
na City University de Nova Iorque. Dedicou o grande 
fôlego da sua investigação à história do teatro ocidental 
entre os séculos XVIII e XX, tendo-se tornado um dos mais 
importantes teatrólogos das últimas décadas. É fellow do 
American Theatre. Em reconhecimento do seu trabalho, 
recebeu inúmeros prémios académicos –  incluindo o 
ATHE Career Achievement Award, o ASTR Distinguished 
Fellowship Award e o George Jean Nathan Award de crítica 
teatral –, bem como, em 2005, o doutoramento honoris causa 
pela Universidade de Atenas. Fundador das publicações 
Western European Stages e Arab Stages. É autor de mais de 
uma vintena de livros, de entre os quais se destacam Theories 
of the Theatre (1993), traduzido em várias línguas, e Shattering 
Hamlet’s Mirror: Theatre and Reality (2016). The Haunted 
Stage: The Theatre as Memory Machine [Palco Assombrado: 
O Teatro enquanto Máquina da Memória] foi distinguido com 
o Prémio Joe A. Callaway para Melhor Livro sobre Teatro. 
10,000 Nights (Michigan, 2017) é a sua obra mais recente.

Born in 1935, in the United States of America. He is the 
Sidney E. Cohn Professor of Theatre, Comparative Literature 
and Middle Eastern Studies at the Graduate Center of the City 
University of New York. He has dedicated the wider scope of 
his investigation to the history of Western theatre between the 
18th and 20th centuries, having become one of the greatest 
theatrologist of the last decades. He is an American Theatre 
Fellow. He has received an honorary doctorate from the 
University of Athens, the ATHE Career Achievement Award, 
the ASTR Distinguished Scholarship Award, the George Jean 
Nathan Award for Dramatic Criticism, and the Callaway 
Prize for writing in theatre with his book The Haunted Stage: 
The Theatre as Memory Machine. He is the founding editor 
of the journals Western European Stages and Arab Stages. He 
is the author of twenty-three books, namely Theories of the 
Theatre (1993), translated in several languages, and Shattering 
Hamlet’s Mirror: Theatre and Reality (2016). His most recent 
book is 10,000 Nights (Michigan, 2017).

Vice-Reitora para a Cultura da Universidade do Porto 
e Professora Associada com Agregação da Faculdade 
de Letras, onde ensina desde 1986. As suas principais 
áreas de investigação são os Estudos sobre a Utopia e os 
Estudos de Tradução Literária. É coordenadora do polo do 
Porto do CETAPS – Centre for English, Translation and 
Anglo-Portuguese Studies, onde lidera o projeto Mapping 
Utopianisms e integra o projeto Shakespeare and the English 
Canon. Tem traduções publicadas de A Tempestade e Como 
vos Aprouver e está a preparar uma tradução de Júlio César. 
É membro do Instituto de Literatura Comparada Margarida 
Losa, onde coordenou vários projetos financiados sobre 
utopismo comparado. Em 2013, foi galardoada com o Larry 
E. Hough Distinguished Service Award pela Society for 
Utopian Studies.

Vice-Rector for Culture of the University of Porto and 
Associate Professor at the Faculty of Arts, where she teaches 
since 1986. Her main fields of studies are Utopian Studies and 
Literary Translation Studies. She is the coordinator of the 
Porto branch of CETAPS – Centre for English, Translation 
and Anglo-Portuguese Studies –, where she is the leader of 
the research project Mapping Utopianisms, and a member 
of the project Shakespeare and the English Canon. She has 
published translations of The Tempest and As You Like It 
and is now preparing a translation of Julius Caesar. She 
is a member of the Institute for Comparative Literature 
Margarida Losa, where she has coordinated several funded 
projects on comparative utopianism. In 2013, she received the 
Larry E. Hough Distinguished Service Award by the Society 
for Utopian Studies. 

MARVIN CARLSON

FÁTIMA VIEIRA
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MISSÕES. LIBERDADES  
E CONSTRANGIMENTOS DA  
INSTITUIÇÃO “TEATRO NACIONAL”  
MISSIONS. THE FREEDOMS  
AND RESTRAINTS OF THE  
 “NATIONAL THEATRE” INSTITUTION 

MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA   
23 OUT /OCT 10:00 /10AM

RICARDO PAIS (PORTUGAL)
CLAUDIO LONGHI (PICCOLO TEATRO DI MILANO, ITÁLIA /ITALY)
SEBASTIÁN BLUTRACH (TEATRO NACIONAL CERVANTES, ARGENTINA)
MARK O’BRIEN (ABBEY THEATRE, IRLANDA /IRELAND)
MODERAÇÃO /HOST  
PEDRO SANTOS GUERREIRO

Instituição política por natureza, o teatro 
nacional é uma negociação permanente entre 
missão estatutária e personalidade artística. 
Um inventário de casos exemplares, do mítico 
Abbey Theatre, o primeiro teatro de língua 
inglesa financiado pelo Estado, cuja fundação 
precedeu a própria independência da Irlanda, 
ao reverenciado Piccolo Teatro, que a partir da 
Milão do pós-guerra lançou as bases dos teatri 
stabili (leia-se: a ideia de um serviço público 
organizado de teatro), e ao centenário Teatro 
Nacional Cervantes (epicentro desse vulcânico 
país teatral que é Buenos Aires), com passagem 
pelo único teatro nacional criado no Portugal 
do pós-25 de Abril, este a que chamamos casa. 

A political institution by nature, the national 
theatre implies a permanent negotiation between 
statutory mission and artistic character. An 
inventory of exemplary cases, from the mythical 
Abbey Theatre, the first state-subsidized theatre 
in the English-speaking world, whose creation 
has even preceded Ireland’s independence, to 
the much revered Piccolo Teatro, which from 
post-war Milan launched the foundations for the 
teatri stabili (i.e.: the idea of an organized public 
theatre service), and the hundred-year old Teatro 
Nacional Cervantes (the epicenter of that vibrant 
theatre scene that is Buenos Aires), not forgetting 
the only national theatre established in post- 
-revolutionary Portugal – this place we call home.

TÓPICOS  
CENTRAIS

MAIN 
TOPICS



Nasceu em 1945. É diplomado em Encenação pelo Drama Centre London.  
Foi professor da Escola Superior de Cinema de Lisboa (1975-83); 
coordenador do projeto Área Urbana – Núcleo de Ação Cultural 
de Viseu (a partir de 1985); diretor do Teatro Nacional D. Maria II  
(1989-90); e comissário geral para Coimbra – Capital do Teatro (1992-93).  
A sua mais relevante experiência institucional ocorreu no Teatro Nacional 
São João, que dirigiu entre 1996 e 2009, com um interregno de dois anos. 
Nessa condição, dirigiu o festival PoNTI – Porto. Natal. Teatro. Internacional. 
nas edições de 1997, 1999 e 2004, tendo esta última acolhido o XIII Festival 
da União dos Teatros da Europa. Do seu percurso de encenador fazem 
parte mais de cinquenta espetáculos teatrais e criações cénicas, nos quais 
cruzou a literatura, o canto, a eletrónica, a dança, o teatro radiofónico, o 
vídeo, a magia, o b-boying e a performance art. Ocupou-se da mais alta 
literatura em língua portuguesa, trabalhando autores como Gil Vicente, 
António Ferreira, Padre António Vieira, Almeida Garrett, Fernando Pessoa 
e Almada Negreiros. Refira-se o quintessencial Turismo Infinito (2007), 
a partir da obra de Pessoa, reposto em 2020, no dia em que se assinalou 
o Centenário do Teatro São João. Encenou também autores nucleares da 
dramaturgia universal, de Maquiavel a Thomas Bernhard, de Shakespeare 
a Alfred Jarry, de Molière a Ionesco. Prefere, contudo, definir-se como 
“encenador de música”: citem-se Raízes Rurais. Paixões Urbanas, um retrato 
melódico de Portugal encomendado pela Cité de la Musique (1998); a ópera 
The Turn of the Screw, de Benjamin Britten (2001); Cabelo Branco é Saudade 
(2005), uma das suas várias incursões no Fado; e talvez… Monsanto (2020), 
a sua mais recente criação cénica.

Born in 1945. Graduated in Directing from the Drama Centre London. 
He was a teacher at the Escola Superior de Cinema de Lisboa (1975-83); 
coordinator of the project Área Urbana – Núcleo de Ação Cultural de 
Viseu (since 1985); director of the Teatro Nacional D. Maria II (1989-90); 
and general commissioner for Coimbra – Capital do Teatro (1992-93). His 
most relevant institutional experience took place at the Teatro Nacional São 
João, which he directed from 1996 to 2009, except for a two-year interval. 
In that capacity, he directed the international PoNTI festival in its 1997, 
1999 and 2004 editions, the latter of which also hosted the 13th Festival 
of the Union of the Theatres of Europe. His career as a director includes 
more than fifty theatre shows and stage creations, in which he combined 
literature, singing, electronica, dance, radio drama, video, magic, b-boying 
and performance art. He brought to the stage the greatest authors in 
the Portuguese language, such as Gil Vicente, António Ferreira, Padre 
António Vieira, Almeida Garrett, Fernando Pessoa and Almada Negreiros. 
A special mention is due to Turismo Infinito (2007), based on the writings 
of Fernando Pessoa, which was rerun in March 2020 to mark the TNSJ’s 
Centenary. He also staged several fundamental authors of world literature, 
from Machiavelli to Thomas Bernhard, from Shakespeare to Alfred Jarry, 
from Molière to Ionesco. However, he would rather describe himself as a 
“music stage director”. The following works are noteworthy: Raízes Rurais. 
Paixões Urbanas, a melodic portrait of Portugal commissioned by Cité de 
la Musique (1998); Benjamin Britten’s opera The Turn of the Screw (2001); 
Cabelo Branco é Saudade (2005), one of his several incursions into Fado 
music; and talvez… Monsanto (2020), his latest stage production.

RICARDO PAIS



Produtor de teatro e gestor cultural. Começou a carreira 
em Espanha, tendo-se instalado na Argentina em 1997, ali 
produzindo inúmeros espetáculos nos circuitos comercial e 
independente. Entre outras produções, destacam-se na última 
década: Toc-Toc, Los Hijos se han Dormido, La Última Sesión 
de Freud, Las Criadas, Sonata de Otoño, Traición, El Crédito, 
Bajo Terapia, Vigilia de Noche, Los Corderos, Jugadores, 
I.D.I.O.T.A., Ejercicios Fantásticos del Yo,  Terapia Amorosa, 
7 Años, Jauría. Dirigiu o Teatro Metropolitan (2007-11) e 
foi responsável pela reabertura do Teatro Picadero (2012), 
de que é diretor artístico. Foi presidente da AADET – 
Associação Argentina de Empresários Teatrais durante três 
mandatos consecutivos. Diretor de Artes Cénicas do FNA 
– Fundo Nacional das Artes entre 2016-18. É atualmente 
assessor artístico e de produção do Teatro Nacional Cervantes 
(Buenos Aires). Galardoado com o Prémio Konex 2021 na 
categoria de Produção.

Theatre producer and cultural manager. Starting off his 
career in Spain, he relocated to Argentina in 1997, where 
he produced numerous shows in both the commercial and 
independent arenas. Among his productions in the last 
decade, the following are noteworthy: Toc-Toc, Los Hijos se 
han Dormido, La Última Sesión de Freud, Las Criadas, Sonata 
de Otoño, Traición, El Crédito, Bajo Terapia, Vigilia de Noche, 
Los Corderos, Jugadores, I.D.I.O.T.A., Ejercicios Fantásticos 
del Yo,  Terapia Amorosa, 7 Años, Jauría. He directed the 
Teatro Metropolitan from 2007 to 2011 and was responsible 
for the reopening of Teatro Picadero (2012), of which he is 
the artistic director. He was the president of the AADET – 
Argentinian Association of Theatre Entrepreneurs for three 
consecutive terms, and Director of Scenic Arts at the FNA 
– Nacional Arts Fund from 2016 to 2018. He is currently the 
art and production advisor to the Teatro Nacional Cervantes 
(Buenos Aires). He was awarded the 2021 Konex Prize in the 
category of Production.

Diretor do Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. 
Entre 2017-20, assumiu o cargo de diretor artístico do 
Emilia Romagna Teatro Fondazione. É professor catedrático 
(em licença sabática) de História da Encenação e Teoria da 
Encenação no Departamento de Artes Visuais, Performativas 
e Mediáticas da Universidade de Bolonha. Publicou mais de 
uma centena de obras sobre a história da encenação e do ator, 
a evolução da dramaturgia contemporânea e o sistema teatral 
italiano. A par da carreira académica, tem desenvolvido ampla 
atividade no mundo do teatro, trabalhando inicialmente nos 
domínios da encenação e da educação de públicos, alargando 
depois o seu campo de ação às áreas organizacionais. 
Iniciando em 1999 o seu trabalho como encenador, dirigiu 
numerosos espetáculos nas principais instituições teatrais 
italianas: Emilia Romagna Teatro Fondazione, Piccolo Teatro 
di Milano, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Torino, Teatro de 
Gli Incamminati, Teatro Due di Parma e Istituto Nazionale 
del Dramma Antico. Criou e dirigiu diversos projetos teatrais 
interativos e de educação de públicos. O  seu trabalho no 
domínio do teatro tem envolvido também a área da formação  
de atores.

Director of the Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. 
From 2017 to 2020, he held the role of artistic director at 
the Emilia Romagna Teatro Fondazione. He is full Professor 
(on leave) of History of Direction and Theory of Direction 
at the Department of Visual, Performing and Media Arts 
of the University of Bologna. Has published more than one 
hundred works on the history of direction and of the actor, 
the evolution of contemporary dramaturgy and the Italian 
theatrical system. His academic career has run parallel with 
his activity in the world of theatre, working initially in the 
field of directing and audience education, to then widen his 
scope to organisational areas. Beginning in 1999, he directed 
many productions for leading Italian theatrical institutions 
(Emilia Romagna Teatro Fondazione, Piccolo Teatro di 
Milano, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Torino, Teatro de 
Gli Incamminati, Teatro Due di Parma, Istituto Nazionale 
del Dramma Antico). Has created and curated audience 
education and collaborative theatrical projects. His work in 
the field of theatre has also extended to actor training.

SEBASTIÁN BLUTRACH

CLAUDIO LONGHI



Codiretor e diretor executivo do Abbey Theatre. Formado em 
Literatura Inglesa pelo University College de Dublin. Conta 
mais de vinte e cinco anos de experiência na área do teatro e em 
setores culturais mais amplos, como dirigente, dinamizador, 
ator, sonoplasta, administrador e encenador. Trabalhou 
também como orientador e encenador no domínio do teatro 
para a juventude e em colaboração com a Team Educational 
Theatre Company. Foi diretor do axis arts centre de Ballymun, 
que ao longo de dez anos converteu numa organização e num 
espaço de renome local, nacional e internacional, criando, 
dinamizando e produzindo projetos inovadores e de mérito 
nos contextos do teatro e do desenvolvimento e divulgação 
das artes. Dirigiu o centro durante os seus dois anos de 
participação no programa de mentoria New Stream juntamente 
com o DeVos Institute, da Universidade de Maryland, e a 
organização Business to Arts, e concluiu a pós-graduação em 
Empreendedorismo Social e Inovação na Ryan Academy. Sob a 
sua direção, o axis tornou-se um importante foco de atividade 
artística e cultural, tanto para os artistas como para o público, 
registando um aumento de 100% em receitas de bilheteira, 
desenvolvendo novas vias de rentabilidade, assistindo à 
ampliação do edifício e à implementação de um novo modelo 
operacional, bem como de um novo ethos de desenvolvimento 
e cooperação solidária com os membros da equipa e os muitos 
artistas/colaboradores do centro. Enquanto diretor, o seu 
principal objetivo foi o de concretizar uma visão partilhada de 
excelência através da inclusão.

Abbey Theatre’s Executive/Co-Director. Studied at University 
College Dublin, graduating with a Master’s degree in English 
Literature.  Has had over 25 years’ experience in the theatre 
and wider culture sectors, as a leader, facilitator, actor, sound 
designer, administrator, and theatre director. He has also led, 
directed, and developed work in the youth theatre sector, and 
with Team Educational Theatre Company. He was the Director 
of axis arts centre Ballymun. Over ten years, he developed 
axis into an organisation and space of local, national and 
international renown, that created, facilitated and produced 
new and significant work, across theatre, arts development 
and engagement contexts. He led the organisation through 
two years of mentorship on the New Stream programme 
with the DeVos Institute, at the University of Maryland, and 
Business to Arts, and completed a postgraduate diploma in 
Innovation and Social Enterprise at the Ryan Academy. Under 
his leadership, axis became an artistic and cultural hub for 
both artist and public, saw a 100% increase in gross box office, 
developing new income streams, a building expansion, and a 
new operational model, all while instilling a developmental 
and supportive ethos with the staff, and many artists/
collaborators. His driving force was to achieve a shared vision 
of excellence through inclusion.

Jornalista. É diretor executivo da CNN Portugal, foi diretor do 
Expresso e do Jornal de Negócios. Colabora em diversos outros 
meios de comunicação, nacionais e estrangeiros, em podcasts 
e projetos multimédia. Participa em projetos académicos 
e de fundações, em conferências e seminários. Colabora 
com instituições culturais, acumulando participações ou 
curadoria em projetos com os teatros nacionais (TNSJ e 
TNDM II) e com os teatros municipais TMP (Porto), SLTM 
(Lisboa) e Teatro Viriato (Viseu).

Journalist. Executive director of CNN Portugal and former 
director of the newspapers Expresso and Jornal de Negócios. 
A frequent contributor to various national and international 
mass media, podcasts and multimedia projects. A collaborator 
with universities and foundations on conferences and 
seminars, as well as with other cultural institutions, curating 
and contributing to several projects at the national theatres 
(TNSJ and TNDM II) and the municipal theatres TMP 
(Porto), SLTM (Lisbon) and Teatro Viriato (Viseu).

MARK O’BRIEN

PEDRO SANTOS GUERREIRO
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TENSÕES. QUANDO A NAÇÃO  
É UM PROBLEMA OU  
UMA AQUISIÇÃO RECENTE 
TENSIONS. NATION AS  
A PROBLEM OR SOMETHING  
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MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA   
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AUBREY SEKHABI (SOUTH AFRICAN STATE THEATRE, ÁFRICA DO SUL /SOUTH AFRICA)
GÁBOR TOMPA (TEATRO HÚNGARO DE CLUJ, ROMÉNIA /HUNGARIAN THEATRE OF CLUJ, ROMANIA)
FADHEL JAÏBI (THÉÂTRE NATIONAL TUNISIEN, TUNÍSIA /TUNISIA)
CARME PORTACELI (TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, ESPANHA /SPAIN)
MODERAÇÃO /HOST  
INÊS NADAIS

Replicado em inúmeras coordenadas históricas 
e geográficas, o teatro nacional é uma criação 
polimórfica cuja biografia se confunde com as 
alegrias e as vicissitudes dos territórios e das 
comunidades em que se implantou. O vetusto 
Teatro Húngaro de Cluj, na Roménia, e o muito 
jovem Teatre Nacional de Catalunya, em Espanha, 
testemunham a persistência e a pertinência da 
instituição em contextos onde a própria noção  
de nacionalidade é movediça; as histórias do  
Théâtre National Tunisien e do South African 
State Theatre demonstram como duas 
democracias pós-coloniais reivindicaram a 
agência – e a urgência – do teatro nacional. 

Replicated in numerous historical and geographical 
coordinates, the national theatre is a polymorphic 
creation whose life is inextricably interwoven 
with the ups and downs of the territories and 
communities where it has been established. The 
venerable Hungarian Theatre of Cluj, in Romania, 
and the very young Teatre Nacional de Catalunya,  
in Spain, bear witness to the persistence and 
relevance of this institution within contexts where 
the very notion of nationality is changeable; the 
histories of the Théâtre National Tunisien and the 
South African State Theatre demonstrate how two 
post-colonial democracies have asserted the agency 
– and the urgency – of the national theatre.
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Diretor artístico do South African State Theatre desde 
2002. Encenador e dramaturgo multipremiado, os seus 
créditos teatrais cobrem um amplo leque de géneros, 
desde o drama tout court aos musicais. Escreveu a sua 
primeira peça de teatro aos 16 anos, Back to School 
(1985), a que se seguiu Save the People (1986). Em 
1992, fundou a GBR Productions, que produziu as suas 
primeiras peças, entre as quais se contam Silent Voice, 
Roadhouse e Mika. Em 1993, foi nomeado diretor 
residente e, posteriormente, diretor artístico da North 
West Arts Drama Company, que liderou durante oito 
anos, criando mais de três dezenas de espetáculos. 
Fundou, no teatro que dirige, o Education Children’s 
Theatre, bem como um programa de mentor/pupilo,  
52 Seasons, com o objetivo de tornar o teatro 
mais acessível a artistas e públicos desfavorecidos.  
Tem-se distinguido também pelo seu trabalho como 
argumentista, realizador e produtor de televisão.

Artistic Director of the South African State Theatre since 
2002. Multi-award-winning director and playwright, his 
stage credits vary from straight drama to musicals. He 
wrote his first play at the age of sixteen, Back to School 
(1985), followed by Save the People (1986). In 1992, he 
formed GBR Productions, which produced his early 
works, like Silent Voice, Roadhouse and Mika. In 1993, he 
was appointed as Resident Director and later as Artistic 
Director of North West Arts Drama Company, which he 
directed for eight years, producing more than 30 shows. 
At the South African State Theatre, he established the 
Education Children’s Theatre and created 52 Seasons, 
a mentor/protégé programme to make the theatre 
more accessible to previously disadvantaged artists 
and audiences. He is also known for his work as writer, 
director and producer for television.

Encenador, cineasta, poeta, ensaísta e professor romeno-
-húngaro. Formado na Academia I.L. Caragiale de Arte 
e Cinema, em Bucareste, encena desde 1981 no Teatro 
Húngaro de Cluj, na Roménia, tendo assumido em 1987 a 
sua direção artística e em 1990 também a sua administração. 
É fundador e diretor artístico do Festival Internacional de 
Teatro Interferences, organizado bianualmente pelo teatro 
que dirige, e presidente da União dos Teatros da Europa 
desde 2018. Encenou mais de cem peças e produziu outras 
tantas, em vários países europeus, nos Estados Unidos 
da América, no Canadá e na Coreia do Sul, e em várias 
línguas. Sempre privilegiou o diálogo com obras maiores 
de grandes autores, destacando-se desde logo Beckett, 
mas também Ionesco, Shakespeare, Büchner, Tchékhov e 
Camus. Das óperas que dirigiu, realce para Don Giovanni 
e A Flauta Mágica, de Mozart, e Dido e Eneias, de Henry 
Purcell. Realizou duas curtas-metragens e um filme, Kínai 
Védelem (título internacional: Chinese Defense, 1999), 
galardoado com o prémio de Melhor Primeira Obra no 
Festival Internacional de Cinema de Salerno. Multipremiado 
pelo seu trabalho em teatro, tem obra publicada no domínio  
do ensaio e da poesia.

Romanian-Hungarian theatre director, filmmaker, poet, 
essayist, and teacher. He graduated from the I.L. Caragiale 
Academy of Art and Cinema in Bucharest, and since 1981 
has been working with the Hungarian Theatre of Cluj, in 
Romania, taking on its artistic direction in 1987 and its general  
management from 1990 on. He is the founder and artistic 
director of the Interferences International Theatre Festival,  
held biannually by the theatre he directs, and the president 
of the Union of the Theatres of Europe since 2018. He 
stage-directed more than one hundred plays and produced 
many others in several European countries, as well as in the 
United States, Canada, and South Korea, working in several 
languages. He has always fostered the dialogue with important 
works by the greatest dramatists, notably Beckett, but also 
Ionesco, Shakespeare, Büchner, Chekhov and Camus. Among 
the operas he stage-directed, Mozart’s Don Giovanni and 
The  Magic Flute, and Henry Purcell’s Dido and Aeneas, are 
particularly noteworthy. He directed two short films and a full- 
-length film, Kínai Védelem (international title: Chinese 
Defense, 1999), which garnered the Best First Feature Award 
at the Salerno International Film Festival. Besides his highly 
acclaimed career in the theatre, he has also published several 
collections of essays and poetry.

AUBREY SEKHABI

GÁBOR TOMPA



Dramaturgo, encenador e realizador, é figura de proa do 
teatro árabe contemporâneo, tendo dirigido o Théâtre 
National Tunisien, sedeado em Tunes, de 2014 a janeiro de 
2021. Formado em Estudos Teatrais em França, foi diretor do 
Conservatório Nacional de Arte Dramática da Tunísia entre 
1974-78. Em 1976, fundou com Jalila Baccar, Fadhel Jaziri e 
Habib Masrouki o Nouveau Théâtre, a primeira companhia 
privada tunisina. Em 1993, depois de estrear Familia, criou a 
produtora de teatro e cinema Familia Productions, ativa até 
hoje. É autor de mais de uma vintena de peças de teatro e 
de quatro filmes. Em 2002, torna-se o primeiro criador árabe 
em 56 anos a participar no Festival d’Avignon. Convidado 
do Festspiele de Berlim, cria Araberlin (2002) com atores 
alemães, sobre o 11 de Setembro. Vem trabalhando sobre as 
esperanças, as angústias e as desilusões da sociedade tunisina 
após a Revolução de Jasmim em peças como Tsunami (2013), 
Violence(s) (2015) e Peur(s) (2017), sendo estas últimas os dois 
primeiros tomos de uma trilogia. É membro da Academia 
Tunisina das Ciências, das Letras e das Artes. Foi laureado 
com o Prémio Europa de Teatro em 2017.

Playwright, stage director and filmmaker, he is a leading 
figure in contemporary Arab theatre, and has directed the 
Théâtre National Tunisien, in Tunis, from 2014 to January 
2021. After graduating in Theatre Studies in France, he 
directed the Tunisian Nacional Conservatory of Dramatic 
Arts between 1974 and 1978. In 1976, together with Jalila 
Baccar, Fadhel Jaziri and Habib Masrouki, he founded the 
Nouveau Théâtre, the first private theatre company in Tunisia. 
In 1993, after premiering the play Familia, he established the 
Familia Productions, a theatre and film production company 
still active today. He authored more than twenty plays and 
directed four films. In 2002, he became the first Arab creator 
in fifty-six years to take part in the Avignon Festival. As a 
guest artist at the Berliner Festspiele, he created Araberlin 
(2002) with German actors, a play about the 9/11 attacks. He 
reflects on the hopes, sorrows, and disillusionments of the 
Tunisian society after the Jasmine Revolution in such plays as 
Tsunami (2013), Violence(s) (2015) and Peur(s) (2017), these 
last two being the first and second instalments in a trilogy.  
He is a member of the Tunisian Academy of Sciences, Letters 
and Arts, and was awarded the Europe Theatre Prize in 2017.

FADHEL JAÏBI



Diretora artística do Teatre Nacional de Catalunya, em 
Barcelona, nomeada para o período 2021-27. Diretora 
artística da FEI – Factoria Escènica Internacional entre 
2005-16, vice-presidente da Academia das Artes Cénicas de 
Espanha desde 2014. Diretora artística do Teatro Español 
de Madrid entre 2016-19. Formada em História da Arte, 
foi professora de Encenação e de Interpretação no Institut 
del Teatre de Barcelona entre 2001-16. Entre 1981-85, foi 
assistente de encenação em várias produções do Teatre Lliure. 
Como encenadora, dirigiu mais de 70 espetáculos, levando à 
cena obras de Pinter, Koltès, Lorca, Thomas Bernhard, Ibsen, 
Shakespeare, Lope de Vega, Botho Strauss, entre outros, 
tendo coassinado a adaptação e encenado Mrs. Dalloway, 
de Virginia Woolf, e Frankenstein, de Mary Shelley. Entre 
os espetáculos premiados, citem-se os seguintes: Només 
Són Dones, de Carmen Domingo (Prémio Max para Melhor 
Espetáculo e Melhor Encenação 2017), Què va passar amb 
Nora quan va deixar el seu home, de Elfriede Jelinek (Prémio 
da Crítica 2009 para Melhor Espetáculo), e Cara de Foc, de 
Marius von Mayenburg (Prémio Butaca 2002 para Melhor 
Encenação).

Artistic director of the Teatre Nacional de Catalunya, in 
Barcelona, appointed for the period 2021-27. Artistic director 
of the FEI – Factoria Escènica Internacional, from 2005 to 
2016, and vice-president of the AAEE – Spanish Academy 
of Dramatic Arts since 2014. Artistic director of the Teatro 
Español de Madrid between 2016 and 2019. Graduating 
in Art History, she taught stage directing and acting at the 
Institut del Teatre de Barcelona from 2001 to 2016. Between 
1981-85, she was an assistant director in several productions 
of the Teatre Lliure. She stage directed more than seventy 
plays, by authors such as Pinter, Koltès, Lorca, Thomas 
Bernhard, Ibsen, Shakespeare, Lope de Vega, Botho Strauss, 
among others, and co-adapted and directed Virginia Woolf ’s 
Mrs. Dalloway and Mary Shelley’s Frankenstein. Among her 
prize-winning shows, the following deserve special mention: 
Només Són Dones by Carmen Domingo (2017 Max Award for 
Best Play and Best Direction), Què va passar amb Nora quan 
va deixar el seu home by Elfriede Jelinek (2009 Critics Award 
for Best Play), and Cara de Foc by Marius von Mayenburg 
(2002 Butaca Award for Best Direction).

Jornalista e editora. Licenciada em Comunicação Social pela 
Universidade do Minho, trabalha desde 1999 no Público, 
dedicando-se sobretudo aos tópicos do teatro, da dança 
e das políticas culturais. Entre 2009 e 2015, foi editora do 
Ípsilon, o suplemento de artes daquele diário, assumindo 
atualmente a edição da secção de Cultura. Integrou o 
programa Young Theatre Journalists da União dos Teatros da 
Europa e contribui regularmente para monografias e outras 
publicações especializadas na área das artes performativas. 

Cultural journalist and editor. After getting a degree in 
Communication Studies at Universidade do Minho in 1999, 
she joined the leading reference daily newspaper in Portugal, 
Público, where she focuses mainly on the performing arts 
scene and cultural policies. Formerly editor-in-chief at 
Ípsilon, Público’s arts weekly supplement (2009-15), she 
is currently editor-in-chief at the culture desk. A former 
member of the Union of the Theatres of Europe’s Young 
Theatre Journalists Programme, she regularly contributes to 
monographs and other specialized publications.

INÊS NADAIS

CARME PORTACELI
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ANNA BERGMANN (BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE, ALEMANHA /GERMANY)
JACKIE WYLIE (NATIONAL THEATRE OF SCOTLAND, ESCÓCIA /SCOTLAND)
MICHAEL DE COCK (KVS – BRUXELAS (TEATRO REAL FLAMENGO), BÉLGICA  
KVS – BRUSSELS (ROYAL FLEMISH THEATRE), BELGIUM)
MODERAÇÃO /HOST  
FRANCISCO FRAZÃO

Radicado nas agendas nacionalistas dos 
séculos XVIII e XIX, o teatro nacional tem 
vindo a ser continuamente interpelado, 
desafiado e reformulado. As últimas décadas, 
sobretudo, impuseram questões de diversidade, 
representatividade e alteridade, gerando 
imprevisíveis e radicais questionamentos. 
Fórmulas como a do “serviço público sem 
paredes” do National Theatre of Scotland; 
mutações genéticas como a que, em Bruxelas, 
levou o Teatro Real Flamengo a reconverter-
-se em arena multicultural e multilingue; ou 
manobras de discriminação positiva como 
a do Badisches Staatstheater Karlsruhe, 
que recentemente propôs uma temporada 
exclusivamente de mulheres, permitem-nos 
equacionar e reequacionar o futuro. 

Rooted in the nationalist agendas of the 18th 
and 19th centuries, national theatres have 
been continuously queried, challenged, and 
reformulated. Pressing discussions on diversity, 
representativeness, and alterity, particularly 
in the last decades, gave rise to radical and 
unpredictable questionings. Approaches such 
as the National Theatre of Scotland’s “public 
service without walls”; genetic mutations like 
the one that converted the Royal Flemish 
Theatre, in Brussels, into a multicultural and 
multilingual arena; or strategies of positive 
discrimination such as the one embraced at 
the Badisches Staatstheater Karlsruhe, which 
recently programmed a season of exclusively 
female directors, prompt us to ponder and 
rethink the future.

TÓPICOS  
CENTRAIS

MAIN 
TOPICS



Diretora do Badisches Staatstheater, em Karlsruhe, Alemanha. 
Diplomada em Estudos Teatrais, Filosofia e Literatura Inglesa 
pela Freie Universität de Berlim, e em Encenação pela Escola 
Superior de Artes Performativas Ernst Busch. Desde 2003, 
encenou peças no Teatro de Bochum; Teatro Thalia, em 
Hamburgo; Teatro Maxim Gorki, em Berlim; Volkstheater, 
em Munique; Deutsches Theater de Berlim; e Theater in der 
Josefstadt, em Viena. Desde 2014, tem encenado regularmente 
produções nos teatros Uppsala Stadsteater e no Malmö 
Stadsteater, ambos na Suécia. A sua mais recente encenação, 
Persona, de Ingmar Bergman, foi coproduzida pelo Deutsches 
Theater de Berlim, enquanto artista convidada do Berliner 
Theatertreffen de 2019. Em 2016, foi nomeada para o Prémio 
Nestroy na categoria Melhor Encenação por Fräulein Julie, 
uma produção do Theater in der Josefstadt. No Badisches 
Staatstheater Karlsruhe, encenou, entre outras peças, As Três 
Irmãs, Cenas da Vida Conjugal, The Broken Circle, Paixão:  
O Anseio das Mulheres, Carmen e Os Novos Pecados Mortais.

Director of the Badisches Staatstheater, in Karlsruhe, Germany. 
She graduated in Theatre Studies, Philosophy and English 
Language from Berlin’s Freie Universität, and in Directing 
from the Ernst Busch Academy of Dramatic Arts. Beginning 
in 2003, she stage directed plays at the Bochum Theater; the 
Thalia Theater in Hamburg; the Maxim Gorki Theater in 
Berlin; the Volkstheater in Munich; the Deutsches Theater in 
Berlin; and the Theater in der Josefstadt in Vienna. Since 2014, 
she regularly directed theatre shows at the Uppsala Stadsteater 
and the Malmö Stadsteater, both in Sweden. Her latest show, 
Persona, by Ingmar Bergman, was directed in co-production 
with the Deutsches Theater in Berlin, as a guest artist at the 
2019 Berliner Theatertreffen. In 2016, she was nominated to 
the Nestroy Award in the category of Best Direction for the 
play Fräulein Julie, staged at the Theater in der Josefstadt. At the 
Badisches Staatstheater Karlsruhe, she directed, among other 
plays, Three Sisters, Scenes from a Marriage, The Broken Circle, 
Passion: Longing for Women, Carmen and The New Deadly Sins.

Diretora artística e executiva do National Theatre of Scotland. 
Criou, no centro artístico do Tramway, em Glasgow, um 
festival internacional de performance: Take Me Somewhere. 
Entre 2008-15, foi diretora artística do The Arches de Glasgow, 
que transformou num dos mais celebrados espaços de criação 
multidisciplinar da Europa. Trabalhou na área da produção 
cinematográfica e televisiva. Nascida em Edimburgo, estudou 
Teatro, Cinema e Televisão na Universidade de Glasgow. Foi 
fellow do programa Clore Leadership em 2016-17.

Artistic Director and Chief Executive of the National Theatre 
of Scotland. Founded Take Me Somewhere, a Glasgow 
international performance festival based at the Tramway. She 
was Artistic Director of The Arches in Glasgow from 2008-15, 
where she transformed the venue into one of Europe’s most 
celebrated multi-arts venues. Worked in film and television 
production. Edinburgh born, she studied Theatre, Film and 
Television at the University of Glasgow. She was a Fellow of 
the Clore Leadership programme in 2016-17. 

ANNA BERGMANN

JACKIE WYLIE



Diretor artístico do KVS – Bruxelas, o Teatro Real Flamengo. 
Dirige desde 2016, juntamente com uma equipa de 
dramaturgos da cidade (Kristin Rogghe e Gerardo Salinas), 
esta sala de teatro que abraça a diversidade étnica, linguística 
e de género, situada no coração da Bélgica e da Europa. Tal 
diversidade a múltiplos níveis não é um objetivo, mas o 
ponto de partida da criação artística. Enquanto encenador, 
conquistou amplo reconhecimento com produções como 
Bash,  Hedda,  De Pruimelaarstraat, De koning sterft, Drie 
Zusters, Dood van een handelsreiziger e Odysseus. Introduziu 
o tópico da migração no teatro, com criações como Haven010, 
Febar, Saw it on Television/Didn’t Understand e  Kamyon. 
Em 2019, dirigiu o monólogo Reverence e adaptou ao palco 
Mrs. Dalloway,  em parceria com a encenadora espanhola 
Carme Portaceli. A dupla deu seguimento ao seu trabalho 
colaborativo com uma versão contemporânea de  Madame 
Bovary. Adaptou e encenou no Teatro Real de La Monnaie 
a ópera de Mozart Der Schauspieldirektor. É autor de cerca 
de uma vintena de obras, publicadas em mais de dez línguas. 
Argumentista prolífico, escreveu os guiões de três longas-
-metragens. É colaborador regular da revista Knack e dos 
jornais De Standaard e De Morgen, tendo assinado diversos 
artigos sobre a Europa e a questão da migração.

Artistic director of KVS – Brussels, the Royal Flemish Theatre. 
Since 2016 he runs, together with an artistic staff of city 
dramaturges (Kristin Rogghe and Gerardo Salinas) a gender 
diverse, multiethnic and multi-lingual theatre house in the 
heart of Belgium and Europe. Diversity in many levels is not 
an aim but a starting point for artistic creation. As a stage 
director, has earned wide recognition with productions such 
as  Bash,  Hedda,  De Pruimelaarstraat, De koning sterft, Drie 
Zusters, Dood van een handelsreiziger and Odysseus. Brought 
the topic of migration into theatre with creations 
including  Haven010, Febar, Saw it on Television/Didn’t 
Understand and  Kamyon. In 2019, he directed the solo 
Reverence  and adapted  Mrs.  Dalloway  for the stage with 
Spanish director Carme Portaceli. The duo pursued their 
collaboration with a contemporary version of Madame Bovary. 
He adapted and directed Mozart’s Der Schauspieldirektor  for 
La Monnaie. As an author, he has around twenty publications 
to his name, published in over ten languages. A prolific script 
writer, he wrote three feature films. He regularly contributes 
articles in Knack, De Standaard and De Morgen, writing about 
Europe and migration. 

Diretor artístico do Teatro do Bairro Alto (TBA), teatro 
municipal de Lisboa dedicado à experimentação nas artes 
performativas. Até agora, o TBA apresentou obras de artistas 
locais, como Cão Solteiro, David Marques, Welket Bungué, 
Raquel Castro e Diana Niepce, bem como de criadores 
estrangeiros, como Tim Crouch, Federico León, Alessandro 
Sciarroni, nora chipaumire e Kassys. Foi programador de 
teatro da Culturgest entre 2004-17. Integrou a comissão de 
leitura dos Artistas Unidos entre 2000-04. Traduziu autores 
como Beckett, Pinter, Barker, Tim Crouch, Chris Thorpe, 
Ant Hampton e Tim Etchells, Annie Baker e Dennis Kelly. 
Tem escrito e dado aulas e seminários sobre teatro, cinema 
e literatura.

Artistic director of Teatro do Bairro Alto (TBA), a city theatre 
in Lisbon devoted to experimental, emerging and international 
work. So far, TBA has presented works by Tim Crouch, 
Federico León, Alessandro Sciarroni, nora chipaumire and 
Kassys, while co-producing local artists such as Cão Solteiro, 
David Marques, Welket Bungué, Raquel Castro and Diana 
Niepce. From 2004 to 2017, he was the theatre programmer 
at arts centre Culturgest. Worked as translator and dramaturg 
for theatre company Artistas Unidos from 2000 to 2004. Has 
translated works by Beckett, Pinter, Barker, Tim Crouch, Chris 
Thorpe, Ant Hampton and Tim Etchells, Annie Baker and 
Dennis Kelly. Has written and taught classes and seminars on 
theatre, film and literature.

MICHAEL DE COCK

FRANCISCO FRAZÃO

https://www.kvs.be/en/agenda/313/Michael_De_Cock_KVS/Kamyon/
https://www.kvs.be/en/agenda/94/Chris_Lomme_Michael_De_Cock_KVS/Reverence/
https://www.kvs.be/en/agenda/448/Carme_Portaceli_Michael_De_Cock_Teatro_Espa_ol_KVS/Mrs_Dalloway/
https://www.kvs.be/en/agenda/490/Carme_Portaceli_Michael_De_Cock_KVS/Madame_Bovary/
https://www.kvs.be/en/agenda/490/Carme_Portaceli_Michael_De_Cock_KVS/Madame_Bovary/
https://www.kvs.be/en/agenda/313/Michael_De_Cock_KVS/Kamyon/
https://www.kvs.be/en/agenda/94/Chris_Lomme_Michael_De_Cock_KVS/Reverence/
https://www.kvs.be/en/agenda/448/Carme_Portaceli_Michael_De_Cock_Teatro_Espa_ol_KVS/Mrs_Dalloway/
https://www.kvs.be/en/agenda/490/Carme_Portaceli_Michael_De_Cock_KVS/Madame_Bovary/
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MARIA SEQUEIRA MENDES

Nem a emergência de novas estruturas e 
instituições políticas e novos mercados, 
movimentos e públicos transnacionais, nem 
a ascensão de novas identidades múltiplas 
e sobrepostas lograram enfraquecer a 
tenacidade dos vínculos nacionais e étnicos. 
De facto, estes parecem ter-se tornado um 
elemento importante do ar que respiramos 
diariamente. Contudo, entre o sólido legado 
e poder de atração do nacional e o alarmante 
desmantelamento do democrático, existe um 
“terceiro espaço”, uma zona de fronteira, um 
amplo topos potencialmente capaz de criar  
um novo e diferente tipo de público que não 
pode ser reduzido ao de uma nação ou de  
um Estado-nação.

Neither the emergence of new transnational 
political structures and institutions, global 
markets, movements, and publics, nor the 
rise of new overlapping identities, have 
tempered the tenacity of national and ethnic 
attachments. Indeed, it seems it has become 
an important ingredient of the air we 
breathe daily. But between the solid legacy 
and appeal of the national and the alarming 
dismantling of the democratic, there is a 
“third space”, the borderland, a capacious 
topos whose promise in creating a new and 
different kind of public cannot be reduced  
to that of a nation or a nation-state.

UM IMAGINÁRIO SOCIAL – 
PARA ALÉM DO NACIONAL

A SOCIAL IMAGINARY – 
BEYOND THE NATIONAL



Professora de Sociologia e Estudos Liberais e diretora fundadora 
do Centro Transregional de Estudos Democráticos na New 
School for Social Research de Nova Iorque. Dois dos seus livros 
abordam questões intimamente ligadas ao tema do teatro. 
Performative Democracy (Paradigm, 2009) examina um aspeto 
potencial da vida política que em grande medida tem escapado 
à atenção dos estudiosos – designadamente, as formas indígenas 
de exercício democrático por parte dos cidadãos –, além de 
identificar as condições de performatividade na vida pública. An 
Uncanny Era (Yale University Press, 2014) apresenta os diálogos 
pós-revolucionários sobre a precariedade da democracia entre 
dois dos mais emblemáticos dissidentes da Europa: o dramaturgo 
e presidente checo Václav Havel e o pensador político polaco 
Adam Michnik.

Professor of Sociology and Liberal Studies and founding director 
of the Transregional Center for Democratic Studies at the New 
School for Social Research in New York. Two of her books are 
closely related to the subject of theatre. Performative Democracy 
(Paradigm, 2009) examines a potential in political life that 
easily escapes theorists, the indigenously inspired enacting 
of democracy by citizens, and identifies the conditions for 
performativity in public life. An Uncanny Era (Yale University 
Press, 2014) presents post-revolutionary conversations on 
the precariousness of democracy between Europe’s two most 
emblematic former dissidents: Czech playwright and president 
Václav Havel and Polish political thinker Adam Michnik.

Professora na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Entre 2005-17, ensinou na Escola Superior de Teatro 
e Cinema, do Instituto Politécnico de Lisboa. Colabora 
com o Teatro Cão Solteiro desde 2013 e com o Teatro 
Nacional São João desde 2017. É autora de The Ordeals 
of Interpretation (2020) e coautora de O Desensino da 
Arte (com Marta Cordeiro e Marisa F. Falcón, no prelo), 
tendo igualmente publicado artigos sobre o Teatro Praga, 
Teatro Cão Solteiro, Sónia Baptista, entre outros criadores. 
Cocoordena o Clube Espectador da Faculdade de Letras 
(em parceria com Rua das Gaivotas 6 e o Teatro do Bairro 
Alto). Coedita o site de poesia e crítica Jogos Florais. Nos 
tempos livres, criou o site www.adoptareacolher.pt e  
publicou Adopção Tardia (FFMS, 2020). Encontra-se a 
escrever um muito adiado livro sobre lisonja e Shakespeare. 

Professor at the Faculty of Arts of the University of Lisbon 
(FLUL). Between 2005 and 2017 she taught at the Escola 
Superior de Teatro e Cinema in Instituto Politécnico de 
Lisboa. She has been a collaborator with Cão Solteiro 
since 2013 and with Teatro Nacional São João since 2017. 
She authored The Ordeals of Interpretation (2020) and co- 
-authored O  Desensino da Arte (with Marta Cordeiro and 
Marisa F. Falcón, forthcoming), and published several articles 
on Teatro Praga, Teatro Cão Solteiro, Sónia Baptista, among 
other creators. She co-coordinates the Clube Espectador 
at the FLUL (in collaboration with Rua das Gaivotas 6 and 
Teatro do Bairro Alto), and co-edits Jogos Florais, a website 
dedicated to poetry and criticism. In her free time, she 
created the website www.adoptareacolher.pt and published 
Adopção Tardia (FFMS, 2020). She is currently writing a long 
overdue book on flattery in Shakespeare.

ELZBIETA MATYNIA

MARIA SEQUEIRA MENDES

http://www.adoptareacolher.pt
http://www.adoptareacolher.pt




TEATRO SÃO JOÃO | SALÃO NOBRE   
22 OUTUBRO /OCTOBER 2021 – 27 MARÇO /MARCH 2022
QUA-SÁB /WED-SAT 14:00-19:00 /2PM-7PM DOM /SUN 14:00-17:00 /2PM-5PM

Quantas histórias cabem na história do Teatro São João? De quantos objetos, sons, 
imagens e palavras precisamos para as narrar? E pode um só dispositivo cenográfico 
contê-las e contá-las? Se “nada aconteceu até ter sido contado”, como nos lembra 
Virginia Woolf, 10 Atos 100 Anos, a exposição que fecha oficialmente as comemorações 
do Centenário, faz prova de vida de um edifício e dos seus múltiplos usos. O Salão 
Nobre, lugar de festa e de protocolo, acolhe um contentor de memória em forma de 
parede serpenteada. Nas suas dobras – que evocam as cortinas de cena, mas também 
a feição sinuosa do ato de rememorar – desfilam 10 momentos marcantes dos 100 
anos deste monumento nacional. Do incêndio do “velho” Real Teatro ao “novo” São 
João de Marques da Silva, do São João Cine à aquisição do edifício pelo Estado, do 
restauro de João Carreira à “invenção” de um Teatro Nacional por Ricardo Pais. 
Entrevistas em áudio e vídeo, projetos de arquitetura, cartazes, figurinos, fotografias 
de cena, filmes, a cadeira n.º 22, o camarote n.º 8. Vestígios materiais e vivenciais que 
revelam um Teatro que todos julgávamos conhecer. Contem-nos como foi, temos um 
enorme passado pela frente.

How many stories are contained in the history of the Teatro São João? How many 
objects, sounds, pictures and words do we need in order to tell them? And can a 
single stage set contain and tell them all?  If “nothing has really happened until it 
has been described”, as Virginia Woolf tells us, 10 Acts 100 Years, the exhibition that 
brings to a close our Centenary celebrations, provides abundant proof of life for a 
building and its manifold uses. The Grand Hall, that place of festivity and protocol, 
hosts a memory container in the form of an undulating wall. Across its folds – 
evocative of stage curtains, as well as of the winding paths of remembrance – parade 
10 major moments in the 100 years of this national monument. From the fire that 
destroyed the “old” Real Teatro to the “new” São João by architect Marques da Silva, 
from the São João Cine to the purchase of the edifice by the Portuguese State, from 
its renovation by architect João Carreira to Ricardo Pais’ “invention” of a National 
Theatre. Audio and video interviews, architectural plans, posters, costumes, stage 
photographs, films, chair 22, box 8. Material and experiential vestiges of a Theatre we 
all thought we knew. Tell us how it was; we have a huge past in front of us. 

EXPOSIÇÃO /EXHIBITION

CURADORIA /CURATORSHIP 
GABRIELLA CASELLA
DESIGN 
FRANCISCO PROVIDÊNCIA
ORGANIZAÇÃO /ORGANISATION 
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
EM PARCERIA COM /IN PARTNERSHIP WITH  
MUSEU NACIONAL DO TEATRO E DA DANÇA

APOIO /SUPPORT 
FUNDAÇÃO MARQUES DA SILVA 
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO – ARQUIVO HISTÓRICO 
FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICAENTRADA GRATUITA /FREE ENTRANCE

10 ATOS 100 ANOS /10 ACTS 100 YEARS 



TEATRO SÃO JOÃO    
22-24 OUT /OCT PRÉ-APRESENTAÇÃO (I E II ATOS)  
PRE-PRESENTATION (ACTS I AND II)
SEX /FRI  22:00 /10PM | SÁB /SAT 19:00 /7PM  DOM /SUN 16:00 /4PM 

6-20 NOV ESTREIA /PREMIERE
QUA-SÁB /WED-SAT 19:00 /7PM  DOM /SUN 16:00 /4PM

Concluídas as obras de reabilitação do interior do São João, prosseguimos 
caminho aos ombros de gigantes. É do alto de O Rei Lear, de William 
Shakespeare, que vislumbramos a curva de um tempo pós-Centenário. Num 
palco novinho em folha e com um clássico de sempre, amplificado por uma 
nova tradução de António M. Feijó, Nuno Cardoso dirige em Lear um elenco 
que combina atores da nossa companhia quase residente com outros que aqui 
fizeram história. Esta articulação de tempos e memórias aprofunda-se através 
de um gesto de encenação: a reutilização de equipamentos técnicos e de cena, 
adereços e figurinos de anteriores produções do São João. Lear encena o conflito 
geracional e a falta de solidariedade na família, a cegueira nas relações de amor 
e de poder. Stanley Cavell, em O Repúdio do Conhecimento, livro que lançámos 
na coleção Empilhadora, refere “a confusão da política com o amor” como o 
centro da peça. Ao trocar poder puro por amor ambíguo, Lear abre caminho à 
tragédia, que assume aqui uma forma furiosamente política. Consequências? 
“A política torna-se privada e por isso desaparece, deixando o poder ao serviço 
do ódio.” Tudo começa por uma palavra, um “nada” que tudo questiona. 

Now that the interior renovation works of the Teatro São João have come to an 
end, we continue along our path on the shoulders of giants. From the heights of 
King Lear, by William Shakespeare, we discern the curve of a post-Centenary 
time. On a brand-new stage, director Nuno Cardoso combines an evergreen 
classic, amplified by a new translation by António M. Feijó, with a cast that 
brings together actors from our almost resident company and others that once 
made history here. This combination of times and memories is further enriched 
by a staging gesture: the reuse of technical and scenic equipment, props 
and costumes from previous São João productions. Lear brings to the stage 
generational conflict and lack of solidarity in the family, as well as blindness 
in relationships ruled by love and power. In his Disowning Knowledge, one of 
the titles in our Empilhadora book collection, Stanley Cavell states that the 
“confusion of politics with love” lies at the heart of the play. By exchanging 
pure power for ambiguous love, Lear ushers in tragedy, which here takes on a 
ferociously political form. The consequences of this? “Politics becomes private, 
and so vanishes, with power left to serve hatred.” Everything begins with a 
word, a “nothing” that brings everything into question. 
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Canas de Senhorim, 1970. Diretor artístico do Teatro 
Nacional São João desde fevereiro de 2019. Em 1994, foi 
cofundador do coletivo Visões Úteis, onde se estreou como 
encenador. No TNSJ, encenou O Despertar da Primavera, 
de Frank Wedekind (2004), Plasticina, de Vassili Sigarev 
(2006), e Woyzeck, de Georg Büchner (2005). Com  
A Morte de Danton, de Büchner (2019), assina a sua primeira 
encenação enquanto diretor artístico do São João, a que se 
seguiria, em 2020, Castro, de António Ferreira, O Balcão, de 
Jean Genet, e em 2021, Espectros, de Henrik Ibsen. Entre 1998 
e 2003, assegurou a direção artística do Auditório Nacional 
Carlos Alberto e, entre 2003-07, do Teatro Carlos Alberto, 
integrado já na estrutura do TNSJ. Em 2007, assume a direção 
artística do Ao Cabo Teatro, cargo que manteve até 2018. 
Para esta companhia, encenou inúmeros espetáculos, com 
textos de autores como Sófocles, Ésquilo, Racine, Molière, 
Tchékhov, Ibsen, Eugene O’Neill, Tennessee Williams, Friedrich 
Dürrenmatt, Sarah Kane, Lars Norén, Marius von Mayenburg, 
entre outros. Platónov (2008) foi eleito o melhor espetáculo do 
ano pelo jornal Público, obtendo também uma menção honrosa 
da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro. Demónios, de 
Lars Norén, recebeu o Prémio Autores 2016 da SPA, na categoria 
de Melhor Espetáculo.

Canas de Senhorim, 1970. Artistic director of the Teatro 
Nacional São João since February 2019. In 1994, he co-founded 
the Visões Úteis group, within which he began working as 
stage director. At the TNSJ, he staged Frank Wedekind’s 
Spring Awakening (2004), Georg Büchner’s Woyzeck (2005), 
and Vassily Sigarev’s Plasticine (2006). Already as its artistic 
director, he staged, in 2020, Castro, by António Ferreira, The 
Balcony, by Jean Genet, and in 2021, Ghosts, by Henrik Ibsen. 
From 1998 to 2003, he was artistic director of Auditório 
Nacional Carlos Alberto and, between 2003 and 2007, fulfilled 
the same role at Teatro Carlos Alberto, then already a part of 
the TNSJ structure. In 2001, he co-founded Ao Cabo Teatro, of 
which he was artistic director until 2018. For this company he 
staged many shows, with texts by such authors as Sophocles, 
Aeschylus, Racine, Molière, Chekhov, Ibsen, Eugene O’Neill, 
Tennessee Williams, Friedrich Dürrenmatt, Sarah Kane, Lars 
Norén, Marius von Mayenburg, among many others. Platonov 
(2008) was elected the Best Play of the year by the leading 
reference daily newspaper Público, also winning an honourable 
mention by the Portuguese Association of Theatre Critics. Lars 
Norén’s Demons was awarded the SPA 2016 Authors Prize, in 
the category of Best Play. 
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O Teatro Nacional São João é o resultado da iniciativa 
da cidade do Porto. Tanto o Real Teatro de São João, 
destruído por um incêndio em 1908, como o segundo, 
inaugurado a 7 de março de 1920 (hoje, Monumento 
Nacional), foram erguidos por vontade das elites, associações 
e população do Porto. Todos os dias este sentido de pertença 
é renovado, tanto pela forma como o público adere aos 
nossos espetáculos quanto pela relação afetiva que os 
portuenses estabelecem com o seu património.
Tornou-se do país em 1992, ano em que o edifício foi 
adquirido pelo Estado português, conhecendo um profundo 
processo de reabilitação. O Ministério da Cultura criou 
aqui o primeiro Teatro Nacional da era democrática do 
país, peça essencial de uma política de descentralização 
cultural na região do Norte. Rapidamente se afirmou como 
um projeto artístico vibrante e uma estrutura de produção 
teatral de excelência, conjugando a divulgação dos grandes 
repertórios dramáticos, nacional e universal, e a atualidade 
das linguagens de cena.
O TNSJ é hoje também um teatro da Europa. A par de 
uma relação forte com a realidade nacional – outros teatros 
públicos, companhias independentes, artistas, escolas e 
universidades –, o São João criou uma relação de parceria 
curiosa e exigente com o universo do teatro europeu, 
pertencendo à União dos Teatros da Europa, a histórica rede 
de Teatros de Arte fundada por Giorgio Strehler.
Integrando ainda o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro de 
São Bento da Vitória, o TNSJ é sobretudo um palco, isto 
é, uma casa de criação teatral, mas o raio da sua ação é 
amplo, envolvendo projetos dirigidos ao público escolar, 
um programa editorial de reconhecido mérito, um relevante 
serviço documental no âmbito das artes performativas 
e um investimento especial na acessibilidade aos nossos 
espetáculos. Cumprido o primeiro centenário, o TNSJ  
é hoje um teatro de elite para todos.

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
UM TEATRO DA CIDADE, DO PAÍS, DA EUROPA



Teatro Nacional São João is the product of the initiative of the city  
of Porto. Both the original Real Teatro de São João, destroyed 
by fire in 1908, and its reincarnation, which opened on 7 March 
1920 (and is today a National Monument), were built by the elites, 
associations and general population of Porto. That feeling of 
belonging is renewed daily, both through the public’s adhesion to  
our shows and through the love the people of Porto feel for their 
built heritage. 
It became of Portugal in 1992, the year in which the building  
was purchased by the Portuguese State and underwent in-depth 
renovation works. The Ministry of Culture made it the first National 
Theatre of democratic Portugal, an essential part of a policy of 
cultural decentralisation in the country’s North. The TNSJ quickly 
became a vibrant artistic project and a reputed stage production 
structure, combining the divulgation of the most important 
Portuguese and international dramatic works with the latest 
developments in stage art. 
Presently, the TNSJ is also a theatre of Europe. Besides a strong 
relationship with many Portuguese entities – other public theatres, 
independent companies, artists, schools and universities –, it is 
now engaged in an inquisitive and demanding relationship with 
the universe of European theatre, as a member of the Union of the 
Theatres of Europe, the historic Art Theatre network founded by 
Giorgio Strehler.
The TNSJ, which also includes Teatro Carlos Alberto and the São 
Bento da Vitória Monastery, is first and foremost a stage, in other 
words, a house for theatrical creation, but the scope of its action is 
broad, comprising projects aimed at school-age publics, a publishing 
program of recognised merit, a relevant documental source in the 
performing arts field and a special investment in providing easy 
accessibility to all our patrons. Its first centenary accomplished,  
the TNSJ is today an elite theatre for all.

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
A THEATRE OF PORTO, OF PORTUGAL, OF EUROPE



A atividade do TNSJ desdobra-se hoje em vários edifícios, 
implantados em pontos emblemáticos da cidade do Porto. 
Com tipologias diversas, estes espaços concorrem para 
uma caracterização plural deste Teatro Nacional, servindo 
propósitos distintos mas complementares.
Projetado por Marques da Silva e inspirado na arquitetura 
francesa da passagem do século, o centenário São João 
é uma peça notável do património arquitetónico-teatral 
português. De gosto neoclássico, resulta de técnicas 
construtivas modernas, com a utilização de betão e cimento 
na ossatura fundamental e nos revestimentos e ornatos. 
Adquirido pelo Estado no início da década de 1990,  
foi restaurado e remodelado. É hoje o espaço privilegiado  
das produções próprias do TNSJ e de espetáculos teatrais  
que pedem uma carreira mais longa.
Inaugurado em 1897, o Teatro Carlos Alberto evoca 
o rei da Sardenha que se exilou no Porto, instalando-se num 
palacete em cujo jardim este teatro foi edificado. Espaço 
com uma forte presença na memória coletiva da cidade, o 
designado Auditório Nacional Carlos Alberto foi inteiramente 
renovado no início do século XXI, com um projeto de Nuno 
Lacerda Lopes, passando para a esfera do TNSJ. Para além 
de ser hoje a residência do Centro Educativo, o TeCA é 
um ponto de circulação fundamental para a criação teatral 
contemporânea, nacional e internacional.
Edificado nos séculos XVII e XVIII, o Mosteiro de São 
Bento da Vitória é o maior edifício religioso da cidade 
do Porto. Parte expressiva deste Monumento Nacional 
– nomeadamente o magnífico Claustro Nobre – encontra-se  
atribuída ao TNSJ, que aí abriu ao público o seu Centro  
de Documentação e instalou uma exposição permanente de 
cenografias e figurinos. Mais do que uma sala de espetáculos, 
o TNSJ tem no Mosteiro um importante espaço de 
experimentação e ensaio, promovendo ainda visitas guiadas 
que integram a Igreja de São Bento da Vitória, espaço de 
grande riqueza arquitetónica e ornamental.

UM TEATRO, TRÊS CASAS



Currently, the activities of the TNSJ take place in several buildings, 
on emblematic areas of Porto. Quite different from one another, these 
spaces contribute towards the plural quality of this National Theatre, 
fulfilling distinct but complementary purposes.
Designed by Marques da Silva, who drew inspiration from French 
architecture of the late 1800s and early 1900s, the centenary São 
João is a remarkable piece of Portuguese theatrical-architectural 
heritage. This Neoclassical building was made with modern 
construction techniques, employing concrete and cement mortars 
to create its basic structure as well as its exterior finishes and 
decorations. Purchased by the Portuguese State in the early 1990, 
it was then restored and refurbished. Today, it hosts the TNSJ 
productions, as well as shows from other major theatres. 
Inaugurated in 1897, Teatro Carlos Alberto was named after 
the exiled Sardinian king who had come to live in a mansion in Porto, 
in whose garden the theatre was built. A space with a strong presence 
in the city’s collective memory, TeCA (which was known as Auditório 
Nacional Carlos Alberto) was, in the early 2000s, the subject of a full 
renovation, in accordance with a project by Nuno Lacerda Lopes, 
and placed under the management of the TNSJ. Besides hosting our 
Educational Centre, TeCA is also a privileged platform for several 
Portuguese and foreign stage productions. 
Built during the 17th and 18th centuries, the São Bento da 
Vitória Monastery is the largest religious edifice in Porto. An 
important part of this National Monument – namely its magnificent 
Main Cloister – is managed by the TNSJ, whose Documentation 
Centre is now placed in it, as well as a permanent exhibition of stage 
designs and costumes. More than a performance hall, the Monastery 
offers the TNSJ a major space for experimentation and rehearsal, as 
well as providing guided tours to the São Bento da Vitória Church,  
a building of great architectural and ornamental beauty.

ONE THEATRE, THREE HOUSES
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