MACBETH
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

2 DE MARÇO 2018
21H00
“É um punhal que eu vejo à minha frente? E o punho, quer a minha mão? Vá, toma-a.” A imaginação perigosa de Macbeth regressa ao palco do
São João, depois de uma temporada de sucessivas lotações esgotadas em meados de 2017. Num cenário fantasmático e temperamental – máquina
de cortinas que se fecha como um “cubículo de anseios descarados” e se expande como um salão, charneca ou floresta –, desencadeia-se a
tragédia desse casal unido por um nome que, ambicionando conquistar e subjugar o futuro, fica cativo do próprio tempo. João Reis lidera um elenco
de atores que se têm distinguido nas produções do TNSJ dos últimos anos e que dão corpo a um espetáculo que começa por desacelerar o nosso
tempo, o tempo do espectador, para em seguida nos lançar no epicentro de um infernal redemoinho. Nas palavras de Nuno Carinhas, assistir
a Macbeth deveria equivaler a “passar a mão pelo dorso de um crocodilo saído da água”. Ritos maléficos, prenúncios, noites sangrentas, insónias,
fantasmas: bem-vindos à mais maligna, enigmática e talvez sublime tragédia de William Shakespeare.

FICHA ARTÍSTICA
de William Shakespeare
encenação Nuno Carinhas
tradução Daniel Jonas
cenografia e figurinos Nuno Carinhas
dramaturgia Nuno Carinhas, Pedro Sobrado
desenho de luz Nuno Meira
desenho de som Francisco Leal
desenho de lutas Miguel Andrade Gomes
preparação vocal e elocução João Henriques
assistência de encenação Mafalda Lencastre
interpretação Diana Sá, Emília Silvestre, Joana Carvalho, João Cardoso, João Castro, João Reis, Jorge Mota, Paulo Calatré, Paulo Freixinho, Sara
Barros Leitão
produção TNSJ
M/ 12
Duração: 135 MINUTOS

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.

Preços:
Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT

PLATEIA

1º BALCÃO

2º BALCÃO

14,00 €
15,50 €
16,00 €

10,00 €
11,50 €
12,00 €

8,00 €
9,50 €
10,00 €

BILHETES LIMITADOS.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018

INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome dos acompanhantes, indicação dos lugares pretendido e contacto móvel.

PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições -22 de fevereiro):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

