“nathan, o sábio”
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

23 DE MARÇO 2018
21H00
Da Companhia de Teatro de Almada e pela mão de Rodrigo Francisco chega-nos um clássico da dramaturgia mundial nunca antes produzido no nosso país: Nathan, O Sábio
(1779), de G.E. Lessing, principal representante do pensamento e da literatura das Luzes na Alemanha. Acima de tudo, um espírito universal. Escrita na sequência de uma
violenta polémica que envolveu representantes das várias correntes do cristianismo, Nathan, O Sábio expande o problema religioso para lá das fronteiras do mundo cristão.
Lessing opta por projetar a ação contra o pano de fundo histórico da Terceira Cruzada, no final do séc. XII, numa Jerusalém acabada de conquistar pelo muçulmano Saladino.
Recha, filha adotiva do judeu Nathan, e um cavaleiro cristão condenado à morte revelam-se irmãos, ambos filhos do muçulmano Assad, irmão mais novo do sultão. A célebre
parábola dos três anéis, extraída do Decameron, que Nathan partilha com Saladino vem aprofundar a dimensão alegórica da peça de Lessing, que aponta para a origem comum
das três religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islão. Classificada por Goethe como uma das mais altas criações da humanidade, Nathan, O Sábio é o sonho que o teatro
oferece ao mundo de uma existência coletiva fundada nos valores da tolerância e da fraternidade.

FICHA ARTÍSTICA
De: Gotthold Ephraim Lessing
encenação: Rodrigo Francisco
tradução: Yvette K. Centeno
cenografia: Pedro Calapez
figurinos: António Lagarto
desenho de luz: Guilherme Frazão
desenho de som: Miguel Laureano
interpretação: André Gomes, André Pardal, Guilherme Filipe, João Farraia, João Tempera, Leonor Alecrim, Luís Vicente, Maria Rueff, Tânia Guerreiro
produção: Companhia de Teatro de Almada

M/ 12
Duração: 120 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 15 DE MARÇO 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 -15 de MARÇO):
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.

