
 

 

           

 
  

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao Teatro Nacional São João. 

Denominado originalmente como Real Teatro de São João, a sua primitiva edificação foi erguida em 1794 por determinação de Francisco de Almada e 

Mendonça, com projeto do arquiteto italiano Vicente Mazzoneschi, que havia sido cenógrafo do Teatro de São Carlos em Lisboa. Foi inaugurado com a 
comédia "A Vivandeira" a 13 de Maio de 1798, com o intuito de assinalar o aniversário do príncipe D. João (futuro D. João VI), motivo este por que, nos 
primeiros tempos, ainda lhe deram o nome de Teatro do Príncipe. 

A estrutura interior do original Real Teatro de São João era semelhante à do Teatro de São Carlos, e a sua composição próxima dos teatros de tipo 
italiano que, na época, se tinham estabelecido como regra de sucesso. 

Em 11 de Abril de 1908 um violento incêndio destruiu completamente o edifício. 

Sem se conformar com a perda, logo uma comissão se constituiu para a sua reconstrução, que teve início em 1911, com projeto de Marques da Silva. 
Foi inaugurado a 7 de Março de 1920. E foi adquirido pelo Estado português em 1992, sendo submetido a obras de restauro entre 1993 e 1995. 

Hoje, o edifício totalmente reconstruído é um dos principais edifícios da cidade, sendo local de realização dos principais espetáculos culturais da 
cidade. Em 2012, o teatro foi reclassificado como monumento nacional.  

A visita guiada ao Teatro São João, o centenário e reabilitado monumento nacional projetado por Marques da Silva, oferece um olhar íntimo do 
edifício, incluindo as suas salas de espetáculos e ensaios, camarins e áreas técnicas 

 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 3 abril 
 

 
 

Crianças até 
10 anos 

ADULTOS E 
CRIANÇAS > 11 ANOS 

 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) Gratuito 4,00 € 

Funcionários Grupo Altice no ativo:  5,50 € 

Não Sócios Clube PT gratuito 6,00 € 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
10H15 

PRAÇA DA BATALHA 
4000-102 PORTO 

 

INSCRIÇÕES : 
 Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt  indicando: 

nome, número de sócio (número de funcionário), nome de todos os participantes e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS  (até à data limite das inscrições - 3 de abril) 
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. 
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