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Pontos de Escuta

Biblioteca do Público

No LU.CA também podes... 
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Todos os anos, no início de uma 
temporada, começamos de novo.

Alinhamos o pensamento a olhar para  
as crianças e para os jovens e construímos  
o nosso programa. É um processo delicado  
e dedicado que procura ampliar o conhecimento 
e a fruição através de experiências ricas, 
pensadas em conjunto com artistas, autores, 
escritores, mediadores, entre outros. E porque 
os assuntos da vida ativa dos adultos se 
cruzam, por consequência, com a vida das  
crianças, há temas que não podemos contornar.

Entre o fim de setembro e o início de 
outubro fazemos um ciclo dedicado às eleições. 
Isto acontece porque há eleições legislativas 
em Portugal e este é um assunto importante 
e que nos é querido - o momento em que 
podemos escolher livremente. 

Sentimos que é nosso dever, enquanto 
instituição cultural vocacionada para a progra-
mação para as idades mais jovens, contribuir 
para sensibilizar, esclarecer e discutir porque 
é que a escolha e a participação de todos  
é importante para o presente e para o futuro.

Começar de Novo11



No último quadrimestre do ano civil 
é também o momento em que apresentamos  
o espetáculo mais acessível que conseguimos. 
Em Aldebarã todas as apresentações serão 
descontraídas, há atores com deficiências 
auditiva e folhas de sala em braille. Tudo 
isto num espetáculo que é uma viagem ao 
desconhecido, que explora questões como  
a alteridade, a diversidade e a construção  
de uma nova linguagem, comum a todos.

Entre espetáculos de dança contempo-
rânea, de teatro e de teatro musical, sessões de 
curtas de animação, miniconferência, leituras 
encenadas, oficinas e visitas vamos chegar ao 
fim de dezembro num abrir e fechar de olhos. 
Mais uma vez, como se fosse magia, o fim do 
ano dará inicio a um outro, novo.

Não nos percamos de vista, por muito 
tempo. Até já!

Susana Menezes, diretora artística
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Este ciclo procura esclarecer, motivar 
interesse e inventar zonas de conversa e 
discussão com o público mais jovem sobre  
uma matéria que implica com todos – as Eleições. 
Para que é que servem as eleições, em teoria 
até já sabemos mas a sua importância parece 
não se ver refletida no momento em que 
somos chamados a votar, ou seja, a escolher. 
Por acharmos que faltam espaços de dialogo 
e de explicação e discussão sobre o valor e a 
importância do ato eleitoral e a sua relevância 
para o nosso futuro, passamos à pratica.

Através de diferentes formatos, 
procuramos fazer um programa 
que não privilegia, não ataca, não 
defende, nem escolhe mas explica. 
Todos são importantes para o 
futuro de todos.

Ciclo Eleições

21 set – 6 out

 

19



Ciclo Eleições Sobre a Democracia Representativa

e escolhem. Claro que isto tem uma escala 
muito maior dado que estamos a falar de  
um país e das decisões que se tomam para  
o futuro desse mesmo país ou este mesmo país.

(...) Votar é muito importante porque 
através do voto dizemos o que achamos 
ou pelo menos escolhemos entre os vários 
candidatos qual é o que nos representa 
melhor.

in "Como pode ser a democracia", 
Equipo Plantel, Orfeu Negro, 2017

Sobre a Democracia 
Representativa 

A democracia representativa que é  
o sistema politico que existe no nosso país,  
é feita por todos, para que depois quase todos 
estejam de acordo com quase tudo.

«É por isso que se organizam eleições. 
Os que pensam da mesma maneira, ou de 
forma parecida, juntam-se. Os que têm outras 
opiniões fazem o mesmo. Cada grupo forma 
um partido político. E idealmente os diferentes 
partidos políticos representam o que todo  
o país pensa, quer e deseja.

Com os seus programas, os partidos 
apresentam-se a todos para verem quem  
é o eleito para governar. E, então há eleições…

Todos têm de participar. Todos têm de 
votar. Em Portugal podes votar a partir dos  
18 anos.

Há pessoas que pensam de uma forma, 
outras de outra forma. As pessoas que votam 
ouvem bem os argumentos de cada um  

20 21



Francisca Cortesão

Sérgio Nascimento

Isabel Minhós
Música
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M/6 
60 min 
€3

Música

Mais Alto!  
Concerto Pré-eleitoral

Francisca Cortesão 
Sérgio Nascimento 
Isabel Minhós

Música 
21 setembro: 18h 
 
 

Num domingo de eleições saímos de casa 
assobiando para pôr uma cruzinha num papel.

O lugar onde escolhemos marcar esta 
cruzinha não é um lugar qualquer: é lá que 
moram muitos dos nossos pensamentos, 
preocupações, projetos, entusiasmos.  
Coisas que não queremos perder ou coisas que 
queremos muito mudar, que queremos mais.

Muitas vezes, ao nosso lado, estavam  
as canções a dizer tudo isto que queremos.

Num domingo de eleições, saímos  
de casa assobiando e este pode não ser um 
assobio qualquer: nesta melodia é possível 
que caibam alguns dos nossos sonhos  
(ou os sonhos de uma multidão).

Este vai ser um concerto pré-eleitoral 
para celebrar o poder da música. A música 
pode mudar o mundo? O mundo faz mudar  
a música? O que diz a música sobre os 
projetos das pessoas? Este vai ser um 
concerto em viagem, pelo tempo e pelo 
espaço, para descobrir algumas das músicas 
que nos juntaram e que precisámos de cantar 
(bem alto!) para nos fazermos ouvir.

Mais Alto!24 25



Selecção de músicas: Isabel Minhós,  
Sérgio Nascimento e Francisca Cortesão 
Voz, guitarra, ukulele, banjo: Francisca Cortesão 
Bateria e percussão, voz: Sérgio Nascimento: 
Comentários: Isabel Minhós

Música Mais Alto!

Francisca Cortesão 
Compositora, guitarrista e voz principal de Minta 
& The Brook Trout, faz também parte dos They’re 
Heading West. Ao vivo, toca regulamente com 
Bruno Pernadas, Mão Verde (projeto de música para 
crianças da rapper Capicua e do guitarrista Pedro 
Geraldes) e Lena D’Água.

Sérgio Nascimento 
Baterista e produtor, começou o seu percurso em 
meados dos anos 90 como membro dos Peste & 
Sida. Faz parte dos Assessores, a banda de Sérgio 
Godinho, desde o início da década de 2000. Ao vivo 
acompanha David Fonseca, Sérgio Godinho, e 
Lena D’Água. Juntamente com Francisca Cortesão, 
Mariana Ricardo e João Correia, faz parte dos 
They’re Heading West.

Isabel Minhós 
Autora e editora, é uma das fundadoras da editora 
Planeta Tangerina. Escreveu dezenas de livros, 
sobretudo álbuns ilustrados, entre os quais  
“Pê de Pai”, “Quando eu nasci” ou “Daqui ninguém 
passa”. Nos últimos anos, também tem escrito 
alguns livros de não ficção, como “Cá Dentro, Guia 
para descobrir o cérebro” ou “Atlas das viagens  
e dos exploradores”. Muitos dos seus livros estão 
traduzidos noutros países.

Estão 

a ouvir, 

ou é  preciso 
pôr mais 

alto?

26 27



Baile 

de Discos

Pedidos 

Tânia AfonsoMúsica
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Baile de Discos Pedidos

M/3 
120 min 
€2

Baile de  
Discos Pedidos (Dj set)

Tânia Afonso

Festa  
22 setembro: 16h30 

Recuperando os antigos bailes que 
aconteciam nos teatros de Lisboa e também 
no LU.CA, vamos transformar a plateia 
numa grande pista de dança. Neste baile 
de domingo à tarde vamos ter espaço para 
dançar com os pais e amigos, com os vizinhos 
e até sozinhos ao som de músicas que todos 
puderam escolher. O resultado será uma 
sessão continua de música pedida para  
o ritmo da dança. Que melhor forma é que  
há de recomeçar uma temporada?

Open Call
Até dia 15 de setembro diz-nos quais  

as tuas três músicas favoritas e que queres 
mesmo ouvir no baile. 

Envia-nos um email para  
info@lucateatroluisdecamoes.pt com o teu 
nome, o nome das músicas e dos seus autores.

Festa30 31



Trienal de Arquitectura de LisboaVisitas
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Visitas Open House

M/6 
40 min 

Entrada livre.  
Levantamento de bilhetes a partir das 9h30  
na bilheteira do teatro.

Open House 
Trienal de Arquitectura  
de Lisboa

Visitas 
21 e 22 setembro: 10h–15h

A 21 e 22 de Setembro,  
o Open House Lisboa tem o 
prazer de receber-vos em casa. 
Ou melhor... em casas. Este ano, 
são cerca de 50 os espaços e 
os percursos para conhecer 
gratuitamente. A 8ª edição dá-lhe 
acesso a uma Lisboa sem centro.

O LU.CA volta a celebrar a 
arquitetura com visitas gratuitas 
ao Teatro entre as 10h e as 15h. 
A entrada é feita por ordem de 
chegada e as visitas têm duração 
aproximada de 40 min.

34 35



Catarina Requeijo 

Inês Barahona

O�cina

©
  F

re
de

ri
ck

 R
os

e



Sugerido para +8 anos 
120 min 
€2

Lotação limitada.  
Necessário inscrição prévia através do email 
bilheteira@lucateatroluidecamoes.pt

Obrigatória a participação de um adulto.

É bom mandar?
 
Catarina Requeijo 
Inês Barahona 
 
Oficina  
25 a 29 setembro 
 
Escolas 
25, 26, 27 setembro: 10h30 
Famílias 
28 setembro: 16h30 
29 setembro: 11h30, 16h30

Pensada para crianças que não têm 
ainda direito ao voto, esta oficina é um 
convite para nos sentarmos à mesa, discutir, 
conspirar e comer, com uma ementa de pratos 
politicamente apetitosos, que nos deixam 
experimentar diferentes formas de governo 
e personagens saídas de todo o mundo e de 
todos os tempos.

Nesta oficina, vamos tentar encontrar 
respostas para uma série de perguntas:  
Será que todos sabemos mandar? Mas quem 
decide? E como? O que é a política? Quem 
inventa as leis? Para que servem? É fácil 
ser justo? A família é um governo ou um 
desgoverno? E quem manda em casa?

Decidindo cada passo do nosso percurso 
em assembleias instantâneas, iremos ouvir 
histórias e experimentar o teatro da política. 
Vamos a votos?

Conceção e orientação: Catarina Requeijo  
e Inês Barahona

Oficina criada em 2009, para o Maria Matos 
Teatro Municipal.

Oficina É bom mandar?38 39



Miniconferência

Rui Tavares



Miniconferência Miniconferência sobre Democracia

Sugerido para +10 anos 
45 min (com debate aberto ao publico) 
€2

Miniconferência  
sobre Democracia

Rui Tavares

Miniconferência  
27 e 28 setembro

Escolas  
27 setembro: 14h30 
Famílias 
28 setembro: 14h30

Através de miniconferências ancoradas 
no universo da não-ficção, procuraremos 
apresentar o mundo e os seus discursos ao 
público mais jovem. Conceitos complexos  
e assuntos difíceis com que nos cruzamos no 
quotidiano serão habilmente desconstruídos. 
Tudo isto, como sugere Marcel Proust, porque 
queremos que a grande viagem da descoberta 
nos leve a ver antigas e novas paisagens com  
um olhar curioso. E, assim, velhas interrogações 
se tornam novas.

Numa época de eleições há assuntos 
incontornáveis como por exemplo o que é  
a Democracia representativa como funciona  
e o que ela representa no quadro da participação 
social sobre as decisões para um país.

Convidamos Rui Tavares, historiador,  
político, professor e pai a falar sobre este 
assunto.

No final, como habitualmente, há  
espaço para trocar ideias, fazer perguntas  
e ouvir respostas.

42 43



Miguel Fragata

Leituras

Encenadas
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Leituras Encenadas Leituras de uma Biblioteca Espetacular

 
Sugerido para +3 anos 
35 min  
€1

Entrepiso.  
Lotação limitada ao espaço

Leituras de uma 
Biblioteca Espetacular

Miguel Fragata

Leituras Encenadas  
3 a 6 outubro

Famílias: 
3 e 4 outubro: 10h30 
Escolas: 
6 outubro: 11h30

Nesta sessão de leituras, Miguel 
Fragata traz para o palanque a sua relação 
de confiança e autoridade, de liberdade e 
disciplina, de obediência e retórica que tem 
com Vitória, a sua filha. É que, por vezes, 
a relação entre pais e filhos pode ser um 
retrato de “É Assim a Ditadura”, embora possa 
também ser um bom estudo para pensarmos 
“Como Pode Ser a Democracia”.

Mas uma coisa é certa: as eleições 
estão aí à porta, é preciso decidir e “Daqui 
Ninguém Passa!”.

Livros:

É Assim a Ditadura  
Ed. Orfeu Mini, Equipo Plantel e Mikel Casal

Como Pode Ser a Democracia  
Ed. Orfeu Mini, Equipo Plantel e Marta Pina

Daqui Ninguém Passa! 
Ed. Planeta Tangerina, Isabel Minhós Martins  
e Bernardo P. Carvalho

46 47



M
árcia Lança

Dança
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Dança

M/3 
30 min

Escolas  
€3 < 18 anos 
€1 escolas TEIP 
acompanhantes isentos

Famílias 
€3 < 18 anos  
€7 > 18 anos 
[descontos aplicáveis]

Dentro do Coração
Márcia Lança

Dança  
12 a 20 outubro

Escolas 
16 e 18 outubro: 10h30 
17 outubro: 10h30, 14h30 
Famílias  
12 e 19 outubro: 16h30,  
13 e 20 outubro: 11h30, 16h30

A sessão de dia 20 de outubro das 11h30  
é descontraída.

 A sessão de dia 13 de outubro tem conversa  
após o espetáculo  .

Dentro do Coração

“Mãe, o que há dentro do coração?”, 
perguntou-me um dia a minha filha. Passei os 
dias seguintes a tentar responder, não queria 
dizer-lhe apenas que o coração é um músculo 
que bombeia sangue para todo o corpo.  
Os meus lábios tremiam ao imaginar a cara de 
desilusão dela ao ouvir esta resposta. Parecia 
uma resposta demasiado simples, reduzir o 
coração a um músculo, que coisa mais sem 
graça. E as flechas do Cupido? E o coração 
da Branca de Neve? E a felicidade? O amor? 
A dor? Essas coisas também estão dentro do 
coração, não estão? Como pode um simples 
músculo que bombeia sangue ter dado origem 
a tantas histórias de amor, vingança, inveja, 
ciúme, dor, angustia e desejo? 

Um espetáculo de dança que cria um 
imaginário variado e complexo dentro do 
coração de cada um.

50 51



Direção Artística: Márcia Lança
Cocriação e performance: Ana Madureira
Apoio dramatúrgico: Carolina Campos
Luz: Daniel Worm
Cenário: Rita Carmo
Música: Nuno Morão
Ilustração: Gonçalo Antunes
Produção: VAGAR / Daniela Ribeiro
Produção executiva: Liliana Baroni
Coprodução: LU.CA – Teatro Luís de Camões
Residências: Estúdios Victor Córdon, CAL,  
Polo Gaivotas, Companhia Olga Roriz, 
Largo Residências
Apoio: Fiequimetal / CGTP-IN

Dança Dentro do Coração

Mãe,

o que há dentro 

do coração?
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Catarina Requeijo 

Manuela Pedroso

O�cina
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Oficina Uma Mesa é uma Mesa

1º e 2º ano: 90 min 
3º e 4º ano: 120 min 
€60 por grupo escolar

Lotação limitada.  
Necessário inscrição prévia através do email  
escolas@lucateatroluidecamoes.pt

Uma Mesa é uma Mesa
Catarina Requeijo  
Manuela Pedroso

Oficina nas Escolas 
30 e 31 outubro

1º ano 
30 outubro: 10h30 
2º ano  
31 outubro: 14h30 
3º ano  
30 outubro: 14h30 
4º ano  
31 outubro: 10h30

Nesta oficina o grande desafio é levar 
as crianças a olhar de novo para este objeto 
do quotidiano a mesa. Através de exercícios 
de expressão dramática, propomos diferentes 
abordagens à mesa, nas suas dimensões 
funcionais e simbólica: o que é a mesa e o que 
pode vir a ser. Exploramos também a relação 
do corpo e dos corpos com este objeto,  
e a relação deste com o espaço e com outros 
objetos (alguns evidentes, como a cadeira, 
outros improváveis como um estetoscópio).

É um oportunidade para refletir sobre  
a possibilidade de construir diferentes olhares 
e reflexões sobre um mesmo enunciado, 
combatendo a ideia da existência de uma 
interpretação única.

Esta proposta pretende ainda deixar 
pistas de trabalho que possam ser continuadas 
pelos professores.

56 57



Ricardo Vaz Trindade

Teatro
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Teatro O que veem as Nuvens?

M/6 
Sugerido para +8 anos 
40 min (com conversa) 

Lotação limitada a 20 participantes por sessão.  
As crianças devem ser acompanhadas por  
um adulto. 

€3 < 18 anos 
€7 > 18 anos 
[descontos aplicáveis]

O que veem as Nuvens?
Ricardo Vaz Trindade 
Parceria com o festival Temps d’Images

Teatro

Famílias 
2 e 3 novembro: 14h30, 16h30, 18h30

Certamente já olhaste para 
as nuvens deitado numa colina, 
pela janela do carro numa viagem 
longa, ou enquanto esperavas 
sentado num muro. E certamente 
já viste coisas nas nuvens que 
as nuvens não são: cabeças 
de cão, dragões com caudas 
espinhosas, corações, ou a letra 
pela qual o teu nome começa. 
O que provavelmente nunca te 
perguntaste é o que veem as 
nuvens, como veem, e que coisas 
veem em nós que nós não somos.

60 61



Deitados no palco, pomos os olhos 
num espetáculo ainda em construção. 
Assumimos o papel das nuvens e depois de 
vermos tudo, sentamo-nos com os atores e 
autores para juntos se definir o espetáculo que 
será apresentado no futuro. Um espetáculo 
instalação, com uma componente laboratorial 
associada que permite ao público participar 
num trabalho ainda em processo criativo.

Direção Artística: Ricardo Vaz Trindade 
Dramaturgia: Joana Bértholo, Keli Freitas,  
Lígia Soares, Nuno Camarneiro, Rui Pina Coelho 
Interpretação: Cláudia Gaiolas,  
Ricardo Vaz Trindade 
Realização de Vídeo: João Vladimiro 
Música: Luís Fernandes 
Técnicos de Luz e Palco: Luís Balola, Joana Pessoa 
Direção Técnica e Desenho de Luz:  
Cristóvão Cunha 
Espaço Cénico: Ricardo Vaz Trindade 
Coprodução: Temps d'Image 
Apoio: Inestética Companhia Teatral, Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

que 

as 
não são

Certamente

já viste  coisas nas nuvens

Teatro O que veem as Nuvens?62 63



Catarina Requeijo

Teatro
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Teatro

Mesa
Catarina Requeijo

Teatro 
6 a 17 novembro

Escolas  
6, 7, 8, 13, 14 e 15 novembro: 10h30 
Famílias 
9 e 16 novembro às 16h30  
10 e 17 novembro: 11h30, 16h30

A sessão de dia 17 de outubro  
das 11h30 é descontraída

M/6 
45 min

Escolas 
€3 < 18 anos 
€1 escolas TEIP 
acompanhantes isentos

Famílias 
€3 < 18 anos 
€7 > 18 anos 
[descontos aplicáveis]
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Mesa: substantivo comum, feminino, 
singular e concreto. Será?

Uma mesa é muito mais do que isso.  
É o lugar de uma infinidade de ações, 
individuais ou coletivas. À mesa escreve-se, 
come-se, conversa-se, desenha-se, opera-se, 
constrói-se, celebra-se, vota-se e ensaia-se.

Há mesas de vários materiais, tamanhos 
e feitios, mas o que mais faz variar este objeto 
é o modo como cada um se relaciona com ele. 
Não há certo nem errado, só diferentes formas 
de olhar. Uma mesa é uma mesa, mas pode 
sempre ser outra coisa!

Tendo como ponto de partida o livro 
“Uma mesa é uma mesa. Será?”, da Planeta 
Tangerina, e as pesquisas realizadas em 
contexto escolar, este espetáculo destinado 
a crianças do 1º ciclo, pretende explorar este 
objeto não só na sua dimensão utilitária, mas 
também nas suas dimensões simbólica e afetiva.

Ao longo do espetáculo, duas personagens 
servem-se da mesa para viajar entre o passado, 
o presente e o futuro, convocando os lugares 
da imaginação e da memória.

Teatro Mesa

Encenação: Catarina Requeijo 
Texto: Catarina Requeijo com excertos de José  
Eduardo Agualusa, Patrick Süskind e Lewis Carroll 
Interpretação: Ana Valente e Victor Yovani  
Cenografia e figurinos: Maria João Castelo 
Desenho de Luz: Vasco Ferreira 
Pesquisa em contexto escolar na área  
da expressão dramática: Catarina Requeijo  
e Manuela Pedroso 
Pesquisa em contexto escolar na área  
da filosofia: Rita Pedro 
Coprodução: Comédias do Minho, Materiais  
Diversos e LU.CA – Teatro Luís de Camões
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Oficina

120 min

Escolas 
€5 alunos do 3ºciclo, M/16 
€3 grupos escolares M/16 
€1  grupos escolares TEIP  M/16 

Educadores 
€10 M/18

Lotação limitada.  
Necessário inscrição prévia através do email  
escolas@lucateatroluidecamoes.pt

Manual prático de como 
fazer uma mala para 
viajar para outro planeta

Marco Paiva 

Oficina 

Escolas 
20 novembro: 10h30 
Educadores 
20 novembro: 17h30

Quanto tempo demoramos  
a chegar a outro planeta através da 
capacidade da nossa imaginação? 
Partimos do espetáculo Aldebarã, 
um espetáculo centrado em questões 
de acessibilidade, para reconhecer 
a importância da imaginação como 
forma de explorar novos espaços.

Esta oficina procura uma nova 
maneira de olhar o mundo e uma 
valorização da riqueza da diferença, 
através da integração da mesma.

Manual prático de como fazer...72 73



Oficina 1:

Público alvo 
Alunos M/16, com e sem deficiência 

intelectual do 3º ciclo

10h30–12h30

Através de uma metodologia 
participativa e colaborativa, o grupo 
irá trabalhar questões como alteridade, 
diversidade e construção de linguagem,  
no contexto da sociedade atual.

Técnicas 
improvisação e composição técnica, 

jogos teatrais focalizados em cinco conceitos: 
Topografia/Espaço, Dinâmica/Tempo, Foco; 
Planos e Imaginação.

Oficina 2:

Público alvo 
Educadores

17h30–20h30

Partindo do espetáculo Aldebarã,  
o grupo irá trabalhar sobre metodologias e 
processos de intervenção e criação artística 
em grupos inclusivos.

Técnicas
Improvisação e composição técnica, 

jogos teatrais focalizados em cinco conceitos: 
Topografia/Espaço, Dinâmica/Tempo, Foco; 
Planos e Imaginação.

Oficina Manual prático de como fazer...74 75
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Teatro

Aldebarã
Marco Paiva 

Teatro 
22 a 30 novembro

Escolas  
22, 27, 28 novembro: 10h30  
29 novembro: 10h30, 14h30 
Famílias 
23 e 30 novembro: 16h30  
24 novembro: 11h30, 16h30

A sessão de 29 de novembro às 14h30 e 30 de 
novembro às 16h30 têm audiodescrição.  
Todas as sessões são descontraídas e acessíveis a 
pessoas surdas, o espetáculo contêm interpretação 
em língua gestual portuguesa. Todos os espetáculos 
terão disponíveis folhas de sala em braille. 

Sugerido para +12 anos 
50 min 

Escolas 
€3 < 18 anos 
1€ escolas TEIP 
acompanhantes isentos

Famílias 
€3 < 18 anos 
€7 > 18 anos 
[descontos aplicáveis]
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Teatro Aldebarã

Encenação: Marco Paiva 
Texto: Alex Cassal 
Elenco: Joana Honório, Tânia Alves e Tony Weaver 
Espaço Cénico: Marco Paiva e Nuno Samora 
Desenho de Luz: Nuno Samora 
Vídeo: Mário Melo Costa 
Música Original: José Alberto Gomes 
Produção: Terra Amarela Plataforma de Criação 
Artística Inclusiva 
Co-produção: LU.CA Teatro Luís de Camões,  
Cine-Teatro louletano e A Oficina 

Portugal, 2118. Os recursos 
naturais da Terra estão esgotados 
e é necessário encontrar um 
outro planeta habitável. Destino: 
estrela Aldebarã. Missão: evitar 
a extinção da humanidade. 
Tripulação: argonautas futuristas, 
desajustados que o planeta Terra 
rejeitou.

Aldebarã é um espetáculo 
teatral para a juventude construído 
a partir de jornadas mitológicas 
de heróis como Ulisses, Eneias e 
Jasão. Numa viagem ao desconhe-
cido exploram-se questões como 
alteridade, diversidade e constru-
ção de linguagem. 

Este é um projeto concebido 
pela associação cultural Terra 
Amarela com um elenco de 
intérpretes-criadores com um 
perfil que se apoia na riqueza da 
diferença. Uma tripulação incomum 
numa aventura desafiadora e uma 
nova maneira de olhar o mundo.
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Texto

Sophia de Mello 

Breyner Andresen

Encenação 

Ricardo Neves-Neves

Música 

Edward Luiz Ayres d’Abreu

Maestro 

Martim Sousa Tavares

Teatro
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Teatro

A Menina do Mar

M/6 
60 min

Escolas 
€3 < 18 anos 
€1 escolas TEIP 
acompanhantes isentos

Famílias 
€3 < 18 anos 
€7 > 18 anos 
[descontos aplicáveis]

A Menina do Mar
Texto: Sophia de Mello  
Breyner Andresen 
Encenação: Ricardo Neves-Neves 
Música: Edward Luiz Ayres d’Abreu 
Maestro: Martim Sousa Tavares

Teatro 
4 a 15 dezembro

Escolas 
4, 5, 6, 11, 12 e 13 dezembro: 10h30, 14h30 
Famílias 
7, 14 dezembro: 16h30 
8 e 15 dezembro: 11h30, 16h30

No dia 8 de dezembro às 11h30 a sessão  
é descontraída.
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Texto: Sophia de Mello Breyner Andresen 
Música: Edward Luiz Ayres d’Abreu 
Encenação: Ricardo Neves-Neves 
Cenografia: Henrique Ralheta 
Construção de cenografia: Alexandre Bobone  
e Thomas Kharel 
Figurinos: Rafaela Mapril 
Confeção: Carla Geraldes, Lígia Garrido e Mónica Feliz 
Luz: Luís Duarte 
Vídeo de animação: Temper Reative Agency 
Assistentes de encenação: Raquel Mendes e Diana Vaz 
Atores: Ana Valentim, Catarina Rôlo Salgueiro, 
Nuno Nolasco, Rafael Gomes, Teresa Coutinho 
Músicos Ensemble MPMP: Bethany Carmo 
(Oboé e corne inglês), Miguel Costa (Clarinetes), 
Miguel Polido (Saxofones), Ricardo Santos 
(Fagote), Fernando Brites (Acordeão), Daniel Bolito 
(Violino), Francisca Fins (Violeta), Catarina Távora 
(Violoncelo), Miguel Menezes (Contrabaixo) 
Direção Musical: Martim Sousa Tavares 
Produção MPMP: Duarte Pereira Martins 
Produção e comunicação: Mafalda Simões 
Assistentes de produção e comunicação:  
Ana Jacques e Janaina Gonçalves 
Produção: Mpmp e Teatro Do Eléctrico 
Coprodução: LU.CA – Teatro Luís de Camões, 
Câmara Municipal de Lagos, Câmara Municipal 
de Loulé, Câmara Municipal de Guimarães, Teatro 
Municipal de Ovar, Galeria da Biodiversidade - 
Centro de Ciência Viva e Teatro Municipal do Porto

A Menina do Mar

Espetáculo integrado nas 
Comemorações do Centenário  
de Sophia de Mello Breyner Andresen 
(1919-2019)  

Um dos títulos mais amados de Sophia 
transforma-se em conto musical, com atores  
e músicos a percorrer a história de uma 
menina que vive no mar – curiosa pela vida 
em terra –, de um menino que vive em terra 
– curioso pela vida no mar – e do encontro 
improvável entre estes dois mundos… Não 
faltarão nesta fantasia um simpático golfinho 
clarinetista, um desconfiado caranguejo 
saxofonista, um misterioso polvo fagotista  
e tantos outros seres fantásticos, reunidos sob  
o olhar grave do contrabaixista, o Rei do Mar… 
Será possível chegar a um acordo para que 
vivam todos em harmonia?

Teatro86 87



Maria Remédio
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Oficina O que é essencial?

Sugerido dos 8 aos 10 anos

€5 por criança.  
€3 por criança em inscrições de grupo com mais 
de 10 elementos.

Lotação limitada a 30 pessoas.  
Necessário inscrição prévia através do email  
escolas@lucateatroluidecamoes.pt

O que é essencial?
Maria Remédio

Oficina 
16 a 20 dezembro:  14h30–17h30

O que é essencial? O que 
precisamos para sermos quem 
somos? Por onde viajam os nossos 
pensamentos e emoções? As tuas 
ideias, de criança?

Vamos escrever-nos uma carta 
com palavras e desenhos, para 
que não nos esqueçamos do que é 
essencial, constitutivo da essência, 
indispensável, importante. Para 
a nossa vida aqui neste universo. 
Agora. 

Palavras chave 
Desenho, escrita, construção, colagem, 
sustentabilidade 
 
 
Oficina de artes plásticas  
e pensamento crítico
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2ª Edição 2019/20Labor

O teatro é um reflexo do mundo fora  
dos palcos, que se transforma da mesma 
forma que se transformam as épocas.  
No entanto, é também uma forma de agir  
no mundo, e não só de o representar. 

No Labor pretendemos estimular 
os alunos e os artistas a participarem na 
construção de um discurso performativo, 
onde o próprio formato de teatro pode ser 
questionado.

Em outubro será lançado o concurso 
para as escolas do 3.º ciclo e do ensino 
secundário, Labor escolas e para os artistas  
da cidade de Lisboa, Labor artistas.

Entre janeiro e junho, artistas, alunos,  
um escritor e um cenógrafo vão (em momentos 
diferentes) integrar quatro grupos de trabalho.

O projeto tem uma apresentação pública 
na primeira semana de junho de 2020.

Os regulamentos de participação estão 
disponíveis em lucateatroluisdecamoes.pt/ 
escolas.

Labor é um projeto artístico  
e pedagógico de interação  
entre escola, teatro, artistas  
e educadores, que proporciona 
uma experiência prática do 
processo de criação artística.
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Visitas ao LU.CA
7, 14 e 28 novembro: 14h30

Sugerido para M/6 
Aprox. 60 min

€1 por pessoa

Necessário grupo previamente organizado com  
um mínimo de 6 pessoas e inscrição através do 
email bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt

Atividades em Contínuo Visitas ao LU.CA
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Esta visita começa na parte 
de fora do teatro, mesmo antes 
da bilheteira, no passeio da 
Calçada da Ajuda. Depois há uma 
viagem ao interior do edifício, 
para que todos possam ver o que 
normalmente não se vê: o palco, 
as varandas técnicas, a teia,  
os camarins e o teto, tudo bem 
explicado por cada membro da 
equipa do teatro. A visita termina, 
de binóculos, no terraço.

Atividades em Contínuo Visitas ao LU.CA
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Pontos de Escuta
18 setembro  
Pontos de escuta dedicados ao Ciclo  
Eleições

9 outubro  
Pontos de escuta com a Márcia Lança

4 novembro  
Pontos de escuta com a Catarina  
Requeijo

20 novembro 
Pontos de escuta com o Marco Paiva

2 dezembro  
Pontos de escuta com  
o Ricardo Neves-Neves

Os Pontos de escuta são  
uma nova proposta do LU.CA  
para explorar formas de mediação 
- tornando o autor mediador.

Artistas e criadores podem 
agora deixar mensagens ao 
público, explicar as suas opções 
artísticas, ou apresentar as bandas 
sonoras do espetáculo. 

Aqui vais descobrir pistas, 
ideias e segredos revelados pelas 
pessoas que estiveram envolvidas 
na criação do projeto que está  
a ser apresentado.

Pontos de EscutaAtividades em Contínuo

Para todos 
Entrepiso 
Acesso Livre
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Biblioteca do Público 
18 setembro 
Os livros do Ciclo Eleições

9 outubro 
Os livros escolhidos pela Márcia Lança

4 novembro 
Os livros escolhidos pela  
Catarina Requeijo

20 novembro 
Os livros escolhidos pelo Marco Paiva

2 dezembro  
Os livros escolhidos pelo  
Ricardo Neves-Neves

Na biblioteca do público  
podes encontrar um conjunto  
de livros escolhidos pelos artistas. 

São livros inspiradores, ou 
que desassossegam. Livros que 
sempre os acompanharam ou 
por uma qualquer razão foram 
importantes num determinado 
momento. São livros de onde 
recolheram histórias.

São livros cujo o texto, as 
imagens ou formato influenciaram 
a criação do espetáculo e estão 
disponíveis para consulta no 
entrepiso do LU.CA.

Biblioteca do PúblicoAtividades em Contínuo

Para todos 
Entrepiso 
Acesso Livre
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No LU.CA 

também podes...

Esticar-te no entrepiso num espaço de chill out preparado para ti, com almofadas, mesas e cadeiras, canetas, papeis e alguns livros.

Podes vir ao LU.CA  

de terça a sexta das  

10h às 18h e aos sábados  

e domingos  

das 10h às 19h.

Informação Informação106 107



O LU.CA 
é aqui!

Autocarros: 729, 727, 751, 728, 714 
Comboios: Belém (Linha de Cascais)
Elétrico: E 15
Barco: Estação Fluvial de Belém
Estacionamento: Ajuda, Belém



Acessibilidade

Sessões acessíveis de 
setembro a dezembro 
2019

Dentro do Coração
20 outubro: 11h30  
Sessão Descontraída

Mesa
17 novembro: 11h30
Sessão Descontraída

Aldebarã 
29 novembro: 14h30
Sessão com Audiodescrição
30 novembro: 16h30
Sessão com Audiodescrição
Todas as sessões são descontraídas

A Menina do Mar
8 dezembro: 11h30
Sessão Descontraída

O que é uma Sessão Descontraída? 

As sessões descontraídas são sessões de 
teatro, dança, cinema ou outro tipo de oferta 
cultural que decorrem numa atmosfera mais 
descontraída e acolhedora e com regras mais 
tolerantes no que diz respeito ao movimento  
e ao barulho na plateia.

Destinam-se a todos os indivíduos e 
famílias que preferem ou beneficiam de um 
ambiente mais descontraído num espaço 
cultural (por exemplo, pessoas com défice de 
atenção, pessoas com deficiência intelectual, 
pessoas com condições do espectro autista, 
pessoas com deficiências sensoriais ou de 
comunicação).

Mais informações sobre política de 
acessibilidade em lucateatroluisdecamoes.pt/
acessibilidade.

Acessibilidade110 111



Preçário Geral

Assinaturas de 10 Espetáculos

Adultos (>18)

Outros

Válidas para os espetáculos assinalados pelo LU.CA.  
Não são acumuláveis com outros descontos.  
Mais informações na bilheteira do LU.CA

Outros descontos aplicados a profissionais do espetáculo,  
protocolos e parcerias. Descontos não acumuláveis.  
Mais informações na bilheteira do LU.CA

«Os menores de três anos só podem assistir aos espetáculos 
classificados “Para todos os públicos”» (art.º 26 do decreto-lei 
23/2014 de 14 fevereiro)

Escolas Geral €3

Escolas PTEIP €1

Adultos com deficiência
(Acompanhante isento)

€5

Crianças e Jovens com Deficiência
(Acompanhante isento)

€2

Grupos = ou > de 10 30%Plateia €7

Camarote €5

Camarote Visibilidade Reduzida €3

Adultos €35

Crianças e Jovens €15

Bilheteira e Informações Bilheteira e Informações 

Crianças e Jovens

Plateia €3

Camarote €2

Camarote Visibilidade Reduzida €1,5
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Cinema, concertos e eventos especiais €3

Mini-Conferências / Bailes €2

Leituras / Visitas ao Teatro €1

5 Dias (todo o dia) €80

5 Dias (meio dia) €40

Meio dia €5

Nas Escolas (máximo 30 alunos) €60

Valor Diário €20

Bilheteira e Informações 

Oficina Crianças e Jovens

Oficina Adultos

Preçário Específico LU.CA – Teatro Luís de Camões
Calçada da Ajuda, 80
1300-015 Lisboa
215 939 100
info@lucateatroluisdecamoes.pt 

Bilheteira
terça a sexta: 10h–17h  
Sábados e domingos: 11h–18h

Reservas
215 939 107
bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt
Levantamento obrigatório até
48h antes do espetáculo

Relação com Escolas
Rosa Ramos
919 102 716
escolas@lucateatroluisdecamoes.pt

Bilhetes à venda também em bol.pt
e no São Luiz Teatro Municipal

Bilheteira e Informações 114 115



Equipa

Direção Artística
Susana Menezes

Direção Executiva
Glória Silva

Adjunta de Direção Executiva
Sílvia Lé

Direção de Produção
Bruno Reis

Produção Executiva
Cristina Correia

Direção Técnica
Manuel Martins

Adjunto de Direção Técnica
Tasso Adamopoulos

Técnicos de Som e Vídeo
Félix Magalhães
Miguel Mendes

Técnicos de Luz e Palco
Luís Balola
Joana Pessoa

Responsável pela Segurança 
e Manutenção do Edifício
Luís Balola

Direção de Cena
Rita Monteiro

Adjunta de Direção de Cena
Bárbara Fernandes

Comunicação
Beatriz Vasconcelos 

Relação com Escolas
Rosa Ramos

Bilheteira
Rosa Ramos
Mafalda Cabrita

Design
V-A Studio

Logotipo LU.CA
Vivóeusébio

Frente de Sala
Weekend Marathon

Limpeza
Aromalimpa

Segurança
Strong Charon
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Estamos sempre  

contigo no facebook  

e no instagram!

Até já!



lucateatroluisdecamoes.pt

Lugar para as crianças, 
os jovens e as artes


