
10 janeiro — 
02 fevereiro 2020

· Exposição Bonecos Salgados
· Leituras Encenadas
· Sessão de cinema Ideias para um Planeta Feliz
·  Visitas-Passeio com ANP/WWF (Jardim Botânico 

Tropical e Jardim Botânico da Ajuda)
· Debates As Florestas, os Oceanos e a Água Doce
·  Formação de professores Plasticus Maritimus,  

uma Espécie Invasora
· Oficina Pequenos ictiologistas

Teatro  
Luís de  
Camões

Calçada da Ajuda, 80 
1300–015 Lisboa
lucateatroluisdecamoes.pt

Lugar para as crianças,  
os jovens e as artes.

Ciclo +Azul 
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+Azul
O ciclo +Azul é uma dedicatória ao Planeta Terra. A água ocupa 70% da 

Terra - razão pela qual lhe chamamos Planeta Azul - e o seu comportamento tem 
grande influência nas condições climatéricas, ou seja é a principal responsável 
pelo clima ameno, propício à sobrevivência.

No ano em que a cidade de Lisboa é Capital Verde, o LUCA associa-se a 
esta iniciativa com o ciclo +Azul, um programa que ao longo de 10 dias procura 
alertar e debater sobre a ação climática.

Estamos a esgotar o que o planeta tem para nos dar e a retirar mais recursos 
que o necessário ou seja o consumo é exagerado.

A 29 de julho de 2019 a humanidade atingiu o limite dos recursos naturais da 
Terra, para esse ano.

Que recursos são estes? Para explorar e esclarecer estes assuntos 
convidamos um gestor da água e de desastres climáticos, biólogos e biólogos 
marinhos, engenheiros químicos, um artista plástico e uma atriz.

Com debates, filmes, livros e leituras encenadas, passeios aos jardins de 
Belém e Ajuda, oficinas e uma exposição vamos conhecer melhor as causas da 
rutura climática.
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Exposição

Bonecos Salgados 
Ricardo Nicolau 
10 janeiro a 2 fevereiro 
 
Entrepiso / Entrada livre
3ª a 6ª das 10h às 18h 
sáb e dom das 11h às 19h

Uma exposição de esculturas feitas com lixo encontrado nas praias, que pre-
tende consciencializar as crianças para o problema da poluição do plástico. 

Sabes que é possível fazer muito com muito pouco e dar outras formas às 
formas que já conhecemos, reinventando o lixo plástico que aparece na costa e no 
mar. Inspirado por esta ideia o Ricardo Nicolau também criou três bancos de exte-
rior, todos feitos neste material reciclado, para colocar à porta do LU.CA junto  
à nossa árvore favorita.

Exposição

Leituras Encenadas  
do Ciclo +Azul 
Mariana Magalhães  
10 a 19 janeiro
 
Escolas: 10 janeiro: 10h30 e 14h30 
15, 16 e 17 janeiro: 14h30
Famílias: 12 e 19 janeiro: 11h30

A classificar pela CCE
Temática adequada ao 1º ciclo
Entrepiso / Lotação limitada ao espaço.
25min / €1 

Partindo da seleção de livros que a Sara Amado fez para o Ciclo Mais Azul,  
escolhemos 3 para estas leituras encenadas. Falam sobre a vida, a Terra, a nature-
za e o equilíbrio que existe entre todas estas partes e cada um de nós.

Deitados ou sentados nas almofadas que estão espalhadas pelo Entrepiso do  
LU.CA, vamos ouvir e ver estas histórias que ganham novas formas quando saem 
de dentro dos livros.
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Os livros: 
· Aqui estamos nós, Orfeu Negro
· Arrumado, Livros Horizonte
· Estranhas criaturas, Orfeu Negro

Cinema

Ideias para um  
Planeta Feliz 
Festival Play 
11 e 12 janeiro: 16H30 
 
A classificar pela CCE
Temática adequada ao pré-escolar e 1º ciclo
45min / €3 preço único

O festival Play regressa ao LU.CA para levar o cinema aos públicos mais jo-
vens. Nesta sessão de curtas metragens, mostram-se filmes que vêm provar que 
há pequenas coisas que podemos fazer no nosso dia-a-dia para que o planeta fi-
que mais saudável e mais azul.

Visitas

Visita-Passeio  
Filipe Dias e Cátia Nunes
Programa construído em conjunto  
com a ANP|WWF
12 e 19 janeiro: 15h00 

12 janeiro: Jardim Botânico Tropical
19 janeiro: Jardim Botânico da Ajuda

2h / €3 / Lotação limitada
Atividade dependente das condições climáticas.
Necessário inscrição prévia para bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt.
Os participantes deverão trazer roupa confortável e deverão utilizar o telefone 
pessoal para descarregar e instalar uma aplicação móvel para identificar e registar 
espécies.

Já paraste para pensar no funcionamento dos ecossistemas e naquilo que  
eles nos dão todos os dias? Em forma de visita passeio vamos do LU.CA até aos dois 
jardins vizinhos do teatro para descobrir a sua biodiversidade, ou seja a variabilidade 
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existente entre os diferentes seres vivos sem qualquer intervenção humana.
Vais ter a oportunidade de explorar o que te rodeia, através da identificação  

e registo de novas espécies no nosso mapa e da partilha da tua descoberta com 
mais pessoas.

Cátia Nunes 
Bióloga Marinha com especialização em Pescas e Ordenamento do Espaço 
Marítimo e Mestre em Ecologia Marinha. Integrou a equipa da ANP|WWF  
em 2018 como Técnica de Oceanos e Pescas, sendo também responsável  
pela coordenação do Programa de Educação Ambiental, onde trabalha 
todos os dias para cumprir o seu objetivo de mudar o mundo um passo de 
cada vez. 

Filipe Dias
Licenciado em Biologia Ambiental - Variante Terrestre, Mestre em Biologia 
da Conservação e Doutorado em Engenharia Florestal. É investigador de 
pós-doutoramento no Instituto Superior de Agronomia. Colabora com a 
WWF desde 2010 na qualidade de consultor para assuntos relacionados com 
análise de dados, mapeamento de valores de conservação e pagamento de 
serviços do ecossistema. 

Debate 

As Florestas,  
os Oceanos e a Água  
ANP|WWF 
15, 16 e 17 janeiro: 10h30

Temática adequada ao 2º ciclo
2h / Entrada gratuita
Inscrição prévia através no email escolas@ucatetaroluisdecamoes.pt

Desafiamos três especialistas a fazerem 3 conversas/debate sobre os três 
ecossistemas mais importantes do planeta: as Florestas, Os Oceanos e a Água 
doce. Neste diálogo, acompanhado por filmes do Our Planet, temos oportunidade 
de esclarecer dúvidas e perceber como só em conjunto conseguimos criar um fu-
turo onde todos possam viver em harmonia com a natureza.

As Florestas
Conversa com Rui Barreira
15 janeiro: 10h30

Licenciado em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto e trabalha desde 2006 ligado ao sector florestal em Portugal. 
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Atualmente é o Coordenador da Equipa de Conservação da ANP|WWF. 
Coordenou vários estudos na área e tem sido responsável por vários proces-
sos de participação pública no sector.

Água Doce
Conversa com Afonso do Ó
16 janeiro: 10h30

Doutorado em Ambiente e Recursos Naturais pela FCSH-UNLisboa e Pós-
-doc em Gestão de Secas em Bacias Internacionais pelas Universidades do 
Algarve e de Sevilha. Trabalha em gestão da água e desastres climáticos no 
Mediterrâneo há quase 20 anos, com forte experiência internacional.

Os Oceanos
Conversa com Rita Sá
17 janeiro: 10h30

Bióloga Marinha, com especialização em Pescas, Mestre em Ecologia Aquá-
tica e Doutorada em Ciências do Mar. Trabalha há mais de 15 anos em Ocea-
nos e Pescas, com especialização em processos participativos. Em 2014 
integrou a equipa WWF, sendo responsável pelos projetos sobre Cogestão 
em Pescas, Consumo Sustentável de Pescado e Áreas Marinhas Protegidas, 
função que agora desempenha na ANP|WWF.

Formação/Pensamento

Plasticus maritimus,  
uma Espécie Invasora  
Ana Pêgo
15, 16 e 17 janeiro: 17h30 

M/18 
Formação para professores e educadores
3h por sessão / €20

A cada hora que passa, mil toneladas de plástico vão parar aos oceanos.  
O equivalente a um camião cheio de plástico, por minuto! Já é tempo de fazermos 
alguma coisa. 

Os professores são os mais fortes aliados na mobilização e consciencializa-
ção dos alunos para a literacia dos oceanos. Como tal, é imprescindível que co-
nheçam Plasticus maritimus, uma espécie que se apoderou das nossas vidas e que 
agora está em todo o lado causando uma infinidade de problemas. É importante 
perceber o que é, de onde vem, quais são os impactos da sua utilização descontrolada 
e o que se pode fazer para minimizar o problema e como conseguimos dominá-la. 

Nesta formação, explorando tanto o lado científico como o lado artístico, 
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serão dadas ferramentas para que possam aplicar em sala de aula. Através dos 
professores, eleva-se o conhecimento dos alunos sobre o oceano, a vontade de  
o proteger e promovendo também uma alteração de comportamentos.

Biografia:
Ana Pêgo estudou Biologia Marinha e Pescas na Universidade do Algarve e 
foi bolseira de investigação durante vários anos. 
Em 2012 começou a dedicar-se à educação ambiental, associando ciência e 
arte. A constatação e crescente preocupação com o “lixo marinho” levou a 
que aprofundasse conhecimentos e criasse projetos educativos sobre este 
tema. Em Dezembro de 2015 criou a página Plasticus maritimus para parti-
lhar os achados que dão à costa nas nossas praias.

Oficina

Pequenos Ictiologistas 
Ana Pêgo
18 e 19 janeiro: 16h30

Temática adequada ao 1º ciclo 
2h / €5 / Agradecemos inscrição prévia. 
A oficina destina-se apenas às crianças. 
Não necessita de acompanhamento por parte  
de um adulto.

Um ictiologista é um investigador que estuda os peixes.
Há peixes assim e peixes assado, mas porquê?! Investiguemos! De luvas pos-

tas e lupa na mão observamos, pesamos e medimos peixes de diferentes espécies 
para descobrir como são tão diferentes entre si. Depois, fazemos o seu registo 
gráfico, através de uma técnica de impressão japonesa, Gyotaku, que foi utilizada 
por pescadores no século XIX para “fixarem” as suas capturas e aprenderem  
a identificar melhor as espécies.

Com esta oficina pretende-se promover a literacia dos oceanos num cruza-
mento entre ciência e arte. 

Contactos 
info@lucateatroluisdecamoes.pt 
Tel: +351 215 939 100 

Calçada da Ajuda, 80 
1300–015 Lisboa
lucateatroluisdecamoes.pt


