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Dedicatória 

O LU.CA é dedicado aos sub 16.
Neste lugar, que tem a forma de um 

teatro, há uma dedicação exclusiva em mostrar 
às crianças e aos jovens que as artes têm 
diversas formas e que expõem pensamentos, 
convicções, preocupações, amores e crenças. 
Que os artistas são vozes ativas e que toda 
a arte fala e tem palavras e liberdade lá por 
dentro. Por isso muitas vezes encontramos no 
LU.CA projetos que pelas suas características 
estendem ideias para além do que é habitual-
mente apresentado no palco.

O primeiro trimestre de 2020 inicia-se  
com um pensamento na emergência climática. 
No ano em que a cidade de Lisboa é Capital 
Verde, o LU.CA associa-se a esta iniciativa 
com uma cor e um ciclo +Azul, numa dedica-
tória imprescindível ao próprio Planeta Terra. 
Ao longo de 10 dias vão passar por aqui 
pessoas com profissões cujo objectivo é 
preservar, gerir, aproveitar e reciclar e estão 
envolvidas de perto na defesa e preservação 
do mundo natural.

Dedicatória

é para
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Entre Janeiro e Março estreamos três 
propostas que variam entre dança contem-
porânea, teatro e ilustração. A Caminhada 
é a primeira criação para crianças de Bruno 
Alexandre. Um espetáculo de dança contem-
porânea que é como um caminho de aventuras 
ancorado no gesto radical que é a brincadeira.

Logo a seguir, para o pré-escolar, a dupla 
Raimundo Cosme e Gonçalo Viana explora a 
ideia formal de árvore e de nuvem. Esta pro-
posta parte das linhas de contorno da forma 
plana para desenvolver a ideia de identidade  
e pertença. Ao mesmo tempo podemos 
conhecer melhor o trabalho do Gonçalo Viana 
numa exposição e lançamento do livro com  
o texto do espetáculo.

Após 5 anos da sua primeira criação 
para palco o ilustrador João Fazenda estreia 
de novo neste formato. "Como é o mundo  
no lugar do outro?" é o tema que vai ativar  
o desenho ao vivo com projeções, música  
e interpretação e esticar a experiência  
ao entrepiso do LU.CA.

Em fevereiro há Carnaval e em dois dias  
o Teatro vai ser para dançar ao som de reco-

Dedicatória

nhecidos djs e uma vj preparados a preceito 
para a ocasião. Recomenda-se máscara para 
todas e todos.

No inicio de Março voltam ao palco as 
maravilhosas Cidades Invisíveis. Partindo do 
texto original de Italo Calvino, Alex Cassal 
criou um espetáculo com três atores que 
rumam a um destino que ainda não conhecem. 
Têm 55 objetos em cena que se transformam 
em diferentes representações e relembram  
as 55 cidades descritas na obra.

O braço do Festival Play está no LU.CA. 
Este festival dedica-se à apresentação de 
curtas metragens de animação para crianças 
e é um dos nossos parceiros regulares de 
programação, continuando a propor sessões 
temáticas em articulação com o restante 
programa.

Para nós janeiro, fevereiro e março são 
como os outros meses do ano, dedicados a ti.

Susana Menezes, diretora artística

Dedicatória12 13
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Informação Sobre as faixas etárias

Agora, junto à informação relativa a cada 
projeto vais encontrar: A classificar pela CCE 
e temática adequada ao ciclo de ensino a que 
se destina de forma a dar indicações sobre 
as faixas etárias para qual o espetáculo foi 
pensado.

Em caso de dúvidas podes contactar-nos 
para bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt

Sobre as faixas etárias

Nesta brochura, vão encontrar uma 
designação diferente da habitual quando  
nos queremos referir às faixas etárias a que 
cada projeto ou espetáculo se destina.  
Isto acontece em propostas que resultam 
de convites do LU.CA a artistas para criação 
de novas obras a pensar nas crianças e nos 
jovens. Por isto, quando a informação para 
esta brochura é recolhida junto dos diferentes 
criadores, muitas vezes os espetáculos 
ainda estão em construção e não podem ser 
imediatamente classificados pela entidade 
responsável que é a IGAC - Inspeção Geral  
das Atividades Culturais.

18 19
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Ciclo +Azul

O ciclo +Azul é uma dedi-
catória ao Planeta Terra. A água 
ocupa 70% da Terra - razão pela 
qual lhe chamamos Planeta Azul 
- e o seu comportamento tem 
grande influencia 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 

Ciclo +Azul23



mais recursos que o necessário  
ou seja o consumo é exagerado. 
A 29 de julho de 2019 a humani-
dade 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.

Ciclo +Azul24



Exposição

Ricardo Nicolau



A classificar pela CCE  
Entrepiso 
Entrada livre

Exposição

Bonecos Salgados
Ricardo Nicolau

Exposição 
10 janeiro a 2 fevereiro

3ª a 6ª: 10h–13h e 14h–18h  
sáb e dom: 11h–13h e 14h–19h 
 
 

Uma exposição de esculturas feitas 
com lixo encontrado nas praias, que pretende 
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 bancos de exterior, todos feitos 
neste material reciclado, para colocar à porta 
do LU.CA junto à nossa árvore favorita.

Ricardo Nicolau de Almeida  
Nasceu no Porto em 1975, sempre curioso e ansioso 
por expressar a sua experiência. Frequentou o curso 
de design comunicação na ESAD em Matosinhos e 
ao longo de 10 anos foi desenvolvendo a sua técnica 
com desenho, pintura e outros processos com 
recurso a meios e materiais diferentes.  
Em 2014 fez a primeira exposição com lixo da praia. 
Começou assim a compreender o problema da 
poluição do plástico e as recolhas intensificaram-se. 
Tem desenvolvido diferentes intervenções e ações 
de consciencialização, usando a criatividade e a 
arte como arma de expressão, autoconhecimento, 
partilha de conhecimento em respeito pela Terra.

Bonecos Salgados28 29



Leituras

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

Leituras

Leituras Encenadas  
do Ciclo +Azul

Mariana Magalhães 

Leituras 
10 a 19 janeiro

Escolas  
10 janeiro: 10h30 e 14h30  
15, 16 e 17 janeiro: 14h30  
Famílias  
12 e 19 janeiro: 11h30

Partindo da seleção de livros que a Sara 
Amado fez para o Ciclo +Azul, escolhemos  
3 para estas leituras encenadas. Falam sobre a 
vida, a Terra, a natureza 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.

Os livros:

Aqui estamos nós, 
Orfeu Negro 

Arrumado, 
Livros Horizonte

Estranhas criaturas, 
Orfeu Negro

Leituras Encenadas do Ciclo +Azul32 33



Festival Play

Cinema



A classificar pela CCE 
Temática adequada ao pré-escolar e 1ºciclo 
45min 
€3 preço único

Cinema

Ideias para  
um Planeta Feliz

Festival Play

Cinema 
11 e 12 janeiro: 16h30 
 
 

O festival Play regressa ao 
LU.CA para levar o cinema aos 
públicos mais jovens. 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 fique mais saudável  
e mais azul.

Ideias para um Planeta Feliz36 37



Visitas

Filipe Dias Cátia NunesPrograma construído 
em conjunto com a ANP|WWF



Atividade indicada para maiores de 6anos 
2 horas 
€3 
 
Lotação limitada. Atividade dependente das 
condições climatéricas. Necessário inscrição 
prévia para bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt 
até 48h antes da data prevista. 
Os participantes devem trazer roupa confortável. 
Os telemóveis dos adultos acompanhantes serão 
usado durante a visita aos jardins.

Visitas

Visita-Passeio 
Filipe Dias e Cátia Nunes 
Programa construído em conjunto  
com a ANP|WWF

Visitas

12 janeiro: 15h 
Jardim Botânico Tropical 
19 janeiro: 15h 
Jardim Botânico da Ajuda

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 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.

Visita-Passeio40 41



Visitas Visita-Passeio

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.

ANP|WWF 
A ANP (Associação Natureza Portugal) é uma 
organização não-governamental portuguesa de 
ambiente que trabalha em Portugal em associação 
com a WWF (World Wide Fund for Nature), 
procurando conservar a diversidade biológica 
nacional e dando continuidade ao trabalho  
da WWF no nosso país. A WWF é uma das 
maiores e mais respeitadas organizações 
independentes de conservação do mundo, com 
mais de 5 milhões de apoiantes e uma rede global 
ativa em mais de 100 países. A missão da WWF 
é travar a degradação da natureza e construir 
um futuro no qual os seres humanos vivam em 
harmonia com a natureza, através da conservação 
da diversidade biológica do mundo, garantindo 
que a utilização dos recursos naturais renováveis 
seja sustentável, e promovendo a redução da 
poluição e do desperdício.

42 43
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Temática adequada ao 2º ciclo 
120 min 
Entrada gratuita mediante inscrição prévia  
para escolas@lucateatroluisdecamoes.pt até  
ao dia 14 de janeiro.

Debate

As Florestas, a Água 
doce e os Oceanos 

ANP|WWF

Debate 
15, 16 e 17 janeiro: 10h30 
 
 

Desafiamos três especialistas 
a fazerem três conversas/debate 
sobre os três ecossistemas mais 
importantes do planeta: As Flores-
tas, a Água doce e os Oceanos.

Neste diálogo, acompanhado 
por filmes do Our Planet, temos 
oportunidade de esclarecer dúvidas 
e perceber como só em conjunto 
conseguimos criar um futuro onde 
todos possam viver em harmonia 
com a natureza.

As Florestas, a Água doce e os Oceanos46 47



Debate As Florestas, a Água doce e os Oceanos

As Florestas 
Conversa com Rui Barreira 
15 janeiro: 10h30

Licenciado em Engenharia Química pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade  
do Porto e trabalha desde 2006 ligado ao 
sector florestal em Portugal. Atualmente  
é o Coordenador da Equipa de Conservação  
da ANP|WWF. Coordenou vários estudos 
na área e tem sido responsável por vários 
processos 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 Aquática  
e Doutorada em Ciências do Mar. Trabalha  
há mais de 15 anos em Oceanos 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.

48 49



FormaçãoPensamento

Ana Pêgo



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

Lotação limitada. Necessário inscrição prévia  
para bilheteira@lucateatroluisdecamoes até  
ao dia 13 de janeiro.

Formação/Pensamento

Plasticus maritimus, 
uma Espécie Invasora 

Ana Pêgo

Formação/Pensamento 
15, 16 e 17 janeiro: 17h30  
 
 

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 consciencialização 
dos alunos para a literacia dos oceanos.  
Como tal, é imprescindível que conheçam 
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 de três dias, explorando 
tanto o lado científico como o lado artístico, 
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.

Plasticus maritimus, uma Espécie Invasora52 53



Formação/Pensamento Plasticus maritimus, uma Espécie 

A cada hora 
que 

passa,

de plástic
o

vão parar

miltoneladas

aos 
oceanos

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 partilhar os achados que dão  
à costa nas nossas praias.

54



Ana Pêgo

O�cina



A classificar pela CCE 
Temática adequada ao 1º ciclo  
2h 
€5

Inscrição prévia para email  
bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt até  
ao dia 16 de janeiro.  
A oficina destina-se apenas às crianças.  
Não necessita de acompanhamento por parte  
de um adulto.

Oficina

Pequenos Ictiologistas
Ana Pêgo

Oficina 
18 e 19 janeiro: 16h30 
 
 

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

De luvas postas e lupa na mão observa-
mos, pesamos e medimos peixes de verdade 
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 cruzamento entre 
ciência e arte.  

Pequenos Ictiologistas58 59



Bruno Alexandre

Dança



A Caminhada
Bruno Alexandre

Dança 
24 janeiro a 2 fevereiro

Escolas 
24, 29, 30, 31 janeiro: 10h30 
Famílias 
25, 26 janeiro e 1 e 2 fevereiro: 16h30

A sessão de dia 1 fevereiro é descontraída.

Dança

A Caminhada é um lugar de descoberta 
do mundo sem sair da nossa imaginação. 
Ficamos dentro dos nossos neurónios a 
fabricar aventuras e usamos a brincadeira 
(lugar da transgressão e da utopia) como  
um gesto radical.

Este espectáculo de dança é também 
sobre crescer de muitas formas e rodeado 
de invenções. É sobre ter que inventar 
brincadeiras para ocupar o tempo. É sobre 
falas e danças imaginárias. É como mergulhar 
num livro de aventuras e passar a ser  
a personagem desse livro, ou entrar dentro  
da tela de cinema e passar a ser feito de  
outra realidade.

São danças de brincar, para brincar ao 
crescer. Tudo se mistura quando começamos 
a brincar e o tempo fica suspenso num 
lugar mágico. E podemos misturar todos 
estes mundos a dançar? O que é uma dança 
puzzle? E uma dança telecomandada? Ou 
uma dança telepática? Ou uma dança pedra-
papel-tesoura? E o que é isto de explorar o 
mundo sem sair do lugar? Que olhos levamos 
connosco? Ainda aqui estamos?

A Caminhada

M/6 
45 min 
Temática adequada ao 1ºciclo.

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

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

62 63



Como uma caminhada, fomos percor-
rendo os jogos, sons e imagens da infância. 
Baralhámos o corpo adulto e tornámo-lo 
lúdico, frente a frente com o interior do 
pensamento, onde conspiramos para exercer 
a nossa utopia predilecta: a de sonharmos 
acordados.

 
Criação: Bruno Alexandre 
Cocriação e interpretação: Francisco Rolo  
e Ana Jezabel 
Música e Sonoplastia: Miguel Lucas Mendes 
Desenho de Luz: Cárin Geada 
Cenografia: Henrique Ralheta 
Produção e Difusão:  
Patrícia Soares – Produção d’Fusão 
Apoio à criação: Musibéria, Estúdios Victor 
Córdon /OPART, Circolando, CAB – Centro 
Coreográfico de Lisboa e Companhia Olga Roriz 
Agradecimentos: Biblioteca Municipal de Marvila 
Uma produção: Escarpa Fictícia 
Coprodução: LU.CA – Teatro Luís de Camões

Dança A Caminhada64
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Exposição

Ora Bolas!
Gonçalo Viana

Exposição 
5 a 16 fevereiro 
 
3ª a 6ª: 10h–13h e 14h–18h 
Sáb e dom: 11h–13h e 14h–19h

A propósito da estreia do 
espetáculo A Árvore Branca e do 
lançamento do livro "Troca-Tintas", 
o entrepiso do LU.CA é ocupado 
pelas ilustrações de Gonçalo Viana. 

Gonçalo Viana  
Formou-se em arquitetura e dedicou-se em 
exclusivo à ilustração após uma longa vivência 
em Londres. Tem publicado os seus álbuns em 
Portugal e no estrangeiro e colabora regularmente 
com a imprensa. O seu trabalho tem sido 
selecionado para várias exposições e premiado 
internacionalmente. Há em Gonçalo Viana uma 
capacidade singular para desconstruir realidades 
complexas com humor e poesia visual.

Ora Bolas!

 
Temática adequada ao pré-primário. 
Entrepiso 
Entrada livre

68 69



Plataforma285

Raimundo Cosme

Teatro
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Teatro

A Árvore Branca
Plataforma285 
Raimundo Cosme

Teatro 
7 a 16 fevereiro

Escolas 
7, 12, 13 e 14 fevereiro: 10h30 e 14h30 
Famílias 
8 e 15 fevereiro: 16h30 
9 e 16 fevereiro: 11h30 e 16h30

As sessões de dia 14 às 10h30 e de dia 15 às 
16h30 têm LGP. 
A sessão de dia 16 às 11h30 é descontraída.

Era uma vez uma nuvem verde, uma 
árvore branca e uma aldeia vermelha de 
espanto. Que paisagem tão desarrumada! 
Terão a árvore e a nuvem trocado de lugar? 
Vamos investigar... 

Inspirado no livro Troca-Tintas do  
ilustrador Gonçalo Viana, A Árvore Branca  
é um espetáculo sobre felicidades desarru- 
madas e cores desalinhadas, para pormos  
os pontos nos ós.

Criação e Interpretação: Raimundo Cosme 
Cenografia: Gonçalo Viana 
Figurinos: Mariana Sá Nogueira 
Design de Luz: Sara Garrinhas 
Sonoplastia: Van Ayres 
Produção: Plataforma285 
Direção de Produção: Raquel Bravo 
Coprodução: LU.CA - Teatro Luís de Camões,  
A Oficina, CAE Sever do Vouga

A Árvore Branca

A classificar pela CCE 
Temática adequada ao pré-primário  
30min

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

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

Lançamento 

do Livro
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Lançamento do Livro

Lançamento  
Troca-Tintas

Gonçalo Viana

Lançamento do Livro 
8 fevereiro: 17h30

Troca-Tintas conta uma história surreal 
sobre uma nuvem e uma árvore que trocam 
de cor (ou será de lugar?!). Estaremos perante 
uma natureza errada, baralhada ou virada 
do avesso? Ou seremos todos livres para 
escolhermos as nossas cores e o nosso lugar 
no mundo? Um livro que nos convida  
a desarrumar as ideias e a pintar a realidade 
de várias cores e tons. 

Depois de assistirmos ao espetáculo 
Árvore Branca, seguimos com o lançamento 
do livro Troca-Tintas, do ilustrador Gonçalo 
Viana que inspirou o espetáculo. No fim, 
prometemos autógrafos de todas as cores  
e um apetitoso lanche de fim de tarde.

Lançamento Troca-Tintas

A classificar pela CCE 
Temática adequada ao pré-primário. 
 
Entrepiso  
Entrada livre 
Lotação limitada
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Bandido$ djset

VJ Severa Festa
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Festa

Baile de Carnaval
Bandido$ djset 
VJ Severa

Festa 
23 e 25 fevereiro: 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.

E como é carnaval e ninguém 
leva a mal, duplicamos o dia de 
festa. Convidamos os djs Bandido$ 
para passar música e a VJ Severa 
para as ilustrar. Traz o teu melhor 
disfarce e os sapatos mais confor-
taveis para dançar.

Baile de Carnaval

A classificar pela CCE 
120min 
€2
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Festa

Bandido$  
Era uma vez dois rapazes, um grande e forte  
e outro pequeno e rápido, que gostavam de olhar 
para capas de discos e de ler livros de banda 
desenhada mas viviam a milhares de quilómetros 
de distância e ainda não sabiam que no futuro 
seriam amigos para toda a vida. Há quase vinte 
anos estes dois cruzaram-se na Faculdade de 
Belas Artes e descobriram juntos o gosto pela 
música e o seu poder de fazer dançar. Um dia 
salvaram todos os discos de uma discoteca 
francesa que estava a arder e desde então não 
pararam mais de dançar e de fazer os outros 
dançar. Ganharam a reputação de BANDIDO$  
e de dançarinos incorrigíveis. E dançaram felizes 
para sempre.

VJ Severa 
É um projeto singular de Rute Soares que tem 
ganho forma no centro de Lisboa, atualmente 
a maturar em Londres. Através da projeção 
de histórias visuais, que partem sempre de 
um som que ganha vida através da ilustração, 
variadíssimas cores animam-se e transformam-se 
em manchas e silhuetas infinitas sobre formas 
gigantes, estruturas, telas, pessoas, tudo e mais 
alguma coisa. É pintar com som para contar 
histórias.
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Alex Cassal

Teatro

©
 L

ui
s 

M
ar

ti
ns



Teatro

As Cidades Invisíveis
Alex Cassal

Teatro 
29 fevereiro a 6 março

Escolas 
4, 5 e 6 março: 10h30 
Famílias 
29 fevereiro e 1 março: 16h30

As sessões de dia 1 e 4 março têm LGP

Três viajantes a flutuar no meio do 
Mediterrâneo. Enquanto se deixam levar pelas 
correntes rumo a um destino que ainda não 
conhecem, relembram os nomes das  
55 cidades descritas por Italo Calvino em  
As Cidades Invisíveis. São cidades com nomes 
de mulheres, como se as cidades também 
fossem pessoas que nascem e morrem, 
sonham e temem, fogem e reconstroem suas 
vidas em outros lugares, se lá conseguirem 
chegar. Cidades construídas num território sem 
fronteiras - essas linhas imaginárias que unem 
mas que também separam países, pessoas  
e culturas.

Um salva-vidas, três maçãs, algumas 
clementinas, uma couve-coração, três animais 
de brinquedo, uma manta daquelas da avó, 
onze livros, um mapa da Europa, uma foto e uns 
postais, três pessoas. No total são 55 objetos em 
cena, que os atores levam consigo nesta longa 
viagem e transformam em mapas e prédios, 
modelos em escala e representações de cidades 
imaginárias como Zenóbia, Esmeraldina  
e Adelma; mas também de sítios reais como 
Lisboa, Berlim, Ponta Delgada e Aleppo, na Síria.

As Cidades Invisíveis

M/14 
Temática adequada ao ensino secundário. 
60min

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

Famílias 
€3 < 18 anos 
€7 > 18 anos 
[descontos aplicáveis]
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Dramaturgia e encenação: Alex Cassal (a partir 
do livro de Italo Calvino) 
Criadores-intérpretes: Alfredo Martins, Paula 
Diogo e Rafaela Jacinto 
Pesquisa: Joana Frazão 
Iluminação: Daniel Worm   
Coprodução: Má-Criação, Maria Matos Teatro 
Municipal e Cine-Teatro Louletano

Teatro
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Cinema

Festival Play



Cinema

O Som da Cidade
Festival Play

Cinema 
7 e 8 março: 16h30

Uma seleção de filmes que 
contam histórias para descobrir 
que sons fazem parte da vida  
na cidade.

O festival PLAY volta a visitar 
o LU.CA este trimestre para 
brincarmos com o cinema em 
sessões que se transformaram 
num jogo com muita imaginação.

O Som da Cidade

A classificar pela CCE 
Temática adequada ao pré-escolar e 1ºciclo 
45min 
€3 preço único
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Exposição

Exposição  
de João Fazenda

João Fazenda

Exposição 
11 a 29 março

3ª a 6ª: 10h–13h e 14h–18h  
sáb e dom: 11h–13h e 14h–19h

Convidámos o João Fazenda a fazer uma 
intervenção plástica no entrepiso do LU.CA.

João Fazenda  
Nasceu em 1979, em Lisboa. Estudou Artes 
Gráficas na António Arroio e licenciou-se em 
Pintura pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. 
O seu trabalho divide-se entre a ilustração,  
a animação, a banda-desenhada, a pintura  
e o desenho. Trabalha regularmente como 
ilustrador para publicações como a Visão, The 
New York Times, The New Yorker, entre outros.

Participou em diversas exposições colectivas  
e individuais um pouco por todo o mundo,  
é professor de Ilustração na FBAUL e ja recebeu 
inumeros prémios nacionais e internacionais.

Ilustrou muitos livros infantis, livros de poesia, 
peças de teatro, cartazes de cinema e capas  
de discos. Esteve já no LU.CA em 2018 com um 
ciclo relacionada com o espetáculo de 2014 
Retrato falado.

Exposição de João Fazenda

A classificar pela CCE 
Entrepiso 
Entrada livre

96 97



 João Fazenda

Teatro



Teatro

Espetáculo  
de João Fazenda

João Fazenda

Teatro 
13 a 29 março

Escolas 
13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 março: 10h30 
Famílias 
14, 21 e 28 março: 16h30 
15, 22 e 29 março: 11h30 e 16h30

A sessão de dia 22 de março às 11h30  
é descontraída

Como é o mundo a partir do lugar  
do outro? 

João Fazenda regressa ao LU.CA para 
apresentar a sua segunda criação para crianças.

Um espetáculo que trabalha temas como 
identidade e a alteridade, destacando o papel 
da empatia e da tolerância enquanto força 
regeneradora da comunidade.

Através da mistura de desenho ao vivo, 
projeções, música, narração e representação, 
este projeto mostra como às vezes é preciso 
um choque para se ver e compreender melhor 
o mundo e os outros. 

Espetáculo de João Fazenda

A classificar pela CCE

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

Famílias 
€3 < 18 anos 
€7 > 18 anos 
[descontos aplicáveis]
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2ª Edição 2019/20Labor

Com as escolas e os artistas já 
selecionados, o Labor entra na fase prática. 
4 escolas e 4 artistas trabalham, durante 
os próximos 5 meses, em 4 espetáculos 
diferentes que serão apresentados no palco 
do LU.CA nos dias 4 e 5 de junho. 

O Labor é um projeto artístico  
e pedagógico de interação entre escola, 
teatro, artistas e educadores que procura 
proporcionar uma experimentação pratica  
do processo de criação artística.

Para mais informações visite o site 
lucateatroluisdecamoes.pt/escolas ou 
contacte labor@lucateatroluisdecamoes.pt

Artistas nas escolas: Manuel Henriques,  
Miguel Maia, Raquel André e Vanda Rodrigues 
Texto: Miguel Castro Caldas 
Coordenação do projeto: Mariana Oliveira

2ª Edição
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Visitas ao LU.CA
30 e 31 janeiro: 14h30 e 16h 
20 fevereiro: 14h30 e 16h 
5, 6, 19, 20, 26 e 27 março: 14h30 e 16h

Atividade indicada para maiores de 6 anos 
60min 
€1 por pessoa

Necessário grupo organizado com um mínimo  
de 6 pessoas e inscrição prévia para  
bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt

Atividades em Contínuo Visitas ao LU.CA
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Tudo começa na parte de  
fora do LU.CA, antes da bilheteira, 
no passeio da Calçada da Ajuda. 
Depois há uma viagem ao interior 
deste edifício do Séc XIX, 
recentemente recuperado com 
um projeto dos arquitetos Manuel 
Graça Dias e Egas José Vieira.

Nesta visita vais ver por dentro  
o que normalmente está escondido 
para lá do palco e dos projetores e 
terminar no terraço com binóculos 
na mão.

Atividades em Contínuo Visitas ao LU.CA
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Pontos de Escuta
10 janeiro 
Pontos de escuta dedicados ao Ciclo 
+Azul

22 janeiro
Pontos de Escuta com o Bruno 
Alexandre 

5 fevereiro
Pontos de Escuta com o Raimundo 
Cosme 

26 fevereiro
Pontos de Escuta com o Alex Cassal 

11 março
Pontos de Escuta com o João Fazenda

Os pontos de escuta são  
um projeto do LU.CA para explorar 
formas de mediação que tornam  
o autor em mediador.

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

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

Pontos de EscutaAtividades em Contínuo

3ª a 6ª: 10h–13h e 14h–18h  
sáb e dom: 11h–13h e 14h –19h

Entrepiso 
Entrada livre
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Biblioteca do Público 
10 janeiro 
Os livros do Ciclo +Azul

22 janeiro 
Os livros escolhidos por 
Bruno Alexandre

5 fevereiro 
Os livros escolhidos por  
Raimundo Cosme

26 fevereiro 
Os livros escolhidos por Alex Cassal

11 março 
Os livros escolhidos por João Fazenda

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 dos espetáculos e estão 
disponíveis para consulta no 
entrepiso do LU.CA.

Biblioteca do PúblicoAtividades em Contínuo

3ª a 6ª: 10h–13h e 14h–18h  
sáb e dom: 11h–13h e 14h –19h

Entrepiso 
Entrada 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 11h às 19h.

Encerra das 13h às 14h.

Informação Informação114 115



Acessibilidade

Sessões acessíveis de 
janeiro a março 2020

A Caminhada
1 fevereiro: 16h30
Sessão Descontraída

Árvore Branca
14 fevereiro, 10h30 / 15 fevereiro: 16h30
Sessões com Língua Gestual Portuguesa
16 fevereiro: 11h30
Sessão Descontraída 

Cidades Invisíveis
1 março: 16h30 / 4 março: 10h30
Sessões com Língua Gestual Portuguesa

Espetáculo do João Fazenda
22 março: 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.

Acessibilidade116 117



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

BilheteiraBilheteira

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

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
3ª a 6ª: 10h–13h e 14h–17h  
sáb e dom: 11h–13h e 14h–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,
no São Luiz Teatro Municipal e no 
Teatro do Bairro Alto

Bilheteira120 121
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Rua da Junqueira

Rua de Belém

MAAT

Av. Brasília

Rua dos Jerónim
os

LU.CA
Calçada da Ajuda, 80

Jardim 
da Praça 

do Império

Centro Cultural
de Belém

Padrão 
dos Descobrimentos

Mosteiro 
dos Jerónimos

Jardim 
Botânico
Tropical

Jardim 
de Belém

Museu Nacional 
dos Coches

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



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

Estagiário de Direção Técnica 
António Vilar

Técnicos de Som e Vídeo
Félix Magalhães
Miguel Mendes

Técnicos de Luz e Palco
Joana Pessoa
Luís Balola
Tasso Adamopoulos

Manutenção e Segurança  
de Edifício
Luís Balola

Direção de Cena
Rita Monteiro

Adjunta de Direção de Cena
Bárbara Fernandes

Comunicação
Beatriz Vasconcelos 

Relação com Escolas  
e Acessibilidade
Rosa Ramos

Bilheteira
Mafalda Cabrita
Mafalda Silva

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


