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Temos um objetivo claro: que possas
continuar perto de propostas artísticas, feitas
por diferentes artistas, a pensar em ti.
O LU.CA continua a crescer e quando
apresenta projetos online, ganha a possibilidade
de chegar à tua casa e à casa de crianças que
vivem noutras cidades e, nesse momento, ficamos
todos muito mais perto. Ler um livro, ver um
filme, ir ao teatro ou a uma exposição, amplia
a capacidade de sonhar, ajuda a crescer, mostra
através de outros olhos o que está à nossa volta,
ensina novas línguas e leva-nos a fazer viagens
mesmo quando não saímos da nossa cidade.
Nesta brochura encontras um programa
pensado à tua medida.
Começamos com uma playlist do músico
Dino D'Santiago para te ajudar a pensar: “como
quero que seja o mundo novo que começa em
2021?” Mais inclusivo, mais pacífico, mais verde,
ou tudo junto? O Festival Play, que veio para ficar
e está connosco em janeiro e março, responderia:
tudo junto, porque o cinema nos ajuda a pôr tudo
em perspetiva.
Ainda no final de janeiro, o Teatro Praga
volta ao LU.CA para a estreia do seu terceiro
drama de Shakespeare, MACBAD, uma adaptação
9

Introdução

da “peça escocesa” cujo nome original, dizem, não
se pode pronunciar. A nova versão – que recorre
a mecanismos inspirados em jogos como Dungeons
& Dragons ou Game Centers – promete responder:
o que acontece quando juntamos um clássico
da literatura e um videojogo?
Em fevereiro, voltamos às escolas de
Lisboa, com novas leituras encenadas e atividades
inseridas no programa O LU.CA vai à tua escola,
desta vez, pela voz de Vicente Wallenstein e
Raquel Oliveira. Logo depois, voltamos a receber
a peça que estreou em 2018, Niet Hebben (Carta
Rejeitada); e porquê? Porque fala de feminismo,
guerra, pós-colonialismo e cartas escritas à mão.
Tudo assuntos que se vão manter na boca do
mundo. E por isso, é preciso continuar a pensá-los.
Paralelamente aos espetáculos, iniciamos
também ações de formação creditadas para
professores. Diogo Bento e Cláudia Jardim,
do Teatro Praga, querem problematizar e discutir
a importância de obras como as de Shakespeare
na formação de crianças e jovens. Já Crista
Alfaiate e Nuno Pinheiro propõem um encontro
entre artistas e professores, onde caberá
o desenvolvimento de atividades não ilícitas
de criatividade e expressividade.

A meio do mês, vamos brincar com
o Carnaval mas festejar em segurança. Para isso,
pedimos ajuda ao DJ Tiago Miranda, que costuma
dar música aos três filhos para os ajudar a crescer.
Já no final do mês, é tempo da estreia de um
projeto desenhado para o online: Dicionário,
dos SillySeason, vai acontecer em
lucateatroluisdecamoes.pt e nas redes sociais.
Em março, recebemos a conferência
internacional Escrever às Escuras, sobre crítica
de artes performativas e espetáculos para crianças
na sala do Zoom, como impõem as circunstâncias.
A fechar o primeiro trimestre, o Cão Solteiro
estreia Azul Vermelho Azul Manteiga: uma peça
que se autointitula como um jogo de cor inventado
e uma aula de física para pessoas pequenas
e grandes sobre as cores e os seus sentimentos.
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Susana Menezes, diretora artística
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Playlist para inventar
um novo ano
por Dino D’Santiago
Música – programação online
6 janeiro

Por todo o mundo já se celebrou a passagem
do ano. Em Portugal, acabámos de receber
o ano de 2021, mas há outros povos que ainda
se estão a preparar para as suas comemorações.
É verdade: noutras partes do planeta, os calendários
são diferentes, como, por exemplo, o calendário
muçulmano ou o chinês. Mas há um facto que
todos partilhamos: é preciso inventar um novo ano,
esteja ele em que número estiver. E esta banda
sonora serve para isso!
Dino D’Santiago
Dino D'Santiago é um músico, cantor e compositor
português. Nasceu no Algarve em 1982 e já viveu
em Quarteira, no Porto e em Lisboa. Por onde passou,
criou sempre música que mistura e celebra diferentes
referências: este ano editou o álbum Kriola
e, em outubro de 2018, o Mundo Nôbu.

Podes ouvir esta e outras playlists
procurando por LU.CA – Teatro Luís de Camões
no Spotify.

20

Música – programação online
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Playlist para inventar um novo ano
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Começar em Verde
Festival Play
Cinema
16 e 17 janeiro: 11h30

Chegados a 2021, começamos em verde.
O Festival Play apresenta, em janeiro, uma longa
metragem sobre um verdadeiro caso de começo
e recomeço, ecológico, em verde e com atenção
ao planeta Terra.
A sessão inclui um filme legendado
· U
 ma Orquestra Especial (2005)
Brad Allgood / Graham Townsley, Paraguai / Brasil / EUA
84’ (documentário, legendado)

O filme «Uma Orquestra Especial» conta
a história da orquestra reciclada de Cateura,
um grupo musical de jovens do Paraguai que vive
ao lado de um dos maiores aterros da América
do Sul. Esta orquestra improvável toca música
em instrumentos feitos inteiramente de lixo e é
um testemunho do poder transformador da música
e da fabulosa resistência do espírito humano.

Classificação a atribuir pela CCE
Temática adequada ao 2º e 3º ciclos e ensino secundário
84 min
€3 preço único
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MACBAD
Teatro Praga
Teatro
22 a 31 janeiro
Escolas
22 e 29 janeiro: 10h30
26 janeiro: 10h30
27 janeiro: 14h30
28 janeiro: 10h30 e 14h30
Famílias
22 e 29 janeiro: 18h30
23, 24, 30 e 31 janeiro: 11h30
A sessão das 11h30 no dia 31 é descontraída
A sessão das 11h30 no dia 30 é seguida por uma
conversa com os artistas
Classificação a atribuir pela CCE
Temática adequada ao 2º ciclo
60 min aproximadamente
Escolas
€3 < 18 anos   / €1 escolas TEIP   / Acompanhantes isentos
Famílias
€3 < 18 anos   / €7 > 18 anos   / descontos aplicáveis
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Teatro

O que acontece quando juntamos um clássico
da literatura e um jogo?
MACBAD é o terceiro projeto de uma série
de espetáculos do Teatro Praga (TP) dedicados
axs mais novxs e inspirados pelas obras-primas
do dramaturgo inglês William Shakespeare.
Desta vez, o TP atira-se a uma das peças malditas
de Shakespeare, «Macbeth»: a “peça escocesa”
que tem como características mais marcantes
a presença de um trio de bruxas e as suas profecias.
Nesta história, o herói e vilão Macbeth
chama-se MacBad – não fosse ele o verdadeiro
bad guy! – e será ele que, mesmo tentando
escapar às profecias das três bruxas, desempenhará
o papel de as cumprir. Já o espetador é
protagonista e também um gamer, que garante
que a história chega ao fim. Para isso, o espetáculo
recorre a mecanismos inspirados em sistemas
de jogos famosos de interpretação de papéis,
como Dungeons & Dragons e Game Centers.
Serão assim vários jogos-dentro-do-jogo e tudo
convergirá para que as profecias, apesar de tudo,
se realizem.
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MACBAD

Texto e Criação: Cláudia Jardim, Diogo Bento
e Pedro Penim
Interpretação: Cláudia Jardim e Diogo Bento
Coordenação de Produção: Daniela Ribeiro
Produção: Alexandra Baião
Coprodução: LU.CA – Teatro Luís de Camões
e Oficina – Centro Cultural Vila Flor
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To be Shakespeare
or not to be Shakespeare
– that’s the question...

Inscrição obrigatória até 20 de janeiro para
bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt

Cláudia Jardim e Diogo Bento são dois dos
artistas responsáveis pela criação dos espetáculos
Hamlet Sou Eu (2007), Romeu e Julieta (2017)
e Macbad (2021), uma trilogia dedicada a três
tragédias Shakespearianas repletas de mortes,
assassinatos, sangue e vingança, que reúnem
em si um universo de fatalidade sanguinária, por
norma, afastado do público mais novo. Além disso,
são também três obras construídas a partir de três
clássicos da dramaturgia ocidental considerados
intocáveis e calcificados pelos estudos
académicos e pelas abordagens cénicas que,
ao longo do tempo, foram sendo apresentadas.
Um dos desafios principais que sempre
os orientou foi o de fazer chegar estes textos
ao público jovem. Como despertar o interesse
por obras com mais de 400 anos? Serão
os ditos clássicos intemporais? O que fazer com as
divergências do zeitgeist? Será que estas narrativas
ainda fazem sentido nos dias que correm?
Estas foram algumas das dúvidas com que se
depararam e às quais tentam responder com
a criação dos três espetáculos. Ora, é justamente
a partir delas e do confronto dos espetáculos
com o público que se propõem a conversar,
a problematizar e a estruturar algumas conclusões

Formação
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Diogo Bento e Cláudia Jardim
– Teatro Praga
Formação
26 e 28 janeiro: 17h30 às 20h

Formação para professores e educadores
2h30 por sessão (duração total da formação: 5h)
€20
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To be Shakespeare or not to be Shakespeare

educacional, ambas na FCSH/UNL. Estudou, enquanto
aluno Erasmus, nas faculdades Paris 3, Paris 4 e Paris
8. Obteve o título de especialista em Fevereiro de 2020
na área de Artes/Teatro/Interpretação, pelo Instituto
Politécnico de Lisboa. Atualmente, é professor de artes
performativas na ESTC e de práticas teatrais na Escola
Superior de Dança. Em teatro, trabalhou com grupos
como a Mala Voadora, Teatro da Garagem, Cão Solteiro
e Estrutura. Colabora regularmente com o Teatro Praga
como criador e intérprete. É encenador no Grupo
de Teatro da Nova e co-criador com Inês Vaz de vários
espetáculos. Apresentou espetáculos em Portugal,
Espanha, França, Itália, Roménia, Brasil, Turquia
e Macau. Redigiu e apresentou a performance We’ll
always have Paris (2019) no festival Impasse e escreveu
ainda a obra intitulada Juramento de bandeira, a ser
publicada brevemente pela Sistema Solar.

a partir da sua experiência. Para amantes
dos clássicos, para céticos impregnados de pós-modernidade, mas principalmente, para todos
os que se baloiçam entre os dois extremos e que
se interessam por novas abordagens do cânone,
querem partilhar dúvidas, desenvolver teses,
chegar a algumas ideias e rebatê-las para começar
tudo de novo. For forever and two days.
Claúdia Jardim
Trabalhou na Companhia de Teatro Sensurround, em
encenações de Lúcia Sigalho e no Teatro da Cornucópia
em encenações de Luís Miguel Cintra e de Ricardo
Aibéo. É membro do Teatro Praga, desenvolvendo aí
o seu trabalho como criadora e intérprete. Além disso,
tem estabelecido parcerias criativas com Patrícia Portela.
Destaca ainda a tradução de "Quarteto" de Heiner
Müller e diversos workshops dirigidos no Teatro Viriato,
no Fórum Dança e CNB e com associações como A Avó
Veio Trabalhar, Universidade Terceira Idade da Junta
de Freguesia da Misericórdia, Mais Skillz, entre outras.
Colabora regularmente com os artistas plásticos Vasco
Araújo, Javier Nuñez Gasco e João Pedro Vale e Nuno
Alexandre Ferreira ("Palhaço Rico Fode Palhaço Pobre").

O curso (ACD), em parceria com o Centro de Formação
da APP (Associação de Professores de Português),
encontra-se em processo de certificação, com
creditação para os professores dos Grupos de
recrutamento 110, 200, 210, 220, 300, 310, 320, 330,
340, 350.

Diogo Bento
Licenciado em Estudos Portugueses, pela FCSH – UNL
e Teatro – Formação de Atores na ESTC. Realizou duas
pós-graduações, uma em estética e outra em formação
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To be Shakespeare or not to be Shakespeare
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O LU.CA vai à tua escola
– Viemos reclamar
o nosso futuro
Vicente Wallenstein e Raquel Oliveira
Leituras encenadas e oficina
De 2 a 5 e de 9 a 11 fevereiro

«Vamos mudar o mundo»: é este o mote
com que Afonso Cruz, o autor da obra escolhida,
lança a sua narrativa. Nós, as crianças, decidimos
sair às ruas e reclamar com os adultos: chegou
a hora de dizer as coisas como elas são. Vamos
para as bibliotecas, para o jardim zoológico, lojas,
esquadras da polícia, a assembleia, as ruas, enfim...
Onde quer que eles estejam, vamos dizer aos
adultos o que está mal e eles vão ter de ouvir.
Muitas histórias a que assistimos no palco dos teatros
estiveram primeiro nos livros. Por vezes, os textos são
lidos e encenados e, com imaginação, qualquer lugar
serve para os apresentar. Numa altura em que é mais
difícil sair da escola para ir ao teatro, o teatro também
pode ir à escola. Depois, é só sentarmo-nos – ou até
deitar – e escutar histórias que ganham novas cores,
formas e sentidos. No final desta leitura “animada”
será desenvolvida uma atividade de expressão
dramática. Aqui, partindo das questões suscitadas pelo
texto escutado, as crianças são convidadas a realizar
um trabalho prático de interpretação com recurso
à fisicalidade.

Classificação a atribuir pela CCE
Atividade adequada ao 1ºciclo
€1 por criança

Livro escolhido
A Cruzada Das Crianças, de Afonso Cruz

Inscrição obrigatória até 29 de janeiro para
escolas@lucateatroluisdecamoes.pt
Mínimo de 20 participantes / máximo 35
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Leituras encenadas e oficina
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O LU.CA vai à tua escola
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Niet Hebben
(Carta Rejeitada)
Crista Alfaiate
Teatro
5 a 13 fevereiro
Escolas
5, 11 e 12 fevereiro: 10h30
Famílias
6, 7 e 13 fevereiro: 11h30
As sessões de dia 12 e 13, às 10h30 e 11h30,
respetivamente, têm LGP
A sessão de dia 7 é descontraída
A sessão do dia 7 é seguida por uma conversa
com os artistas
M/12
Temática adequada ao 3º ciclo e ensino secundário
50 min aproximadamente

A partir de textos conhecidos como a Carta
do Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha,
Carta ao Pai de Kafka, de Franz Kafka, Carta
a Bosie, de Oscar Wilde, Cartas Portuguesas, de
Mariana Alcoforado e Novas Cartas Portuguesas,
de Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno
e Maria Velho da Costa, entre outras, esta carta
rejeitada pretende repensar alguns temas como
o feminismo, a guerra e o pós-colonialismo num
mundo onde o Instagram, o Tiktok e o Facebook
é que estão a dar cartas.
Em cena, tipo: está uma atriz disposta
a escrever uma carta como quem fala. Enquanto
fala. Acusada por si própria de vasculhar a
correspondência alheia, reflete sobre o conteúdo
de algumas cartas que leu: indevidamente,
à socapa, em vez de scrollar no Instagram ou tirar
selfies. Esta carta tanto pode ser um discurso,
um palpite ou um email, sem medo do passado
e de olhos postos no futuro.

Escolas
€3 < 18 anos  / €1 escolas TEIP / Acompanhantes isentos
Famílias
€3 < 18 anos  / €7 > 18 anos  / descontos aplicáveis
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Niet Hebben (Carta Rejeitada)

Criação e Interpretação: Crista Alfaiate
Texto: Diogo Bento e Crista Alfaiate
Apoio à Criação: Cláudia Gaiolas e Diogo Bento
Desenho de Luz: Rui Monteiro
Assistência ao Desenho de Luz: Teresa Antunes
Banda Sonora: Sérgio Martins e Rui Lima
Técnicos de Som: Pedro Lima e João Monteiro
Conteúdos Gráficos e Visuais: Catarina Lee
Figurino: Aldina Jesus
Produção Executiva: Joana Costa Santos e Luna Rebelo
Coprodução: LU.CA – Teatro Luís de Camões
e TNSJ – Teatro Nacional São João
Apoio: Fundação GDA e Largo Residências
Agradecimentos: Academia de Dança Antiga de Lisboa,
Artistas Unidos, mala voadora, Teatro Meridional, Teatro
Nacional D. Maria II, Vicente Trindade
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Niet Hebben (Carta Rejeitada)

© Crista Alfaiate
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Cabala
Crista Alfaiate e Nuno Pinheiro
Formação
8 e 9 fevereiro: 17h30 às 20h

Esta oficina propõe um encontro dedicado
(entre artistas e professores) a explorar atividades
propícias, não ilícitas, ao desenvolvimento da
criatividade, expressividade e espírito crítico. Um
encontro onde congeminamos em torno de um
conjunto de práticas teatrais, desde improvisação
à exploração vocal, exercícios de ativação sensorial
e dinamização de grupo. Dois atores criam um
espaço de partilha para conluios entre técnica
e criatividade, teatro e pedagogia, conhecimento
e questionamento. Como se de uma conspiração
se tratasse.
Crista Alfaiate (1981, Lisboa)
Inicia a sua formação artística no Teatro da Comuna.
Em 2004 termina o curso em Formação de Atores
da ESTC. Tem trabalhado enquanto atriz com diferentes
criadores como João Brites no Teatro O Bando,
Jorge Andrade na Mala Voadora, João Pedro Vaz
e Comédias do Minho e Jorge Silva Melo nos Artistas
Unidos, entre outros. Foi bolseira de Inov-Art em 2011,
em Nova Iorque, com a companhia de Teatro Elevator
Repair Service. Integrou a École des Maîtres em 2013,
com Constanza Mackras. Em 2014 cria, em parceria
com Carla Galvão, o projeto Lá fora, dirigido a crianças.
Paralelamente, participa em diferentes projetos
musicais. No cinema destaca a sua participação nas
longas metragens A espada e a Rosa de João Nicolau,

Formação para professores e educadores
2h30 por sessão (duração total da formação: 5h)
€20
Inscrição obrigatória até 2 de fevereiro para
bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt
*Aconselha-se o uso de roupa confortável
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Cabala

4 copas de Manuel Mozos e As mil e uma noites
de Miguel Gomes.
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Nuno Pinheiro (1989, Lisboa)
É licenciado em Teatro – Ramo de Atores, pela Escola
Superior de Teatro e Cinema e Mestre em Teatro –
Especialização em Teatro-Comunidade pela mesma
escola. Pertenceu à Companhia Teatro da Garagem
entre 2009 e 2017, onde desenvolveu trabalho como
ator, professor e produtor. Como ator trabalhou
com Maria João Vicente, João Vicente, Rui Mário,
Sofia Ângelo, Miguel Maia, António Mortágua,
Tiago Vieira, Bernardo Camisão, Pedro Flores,
Mónica Santana Baptista, João Manso, Fátima Ribeiro,
Miguel Maia, Paulo Oom, Luís Moreira, David Marques,
entre outros. Desenvolve paralelamente trabalho como
formador em empresas, professor de teatro e encenador,
promove vários workshops e oficinas de teatro
e interpretação. Ainda como ator conta com diversos
trabalhos em televisão, cinema, publicidade, locução
e dobragens. Desenvolve também trabalho como Diretor
de Casting de filmes publicitários.
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O curso (ACD), em parceria com o Centro de Formação
da APP (Associação de Professores de Português),
encontra-se em processo de certificação, com
creditação para os professores dos Grupos de
recrutamento 110, 200, 210, 220, 300, 310, 320, 330,
340, 350.
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Playlist para brincar
com o Carnaval
por Tiago Miranda
Música – programação online
11 fevereiro

56

Música – programação online

Todos os anos, por esta altura, mascaramo-nos e inventamos personagens, criamos histórias
e pregamos partidas. Nesta folia há música para
ajudar a festejar. Este ano, em vez de brincar
ao Carnaval, propomos que brinques com ele,
que o refaças, que festejes em segurança, mas
com muita música.
Tiago Miranda
Tiago Miranda é DJ há mais de 20 anos e, na última
década, acrescentou trabalho de produção ao seu
currículo. Criado com boa música em casa e influenciado
pelo irmão mais velho a tocar bateria, iniciou o seu
percurso como DJ pelos bares do Bairro Alto. Põe
música na emblemática discoteca Lux Frágil, em Lisboa,
e dele dizem que tem uma intensidade descontraída – e
um sorriso sincero – que se reflete no carácter expansivo
e curioso dos seus sets. Além de fazer feliz quem o ouve,
passa música também para os seus três filhos.
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Dicionário
SillySeason
Teatro – programação online
20, 23, 25 e 27 fevereiro

Classificação a atribuir pela CCE
Temática adequada ao 1º e 2º ciclo
Duração de cada vídeo: 10 minutos aproximadamente

Primeiro, encontramos a prateleira
do dicionário. Reparamos que há muito tempo
não era aberto nem folheado... estava apenas
ali, sozinho. Pegamos nele, sentimos-lhe o peso.
Fechamos os olhos e abrimo-lo numa página
aleatória. Com o indicador marcamos um
ponto na folha e abrimos os olhos: Que palavra
encontrámos?
Dicionário é um jogo coletivo proposto
às crianças, mas também um desafio aos adultos
que as acompanham. Durante quatro episódios,
que serão disponibilizados online pelo LU.CA,
os SillySeason oferecem uma viagem ao universo
das palavras, de certas palavras – grandes
ou pequenas, fáceis ou difíceis – que se encontram
num dicionário. Para isso, só precisas de ter contigo
um dicionário, claro está!
Qual é a maior palavra do dicionário?
Quantas letras tem? E a palavra “dicionário” estará
lá dentro? As palavras são abstratas. Será que
podemos transformá-las em objetos e em ações
concretas? (Abstrato? Concreto? Que palavras
tão difíííííííceis...)

Disponível em lucateatroluisdecamoes.pt
e nas redes sociais
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Teatro – programação online
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Dicionário

Conceção e Direção: SillySeason
Interpretação: Ivo Saraiva e Silva, Cátia Tomé
e Ricardo Teixeira
Vídeo: João Lobo
Cenografia/Adereços e Figurinos: Inês Ariana
Coreografia: Rodrigo Teixeira
Iluminação: Manuel Abrantes
Produção: Mariana Nunes
Comunicação: Élia Teixeira
Coprodução: LU.CA – Teatro Luís de Camões
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Escrever às escuras
Conferência Internacional:
crítica de artes performativas e os
espetáculos para crianças e jovens
Organização: LU.CA – Teatro Luís
de Camões / Centro de Estudos de Teatro
da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa

Se é já um lugar comum que a crítica
de artes performativas está em crise, a crítica
a espetáculos para a infância e juventude
é praticamente inexistente. Esta Conferência visa
explorar o tema da crítica especializada sobre
espetáculos para crianças e jovens públicos,
entendendo-a como uma forma de exercício
crítico e de cidadania. Entre outras matérias,
procuraremos debater as seguintes questões:
o teatro para a infância e juventude exige um
tipo específico de crítica? O que é específico
da experiência de críticos adultos que escrevem
sobre espetáculos para públicos mais jovens?
Que qualidade tem a experiência de um crítico
adulto se o espetáculo não foi planeado para
a sua faixa etária? O que implica uma crítica
transgeracional e inclusiva? Quais as práticas
de crítica? Que relações e que formatos de crítica
são adequados para este tipo de espetáculos?
Como podem jovens e crianças desafiar, expandir
e remodelar a crítica?

Público alvo: maiores de 18
Inscrição obrigatória até 26 de fevereiro para
bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt
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Conferência
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Escrever às escuras

Dias 3, 4 e 5 de março
das 10h00 às 17h00
Conferências, debates, mesas-redondas,
laboratórios oficinas – atividades presenciais
e à distância.
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Escrever às escuras
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Qual é a minha paisagem?
Festival Play

Em março, mês oficial da primavera, o Play
pergunta: “Há tantas paisagens diferentes, qual
é a que vês da tua janela?”
Filmes a anunciar. Consulta as novidades sobre este
e outros eventos em lucateatroluisdecamoes.pt

Cinema
13 e 14 março: 11h30

Classificação a atribuir pela CCE
Temática adequada ao 1º e 2º ciclos
€3 preço único
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Cinema
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Qual é a minha paisagem?
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Azul Vermelho Azul
Manteiga
Cão Solteiro
Teatro
19 a 28 março
Escolas
19, 24, 25 e 26 março: 10h30
Famílias
20, 21, 27 e 28 março: 11h30

A sessão de dia 27 é descontraída
A sessão do dia 27 é seguida de uma conversa
com os artistas
Classificação a atribuir pela CCE
Temática adequada ao 1º e 2º ciclo
45 min

Azul Vermelho Azul Manteiga é um
espetáculo para crianças, uma aula de física para
pessoas pequenas e grandes e um jogo de cor
inventado, a partir dos textos de Michel Pastoureau,
Josef Albers e Ludwig Wittgenstein. Juntos, estes
autores ensinam-nos a estudar a natureza das
cores e a questionar o modo como vemos as coisas,
as casas, as plantas, os animais ou as pessoas.
As cores têm uma história atribulada de viagens,
têm sentimentos, têm amigos e inimigos, ensinam-nos códigos que seguimos sem pensar, influenciam
profundamente o ambiente, os comportamentos,
a linguagem e a imaginação.
Num tempo em que potenciar a sensibilidade
surge como uma necessidade premente em todas
as áreas de envolvimento humano, a consciência
e sensibilidade à cor podem ser instrumentos
essenciais contra as forças da insensibilidade
e da brutalidade.
Josef Albers

Escolas
€3 < 18 anos /  €1 escolas TEIP / Acompanhantes isentos
Famílias
€3 < 18 anos / €7 > 18 anos / descontos aplicáveis
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Teatro
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Azul Vermelho Azul Manteiga

As

Criação: Cão Solteiro, construído por: Daniel Worm
d’Assumpção, Joana Dilão, Mariana Sá Nogueira,
Patrícia da Silva, Paula Sá Nogueira e Vasco Araújo.
Co-Produção: Cão Solteiro, LU.CA – Teatro Luís
de Camões e A Oficina – Centro Cultural Vila Flor.

cor
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Companhia financiada pela República Portuguesa,
Cultura-Direção Geral das Artes e Câmara Municipal
de Lisboa.
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Azul Vermelho Azul Manteiga

Sessões acessíveis
janeiro a março 2021
MACBAD
31 janeiro: 10h30
Niet Hebben (Carta Rejeitada)
7 fevereiro: 11h30
12 fevereiro: 10h30
13 fevereiro: 11h30
Azul Vermelho Azul Manteiga
27 março: 11h30
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Acessibilidade

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. Têm 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, com deficiência intelectual,
com condições do espectro autista ou pessoas
com deficiências sensoriais ou de comunicação).
O LU.CA disponibiliza, no seu site, uma
história visual sobre o espetáculo de forma a que
as famílias se possam preparar para o que vão
encontrar na sessão. Essa mesma história está
também disponível no teatro, através da consulta
de um QR code.
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Acessibilidade

© Fernando Guerra

O que é uma Sessão com Língua Gestual
Portuguesa?
Além das sessões de audiodescrição, o LU.CA
integra na sua programação sessões de espetáculos
com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.
Mais informações sobre a política de
acessibilidade em lucateatroluisdecamoes.pt/
acessibilidade.
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liot
eca

Apesar de a nossa Biblioteca do Público
não se poder consultar, por enquanto, no teatro,
poderás continuar a ver as recomendações de
leituras dos artistas que estão em palco nas redes
sociais do LU.CA. Porque um espetáculo não
é uma ilha, continua a dialogar com outras obras
e os artistas vão continuar a mostrar-te o que
leram, como se inspiraram e de que forma aquelas
histórias, textos ou imagens influenciaram a criação
dos espetáculos.
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Biblioteca do Público

O LU.CA

no Spotify

Tudo começou a 1 de junho de 2020, Dia
da Criança, que é também o aniversário do LU.CA.
Costumamos comemorar com bolo, limonada,
amigos e música a tocar no teatro. Não sendo
possível, convidámos o nosso público a fazer
a festa connosco, mas em casa. Agora – e a pedido
de várias famílias – continuamos a fazer playlists
por outras razões. A música serve para dançar,
rir, chorar, manifestar, comemorar ou ganhar
esperança. Serve para ouvir sozinho, com amigos
e com a família.
Por isso, podes contar com o Spotify
do LU.CA, onde encontras várias playlists criadas
por artistas, radialistas, cantores, músicos ou
programadores para ouvires e dançares onde mais
te apetecer.
Ouve todas as playlists pesquisando LU.CA
– Teatro Luís de Camões no Spotify.
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O LU.CA no Spotify

Leituras encenadas e oficina
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A magia da sala de teatro é insubstituível:
não discordamos! Mas tempos diferentes
exigem opções pouco convencionais. Seguindo
a premissa de que os espetáculos e a cultura
têm de continuar presentes na vida de todos,
o LU.CA está a organizar propostas específicas
para irem às escolas de Lisboa. Se é professor
ou professora e estiver interessado em receber
o LU.CA na sua escola, contacte-nos através do
email escolas@lucateatroluisdecamoes.pt! Depois,
é só preparar o espaço para que nos possamos
sentar e ouvir estas histórias que ganham novas
cores, formas e sentidos.
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O LU.CA vai à tua escola

Preçário
Crianças e Jovens

Outros

Plateia

€3

Escolas Geral

€3

Camarote

€2

Escolas PTEIP

€1

Adultos com deficiência
(Acompanhante isento)

€5

Crianças e Jovens com Deficiência
(Acompanhante isento)

€2

Camarote Visibilidade Reduzida

€1,5

Adultos (>18)
Plateia

€7

Camarote

€5

Camarote Visibilidade Reduzida

€3

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)
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Bilheteira

Grupos = ou > de 10

30%

Assinaturas de 10 Espetáculos
Adultos

€35

Crianças e Jovens

€15

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

95

Bilheteira

Preçário Específico

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

Outros
Cinema, concertos e eventos especiais

€3

Mini-Conferências / Bailes

€2

Leituras / Visitas ao Teatro

€1

Bilheteira
3ª a 6ª: 10h–13h e 14h–17h
sáb e dom: 11h–13h e 14h–18h

Oficina Crianças e Jovens
5 Dias (todo o dia)

€80

5 Dias (meio dia)

€40

Meio dia
Nas Escolas (máximo 30 alunos)

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

€5
€60

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

€20

Bilhetes à venda também em bol.pt,
no São Luiz Teatro Municipal e no
Teatro do Bairro Alto

Oficina Adultos
Valor Diário

Este teatro também dispõe de livro
de reclamações online.
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Bilheteira
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Bilheteira

Condições de Acesso
Lotação controlada;
Acesso ao entrepiso limitado;
Sinalização de segurança/distanciamento
no acesso e nas bilheteiras;
Preferencialmente, no caso de famílias,
casais e grupos, apenas um dos elementos
deverá entrar na bilheteira para aquisição
dos ingressos;
Incentivo do pagamento online e em cartão;

Disponibilização
de álcool gel em diversos
pontos do LU.CA – Teatro Luís de Camões;
 inalética relembrando as medidas
S
necessárias para uma visita em segurança;

© Fernando Guerra

 so obrigatório de máscara para maiores
U
de 10 anos e distanciamento social de 2m.
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Autocarros: 729, 727, 751, 728, 714
Comboios: Belém (Linha de Cascais)
Elétrico: E 15
Barco: Estação Fluvial de Belém
Estacionamento: Ajuda, Belém

Direção Artística
Susana Menezes

Direção de Cena
Rita Monteiro

Direção Executiva
Glória Silva

Adjunta da Direção de Cena
Bárbara Fernandes

Assistente de Direção Artística
Margarida Queirós

Comunicação
Ana Almeida

Adjunta de Direção Executiva
Sílvia Lé

Relação com Escolas
e Acessibilidade
Rosa Ramos

Direção de Produção
Cristina Correia
Produção Executiva
Mónica Talina
Direção Técnica
Manuel Martins
Adjunto de Direção Técnica
Tasso Adamopoulos
Técnicos de Som e Vídeo
Félix Magalhães
Miguel Mendes
Técnico de Luz e Palco
Joana Pessoa
Tiago Serejo
Tasso Adamopoulos
Manutenção e Segurança
do Edifício
Luís Balola
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Equipa

Bilheteira
Mafalda Cabrita
Mafalda Silva
Design
V-A studio
Logotipo LU.CA
Vivóeusébio
Frente de Sala
Weekend Marathon
Limpeza
Aromalimpa
Segurança
Strong Charon

