Da cor do mar

ao ar livre à boleia da Associação Natureza
Portugal. Os anfitriões serão a bióloga

marinha Cátia Nunes e o biólogo ambiental
Filipe Dias, que vão revelar alguns segredos
sobre o azul e o verde da cidade e ajudar

Em 2020 a cidade será mais verde, mas a luta por um
planeta mais feliz no LU.CA faz-se em tons de azul. A
partir desta sexta e ao longo de 10 dias, fala-se de clima,
de recursos naturais, da Terra e do mar. Vera Moura deu
o primeiro mergulho do ano no ciclo + Azul.

quem quiser explorar novas espécies.->
15.00

no Jardim

Jardim

Botânico

Botânico

Tropical:

dia 19 à mesma

da Ajuda. 3€. Inscrição

Dom

hora no

prévia obrigatória

pata

bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt

IDEIAS

PARA UM PLANETA

Troque as grandes salas,

FELIZ

as grandes

e os grandes pacotes de pipocas
por uma sessão de curtas didáctica e
divertida. O festival de cinema infantil PLAY
junta-se à festa para mostrar no grande ecrã
que há pequenas coisas que podemos fazer
no dia-a-dia para que o planeta fique mais
saudável - e mais azul. -> Sáb e Dom 16.30. 3 e.

produções

70 por cento do planeta Terra
- razão pela qual lhe chamamos Planeta
Azul. O LU.CA - Teatro Luis de Camões pediu
a cor emprestada ao mundo e juntou-se às
iniciativas da Capital Verde para, ao longo de
10 dias, debater a acção climática. O ciclo
+ Azul chama biólogos e biólogos marinhos,
engenheiros químicos, um artista plástico e
uma atriz para um visionamento de filmes,
leituras encenadas, passeios a jardins,
oficinas e uma exposição onde os mais novos
são sempre bem-vindos, mesmo que tenham
outras cores preferidas.
A ÁGUA OCUPA

BONECOS

SALGADOS

Brincar é coisa séria e estes bonecos de
plástico dão que pensar. Afinal, não vêm
de nenhuma megastore, mas sim do mar:
foram feitos por Ricardo Nicolau com o lixo
encontrado nas praias. Os bancos coloridos
junto à árvore à porta do LU.CA também são
da autoria do artista do Porto. Sentem-se

sem pressas para reflectir

em família sobre

a poluição

-»

Ter-Sex

e a reciclagem.

10.00-13.00/

14.00-19.00.

Entrepiso.

Sen,

10 Jan - 2

14.00-18.00, Sáb e Dom

1

Fev.

1.00-13.00/

Entrada livre

LEITURAS ENCENADAS

Aqui estamos nós, Arrumado e Estranhas
Criaturas não são apenas três dos muitos
livros que a Biblioteca do Público escolheu
para este ciclo dedicado à Terra (e que podem
ser lidos e relidos quantas vezes se quiser
nas almofadas espalhadas pelo chão do
Entrepiso): são as histórias que ao longo de 25
minutos ganham vida em 3D com a ajuda da
actriz Mariana Magalhães. -» Dom 11.30 (repete dia
19). Entrepiso.

1€

VISITA-PASSEIO

AO JARDIM
Do Teatro Luís de Camões ao Jardim Botânico
Tropical e ao Jardim Botânico da Ajuda é

um tirinho e em tempo de pensar verde,
vale a pena trocar os palcos por um passeio

PEQUENOS

ICTIOLOGISTAS

Ictioloquê? Ictiologistas!: os investigadores
que estudam os peixes. Nesta oficina, os
mais novos podem ficar a conhecer uma
nova profissão, calçar as luvas e explorar as
diferentes espécies do mar. Depois é tempo
de fazer um registo gráfico das descobertas
através da técnica japonesa de Gyotaku
utilizada por pescadores do século XIX para
fixarem as suas capturas e aprenderem a
identificar os peixes. Um belo casamento
entre ciência e arte, onde todas as cores
são permitidas e os crescidos não metem o
bedelho.
-> Sáb e dom 18 e 19, 16.30. s€. Inscrição

-

¦

prévia obrigatória

para bilheteir3@lucateatroluisdecamoes.pt

Esverdear por aí
A

Lisboa Capital Verde 2020 já está a bombar e
tem propostas onde os mais novos são
bem-vindos.
ONE | O MAR COMO NUNCA O SENTIU

Inaugura-se este sábado ainstalação artística
do Oceanário que promove uma experiência
sensorial sobre a ligação doserhumano com o
oceano-edos portugueses com o nosso mar.
Para ver até 10 de Fevereiro.
->

Oceanário de Lisboa, 19€

PLANTE A SUA ÁRVORE

Este domingo, vale a pena pôr o despertador
para bem cedo: há 20 mil árvores para
plantar. Pode escolher onde deixar a sua
semente: Rio Seco, no parque do Vale da
Ameixoeira, no parquedo Vale daMontanha
ou no corredor verde de Monsanto.
->

Dom

10.00 Grátis. Inscrições
com-lisboa.pt

em plantacaodearvores.

