U.CA— Teatro Luís de Camões

Lisboa

Ornar salgado, quanto do teu sal...
Ao longo de dez dias, o ciclo +Azul põe miúdos
e a

e

graúdos a ref letir (e a agir!) sobre a sustentabilidade

ação climática

500 anos Portugal olhava o
oceano, esperando o regresso dos
navegadores da índia, hoje, o olhar
sobre este ecossistema aquático
procura uma forma de o salvar e um
futuro mais sustentável. No ano em
que Lisboa é Capital Verde Europeia e recebe
a Conferência dos Oceanos da ONU, o LU.CA
associa-se à iniciativa com o ciclo +Azul. A partir
desta sexta, 10, e até 2 de fevereiro, o teatro é
inundado por debates, leituras encenadas, filmes,
oficinas criativas e passeios, dirigidos a crianças
Se há

Integrado na
programação
de +Azul, a
partir desta
sexta, 10,
o LUXA
também
apresentará
a exposição
Bonecos Sal-,
gados, com
esculturas
feitas de lixo
encontrado
nas praias.

>

e a adolescentes,
mas também a pais e a
professores. Para os mais novos, nos próximos
dois domingos, dias 12 e 19, há leituras de três
histórias sobre a vida, a Terra e a Natureza,
encenadas por Mariana Magalhães. Sempre a

pensar nas crianças, o festival Play regressa ao
LU.CA, já neste fim de semana, dias 11 e 12, com
uma selcção de curtas-metragens que mostram
pequenos gestos do dia a dia para termos um
planeta mais azul. No fim de semana seguinte,
dias 18 e 19, os mais criativos podem dar asas
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imaginação numa oficina em que, além do
estudo de peixes, se regista a textura das escamas
através do goyotaku, uma técnica de impressão
japonesa. De 15 a 17, os adolescentes são
desafiados a refletir sobre as florestas, os oceanos
e a água, em três conversas com um engenheiro
químico, um gestor da água e de desastres
climáticos e uma bióloga marinha. Nas mesmas
datas, Ana Pego, autora do livro Plasticus
Maritimus, conduz três sessões de formação
sobre o impacto da utilização descontrolada
de plástico e os riscos que esta comporta para
os oceanos. As formações estão direcionadas
para os professores e educadores, grandes aliados
na consciencialização
para a literacia dos oceanos.
Também nos próximos dois domingos, dias
12 e 19, o LU.CA propõe ainda dois passeios,
ao Jardim Botânico Tropical e ao Jardim
Botânico da Ajuda. Guiados por uma bióloga
à

marinha

de uma
e por um biólogo e munidos
terão de identificar e de
app, os participantes
registar novas espécies encontradas nos jardins.
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