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MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 

sessão descontraída

 

 

CRIANÇAS E JOVENS ★ teatro   

encomenda mm  
 

TEATRO PRAGA  
Romeu e Julieta, uma excelente e lamentável 
sobremesa 

 

29 outubro 2017 → 11h  

 
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. Podem ainda implicar pequenos ajustes no espetáculo 

(iluminação, som, etc.) e no acolhimento do público, para melhor se 

adaptarem às suas necessidades. 

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, sociais ou 
de comunicação). 
As sessões descontraídas procuram reduzir os níveis de ansiedade e tornar a 
experiência mais agradável. São uma colaboração entre teatros, equipas 
artísticas, pais, cuidadores e acompanhantes para que todas as pessoas 
possam usufruir do mesmo espetáculo. Por essa razão, aconselhamos que 
sejam seguidas as indicações de faixa etária dos espetáculos. 
 
mais informação em acessocultura.org 
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Maria Matos Teatro Municipal 
 
A entrada principal fica na  
Avenida Frei Miguel Contreiras, 52. 
 
Tem escadas e uma rampa de acesso 
para pessoas com mobilidade 
condicionada. 

 
 
Vamos ao Teatro ver um espetáculo 
chamado Romeu e Julieta, uma 
excelente e lamentável sobremesa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depois de passar a porta principal, 
compramos os bilhetes na Bilheteira. 

 
 
À direita da bilheteira, temos o foyer 
da sala principal do Teatro. É aqui 
que se encontra o acesso à sala 
principal, através de duas portas 
neste piso. 
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Os assistentes de sala, que estão 
identificados com uma T-shirt com 
Maria Matos Teatro Municipal, estão 
no Teatro para nos ajudar e para 
esclarecer as nossas dúvidas. 

 
 
Se precisarmos de ir à casa de banho, 
devemos procurar o símbolo WC ou 
pedir indicações a um assistente de 
sala. 

 
 
Se precisarmos de ir à casa de banho, 
devemos procurar o símbolo WC ou 
pedir indicações a um assistente de 
sala. Há uma casa de banho para 
senhoras no piso 0 e uma para 
senhores no piso -1. 
 
Na proximidade, há uma zona de 
conforto, onde podemos descansar. 

 
 
Há também uma casa de banho para 
pessoas com mobilidade 
condicionada e fraldário no piso 0. 
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Antes do espetáculo começar, 
podemos escolher onde nos 
queremos sentar na bancada. 

 
 
Se o barulho incomodar, podemos 
tapar os ouvidos ou dar a mão a quem 
nos acompanha. Em qualquer 
momento, podemos sair para um 
lugar mais sossegado e voltar a entrar 
na sala. 

 
 
Se houver alguma emergência, 
devemos seguir as indicações dadas 
pelos assistentes da sala e pela 
sinalética. 

 
 
No final do espetáculo, todos nós 
batemos palmas em sinal de 
agradecimento e os intérpretes 
agradecem. 
 
Se não quisermos, não batemos 
palmas e podemos dar a mão a quem 
nos acompanha. 
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Depois de o espetáculo acabar, 
devemos sair do Teatro do mesmo 
modo como entrámos. E já 
poderemos dizer que também já 
fomos ao Teatro Maria Matos. 

 
 

Uma parceria Acesso Cultura e Maria Matos Teatro Municipal 

Mais informações através de bilheteira@teatromariamatos.pt 

Esperamos que tenha gostado da visita. 

duração: 75 minutos ★ fotos: José Frade e Alípio Padilha 
www.teatromariamatos.pt / acessocultura.org  
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Guião 
 
Nós somos a Cláudia e o Diogo, 
somos criadores e intérpretes deste 
espetáculo. 

 

 

Quando se entra na sala onde vai 
decorrer o espetáculo já está 
instalada uma mesa com utensílios 
culinários, uma tela com imagem 
projetada, um frigorífico e um micro-

ondas.  

 

 

Vamos usar os elementos que estão 
em cima da mesa para contar a 
história de Romeu e Julieta, tal como 
foi escrita pelo autor William 
Shakespeare. 

 

 

Na tela que está em cima do cenário, 
serão projetadas mapas, imagens e 
vídeos que contam a história de 
Romeu e Julieta de uma forma mais 
aproximada à nossa realidade atual, 
utilizando smartphones e redes 
sociais como recursos. 
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Depois de contada a história, vamos 
finalmente pedir a ajuda do público 
para fazer o cheesecake que também 
tem o nome de Romeu e Julieta.  

 

 

No fim, comemos o bolo juntos e 
fazemos a festa! 
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O que é que Romeu e Julieta tem que ver com comida? 

Primeiro conta-se a história que foi escrita há muito tempo atrás 

pelo senhor William Shakespeare. Utilizamos para isso objetos de 

cozinha e ingredientes de um bolo que se confundirão com as 

personagens. 

Depois, fazemos um upgrade da narrativa recorrendo ao Facebook, 

Instagram, Google Earth, Gmail e imagens sacadas da Internet. 

Contamos com a vossa ajuda para esta reescrita cibernética. 

Finalmente, também com o vosso apoio, faremos um cheesecake 

chamado precisamente Romeu e Julieta que comeremos no final. 

Porque os males de amor também se curam pela boca e uma bolacha 

despedaçada pode ser uma alternativa deliciosa para um coração 

despedaçado.  

 

Até breve. 

Cláudia Jardim, Diogo Bento e Pedro Penim 

 


