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SESSÕES 
DESCONTRAÍ DAS 
NO SÃO LU IZ

Sessões de teatro, dança, cinema  
que podem decorrer numa atmosfera 
mais descontraída e acolhedora 
e com mais tolerância no que diz 
respeito ao movimento e ao barulho 
na plateia; podem ainda implicar 
pequenos ajustes no espetáculo 
(iluminação, som) e no acolhimento 
do público, para melhor se 
adaptarem às suas necessidades. 

As sessões descontraídas procuram reduzir os  
níveis de ansiedade e tornar a experiência mais 
agradável. Destinam-se a todos os indivíduos e 
famílias, pessoas com condições do espetro autista 
(ASD), incluindo síndrome de Asperger; pessoas 
com deficiência intelectual; crianças com défice  
de atenção; pessoas com síndroma de Down; 
pessoas com síndroma de Tourette; séniores 
em estados iniciais de demência; pessoas com 
deficiências sensoriais, sociais ou de comunicação. 
Não são, no entanto, uma forma de contrariar a 
classificação etária dos espetáculos (por exemplo, 
permitir que crianças muito pequenas possam 
assistir a espetáculos que não sejam adequados para 
a sua idade). Da mesma forma, não procuram criar 
um espaço para outro tipo de atividade durante o 
espetáculo que não o usufruto do mesmo. Esta é 
uma colaboração entre salas de espetáculo e pais, 
cuidadores e acompanhantes para que todas as 
pessoas possam assistir ao mesmo espetáculo.  
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São Luiz Teatro Municipal

Entrada principal   
Rua António Maria Cardoso

ª

Estamos no Teatro São Luiz  
para assistir a um espetáculo 
chamado Mapa – Contos e Cantos

ª

Depois de passar a porta principal, 
temos a bilheteira, lugar onde se 
compram os bilhetes. 

ª

À entrada, temos de passar uma 
porta para entrar no foyer. Aí está 
um assistente que nos recebe e nos 
indica o caminho para a sala do 
espetáculo. 

ª
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Os assistentes de sala estão no Teatro 
para nos ajudar e para esclarecer as 
nossas dúvidas. 

ª

Se precisarmos de ir à casa de banho, 
devemos procurar o símbolo WC 
ou um assistente de sala para ajudar 
a encontrar o caminho. A casa de 
banho dos homens fica no piso -1,  
a das mulheres no piso -2.  

ª

Este é o foyer da entrada principal 
do Teatro, a partir daqui indicam-
nos o caminho para a sala onde 
vai começar o espetáculo.

ª

Esta é uma outra entrada do Teatro, 
pelo largo do Picadeiro, é a entrada 
pelas traseiras e também de acesso 
mais fácil e direto à sala Mário 
Viegas. Qualquer uma das entradas 
do Teatro nos permite chegar à sala 
onde vai decorrer o espetáculo.
ª
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Durante o espetáculo, a ideia é 
ficarmos à vontade e atentos, para 
que possamos assistir a tudo o 
que acontece. Não vamos tirar 
fotografias, nem fazer vídeos.

ª

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. 

ª

Antes do início do espetáculo,
podemos ir ao espaço onde vai 
decorrer e ficar a conhecer os  
objetos delicados nos quais não 
podemos mexer.

ª
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No final podemos sair pelo mesmo 
caminho por onde entrámos e 
podemos dizer que já fomos ao 
Teatro São Luiz. Podemos usar  
a porta da frente ou das traseiras  
que fica muito perto da sala onde 
decorre o espetáculo. 

ª

Uma parceria Acesso Cultura e São Luiz Teatro Municipal 
Mais informações: info@teatrosaoluiz.pt
Esperamos que tenha gostado da visita.

Duração (aprox.): 1h
Fotos de: Estelle Valente

www.teatrosaoluiz.pt / acessocultura.org

No final da peça podemos aplaudir 
em sinal de agradecimento e os 
atores agradecem. Se não quisermos 
não batemos palmas.

ª

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

ª
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O espetáculo começa no escuro, 
ouvindo-se uma voz de criança. 
Depois ouve-se um instrumento 
de cordas feito com um remo e 
lentamente aparece o Fernando 
a tocá-lo sentado. O Fernando é 
o músico que te vai contar estas 
histórias, através das palavras, 
imagens e sons deste espectáculo

ª

Guião

Quando pára de tocar diz um texto 
sobre a origem da guerra.
Observa o espaço e repara numa tela 
pendurada como se fosse um resto 
de uma tenda.

ª

Nesse espaço toca uma música 
tradicional africana. Na tela vêem-
se dois pés com chinelos a dançar. 
Quando a música pára subitamente 
os pés desaparecem e só se vê na tela 
um chinelo esquecido no chão.

ª
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Depois, na tela vemos desenhos feitos 
por crianças do Sudão do Sul que 
viram a sua aldeia ser destruída pela 
guerra e tiveram de procurar refúgio 
num campo de refugiados. Ao mesmo 
tempo ouvimos uma música cantada 
e tocada num instrumento chamado 
Kora por uma criança de 11 anos. 
Quando acaba ouvimos uma voz de 
criança a explicar que foi ele que este 
desenho mas não aparece nele para 
não te meter medo.

ª

O Fernando lança vários piões numa 
bandeja que fazem um estrondo 
assustador como se fossem bombas. 
Sentado repete para o público uma 
lengalenga sobre não se poder estar 
sentado porque sentado não se pode 
correr. No fim foge no escuro para 
trás da tenda e vemos três clarões 
de luz.

ª

O Fernando sai de trás da tenda 
e vai atrás dos quatro caldeiros 
metálicos que estão pendurados lá 
ao fundo à esquerda. Enche-os com 
água, provocando um ruído sonoro, 
lava a cara e começam a agitar-se, 
ouvem-se sons de tempestade 
e o Fernando desloca dezenas de 
bonecos de madeira de um caldeiro 
para outro. No final desloca-os para 
cima do baú azul. Toca e canta para 
eles uma canção na língua Amazigh 
que é a língua do povo nómada 
Berber que vive no deserto.

ª
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Pegando nos bonecos de madeira 
reposiciona-os em cima do baú, 
coloca duas latas a fazer de baliza 
e um berlinde a fazer de bola de 
futebol. Ouve-se um relato de 
futebol e inicia um jogo entre os 
bonecos. Marcam golo e festejam.

ª

Ouve-se a voz de uma mãe que 
pergunta ao filho com o que é que 
ele vai sonhar. O Fernando volta a 
pegar no remo do início e toca-o. 
Liga o rádio e ouve-se uma história 
de uma menina chamada Souari que 
ia com a mãe visitar o irmão que 
estava preso. A mãe desenhava linhas 
brancas num mapa e o Fernando 
desenha uma linha branca e depois 
vermelha numa diagonal no palco. 
Ouve-se uma canção de embalar em 
árabe, que era a canção que a mãe 
da Souari lhe cantava. O Fernando 
avança a tocar um tambor redondo.

ª

Fernando toca uma música na viola. 
Depois disso vê-se um olho na tela e 
ouvimos mulheres a dizerem versos 
do Afeganistão em português.

ª
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O Fernando põe vários bonecos em 
latas de conserva e lança-os no chão 
como se fossem barcos com pessoas 
lá dentro. Pega num serrote e toca 
uma músca nele.

ª

Quando acaba a música desliga a luz 
da janela que tem arame farpado.

ª

O Fernando aparece a andar com 
uma janela à frente. A janela tem 
arame farpado e ele toca música 
com ela. Põe a janela à frente dos 
bonecos e eles avançam como se 
olhassem para o público. Quando 
acaba a música, vemos piões gigantes 
e ouvimos um som de berlindes a 
rodar.

ª


