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NOCTURNO 
De Joana Gama e Victor Hugo Pontes

Sessão Descontraída
domingo, 26 março, 16h

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.  

SESSÕES 
DESCONTRAÍ DAS 
NO SÃO LU IZ
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São Luiz Teatro Municipal

Entrada principal   
Rua António Maria Cardoso
ª

Vamos ao Teatro assistir a um 
espetáculo chamado Nocturno. 
ª

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

À entrada do Teatro, 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, que 
normalmente têm uma fita 
vermelha ao pescoço, 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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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

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

Se houver alguma emergência, 
devemos seguir as indicações 
dadas pelos assistentes de sala  
e pela sinalética. 
ª
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No final do espetáculo é 
habitual bater palmas em sinal 
de agradecimento e os atores 
agradecem. Se não quisermos 
não batemos palmas, e  
podemos dar a mão a quem  
nos acompanha.
ª

No final do espetáculo 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
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A ideia foi simples: quisemos fazer um espectáculo sobre a noite e o que 
passa pela nossa cabeça quando estamos a dormir – sonhos, pesadelos, 
medos, desejos. Tinha de haver um piano, porque a Joana é pianista, e 
também luzes, cenário e intérpretes, porque o Victor Hugo é coreógrafo. 
Chegámos ao título muito depressa: “nocturno” refere-se à noite, claro, 
mas também designa uma composição musical. Pareceu perfeito.

Como é que se compõe um espectáculo a partir de uma ideia?  
Não sabemos a resposta. Neste caso, decidimos abrir uma gaveta... 
dentro da cabeça. Lembrámo-nos de nós quando éramos mais 
pequenos, falámos com muitos meninos e perguntámos-lhes do que 
é que têm medo, com o que é que sonham, em que pensam à noite 
quando estão sozinhos no quarto.

A partir daí, fizemos uma colecção – não foi bem como colar cromos 
numa caderneta, mas foi parecido. Juntámos os elementos que 
compõem este Nocturno.

Guião
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1. O lençol
À noite, quando vamos dormir e 
nos enfiamos debaixo do lençol, é 
como se fôssemos de viagem.  
ª

2. O casaco
Quando estamos sozinhos a 
observar o que nos rodeia, às 
vezes surgem formas que nos 
surpreendem e assustam.
ª
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3. As aranhas
Quando sonhamos com aranhas, 
às vezes, elas parecem-nos 
maiores e mais feias do que  
na verdade são. 
ª

4. Os fantasmas
Trouxemo-los para aqui porque 
se fala sempre neles, mas não 
temos a certeza de que sejam 
assustadores. 
ª
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5. A tempestade
Trovões, relâmpagos, chuva, vento 
forte: são assim as tempestades.
ª

6. O piano
Nos sonhos, os pianos assumem 
diferentes cores e tamanhos e até 
voam. 
ª
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7. O esqueleto
Há um esqueleto que perdeu a 
cabeça e um braço. 
ª

Esperamos que gostem desta viagem pela noite. 
Obrigado por terem vindo.

FIM.



11

Informações: info@teatrosaoluiz.pt
Março 2017

Duração (aprox.): 50 min
Fotos do Teatro ©José Frade
Fotos Nocturno ©Estelle Valente
Foto cartaz: João Caldeira

www.teatrosaoluiz.pt


