
a lk a nta r a  f e s ti va l  n o  são  lu i z

j u n ho 2016

bilhete suspenso
Começa por ser uma forma de oferecer a quem não se conhece  

a oportunidade de assistir a um espectáculo no Teatro São Luiz.  
O bilhete custa 7 euros sendo o restante valor suportado pelo  

teatro e fica suspenso na bilheteira para usufruto de pessoas apoiadas 
pelas entidades às quais estamos associados: Associação Coração 
Amarelo, Associação Gulliver, Lar Jorbalán, Fundação Luís António  

de Oliveira ou Casa de Abrigo da APAV. Mais informações:  
bilheteira@teatrosaoluiz.pt tel: 213 257 650

São luiz teatro municipal Direcção ArtísticA Aida tavares Direcção executivA 
Joaquim rené ProgrAmAção mAis Novos susana Duarte coNsuLtoriA PArA A 

iNterNAcioNALizAção tiago Bartolomeu costa ADJuNtA Direcção executivA margarida 
Pacheco secretAriADo De Direcção olga santos Direcção De ProDução tiza gonçalves 
(Directora), susana Duarte (Adjunta), Andreia Luís, margarida sousa Dias Direcção 
técNicA Hernâni saúde (Director), João Nunes (Adjunto), Iluminação carlos tiago, 
ricardo campos, sara garrinhas, sérgio Joaquim Maquinistas António Palma, cláudio 
ramos, Paulo mira, vasco Ferreira Som João caldeira, Nuno saias, ricardo Fernandes, 
rui Lopes Responsável de Manutenção e Segurança ricardo Joaquim Secretariado 
Técnico sónia rosa Direcção De ceNA José calixto, maria távora, marta Pedroso, Ana 
cristina Lucas (Assistente) Direcção De comuNicAção Ana Pereira (Directora), elsa 
Barão, Nuno santos Design Gráfico silvadesigners Registo e Edição vídeo tiago 
Fernandes BiLHeteirA cristina santos, Hugo Henriques, soraia Amarelinho FreNte De 
cAsA Letras e Partituras Coordenação Ana Luísa Andrade, cristiano varela, teresa 
magalhães Assistentes de Sala Ana catarina Bento, Ana sofia martins, catarina ribeiro, 
Daniela magalhães, Domingos teixeira, Helena malaquias, Helena Nascimento, Hernâni 
Baptista, João cunha, João Pedro, manuela Andrade, Paulo Daniel Pereira, raquel 
Pratas, sara Fernandes segurANçA securitas LimPezA Astrolimpa
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11 jun
concerto De encerramento 

lula Pena
(pt)

SábaDo àS 21h
sALA PriNciPAL; m/12

€12 A €15 (com DescoNtos €5 A €10,50)

www.teatroSaoluiz.pt
www.alkantarafeStival.pt

Direcção artística: thomas Walgrave; Direcção 
financeira: elisabete oliveira, susana marques; 

Produção: susana Lopes, carla Nobre sousa, José 
madeira, Joana cardoso, rita mendes, inês Lampreia, 

mónica talina; estagiárias produção: Juliette Dusautoir, 
corinna D’Anna, inês margato, Ana vintém;  

Direcção de comunicação: vítor Pinto; Assessoria de 
imprensa: Bernardo marques; traduções: carla Nobre 

sousa; imagem, design gráfico e web: Ana teresa 
Ascensão; Desenvolvimento web: Nuno Bengalito; 

manutenção e limpeza: sidneia tavares

15º alkantara feStival
23 mai – 10 jun 2018

festa De 
enCerraMento 

alkantara
festival

apÓS o eSpectáculo.  
ponto De encontro.

Sala mário vieGaS



o concerto de encerramento do Alkantara 
Festival traz ao palco do são Luiz a cantora, 
guitarrista, compositora e intérprete Lula 
Pena para apresentar o seu novo álbum, 
Archivo Pittoresco, a lançar no outono  
pela editora crammed Discs.

senhora de um estilo muito próprio, procura, 
nas suas palavras uma “tradição à escala 
universal. em cada esquina está uma 
presença divina que nos permite chegar  
a essa escala”. “se questiono o fado dessa 
maneira é para me sentir livre, [e para] 
comunicar essa liberdade”. “o artista é  
o que consegue expandir implodindo-se  
a si e ao mundo”. “Fazer com que a poesia 
seja a divisa deste mundo. Nada mais”. 
independentemente da frase que lhe 
ouvimos, ou de onde lhe começamos a 
escutar o raciocínio, é esta a sua teia de 
coerência, espraiada por todas as frases, 
gestos e dias, que temos o privilégio de 
escutar, na sua inteireza, na forma de 
música.

Fazer com  
que a poesia  
seja a divisa 
deste mundo.  
Nada mais.
Lula Pena 


