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tartarugas marinhas
a viagem

Era uma vez uma tartaruga marinha que era famosa pelas suas mig-
rações de milhares de quilómetros. A magnífica história da sua vida 
era pouco conhecida e muito misteriosa! A primeira exposição tem-
porária do Oceanário de Lisboa conta esta história. O musical infan-
til que apresentamos ilustra a maravilhosa jornada das tartarugas 
marinhas pelos oceanos. A amizade, as lições de vida dadas pelos 
mais velhos e os conselhos para proteger a natureza completam 
esta aventura.



a tartaruga
careta

 (Caretta Caretta)

Sinopse

Esta é a aventura da Careta, uma tartaruga marinha que nasceu na mesma praia 
que a sua mãe, numa noite de lua cheia. Na confusão do ninho, entre sair da casca 
e iniciar a corrida para o oceano, conhece Casquinha. Juntas preparam a sua 
grande viagem, Careta, divertida e irrequieta, não perde tempo e estuda os 
mapas. Casquinha, sonhadora e distraída, imagina o que vão encontrar no fundo 
do mar. A aventura começa aqui!

Durante esta inesquecível viagem Careta conhece Pepa, uma velha tartaruga e 
Vasco, um super-herói defensor dos oceanos, que têm muito para ensinar. Entre 
lições de vida e conselhos para proteger os oceanos, as duas tartarugas vivem uma 
história de amizade repleta de surpresas.

 
careta a tartaruga que defende o planeta
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A viagem da Careta e da Casquinha é igual à de muitas outras tarta-
rugas marinhas! Migrações de milhares de quilómetros, que passam 
por coloridos recifes de coral ou por jardins de ervas marinhas 
tornam esta jornada muito divertida e especial. A primeira paragem 
é o mar dos Sargaços, onde entre algas flutuantes se escondem dos 
mais temíveis predadores.

a viagem



as aimgas da tartaruga careta

pepa e
casquinha

As tartarugas marinhas nadam nos oceanos desde o tempo dos dinossau-
ros, há cerca de 100 milhões de anos! Das 300 espécies de tartarugas que 
existem, só sete são marinhas. Uma das características que as distingue 
das suas primas terrestres é não conseguirem esconder a cabeça dentro 
da carapaça!

Durante muitos anos, os cientistas tentaram descobrir onde estavam as 
tartarugas marinhas desde que nasciam até voltarem a aparecer já mais 
crescidas. Eram os chamados “anos perdidos”. Foram descobri-las no mar 
dos Sargaços, uma gigante ilha de algas flutuantes, no meio do Atlântico 
Norte. Este local já era famoso pois dizia-se que aí desapareciam misterio-
samente muitos barcos.

Curiosidades sobre 
as tartarugas marinhas



A tartaruga-comum é conhecida em alguns locais por “cabeçuda”, já que 
tem uma cabeça muito grande

A tartaruga- de-pente tem um bico de falcão e a carapaça mais bonita!

A tartaruga-de-couro é a maior, a que mergulha mais fundo e nada mais 
rápido.

A tartaruga-verde é vegetariana, pois come ervas marinhas!

A tartauga-olivácea parece que dança para conseguir tapar o ninho.

A tartaruga-de-Kemp junta-se a outras fêmeas para fazerem os ninhos. 

A tartaruga-australiana vive nas mesmas águas que o crocodilo-de-água-
salgada.

As sete magníficas



Apesar da armadura única que as protege de muitos perigos, as tartarugas 
marinhas são dos animais mais  ameaçados. Seis das sete espécies que 
existem nos oceanos estão em perigo! Durante muitos e muitos anos, 
forma procuradas pelos seus ovos, carne, óleo, pele e carapaça o que 
levou algumas espécies quase a desaparecerem para sempre! Hoje em dia, 
há mais perigos que põem em risco a sobrevivência das tartarugas: a polu-
ição, a pesca acidental, o desenvolvimento costeiro, as alterações climáti-
cas e o comércio ilegal, são alguns deles.

Quanto plástico já comeste hoje? Esta pergunta parece estranha, mas não 
é! É difícil de imaginar que algum animal inclua no menu do dia uma boa 
fatia de plástico. Mas, na verdade, muitos animais marinhos acabam por 
comer plástico que se encontra à deriva nos oceanos. As tartarugas 
marinhas, por exemplo, confundem os sacos de plástico com medusas, um 
dos seus alimentos preferidos. 

O desafio é fácil de superar! Basta transformarmo-nos em super-heróis e 
utilizarmos os nossos poderes para defender os oceanos. Que tal começar 
por Reduzir, Reutilizar e Reciclar? 

SOS Tartarugas



As tartarugas que estão no Oceanário de Lisboa foram resgatadas por dife-
rentes Centros de reabilitação de animais marinhos. Após a sua recupera-
ção nestes centros, foram recebidas no grande aquário da exposição tem-
porária “Tartarugas marinhas. A viagem.” onde terão a oportunidade para 
reaprender a nadar e, assim, ficarem preparadas para poderem regressar 
ao oceano. 

O OceaNArio e as 
tartarugas marinhas



O OceanÁrio de Lisboa 
e a Plano 6…
Cumprindo a sua missão de promover o conhecimentos os oceanos 
e de sensibilizar para a conservação da natureza, o Oceanário de 
Lisboa inaugurou em abril de 2011, a primeira exposição temporária 
“Tartarugas marinhas. A viagem.” que aborda a história da vida e o 
comportamento destes animais. Através desta exposição, o Ocean-
ário pretende envolver o público que, ao acompanhar esta viagem, 
se torna num participante ativo na proteção destes animais 
extraordinários. 

O Oceanário de Lisboa celebrou uma parceria com a produtora de 
espetáculos Plano 6 com o objetivo de criar um musical, dirigido ao 
público infantil, que proporcione momentos divertidos e pedagógi-
cos, estimulando a aprendizagem sobre as tartarugas marinhas e 
alertando para a necessidade de as proteger. O Auditório Mar da 
Palha será o palco deste fantástico espetáculo!



O musical infantil realiza-se mediante reserva prévia, diretamente 
no local ou contactando o Oceanário de Lisboa.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos ou consulte o web-
site www.oceanario.pt

 
T.: 218 917 002/003 e 006
F.: 218 955 762

email: reservas@oceanario.pt

ELENCO

Filipa Duarte
Joana Duarte Silva
Paulo Rodrigues
Ricardo Lérias
Sofia Saragoça

Texto Ana Rangel e João Ascenso
Música e Direcção Musical Dino
Cenografia Clivia Cohen
Figurinos e Adereços Clivia Cohen
Encenação João Ascenso
Coreografias  
Desenho de Luz Guto Silveira
Direcção de Cena Alfredo Santos
Op. De Luz Guto Silveira
Op. De Som:  
Ilustrações e Design gráfico “WeThink”
Produção Plano 6                                                       

                                                               

FICHA TECNICA

UMA INICIATIVA                                          APOIOS



Rua Castilho, 39 13ºC  
1250-068 - Lisboa
Tel: 213 304 152
www.plano6.pt
 

Esplanada D. Carlos I
1990-005 - Lisboa
Tel: 218 917 002
www.oceanario.pt
 


