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8 a 25 de out
Qui a sáb às 21H

dom às 17H

vale dos barris, Palmela

texto abel neves
encenação joão brites

O  T E A T R O   O   B A N D O   É   U M A   C O O P E R A T IV A   D E   U T I L I D A D E   P Ú B L I C A

abstenção

e apoiada porESTRUTURA FINANCIADA POR outros apoiosparceira do projecto financiado por



um reino que decide não decidir, desfragmenta-se. 
a construção, aparentemente dura como pedra, 
terminará em pó, resquício, ruína. 
numa apatia oculta, sobrevive-se em espiral, 
perde-se a cor e a ética, aceita-se a cegueira 
e a indiferença. 
ao mesmo tempo, espectros cavalgam à frente  
de um tabuleiro de xadrez empunhando bandeiras 
de todas as cores, apelando ao gesto, ao som, à 
palavra. 
mas a letargia agudiza-se. 

os votos são de silêncio.

abstenção



“A senhora decide se quer continuar como até aqui. 
Fazia-lhe bem se falasse mais connosco. 
Uma palavrinha... um pedido... uma vontade.
Uma pessoa faz perguntas e a senhora responde sim ou não 
com a cabeça... gestos... coisas de nada. 
Não vai poder ser assim o resto da vida. Temos sido uns 
cordeirinhos, mas pode-nos dar para vestir a pele de lobo.”

texto CRUZEIRO de ABEL NEVES
dramaturgia e dramatografia JOÃO BRITES 
apoio à dramaturgia MIGUEL JESUS 
encenação e cenografia JOÃO BRITES 
apoio à cenografia RUI FRANCISCO e FÁTIMA SANTOS
música e direcção musical JORGE SALGUEIRO 
oralidade TERESA LIMA e SARA DE CASTRO
corporalidade VÂNIA ROVISCO 
figurinos e adereços CLARA BENTO 
desenho de luz RITA LOUZEIRO 

com GUILHERME NORONHA, JOÃO NECA, JULIANA PINHO, 
RAUL ATALAIA, RITA BRITO e SARA DE CASTRO

abstençãoabstenção
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abstenção
notas biográficas

ABEL NEVES nasceu em Montalegre, em 
1956. Tem uma obra vasta, compreendendo 
peças de teatro (Amadis, Touro, Terra, Amo-te, 
Atlântico, Finisterrae, Arbor Mater, Lobo-Wolf, El 
Gringo, Inter-Rail, Além as estrelas são a nossa 
casa, Supernova, Fénix e Kota-Kota, A Caminho 
do Oeste, Amor-Perfeito, Olhando o céu estou em 
todos os séculos, Provavelmente uma pessoa, 
Nunca estive em Bagdad, Madressilva, Qaribó, 
Ubelhas - Mutantes e Transumantes, Vulcão, 
Querido Che), romances (Corações piegas, 
Cotovia, 1996; Asas para que vos quero, Cotovia, 1997; Sentimental, Asa, 
1999; Centauros - imagens são enigmas, Asa, 2000; Precioso, Dom Quixote, 
2006; Cornos da Fonte Fria, Sextante 2007), poesia (Eis o amor a fome e a 
morte, Cotovia, 1998) e um ensaio que apresenta reflexões em volta do teatro 
(Algures entre a resposta e a interrogação, Cotovia, 2002). 

JOÃO BRITES é dramaturgista, encenador 
e cenógrafo, nasce em Torres Novas em 1947. 
Exilado político em Bruxelas, termina aí o curso 
de Gravura e frequenta os cursos de Pintura 
Monumental e de Cenografia, na ENSAAV, 
La Cambre. Realiza exposições individuais 
e participa em exposições colectivas. Funda 
em 1974 o Teatro O Bando. É co-fundador da 
delegação portuguesa da ASSITEJ, co-organiza 
os Primeiros Jogos director artístico do Festival 
Internacional de Artes de Rua. É o director da Unidade de Espectáculos da 
EXPO’98 eem 1999 recebe o grau de Comendador da Ordem do Mérito. 
Em 2008 ganha o Prémio Anual da APCT, com o espectáculo SAGA e vê 



recentemente a sua criação QUIXOTE receber o prémio de Melhor Espectáculo 
2010 (SPA/RTP). 
Foi, em 2011, o comissário da Representação Oficial Portuguesa na 12ª 
Quadrienal de Praga. Ao longo de 41 anos no Teatro O Bando, elabora como 
dramaturgista dezenas de versões cénicas de textos não dramáticos de 
autores portugueses, que posteriormente encena; concebe espaços cénicos 
em territórios imprevisíveis; idealiza e constrói Máquinas de Cena; e concebe 
e coordena grandes eventos para vários milhares de espectadores. 
É autor de inúmeros artigos sobre teatro e sobre o processo de criação no 
Bando e participa em inúmeros colóquios, seminários e congressos. 
Durante mais de 20 anos foi professor de actores na Escola Superior de Teatro 
e Cinema e actualmente orienta estágios e cursos de formação no domínio 
do teatro, dirigindo oficinas a propósito da CONSCIÊNCIA DO ACTOR EM 
CENA.

GUILHERME NORONHA nasce a 10 de 
Novembro de 1978, em Lisboa. Em 1998 
termina o curso de Interpretação da Escola 
Profissional de Teatro de Cascais, em 2001 o 
Bacharelato do curso de Formação de Actores 
do Departamento de Teatro da Escola Superior 
de Teatro e Cinema e em 2007 a Licenciatura 
em Formação de Actores e Encenadores no 
mesmo estabelecimento. Estreou-se com 
o T.E.C. (Carlos Avilez) em 1998, tendo depois trabalhado com companhias 
como Teatromosca, Cassefaz, Teatro dos Aloés, C.P.A. (CCB) e em produções 
independentes de Eduardo Alves, Filipe Crawford, José Peixoto, Madalena 
Victorino, Mestre Eugénio Roque, Guilherme Filipe, Jean Paul Bucchieri, João 
Craveiro e Luca Aprea, entre outros. Participou em vários filmes e séries de 
ficção televisivas. Trabalhou com maior relevo a técnica da Máscara com Mário 
Gonzales, Nuno Pino Custódio, Filipe Crawford e António Fava. É cooperante 
do Teatro O Bando e faz parte da equipa permanente desde 2008, tendo 
participado em vários espectáculos do grupo, já desde 2001. 



JOÃO NECA nasce em 1988. O seu 
envolvimento com o Teatro começa muito cedo, 
aos 5 anos no grupo de teatro amador “Teatro 
à Vela”. Licenciado em Estudos Artísticos, com 
especialização em Teatro na Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra e o Mestrado 
em Estudos Artísticos na mesma universidade, 
trabalha com O Bando em 2011 na assistência 
de encenação a Anatoly Praudin no espectáculo 
PEDRO E INÊS. É fundador e director artístico 
do grupo de teatro Gambozinos e Peobardos com raízes na Vela, uma aldeia 
do concelho da Guarda, tendo-se dedicado à escrita, dramaturgia e encenação 
de vários espectáculos do grupo desde 2005. Fez assistência de encenação a 
José Rui Martins na criação “Guarda: Sopro Vital” uma criação do Trigo Limpo 
Teatro ACERT no âmbito das comemorações do aniversário da cidade da 
Guarda em 2012. Neste momento integra a equipa fixa do Teatro O Bando, na 
área da programação e comunicação.

JULIANA PINHO nasce em 1984, natural de 
Carregosa, vila onde inicia a actividade teatral 
no grupo de Teatro Amador da Associação 
Recreativa os Amigos da Terra URATE, 
inicialmente como actriz e posteriormente 
como fundadora e encenadora do teatro juvenil 
Fantochola. Em 2006 termina a Licenciatura 
de Biologia e Geologia (vertente ensino) na 
Universidade de Aveiro e conclui o estágio 
curricular na Escola Secundária Oliveira Júnior. Em 2007 trabalha em oficinas 
de expressão dramática para a infância e participa no Curso de Formação para 
o Teatro Amador organizado pelo Efémero - Companhia de Teatro de Aveiro. 
Em 2008 desenvolve em Póvoa de Lanhoso uma residência artística de três 
meses com Moncho Rodriguez. No mesmo ano muda-se para Lisboa onde 
frequenta o do curso de Formação de Actores da Evoé. Em 2010 ingressa 
na Escola Superior de Teatro e Cinema, no curso de Teatro, ramo Actores. 
Actualmente coordena as Oficinas de Formação Consciência do Actor em 
Cena, desenvolvidas pelo Teatro O Bando.



RAUL ATALAIA nasce em 1952, em Tomar. 
Frequenta o curso de Engenharia Electrotécnica 
do Instituto Superior Técnico de Lisboa e 
participa em diversas formações em Lisboa, 
Paris e Bruxelas, nas áreas do movimento, 
música, máscara e circo. Integra a equipa 
do Teatro O Bando no ano de 1975, e torna-
se membro da Cooperativa no ano seguinte. 
Desde essa altura, lidera diversas formações 
de teatro para estudantes e professores. Desde 2009 que é reconhecido como 
Formador (CAP) pelo IEFP. É formador nas acções CONFRARIA DO TEATRO, 
no Teatro O Bando, mantendo também a relação da companhia com as escolas 
da região. Foi encenador e actor de vários espectáculos no Teatro O Bando, 
contando-se entre os mais recentes: GRÃO DE BICO, JESURALÉM, AINDA 
NÃO É O FIM e AUTO DA PURIFICAÇÃO. Enquanto membro da Direcção 
do Teatro O Bando, é responsável pela Gestão Financeira e pelas Relações 
Internacionais, estabelecendo a ligação entre Teatro O Bando e a rede Platform 
11+, possibilitando ao grupo o constante intercâmbio artístico com diversos 
grupos europeus. 

RITA BRITO nasceu em Lisboa em 1987. 
Formou-se como actriz pela Escola Profissional 
de Teatro de  Cascais em 2006 e pela Escola 
Superior de Teatro e Cinema em 2009. 
Tem trabalhado com diversos criadores e 
encenadores como João Lagarto, Cristina 
Carvalhal e Carlos Avilez. Desde 2008 que faz 
dobragens para televisão e em 2012 deu aulas 
de Expressão Dramática ao ensino Básico. 
Frequentou também durante dois anos o curso de Língua Gestual Portuguesa, 
onde também  coordenou exercícios de expressão dramática com a comunidade 
surda. Em Março de 2014 iniciou um estágio Profissional no Teatro O Bando na 
área de Produção e Acolhimento.



SARA DE CASTRO nasce em Lisboa, em 
1975. É actriz profissional desde 1998. Formada 
na Escola Superior de Teatro e Cinema, tem 
trabalhado principalmente em teatro com 
diversos criadores e encenadores. Inicia-se 
como actriz no teatro performático de corrente 
alternativa no espaço do Ginjal e na companhia 
de teatro Útero. Participa em várias produções 
cinematográficas e televisivas como actriz. Faz parte da equipa permanente do 
Teatro O Bando, tendo participado em vários espectáculos deste grupo desde 
2001, contando-se entre os mais recentes: GENTE FELIZ COM LÁGRIMAS, 
ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA, AINDA NÃO É O FIM, CABEÇA DE PREGOS 
e AUTO DA PURIFICAÇÃO. Para além do trabalho como actriz, exerce 
funções de direcção e coordenação geral da equipa. Coordena a edição do 
livro AFECTOS E REFLEXOS DE UM TRAJECTO no 35º aniversário do 
grupo. Faz parte da equipa de formação do Teatro O Bando nas OFICINAS 
CONSCIÊNCIA DO ACTOR EM CENA, nas acções CONFRARIA DO TEATRO 
e no trabalho com o Grupo de Expressão Dramática do Grupo de Teatro do 
Instituto Superior Técnico.  Em 2010 encena o seu primeiro espectáculo, RUA 
DE DENTRO, com texto de Ana Vicente. 



TEATRO O BANDO Fundado em 1974 e constituindo-se como uma das mais 
antigas cooperativas culturais do país, o Teatro O Bando assume-se como um 
colectivo que elege a transfiguração estética enquanto modo de participação 
cívica e comunitária. As criações do Bando definem-se pela sua dimensão 
plástica e cenográfica, marcada sobretudo pelas Máquinas de Cena, e pelo 
trabalho dramatúrgico. Na sua maioria de autores portugueses, os textos 
encenados são a grande parte das vezes obras não dramáticas, às quais a forma 
teatral confere outra comunicabilidade. O Teatro O Bando continua a procurar 
o singularismo das suas criações através duma metodologia colectivista onde 
se procura a diferença, a interferência, a ruptura, a colisão dos pontos de vista. 
Rural ou urbano, adulto ou infantil, erudito ou popular, nacional ou universal, 
dramático ou narrativo ou poético – tais as fronteiras que o Bando se habituou a 
transgredir. Ao longo do seu trajecto o grupo esteve ligado a múltiplos projectos 
nacionais e internacionais e a aposta na itinerância continua a levar vários 
espectáculos por todo o país e além fronteiras.  Depois de diversas moradas, o 
Teatro O Bando habita hoje uma Quinta em Vale dos Barris – Palmela, onde se 
encontra um número ainda insuspeito de palcos potenciais feitos de estrelas, 
de oliveiras e penedos.



abstenção
bilheteira

BILHETES À VENDA NA SEDE DO TEATRO O BANDO

- o espectador escolhe um dos três preços: 8€, 10€ ou 12€
- protocolos e grupos com mais de 10 pessoas e profissionais e alunos 
das artes do espectáculo: 7€
- é possível jantar de Quinta a Sábado às 19h em dias de espectáculo. 
Custo da refeição - 8€. (sopa, prato, bebida e sobremesa) 
Marcações mediante reserva obrigatória.

+info e reservas: 21 233 68 50 / bilheteira@obando.pt

CONTACTOS
Teatro O Bando, Vale dos Barris, Apartado 152, 2950 Palmela
Telefone: 21 233 68 50 | Fax: 21 233 42 41
www.obando.pt | www.facebook.com/bando.teatro
e-mail: geral@obando.pt | bilheteira@obando.pt

DIRECÇÕES
DE CARRO VINDO DE LISBOA :
A2 Sul > saída Palmela > sentido Volta da Pedra (à esquerda na
rotunda) > direcção Palmela (à direita nos semáforos) > terceira
entrada de Palmela (em frente) > primeira rotunda (em frente, 
segunda saída) > segunda rotunda – sentido Vale dos Barris (para a 
esquerda, segunda saída)

DE AUTOCARRO VINDO DE LISBOA :
Autocarro número 565 da companhia Transportes Sul do Tejo >
partida da Gare do Oriente, Lisboa, e chegada a Palmela, última
paragem > duração aproximada – 45 minutos > 
uma caminhada de 20 minutos até Vale dos Barris


