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“Estaremos nus desde o início, sem vergonha anterior. 

Nudez primitiva, não a saberemos. Então mergulharemos nas águas  

do rio E olharemos o céu limpo e sem estrelas. Eu baixar-me-ei 

e trarei água na concha das mãos. E direi para toda a história 

futura: Eu te baptizo em nome da Terra, dos astros e da perfeição.  

E tu dirás: são horas.”

EM NOME DA TERRA: a paz de saber estar com quem já esteve.

A inexorabilidade do tempo: um plano inclinado.

As memórias que se desvanecem: objectos e imagens em queda. 

O difícil equilíbrio de corpos cobertos de uma vil nudez: a velhice.

Todos nós com um olhar distante: de visita, limpos, abrigados 

e à sombrinha. 

a partir do romance de VERGÍLIO FERREIRA

dramaturgia e encenação MIGUEL JESUS

com RUI M. SILVA, ANA LÚCIA PALMINHA, RITA BRITO e JOÃO NECA

cenografia RUI FRANCISCO assistência de cenografia FÁTIMA SANTOS

música JORGE SALGUEIRO figurinos CLARA BENTO

desenho de luz JOÃO CACHULO e GUILHERME NORONHA

criação TEATRO O BANDO
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vale dos barris, palmela

EM NOME DA TERRA é um espectáculo encenado 

por Miguel Jesus, o qual faz parte da equipa fixa do 

Bando e que há muito vem dirigindo ou codirigindo 

espectáculos com João Brites. Caminhando ao 

longo do romance de Vergílio Ferreira, os actores 

debatem-se com a dificuldade de equilíbrio perante 

a inexorabilidade do tempo, galopantes sobre os 

corpos cobertos de uma vil nudez emocional: a 

velhice. Assim, preconizamos um espectáculo de 

grande impacto visual, ao ar livre, onde as memórias 

que se desvanecem são objectos e imagens em 

queda, resvalando num plano inclinado para fora do 

espaço e para fora de nós. 

EM NOME DA TERRA pretende contar essa história 

de amor e de desintegração.
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NOTAS BIOGRÁFICAS 

VERGÍLIO FERREIRA
Nasceu em Melo, na Serra da Estrela, em 1916, e faleceu 

em Lisboa, oitenta anos depois. Frequentou o Seminário 

do Fundão e licenciou-se em Filologia Clássica na 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A par 

do trabalho de escrita, foi professor de Português e de 

Latim em várias escolas do país. Inicialmente neo-realista, 

depressa Vergílio Ferreira se deixou influenciar pelos 

existencialistas franceses, como Malraux e Sartre, iniciando 

um caminho próprio a partir do romance Mudança, de 

1949. É considerado um dos mais importantes romancistas 

portugueses do século XX, tendo ganho vários prémios, 

entre eles o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores 

(ganho duas vezes, primeiro com o romance Até ao Fim e depois com o romance Na tua Face), 

e o Prémio Femina na França com o romance Manhã Submersa.

MIGUEL JESUS
Nasce em Lisboa em 1984 e é licenciado em Artes do 

Espectáculo pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. Entre 2003 e 2006 trabalha como músico em diversos 

projectos. É cooperante e faz parte da Direcção Artística 

e da equipa do Teatro O Bando, onde trabalha também 

em comunicação, conteúdos e dramaturgia. Assistente 

de encenação de João Brites em diversos espectáculos, 

já encenou os concertos MARÇO GRITA MAIO – evento 

comemorativo dos 37 anos do 25 de Abril, com composição de 

Lino Guerreiro e a participação de João Afonso, desenvolvido 

numa parceria entre a Big Band Loureiros e o Teatro O Bando 

–, DA COR DA ÁGUA e A VIDA DE UM VINHO, espectáculos 

co-criados com o compositor e maestro Jorge Salgueiro. Publica em 2010 o livro de poemas 

PRIMEIRA ESTRADA e em 2011 a peça INÊS MORRE, a qual deu origem ao espectáculo 

PEDRO E INÊS – uma criação do Teatro O Bando desenvolvida em co-produção com o Centro 

Cultural de Belém, com encenação de Anatoly Praudin. Em 2012 esse mesmo livro dá também 

origem à mini-ópera homónima apresentada no Teatro Nacional São Carlos, com encenação 

de Luís Miguel Cintra e composição de Sofia Sousa Rocha. Outros textos seus encontram-

se publicados na Revista Portefólio, no livro “Palavras para José Saramago” e no catálogo 

da Representação Oficial Portuguesa na Quadrienal de Praga de 2011, “Do Outro Lado”. 

Em 2013 co-encena e assina a dramarturgia com João Brites do espectáculo OLHOS DE 



GIGANTE, a partir de Almada Negreiros. Em 2014 encena a ópera infantil VER E LER, LER E 

VER, uma criação da Foco Musical em parceria com o Teatro O Bando, com música original de 

Jorge Salgeuiro e libreto de Gonçalo M. Tavares, o espectáculo CARNE, com o TACO – Teatro 

Amador e Comunitário de Vale dos Barris, com textos de José Eduardo Agualusa, e escreve 

a dramaturgia e co-encena o espectáculo comemorativo dos 40 anos do Teatro O Bando, 

QUARENTENA, publicando também um pequeno livro de poemas homónimo. É fundador do 

colectivo GALATEIA.

RUI M. SILVA 
Estudou interpretação na Academia Contemporânea do 

Espectáculo, durante o curso obtém o diploma de Combate 

de Cena – Performing Certificate Stage Fighting, passado 

pela Society of  British Fighting Directors; foi seleccionado 

para o projecto P.I.E.T.A., na Dinamarca; onde trabalhou 

com encenador Jerzy Klesley. É actor profissional desde 

1997 tendo trabalhado com diversos encenadores, entre 

os quais se destacam: António Capelo, João Paulo Costa, 

Kuniaki Ita, Rogério de Carvalho, Alexandro Dabija, 

Joana Providência, Júlia Correia, José Mora Ramos, 

Nuno Pino Custódio, David Pereira Bastos, Natália Luiza e 

Miguel Seabra. Desde 2009 trabalha regularmente com a 

Companhia Teatro Meridional.

ANA LÚCIA PALMINHA 
Nasce em Évora em 1981 e é licenciada em Teatro 

Formação de Actores pela Escola Superior de Teatro e 

Cinema. No seu percurso como actriz já trabalhou com 

Mário Primo, João Mota e Álvaro Correia (Comuna Teatro 

de Pesquisa), João Brites e Miguel Jesus (Teatro O Bando), 

Diogo Infante, Carlos J. Pessoa (Teatro da Garagem), 

Natália Luíza (Teatro Meridional), Giacomo Scalisi e 

Madalena Vitorino. Já frequentou formações com Miguel 

Seabra (teatro), Luca Aprea (corpo e movimento), Pia 

Kraemer (movimento e pedagogia) e Rui de Luna (voz). 

Fez criações individuais para o serviço educativo do 

Teatro Maria Matos, as quais continua a apresentar pelo 

país. No âmbito do cinema trabalhou com Vicente Alves do Ó, Manuel Mozos, Bille August, 

António Pedro Vasconcelos e Amauri Tangará. Realizou também trabalhos como cantora em 

projetos diversos tais como música para a infância com Luís Macedo, música jazz, música 

tradicional europeia e música electrónica. Com o Teatro O Bando, participou nos espectáculos 

VERTIGEM, A NOITE, AINDA NÃO É O FIM e QUARENTENA.



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. 

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.



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.



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€

-reservas para o e-mail: 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


