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“É assim que nascemos, com os punhos cerrados.
O meu filho não agarra em nada senão nele
mesmo, mas aos poucos aprenderá que para
ter coisas é preciso abrir as mãos, só assim se
consegue amar.”

FILHO?
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FILHO?

Teatro para a infância e juventude
a partir de “Para onde vão os Guarda-Chuvas”
de AFONSO CRUZ

FILHO? é uma interrogação teatral para todas as
idades criada em conjunto pelo Teatro O Bando e pelo
Teatrão a partir do romance “Para Onde Vão Onde Vão os
Guarda‑Chuvas” de Afonso Cruz.
O lugar desta ficção é uma casa desenhada à mão por Fazal,
Aminah e Badini, uma família de sobreviventes numa
cidade ocupada pelas dúvidas que se ouvem ao longe. Entre
eles está um Filho, real e imaginado, espanto e rebeldia,
pulsão e astúcia. As ruas falam de exércitos e as portas
abrem-se para deixar entrar a tragédia e a felicidade.
Rompendo o silêncio, as janelas iluminam a invisibilidade
das crianças, recrutando os mais novos para a única
batalha que vale a pena: a guerra das perguntas.

“Procura uma resposta,
mas as respostas são
perguntas mortas. São as
perguntas que nos fazem
mexer. As certezas fazemnos parar. As perguntas
são a porta da rua.
Quando nos interrogamos,
quando duvidamos das
nossas paredes, é porque
estamos a passar pela
porta. É preciso esquecer
os países, as fronteiras, as
certezas. O futuro é uma
pergunta.”

FILHO? é também uma olhar sobre os filhos que somos e
que temos, filhos que vemos e sentimos, filhos que ganhamos
e perdemos, filhos que adoptamos e abandonamos, filhos por
quem sofremos e por quem vivemos.

FILHO?
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FICHA TÉCNICA

TEXTO a partir de

“Para Onde Vão os Guarda-Chuvas”
de Afonso Cruz
DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO João Neca
CENOGRAFIA Filipa Malva e Rui Francisco
MÚSICA Jorge Salgueiro
FIGURINOS E ADEREÇOS Filipa Malva
ILUSTRAÇÃO Ana Biscaia
DESENHO DE LUZ Jonathan de Azevedo
DESENHO DE SOM Miguel Lima
APOIO À ORALIDADE Rita Brito
GRAFISMO Paul Hardman
FOTOGRAFIA Carlos Gomes
PRODUÇÃO Rita Brito e Cátia Oliveira
COM João Santos, Margarida Sousa e Raul Atalaia
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL Miguel Rosado
MÚSICA GRAVADA Pedro Almeida
CO-CRIAÇÃO Teatro O Bando e Teatrão

FILHO?
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“Para que dessem as mãos,
nós fizemos‑lhes os braços
e eles usam‑nos para bater.
Para que caminhassem,
nós fizemos‑lhes os pés
e eles usam‑nos para pisar.”

FILHO?
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FILHO? | PRESSUPOSTOS DE CRIAÇÃO

FILHO? é uma cocriação do Teatro O Bando e do Teatrão
dirigida à infância e juventude, numa parceria artística que
pretende estabelecer uma ponte efectiva salvaguardando
as diferentes linguagens e aproximações estéticas.
Procuramos uma sadia cumplicidade, uma provocação
e uma exigência artística profícua que, atravessando
processos de investigação e de formação, resulte num
objeto surpreendente e desafiante para os jovens
espectadores. Por isso acreditamos que este FILHO? é
também um exercício de cidadania e nasce num momento
social de enorme divergência de opiniões, em que o
diálogo, a cumplicidade e a partilha humana são utopias
de uma sociedade contemporânea egocêntrica, extremada
e dividida.

FILHO?

6

FILHO? tem como ponto de partida conceptual o livro não
escrito para teatro “Para Onde Vão Os Guarda-Chuvas”,
obra encantatória de Afonso Cruz, que aborda os temas
da morte, da perda, da solidão e da redenção, normalmente
afastados das narrativas teatrais para este público-alvo.
Numa geração acelerada e constantemente estimulada,
este espectáculo reflecte sobre estas temáticas sensíveis
através de um tempo dilatado, de um silêncio preenchido
e de sensações e emoções, tantas vezes inexplicáveis.
Através da abstração e do simbolismo, acreditamos que
do palco temos outro olhar sobre a forma como o mundo
pula e avança. Através do silêncio, tentamos perceber os
ruídos que diariamente nos inundam. Através da ficção,
escolhemos melhor a nossa perspectiva sobre a realidade.
Num registo eticamente cuidado, implicado politicamente
e sem moralismos, queremos que os públicos, através
dos personagens, sejam convocados para a acção e para a
narrativa, assumindo que são parte integrante da ficção que
à frente deles se irá construir, contando com todos para, em
conjunto, enchermos o dia-a-dia de pontos de interrogação.

FILHO?
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“A nossa essência não é a nossa
alma, mas a nossa falta de alma.
É a ausência que nos faz mexer,
aquilo que nos falta. Ora, a esse
movimento, chamamos amor.”

FILHO?
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NOTAS BIOGRÁFICAS DA EQUIPA

AFONSO CRUZ | autor
Além de escritor, Afonso Cruz é também
ilustrador, cineasta e músico da banda The
Soaked Lamb. Nasceu em 1971, na Figueira da
Foz, e viria a frequentar mais tarde a Escola
António Arroio, em Lisboa, e a Escola Superior
de Belas Artes de Lisboa, assim como o Instituto
Superior de Artes Plásticas da Madeira. Já viajou
por mais de cinquenta países de todo o mundo.
Já conquistou vários prémios: Grande Prémio
de Conto Camilo Castelo Branco 2010, Prémio
Literário Maria Rosa Colaço 2009, Prémio da
União Europeia para a Literatura 2012, Prémio
Autores 2011 SPA/RTP; Menção Especial do
Prémio Nacional de Ilustração 2011, Lista de
Honra do IBBY – Internacional Board on Books
for Young People, Prémio Ler/Booktailors –
Melhor Ilustração Original, Melhor Livro do
Ano da Time Out 2012 e foi finalista dos prémios
Fernando Namora e Grande Prémio de Romance
e Novela APE e conquistou o Prémio Autores
para Melhor Ficção Narrativa, atribuído pela
SPA em 2014.

JOÃO NECA | dramaturgista e encenador
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
FILHO?

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. Desde 2013 integra
a equipa fixa do Teatro O Bando, na área da
programação e comunicação.Em 2015 encenou
CRIATURAS para o Grupo de Teatro dos Barris,
grupo nascido na Confraria de Teatro do Bando.
Desde 2013, no Teatro O Bando integrou os
elencos dos espectáculos EM NOME DA TERRA
dirigido por Miguel Jesus e ABSTENÇÃO uma
encenação de João Brites, AUSÊNCIA (cujo texto
escreveu), DOS BICHOS e ALMENARA. Em 2016
co-dirigiu com Miguel Jesus, DO FIM criação
do Teatro O Bando e em 2017 fez assistência de
encenação e foi parte do elenco de ADOECER,
encenação de Miguel Jesus, uma co-produção
do Bando com o CCB. Em 2017, foi cocriador e
actor do espetáculo ISTO (NÃO) É A EUROPA,
uma co-produção internacional com o Collectif
Le Nomade Village de Marselha e integrou o
elenco de A Divina Comédia – INFERNO, uma
encenação de João Brites em co-produção com o
Teatro Nacional D. Maria II. Em 2018 partilhou
com Miguel Jesus a dramaturgia e encenação do
espectáculo comunitário PÁSSAROS, integrado
no projecto europeu Platform Shift +.

JOÃO SANTOS | actor
Nasce em 1991 em Coimbra. Licenciado
em Gestão pela Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra e Mestre em Gestão
e Estudos da Cultura - Gestão Cultural, pelo
ISCTE-IUL. Começa no teatro nas Classes de
Teatro d’O Teatrão (2006-2010), participando
em “Refuga” de Abi Morgan e em “Belavista”
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professora, desenvolve vários projetos de
formação nas Classes de Teatro, como é o caso
da coencenação dos projetos “Às Escuras”, de
Davey Anderson, e “Eles são mesmo assim?”,
de Lucinda Coxon, no contexto do projeto
Panos, da Culturgest. Como atriz, integrou
33 produções do companhia, entre as quais:
“A Boa Alma de Setzuan”, de Brecht (2009);
“Noite de Reis”, a partir de Shakespeare (2010);
“D. Quixote de Coimbra” (2009); “Três Irmãs
(Making Of)”, a partir de Tchekhov, (2015);
“Eu Salazar” (2018) e, mais recentemente,
“Richard’s”, a partir Ricardo III de Shakespeare
(2019). Tem desenvolvido trabalho com
encenadores como Antonio Mercado, António
Fonseca, Corrina Manara, Dagoberto Feliz,
Isabel Craveiro, Leonor Barata, João Mota,
Nuno Pino Custódio, Marco Antonio Rodrigues,
Patrick Murys, Ricardo Vaz Trindade.
de Lisa McGee. Em 2013, integra o Teatrão,
entrando nas criações de Patrick Murys,
Marco Antonio Rodrigues, Joana Mattei, Isabel
Craveiro, Jorge Louraço Figueira e Cláudia
Carvalho. Em contexto de formação, trabalhou
com Joana Von Mayer Trindade e Hugo Calhim
Cristovão, Marcelo Evelin, Antonio Mercado,
Marina Nabais e Rachel Chavkin (The TEAM).
Dá aulas de teatro e expressão dramática a
crianças e jovens e fez assistência de encenação
a Isabel Craveiro nos espetáculos “Os Avôs”,
de Rory Mullarkey, e “Punk Rock”, de Simon
Stephens, entre outros. Em 2017, encenou
“Atalhos”, de Joana Craveiro, com os alunos das
classes de teatro do teatrão, no contexto do
projeto PANOS da Culturgest.

MARGARIDA SOUSA | actriz
Curso Livre de Interpretação “Os Fundamentos
do método de Stanislavsky, com Antonio
Mercado (2000). Licenciatura em Teatro de
Educação pela Escola Superior de Educação
de Coimbra em 2006. Iniciou a sua atividade
profissional no Teatrão em 2005, companhia
onde exerce funções diretivas, como atriz e
como pedagoga do serviço educativo. Como
FILHO?

RAUL ATALAIA | actor
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 de vários espectáculos no Teatro O
Bando. 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 europeia
de teatros Platform 11+, possibilitando ao grupo
o constante intercâmbio artístico com diversas
companhias europeias. Trabalha como actor
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em diversos espectáculos, contando-se entre os
mais recentes: Do Fim, Almenara, Do Contra,
Inferno e Adoecer.

FILIPA MALVA | cenógrafa, figurinista
e aderecista
Cenógrafa e arquitecta, é doutorada em
Estudos Artísticos pela Universidade de
Coimbra e Mestre em Espaço de Performance
pela Universidade de Kent, Reino Unido.
Tem desenvolvido trabalho regular como
cenógrafa, figurinista, artista cénica e
desenhadora. Nos últimos quatro anos tem
sido responsável pela cenografia e figurinos
da Casa da Esquina, Teatrão, a Cooperativa
Bonifrates, os Macadame, os Cornalusa e o
GEFAC, entre outros. Distinguida com a Bolsa
de Doutoramento da FCT e Bolsa de Bolsa de
mobilidade Sócrates/Erasmus para a escola de
Arquitectura Ion Mincu, Bucareste, Roménia
(1a escolha), GAERI/Agência Nacional Sócrates/
Erasmus. Espaço em Arquitectura e Cenografia,
Desenho para Teatro, - Fenomenologia do
Teatro e Cenografia digital e ambientes digitais
tridimensionais constitui os seus atuais
interesses na área de investigação. Em 2010
e 2012 foi co-editora do ebook Activating the
Inanimate: Visual Vocabularies of Performance
Practice, Oxford: Inter-Disciplinary Press e
do ebook Activating the Inanimate: Visual
Vocabularies of Performance Practice, Oxford:
Inter-Disciplinary Press. É membro fundador da
Associação Portuguesa de Cenografia.

RUI FRANCISCO | cenógrafo
Licenciado em Arquitectura, estreia-se como
Assistente de Cenografia de José Manuel
Castanheira e inicia actividade no Gabinete
Troufa Real – Arquitectos. É membro da
Ordem dos Arquitectos; fundador do atelier
de arquitectura Oxalis; e membro fundador
e da direcção da Associação Portuguesa de
Cenografia. Percorre os Territórios Livres da
Arquitectura e da Cenografia, como autor de
espaços cénicos, destacando os espectáculos:
A Casa dos Anjos, (Melhor texto português em
cena, Prémio SPA/RTP 2010); Harper Regan,
FILHO?

com Ana Nave; Não Se Ganha, Não Se Paga!; As
Bodas de Fígaro; Menino ao Colo; e Serviço D’
Amores (Menção Especial da APCT, 2004), com
Maria Emília Correia; e as ficções televisivas Vila
Faia, Liberdade 21 e Cidade Despida. No cinema,
destaca a cenografia para o documentário Quem
vai À Guerra, de Marta Pessoa. Como arquitecto,
destaca o Centro de Cidadania Activa, Setúbal,
e o Teatro Meridional, Lisboa. É co-autor do
Projecto de Arquitectura do Museu do Oriente
com Carrilho da Graça, premiado como Melhor
Museu Português de 2009. É autor do Ícone para
a Conferência Mundial da FIRT, realizada em
2009, na Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa – Centro de Estudos de Teatro, a partir
de estudos para a cenografia do espectáculo Em
Fuga. Membro da Direcção Artística do Teatro
O Bando, persegue em colectivo o Singularismo.
Autor do Projecto de Arquitectura da Sede
do Grupo, desenvolveu os espaços cénicos
das produções Ensaio Sobre a Cegueira, Saga
(Prémio APCT 2008), Crucificado (Melhor
Trabalho Cenográfico, Prémio Autores SPA/RTP
2010) e Quixote (Melhor Espectáculo, Prémio
Autores SPA/RTP 2011), entre muitos outros.
É co-autor, com João Brites, e coordenador do
Projecto Expositivo da Representação Oficial
Portuguesa na 12ª Quadrienal de Praga – Espaço
e Desenho da Performance, 2011.

JORGE SALGUEIRO | compositor e maestro
Compõe regularmente desde os 14 anos, sendo
autor de mais de 230 obras entre as quais são
de referir 11 óperas (Merlin, O Achamento do
Brasil, Pino do Verão, Orquídea branca, Saga,
Quixote, O Salto, Deu-la-deu, A coragem e o
pessimismo, Ver-e-ler ler-e-ver o Hi-po-póta-mo, O Circo do Mágico Eli Eli Eli Elias), 6
sinfonias (n.º 1 A Voz dos Deuses, n.º 2 Mare
Nostrum, n.º 3 Dos Lusíadas, n.º 4 Os dias dos
prodígios, n.º 5 Quarentena, n.º 6 Palmela), as
fábulas sinfónicas A quinta da Amizade e Projeto
Tartaruga, A Cantata o Conquistador, o Requiem
pela Humanidade e a Abertura para o Gil, entre
diversa música para orquestra, banda, coro,
de câmara, para teatro, cinema, bailado e para
crianças. Foi entre 2000 e 2010 compositor
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residente da Banda da Armada Portuguesa.
Atualmente é membro da direção artística do
Teatro O Bando e compositor residente da
Foco Musical.

ANA BISCAIA | ilustradora
Nasce em 1978. Designer gráfica e ilustradora.
Estudou ilustração (Master of Fine Arts) em
Estocolmo, na Konstfack University College
of Arts, Crafts and Design. O seu primeiro
livro ilustrado, Negrume (publicado pela
&etc., com texto de Amadeu Baptista), data de
2006. Ilustrou Poesia de Luís de Camões para
Todos (seleção e organização de José António
Gomes), antologia que mereceu, em 2009,
uma distinção do júri do Prémio Nacional
de Ilustração. Recebeu o Prémio Nacional
de Ilustração, em 2012, pelo livro A Cadeira
que Queria Ser Sofá, de Clovis Levi. O seu
trabalho para O Carnaval dos Animais, de Rui
Caeiro, foi também selecionado pelo júri do
prémio TITAN Illustration in Design. Com
João Pedro Mésseder, editou, em 2014, o livro
Que Luz Estarias a Ler? e, em 2015, Poemas do
Conta‑Gotas. Fundou a Xerefé, pequena editora
de livros ilustrados. Em 2016 integra a equipa
criativa do espetáculo “Sophia”, construído
a partir de Sophia de Mello Breyner Andresen
e, em 2017, do espetáculo “Manuel ou como se
desenha uma casa”, a partir de Manuel António
Pina, ambos da companhia Teatrão.

JONATHAN DE AZEVEDO | desenhador de luz
Nasce em 1978, no estado de Connecticut
(Estados Unidos da América). Formou-se
como actor, em 2001, na Universidade de
Vermont. Ainda em 2001, vem para Portugal
onde trabalhou, desde então, com encenadores
como João Mota, Marco Antonio Rodrigues,
Antonio Mercado, Ricardo Correia, Leonor
Barata, entre outros. Em 2011, concluiu o
Mestrado de Teatro em Design de Luz na Escola
Superior de Música e Artes de Espectáculo.
Pertence ao corpo docente da Escola Superior
de Educação de Coimbra, onde leciona a
disciplina de Técnicas de Cena do Curso de
FILHO?

Teatro e Educação. De 2007 a 2015 integrou a
equipa permanente da companhia o Teatrão,
onde assinou desenhos de luz de produções
várias. Nos anos 2012 e 2013 fez parte da equipa
portuguesa do Projeto Internacional École de
Maitres (Teatro Académico Gil Vicente), como
diretor Director Técnico. Fez a direção técnica
e desenho de luz do espectáculo da Casa da
Esquina, O Meu País É O Que O Mar Não Quer
e O meu País é o que o mar não quer - Exílio(s)
61/74, para a Casa da Esquina, com encenação
de Ricardo Correia. Desempenha atualmente
funções de diretor técnico no Teatrão.

RITA BRITO | oralidade e produção
Formou-se pela Escola Profissional de Teatro
de Cascais em 2006 e pela Escola Superior de
Teatro e Cinema em 2009. Em 2010 estudou
na Escola das Artes das Laranjeiras, Rio de
Janeiro. Tem trabalhado com diversos criadores
e encenadores como João Lagarto, Cristina
Carvalhal, Carlos Avilez, João Brites e Miguel
Jesus. Desde 2006 faz dobragens de séries
de televisão. Em 2012 deu aulas de Expressão
Dramática ao ensino Básico. Frequentou durante
dois anos o curso de Língua Gestual Portuguesa,
no âmbito do qual coordenou exercícios de
expressão dramática com a comunidade surda.
Desde 2014 faz parte da equipa do Teatro O
Bando, onde desenvolve trabalho nas áreas
Captação e Acolhimento de públicos. Em
2015 frequentou o curso intensivo de Verão
Consciência do actor em cena ministrado por
João Brites. Tem orientado as oficinas de teatro
Confrarias do Teatro (2014- 2015 e 2015-2016)
e GED – Grupo de Expressão Dramática do
Instituto Superior Técnico (2016 e 2017). No
Bando entrou como atriz nos espetáculos Em
Nome da Terra (2015), Abstenção (2015), Das
Nuvens (2016), Do Contra (2016), Almenara
(2016 e 2017), Inferno (2017) e Adoecer (2017).

PAUL HARDMAN | Grafismo
Designer gráfico britânico sediado em
Coimbra, Portugal. Estudou artes gráficas em
Liverpool Art School (JMU) e tem mestrado
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em Design Gráfico pela Camberwell College of
Arts de Londres (UAL). A sua obra abrange a
comunicação editorial e design de identidade
em diversos projetos para cultura, publicação/
edição e arquitetura. Os seus projetos combinam
a funcionalidade com a experimentação baseada
no processo. Utiliza frequentemente o desenho,
fotografia e criação de imagem no seu design.
É professor no curso de Design e Multimédia da
Universidade de Coimbra. Em 2016 ilustrou o
livro “Palavras Viageiras” de João Pedro Mésseder
e fez o seu primeiro livro infantil, “A Almoçarada”
de Billy Bolly, ambos editados por Xerefé.
Atualmente gere a empresa Studio And Paul.

CARLOS GOMES | Fotografia
Licenciado em Artes Plásticas pela
ARCA–EUAC, Escola Universitária das Artes
de Coimbra, realiza posteriormente estudos
na pós‑graduação em “Ótica e laser”, no
Departamento de Física da Universidade de
Aveiro, sob a coordenação do Professor João
Lemos Pinto. Participa na EIF(E), “Fotografia
de Espetáculo” (2013-14) e “Memória e
Imaginação” (2014-15), sob a coordenação da
fotógrafa Susana Paiva. Fundador fundadores
da ®DOIS fotografia. Fotógrafo da Mutante
Magazine, entre 2013 e 2014, e fotógrafo de
cena residente do Teatrão e da Trincheira
Teatro, colaborando pontualmente com outras
companhias e encenadores. Foi membro
do coletivo de fotógrafos “The Portfolio
Project”. Obteve uma menção honrosa no 1º
“photo - museu do Vinho da Bairrada”, em
2014, e o 1º Prémio Fotograf ’arte – Memórias
(Leiria, 2014). Foi um dos dinamizadores do
Photobook Club Coimbra nas edições de 2013
e 2014. Coautor do livro “20 fotografia de rua”
e “20 retrato” (Ed. Vieira da Silva, 2014/2015
e 2016/2017, respetivamente). Participou no
projeto “EXPOINT - expõe-te tu” (2014/2015).
Responsável pela edição e publicação do projeto
“(in)animated scenes”, em livro de autor (2016).
Participou em várias em exposições, das quais
se destacam as edições dos “jardins efémeros”
(Viseu, 2015 e 2016); “Eu não sou uma ilha”
(Lisboa e Figueira da Foz, 2017); “Palcografias”
FILHO?

(Coimbra, 2017); exposições solidárias em
Lisboa (Museu das Telecomunicações) e Porto
(Galeria Espaço Mira) (2017); exposição coletiva
“17 - 17” fotografia – Sala da Cidade, Câmara
Municipal de Coimbra (2017); e a exposição
coletiva “Drop in the Ocean” (Coimbra, 2017).

Cátia Oliveira | produção
Em 2011 conclui a licenciatura de Direção de
Cena e Produção Teatral na Escola Superior
de Música Artes e Espetáculo. No segundo ano
do curso, participou como coorganizadora da
3ª Edição do Festival SET (Semana Escolas de
Teatro), desempenhando funções de produção
e de direção de cena. Na escola, trabalhou
com os encenadores Howard Gayton e Geoff
Beale, João Mota, Nuno Cardoso, e Fernando
Mora Ramos. Nestas produções, desempenhou
funções de diretora de cena, de produção
e contrarregra. Em 2011, colaborou com a
companhia Limite Zero, como produtora.
Atualmente, colabora com o Teatrão, companhia
de teatro de Coimbra, desempenhando funções
de Direção de Produção e de Direção de Cena em
espetáculos próprios da companhia e em vários
acolhimentos. No Teatrão, trabalhou com os
seguintes encenadores: Isabel Craveiro, António
Mercado, António Fonseca, Ricardo Correia,
Joana Mattei e Marco Antonio Rodrigues.
No trabalho desenvolvido com a companhia,
destaca a participação nos espetáculos de
Teatro e Comunidade, assim como as produções
próprias da companhia e o seu serviço
educativo.
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AS COMPANHIAS

TEATRO O BANDO

O TEATRÃO

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.

Companhia fundada em 1994 por Manuel Guerra
como resposta a um desafio lançado pelo evento
Coimbra Capital do Teatro, trabalhou até 2002
na criação de espetáculos para a infância. Desde
o princípio teve sempre apoio da Secretaria
de Estado da Cultura e também desde o início
criou uma rede de trabalho com as comunidades
escolares de Coimbra e do respetivo distrito.
Com a criação de uma dramaturgia de raiz para
o espetáculo “Xmas Qdo Kiseres”, da autoria
de Jorge Louraço Figueira, abriu o seu trabalho
para públicos adolescentes. No final de 2003 e
da Capital da Cultura de Coimbra, onde assumiu
a programação para a Infância, instalou-se no
Museu dos Transportes, iniciando a produção
para todas as idades e a programação de sala.
Em 2008 assume a gestão da Oficina Municipal
do Teatro e inicia um projeto artístico que
assenta na exploração do território comum
e da proximidade dos públicos da cidade e
da região, ampliando a sua oferta educativa e
explorando diferentes formas teatrais nos seus
espetáculos. Inicia, com o projeto Bando à Parte
um ciclo de internacionalizações do seu serviço
educativo com parceiros da Bélgica, Holanda,
Itália, Irlanda e Reino Unido. Cria em 2012,
para os concursos tripartidos da Direção-Geral
das Artes, o consórcio Linhas Cruzadas, em
parceria com a Casa da Esquina, Círculo de
Artes Plásticas de Coimbra, Jazz ao Centro e a
Câmara Municipal de Coimbra. Inicia em 2014 a
construção da Rede Artéria, uma rede de criação
e programação da Região Centro, que opera
nos municípios de Belmonte, Coimbra, Guarda,
Figueira da Foz, Fundão, Ourém, Tábua e Viseu,
financiada pelo Portugal 2020.
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FILHO?
Criação Teatro O Bando e Teatrão

Temporada Vale dos Barris – Palmela
Data de estreia: 26 de outubro, 17h
Escolas: De terça a sexta (por marcação)
24 de outubro a 10 de novembro
Público Geral: 26 de outubro a 10 de novembro
sábado, 17h e 21h
domingo, 11h e 17h
Temporada Oficina Municipal do Teatro – Coimbra
Data de Estreia: 28 de novembro, 21h30
Escolas: segunda a sexta às 10h30 e 14h30 (por marcação)
29 novembro a 28 de dezembro
Público Geral: 28 de novembro a 28 de dezembro
sábado, 17h
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TEATRO O BANDO
Estrada de Vale dos Barris,
Palmela, Portugal
T: +351 21 233 68 50
geral@obando.pt
www.obando.pt

O Bando é uma estrutura financiada por:

E apoiada por:

Parceira dos projectos: Financiados por:

Outros apoios:

O TEATRÃO
Oficina Municipal do Teatro
Rua Pedro Nunes, Qta da Nora,
Coimbra, Portugal
T: +351 239 714 013 | 912 511 302
info@oteatrao.com
www.oteatrao.com

O Teatrão é uma estrutura financiada por:

Parceiros científicos e pedagógicos:

Apoio à Divulgação:

Apoio à Programação:

Media-partners:

Apoio à Produção:

