
Augusto e Benjamim à procura da Terra do 

Nunca, de Adriana Melo 

 

 
Criação de Adriana Melo e Magnum Soares 

 
 

Espetáculo de Teatro de Marionetas e Formas Animadas 
 
 
 
 

 

Sinopse 

 
 
Quando uma criança e um idoso se juntam, o que é que pode acontecer? Tudo! 

 
Uma criança, Benjamim, e um idoso, Augusto, são companheiros da passagem 

do tempo, na qual Augusto assume o papel de contador de histórias e aventuras. 

Um dia, Benjamim, inspirado pela história do Peter Pan e pela procura da Terra 

do Nunca, decide que não vai ser só mais um dia de partilha de histórias e 

convence Augusto a saírem de casa e tentarem a sua sorte em busca da Terra do 

Nunca. Benjamim acredita que podem encontrá-la ao virar da esquina, mas será 

assim tão fácil? 

 
Augusto e Benjamim à procura da Terra do Nunca é um espetáculo de Teatro de 

Marionetas e Formas Animadas para Todo o Público que pretende debruçar-se e 

fazer refletir sobre o encontro destas gerações, que tanto se afastam como se 

complementam, numa narrativa que mistura as vivências do quotidiano na aldeia 

com o imaginário criativo das personagens. 
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Memória Descritiva 

 
 
 

Augusto e Benjamim à procura da Terra do Nunca é um espetáculo de Teatro de 

Marionetas e Formas Animadas para Todo o Público, com duração prevista de 

50 minutos. 

Augusto, um idoso e Benjamim, uma criança, passam os dias a fazer companhia 

um ao outro. As horas correm ao ritmo das histórias que Augusto conta a 

Benjamim, acompanhadas pelo conforto da lareira e os sons reconfortantes da 

aldeia. Os dois nutrem uma verdadeira amizade, baseada em valores como 

generosidade e preocupação com o outro, como se fossem avô e neto de 

verdade. Um dia os papéis invertem-se e Benjamim conta a Augusto a fascinante 

história de Peter Pan e desafia-o a irem à procura da Terra do Nunca. Perante o 

fascínio e a insistência do rapaz, Augusto lá adere e apanham o autocarro 

seguinte para o centro da cidade. Benjamim acredita que a Terra do Nunca pode 

encontrar-se ao virar da esquina e Augusto, à medida que os aldeões vão dando 

indicações ao pequeno, fingindo acreditar no seu delírio, também começa a 

desconfiar de que pode ser verdade. No final, quando não encontram o tão 

desejado paraíso, percebem que a Terra do Nunca está na partilha entre os dois 

e na convivência com os outros. Nunca irão esquecer aquele dia, no qual falaram 

com toda a gente, compraram flores, o jornal e até foram almoçar fora! 

 
 
 



Temos muito interesse em trabalhar estas duas faixas etárias, na medida em que 

têm muitas semelhanças, não fosse a velhice retratada como uma segunda 

infância. Em ambas é necessário um extremo cuidado com o outro, paciência e 

desdramatização. Porém, as diferenças também são gritantes, podendo mesmo 

denominar-se de opostas. Benjamim quer viver intensamente a vida que tem pela 

frente e desafiar as suas capacidades, enquanto Augusto pensa que já não tem 

nada para viver, com as faculdades a fugirem-lhe. O que acontece quando existe 

convivência entre estas duas gerações? 

Em termos dramatúrgicos, identificamo-nos muito com o processo de inspiração 

em narrativas já existentes. Desafia-nos dar um contexto diferente a um conceito 

previamente criado e perceber o que acontece. 

 
 

 
Objetivos de interesse público cultural do projeto 

 
 

 
Na pandemia que estamos a ultrapassar, é-nos doloroso pensar em como as 

pessoas idosas estão sós e se tornam mais suscetíveis de perderem as suas 

faculdades. Impossibilitadas de estar com os seus, a deixarem de reconhecer o 

Mundo e com os dias contados, o que lhes resta? Com este espetáculo, 

pretendemos criar uma homenagem à população idosa, tantas vezes esquecida 

e renegada, realçando as vivências e a felicidade que ainda podem experienciar 

e o poder que a empatia tem nas relações humanas. Pretendemos também 

fomentar a relação entras as duas faixas etárias trabalhadas, algo que a nível de 

sociedade e de comunidade deveria ser mais estimulado. 



Sendo assim, este projeto tem um forte teor educativo e social. Em termos de 

público-alvo, este projeto tem como objetivo principal ser apresentado em 

escolas e lares de idosos, neste último onde pensamos ser deveras necessário 

a cultura chegar. É um espetáculo para toda a família. 

O projeto proposto é um espetáculo de Teatro de Marionetas e Formas 

Animadas. Optámos por explorar esta expressão artística pois é um legado que 

tem pouca ou nula continuidade por parte de jovens criadores e que é necessário 

ser desenvolvido e otimizado. 

 
 
 

Biografia da Companhia 

 
 

 
Universo Paralelo é uma estrutura multidisciplinar e multicultural dedicada à 

criação e difusão de obras originais de teatro e dança, com direção artística de 

Adriana Melo e Magnum Soares. Fundada em 2020, tem como principais eixos de 

ação a valorização e exploração de teatro de marionetas e formas animadas, teatro 

para todo o público e dança-teatro. 

 

Através de uma dramaturgia autoral, pretende explorar temas universais e 

contemporâneos que promovam a reflexão sobre problemáticas inerentes à nossa 

existência, enaltecendo o que nos une e elogiando a diferença. No trabalho de 

movimento, o foco encontra-se na tradução e potencialização das emoções, 

relações interpessoais e memórias. A partilha de conhecimento através de 

formação e o trabalho com a comunidade é algo que privilegiamos. 

 

Procura desenvolver uma linguagem artística que seja acessível a tod_s. 

 
A sua primeira criação, A Caravela Desconhecida, um espetáculo de Teatro de 

Marionetas e Formas Animadas para a Infância, a partir da obra O Conto da Ilha 

Desconhecida, de José Saramago, com encenação e interpretação desta dupla de 

artistas, foi apoiada pelo Ministério da Cultura e estreou em agosto de 2020 no 

Festival Afonso Lopes Vieira, esteve em cena no Festival Marionetas ao Centro e 

encontra-se em digressão nacional. Segue-se Australopiteco, um espetáculo de 



Teatro para a Infância com encenação e texto de Adriana Melo, que explora as 

questões da diferença, coproduzido pelo Museu da Marioneta / EGEAC e 

financiado pela República Portuguesa – Direção Geral das Artes. 

 

 

 

Biografias dos Diretores Artísticos 
 
 
 

 

 

© Helena Melo 

 
 
 

Adriana Melo. Nasceu em 1997, Mafra. Fez o Curso de Artes do Espectáculo na Escola 

Profissional de Teatro de Cascais, a Licenciatura em Teatro - ramo Actores, na Escola 

Superior de Teatro e Cinema, Erasmus no Mestrado Actor and Performer Training, na Rose 

Burford College, em Londres, participou num programa pedagógico para estudantes de 

teatro inserido no festival F.I.N.D.+, em Berlim e fez a Pós-Graduação Artes da Escrita na 

Universidade Nova de Lisboa. Trabalhou com Carlos Avilez, Luís Miguel Cintra, Alexandra 

Battaglia, Jean Paul Bucchieri, Ana Borralho e João Galante, Laurinda Chiungue, Rodrigo 

Francisco e Miguel Linares. A sua primeira criação, GET OUT OF THE CLOSET!, foi 

selecionada para a Mostra de Jovens Criadores 2018 e para a Mostra de Teatro da 

Amadora. A co-criação com Magnum Soares, uma obra de stop motion, Obrigada. – 

Manifesto sobre a Liberdade!, integrou as Comemorações do 25 de Abril da Câmara 



Municipal de Setúbal de 2020. No mesmo ano, co-criou com Magnum Soares um 

espetáculo de Teatro de Marionetas e Formas Animadas intitulado A Caravela 

Desconhecida. Assina a encenação e o texto de Australopiteco, um espetáculo de Teatro 

para a Infância que explora as questões da diferença. Sente que só como Criadora e 

Encenadora é que consegue encontrar a sua verdadeira voz artística e ser interventiva em 

termos sociais e políticos. 

 

 
Magnum Soares. Nasceu em 1996, Minas Gerais - Brasil. Em 2012 iniciou-se em Belas 

Artes com a orientação do Mestre Elias Layon. Formado em Dança pela Escola de 

Bailados de Mariana. Formado em Teatro de Marionetas pelo mestre argentino Catin 

Nardi na Companhia Navegante, onde trabalhou em espetáculos e intervenções de rua. 

Em 2018 concluiu o curso de Dança-Teatro FOR DANCE THEATER na Companhia Olga 

Roriz. Atualmente é Bailarino na Companhia Nome Próprio no espetáculo Margem, do 

coreógrafo Victor Hugo Pontes. Em 2019 integrou o elenco do espetáculo A Laura quer!, 

de Francisco Camacho e Sílvia Real. Integra o projeto de vídeo-dança Pequenos 

Poemas do Agora, de Marina Nabais. Em 2020 co-criou com Adriana Melo um 

espetáculo de Teatro de Marionetas e Formas Animadas intitulado A Caravela 

Desconhecida. No seu percurso artístico conta com colaborações com outros criadores, 

como Marta Jardim, Olga Roriz, Leonor Barata, Miguel Linares e Guto Martins. Em 2021 

foi intérprete no espetáculo de Teatro para a Infância Australopiteco, com direção de 

Adriana Melo e produzido pela Universo Paralelo. 

 
 
 

 
Biografias dos intérpretes 

 
 
 

Beatriz Brito. Nasceu em 1996, Torres Novas. Começou o seu percurso como artista 

em Teatro no Projeto PANOS (Culturgest), em Dança Clássica e Contemporânea na 

Escola Helena Azevedo e em Música na Escola Choral Phydellius. Estudou um ano na 

Universidade de Évora - curso de Teatro. Fez a Licenciatura em Teatro - Ramo Atores 

na Escola Superior de Teatro e Cinema. Fez Erasmus na Academy of Performing Arts 

em Praga - Faculdade DAMU, onde estudou Artes Circenses (malabares, trapézio e 

tecidos) e no qual surgiu a sua primeira criação, “Something Nameless”. Trabalhou com 

João Grosso, Ana Támen, Suzana Branco, Hugo Gama, Beatriz Cantinho, Ricardo Ne- 

ves-Neves e Tânia Carvalho. Encontra-se em co-criação do espetáculo Quetzal, junta- 

mente com Jéssica Brandão, tendo como parceiro institucional o Ministério da Cultura. 

Integrou a primeira criação de Adriana Melo, GET OUT OF THE CLOSET!, selecionada 

para a Mostra de Jovens Criadores 2018 e reposta na Mostra de Teatro da Amadora, 



em 2019. Em 2021 foi intérprete no espetáculo de Teatro para a Infância Australopiteco, 

com direção de Adriana Melo e produzido pela Universo Paralelo. 

 

 

José Henrique Neto Nasceu em Luanda em 1955. Obteve diploma com Distinção e 

Prémio de Direção pelo Drama Studio de Londres, 1983 e tornou-se Mestre em Teatro 

pela Escola Superior de Teatro e Cinema, Portugal, 2018. 

Estreou-se, profissionalmente, na África do Sul em 1977. Em Portugal desde 1984, no 

ano seguinte trabalhou com Amélia Rey Colaço e esteve na fundação das Marionetas 

de Lisboa. 

Como ator de teatro interpretou Polónio em Hamlet (tradução J.H.Neto, Teatro da Ga- 

ragem, Maio 2012, Shanghai Shakespeare Festival 2016); Mordomo no musical A Bela 

e o Monstro, Leclerc/Von Schmelling em Allo Allo (Teatro Trindade e digressões por todo 

o país 2013-18); Prospero em The Tempest de Shakespeare (Lisbon Players 2012); com 

o Teatro Nacional D. Maria II, Pe Bartolomeu de Gusmão em O Memorial do Convento 

(2009-2010); Pe António Vieira em Vieira-O Céu na Terra e Salazar em A Filha Rebelde 

(ambos 2008); no Teatro da Trindade, Jacques em Jacques e o Seu Amo (2007). Com o 

Teatro Extremo de Almada e a peça Velho Palhaço Precisa-se (M. Vis- niec, trad. J.H. 

Neto) representou o país duas vezes no Brasil (Teresina 2009, São Paulo 2011). 

No cinema e TV foi protagonista do telefilme SIC Um Homem não é um Gato (2001), D. 

Marcos na co-produção luso-brasileira O Judeu (1995); D. Caetano Maia no filme Os 

Maias de João Botelho (2014); Detective Morais na novela Sol de Inverno (2013-14). 

Como encenador: Cabaré de Ofélia de Armando N. Rosa, Casa Raphael Baldaya 2015. 

Auto da Barca do Inferno (Palácio Nacional de Sintra, durante 2010). Camões-Fogo que 

arde sem se ver, de J.H. Neto, Palácio da Independência, Lisboa, 2010. Os Olhos do 

Mundo e a Fortuna de John Herbert, trad. J. H. Neto, no Karnart, Teatro da Trindade e 

Teatro Mirita Casimiro-TEC (2008-2009). Metamorfose de Kafka, adaptação sua vence- 

dora de sete prémios (Festival de Sintra 2001). 

Colabora num registo permanente com a RTP desde 1988, como tradutor e locutor/nar- 

rador de centenas de documentários. 



Fotos de trabalho anterior na Arte de Marionetas – Espetáculo A Caravela 

Desconhecida, a partir da obra “O Conto da Ilha Desconhecida”, de José 

Saramago 
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Teaser: https://vimeo.com/502815253 

https://vimeo.com/502815253
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producao@universoparalelo.pt 

Inês Afonso (Produção) – (+351) 912 745 290 

 

 
Adriana Melo (Direção Artística) – (+351) 912 460 491 

Magnum Soares (Direção Artística) – (+351) 966 720 485 

 
 
 

Site: www.universoparalelo.pt 

Instagram: 

https://www.instagram.com/universoparalelo.ac/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/universoparalelo.ac 
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