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SINOPSE

Ele e ela. Sós nos seus universos. Procuram respostas para a sua solidão com o Bill, um ser

imaginado que toma o lugar de um anjo da guarda, de um protetor, mas também de um

desafiador, de um questionador, que leva as personagem e o público a refletirem em

conjunto sobre a liberdade, sobre a nossa capacidade de sonhar, de projetar o futuro e de

compreender o mundo que nos rodeia. Nadam num mar de questões existenciais,

perspetivadas pelo olhar de criança. 

As personagens aventuram-se no desconhecido, criando um universo mágico onde tudo é

possível. O teatro cruza-se com a imagem e com o som, numa interação intimista, explorando

a solidão, os medos, os questionamentos que a criança vive no seu dia-a-dia. Para isso, há um

recurso às novas tecnologias através da criação videográfica, que transforma o cenário e os

atores em telas do imaginário da peça. Através do som, os pensamentos das crianças visitam

o palco, fruto de uma experimentação sonora realizada nas sessões de co-criação com a

comunidade escolar envolvida no processo criativo.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
Pesquisa e Direção / Nelda Magalhães

Pesquisa, Direção e Videografia / João Catarino

Pesquisa, Direção e Sonoplastia / Nuno Murta 

 Interpretação / Leo Lobo e Nelda Magalhães

Co-criação com a comunidade - Alena Velhinho, Ana Todd, Angel Ganchinho, Anna Mata,

Beatriz Leite, Benjamin Nicolau, David Pereira, Eduardo Oliveira, Gabriel Candeias, Gustavo

Ferraz, Lara Pacheco, Leia Leandri, Livia Duarte, Lucas Sousa, Luis Luciano, Mariana Strattmann,

Miguel Guerreiro, Nicole Monteiro, Victor Cavalcante (Centro Escolar da Luz), Afonso Dias,

Aiden Lindsay, Alice Batista, Alisa Afanasieva, Amelia Aguiar, Ana Palma, Camila Águas, Emma

Almeida, Florence Sims-Murphy, Gonzalo Gorgulho, Hernâni Antunes, Luca Varani, Luís Sampaio,

Maelys Marqué, Manuel Pita, Maria Lima, Maria França, Maria Henriques, Milla Almeida, Pedro 

 Santos, Rita Serras, Sandro Almeida, Sean Smith, Sofia Cordeiro (Colégio de S. Gonçalo), Afonso  

Francisco, Arina Skibchyk, Beatriz Gonçalves, Camila Tavares, Diana Afonso, Diogo Machado,

Enzo Guerreiro, Ester Gonçalves, Eva Alberto, Francisco Santos, Inês Oliveira, Lara Santos,

Leonor Carmelino, Leonor Leonardo, Lucas Martin, Malie Perignon, Maria Garcia, Miguel

Pacheco, Mikhail Kucherenko, Ricardo Martins, Rodrigo Marques, Sara Santos, Simão Santos,

Violeta Tomás, Vladislav Kotelnykov (EB1 da Ameijeira), Alexandra Marcos, Ariana Coelho, Ary

Ferreira, Jaime Silva, Lorcan Buck, Lourenço Coelho, Mateus Reis, Mathias Mathei, Sol Curtis,

Tiago Estêvão, Jaime Mayer, Simão Mayer (EB1 Bensafrim), Afonso Monteiro, Bruno Pereira,

Bruno Martins, Camila Melo, Daniel Fernandes, Emanuelly Jayme, Eva Brito, Gonçalo Neto, Ion

Salaru, Lia Jesus, Liana Francisco, Luiz Melo, Maria Castel-Branco, Mariana Cardoso, Matilde 

 Pinto, Nami Vicente, Pedro Cruz, Pilar Silva, Rodrigo Tatu, Sophia Angelos, Timur Khorolsky,

Xavier Duarte (EB1 nº1 de Lagos)

Produção / Maria João Alcobia

Apoio à Produção / Josefina Tamar

Gestão Financeira / Silménia Magalhães

Comunicação e Publicidade /Ana Moura 

Design Gráfico / João Catarino  

Desenho de Luz / David Jacinto 

Figurinos e elementos cenográficos / João Catarino e Nelda Magalhães





PORQUE SONHAMOS COM O BILL

O Teatro Experimental de Lagos dirige o seu foco criativo especialmente para projetos de

pedagogia artística e na sua articulação direta com as crianças e jovens do concelho de Lagos e

dos concelhos vizinhos. Procura acompanhar a criança contemporânea nas suas experiências,

na sua relação com o impacto da realidade atual nas suas vidas, bem como continuar a

estabelecer pontes entre o imaginário das memórias das várias gerações. Alia estas premissas

à experiência que a equipa possui na abordagem de áreas artísticas diversas, dirigidas a estas

faixas etárias e na forma como tem vindo a pesquisar sobre a criança de hoje. 

Decide em 2022 co-criar com a comunidade infantil do concelho de Lagos, convidando algumas

turmas do primeiro ciclo do ensino básico para uma troca de ideias e experiências, que serão

pilar da criação de Sonhar com o Bill, este projeto-sonho que  reflete o passado, o presente e o

futuro entre as memórias de infância da própria equipa, cruzando com as vivências da criança

de hoje e a projeção daquilo que queremos ser todos amanhã.

O teatro funde-se coma experimentação sonora e de imagem, onde a própria linguagem cénica

e dramatúrgica recorre às novas tecnologias, refletindo a relação direta que a criança possui

com o virtual, com o jogo, com o brincar tecnológico. Procura também interpretar como é o

mundo da brincadeira da criança de hoje, compreender onde é que existem as suas liberdades,

com os seus limites. Pretende criar espaços de  reflexão sobre a solidão e o impacto que esta

tem na criança de hoje. Sonhar com o Bill é uma proposta criativa que pretende ser acima de

tudo uma investigação artística sobre a psicologia e filosofia da criança do mundo

contemporâneo, num mergulho na forma como vê o mundo e as coisas. A equipa bebe esta

informação junto de 100 crianças, com as quais troca ideias, experiências e explora os

conteúdos do espetáculo, num processo de co-criação com a comunidade. 

Os últimos anos foram particularmente duros para a criança contemporânea. Procuramos

situar as suas fragilidades, os seus sonhos e a sua maneira de interpretar esta nova realidade,

com o objetivo de fabricar conteúdos artísticos para a criança se rever e reencontrar no palco,

como espectador mas também como criador, uma reinvenção do conceito de espect-ator de

Augusto Boal.

A investigação artística apoia-se em obras de Filosofia para crianças de Jordi Nomen e Peter

Worley, mas também em obras da literatura Infantil, como os livros-albúm da autora /

ilustradora Suzy Lee ou as obras de Sandol Stoddard, Kobi Yamada, Susa Monteiro, entre

outros.



SERVIÇO EDUCATIVO

Sonhar com o Bill nasceu das ideias das crianças. Proporcionar a

descoberta do Bill a mais crianças é um objetivo deste projeto. Aliado à

apresentação do espetáculo, dispomos de duas oficinas de

investigação artística, convidando as crianças a explorarem conosco os

universos do imaginário do Bill.

OFICINA DE DESCOBERTA DO BILL

Através do movimento dramático e do desenho, instalamos numa sala

ampla uma superfície enorme para desenhar: na parede, no chão, a

partir da nossa imaginação. Com o desafio de descobrir formas para um

amigo imaginário, vamos explorar o desenho através do movimento,

sobrepondo, rabiscando, correndo, saltando, sonhando novas formas

de desenhar o mundo e as coisas.

OFICINA DE SOM

Esta oficina pretende explorar, de forma experimental, diferentes

formas de produzir, captar e manipular o som. Vamos produzir sons

orgânicos e sons eletrónicos, captar o som a partir de microfones e

piezos, e, manipular o som através de processadores e pedais de

efeitos. Desta experiência resultarão várias peças sonoras únicas. 



CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO DO ESPETÁCULO

Á r e a  m í n i m a  d e  R e p r e s e n t a ç ã o  6  x  6  m e t r o s

Necessidades técnicas: tela de projeção, desenho de luz a enviar à
posteriori

Montagem: 6 horas

Desmontagem: 1 hora

Equipa a deslocar: 5 pessoas

PÚBLICO ALVO

O espetáculo dirige-se ao público escolar e público em geral, foco

famílias. A classificação etária é de maiores de 3 anos.

Duração: 50 minutos





BIOGRAFIAS



PESQUISA, DIREÇÃO E INTERPRETAÇÃO

Nelda Magalhães

Licenciada em Comunicação Cultural, pela Universidade Católica

Portuguesa (2000). Desenvolve a sua pesquisa artística com Helena Flor

Dias e Maria João Alcobia (Dança Amalgama), Per Spildra Borg (Cia. Stella

Polaris) e Vilo Docolomansky (FARMA). Desde 2003 dedica-se à educação

artística, colaborando em projetos dirigidos a crianças e jovens em

Portugal, França, Lituânia e Cabo Verde. Colaborou no serviço educativo do

centro de exposições do Centro Cultural de Lagos, em 2004 - "Das Histórias

Nascem Histórias", sobre a obra de Fernanda Fragateiro com coordenação

de Madalena Vitorino e 2010 - "Mundos Locais", curadoria de Paula Roush e

. Fez parte da equipa de artistas-pedagogos do PREAA – Projeto Regional

de Educação Ambiental pela Arte, com coordenação de Helena Tapadinhas,

da Delegação Regional de Educação do Algarve, de 2008 a 2010. Participou

como artista-pedagoga e escritora no projeto “Tales from the Sea”: Pegada

Cultural – Early Steps (2015-2016), com Direção Artística de Daniela Tomaz,

Academia de Música de Lagos. É contadora de histórias, sendo intérprete e

coordenadora pedagógica do projeto pessoal “O Mundo Invisível dos

Livros”. Para teatro escreveu as peças "Insónia", "A Estação" e "Do Outro

Lado", no âmbito do projeto NAIA -  formação em teatro para crianças e

jovens.

Colabora com o Teatro Experimental de Lagos desde 2003, como
coordenadora pedagógica, atriz, encenadora, produtora cultural e
formadora. Iniciou o seu percurso como criadora na área do teatro de rua,
onde destaca "FEL" (2004), "O Sonho do Infante" (2005), "MEL" (2006) e
"Ganesh" (2008). Co-criou com Bruno Batista "Lobo Vermelho" (2016). Co-
criou com Bruno Batista e Carlos Norton "O Último Dragão" (2018). Co-criou
com Bruno Batista o projetos de cruzamentos disciplinares na área da
narração oral "Percursos de Oralidade no Património", que percorreram
espaços-património dos concelhos de Lagos, Lagoa, Vila do Bispo e Faro. É
diretora Artística desta Associação Cultural desde 2012, destacando os
projetos “Em que Pensas Tu”, detentor do selo Plano Nacional das Artes,
que integra o S.E.T.E. - Serviço Educativo do Teatro Experimental (desde
2018), Festa dos Sentidos (2017), VENTANIA-Festival de Artes
Performativas do Barlavento (2019-2021), em co-direção com Daniela
Tomaz, ambos com o apoio 365 Algarve e este último com apoio na sua
última edição da Direção Geral das Artes. Colabora ainda com a Diretora
Artística Berna Huidobro no Festival EMRaizArt (2021) como Direção de
Produção, projeto apoiado pelo Programa Garantir Cultura.



PESQUISA, DIREÇÃO, SONOPLASTIA E INTERPRETAÇÃO

Nuno Murta

Mestre em comunicação, cultura e artes – área de especialização em teatro
(Univ. Algarve), tendo sido aluno da atriz Manuela de Freitas, da coreógrafa
Madalena Victorino, do músico José Mário Branco e do encenador António
Branco. Frequentou o projeto Valados, da associação DeVIR, onde teve
formação na área da criação artística com John Romão, Carlos J. Pessoa, Maria
João Luís, Jacinto Lucas Pires, André Teodósio, Francisco Camacho, Filipa
Francisco, Cláudia Dias e Vera Mantero. Trabalhou como ator no grupo Sin-
Cera, com o encenador Pedro Wilson, no coletivo a_fábrica, onde foi dirigido
pelos encenadores Helena Flor, Susana Vidal e André Murraças, na companhia
ArQuente, com os coreógrafos Inès Boza e Miguel Pereira, no grupo Teatro
XXI, onde foi dirigido pelo encenador Pedro Ramos, na companhia JAT –
Janela Aberta Teatro, onde foi dirigido pelos encenadores Miguel Martins
Pessoa e Diana Bernedo e na companhia aCTA onde foi dirigido pelo
encenador Luís Vicente. Como músico tem álbuns editados com os grupos
OrBlua, Migna Mala, Puracura e Cañon Club. Entre os vários festivais onde
participou destacam-se o Bons Sons (Tomar), Sons à Rua (Évora), Ciclo
Exploratório de Música Tradicional (Lisboa), Sons do Atlântico (Lagoa) e Med
(Loulé). Participou em bandas sonoras de filmes e documentários dos
realizadores João Marco, Hernâni Maria Cabral e Vico Ughetto. É
professor/formador na área das expressões artísticas e educação artística,
nomeadamente nas áreas do teatro e da música. è artista residente da LAC -
Laboratório de Atividades Criativas Associação Cultural, na área de
cruzamentos disciplinares. è colaborador do Teatro Experimental de Lagos
nas áreas técnica do som e da luz e na área artística, como músico e ator.



PESQUISA, DIREÇÃO E VIDEOGRAFIA

João Catarino

Possui curso de Fotografia e Pós-produção do Atelier de Imagem e Curso
de Pintura a Óleo da Nextart, Lisboa (2011). 
Em 2014, expõe os seus trabalhos no Lx Factory, MOB, Fabrica Features,
revista PANTA, Ever Magazine e no Vice com We are Mitra.
Desde 2015 trabalha como fotógrafo e videógrafo nas criações de Maurícia
| Neves,  tendo realizado também o artwork de vários álbuns. Em 2017, é
responsável pelo design gráfico do site e redes sociais da CJGM e do
Teatro Ibérico de Lisboa. Em 2018 lança o videoclip “ I explode you make
boom” e capa do álbum de Pás de Problème. É também responsável pelo
videoclip Lanegra Lady King / Explusão (Angola) com Sara Ribeiro, pelo
vídeo promocional  do projeto Evaristo Cozinha, e por um projeto
documental em Angola com a Companhia JGM. Desenvolveu um coletivo
de fotografia analógica, dando formação em laboratório. Em 2019 realizou
diversos vídeos promocionais e fotos de registos documentais de vários
espetáculos e eventos como Encarnecer (Mákina de Cena), Folha de
Medronho, Roubei um livro numa cabine de leitura e vou ler (LAMA -
Laboratório de Artes e Media do Algarve), FIT (IN) Cia, Festival Et Cetera
(Faro), no qual realizou também uma Exposição Coletiva com Catherina
Cardoso. Colabora com o Teatro Experimental de Lagos desde 2020,
nomeadamente no VENTANIA – Festival de Artes Performativas do
Barlavento, Festival EmRaizArt e projeto pedagógico Em Que Pensas Tu?.



INTERPRETAÇÃO

Leo Lobo

Sérgio Augusto, conhecido pelo nome artístico Leo Lobo, é natural de
Setúbal, mas cedo se tornou num habitante do mundo através do circo.
Entre Portugal e Alemanha sobretudo desenhou o seu percurso que vai
da pedagogia artística ao circo contemporâneo e à interpretação. É
Fundador do Circo VagaMundo, um projeto social, educativo e
performativo, onde coordena a Escola Circo VagaMundo
desde 2015. è formador e artista do Curcus Radieschen, Alemanha.

Performer no Espetáculo ¨A História Do Circo¨, estreado em 2021 no
projeto Miragens do Lavrar o Mar, com co-produção de Madalena
Vitorino. Actor/ Performer na peça CLOWNS de Giagomo Scalisi, do
Lavrar o Mar, desde 2019. Autor e performer solo do espetáculo ¨ O
Modesto Augusto¨, desde 2018.
Performer no Espetaculo RASTILHO de Madalena Vitorino, no âmbito
da programação Lavrar o Mar 2017. Foi performer no Espetaculo
CIRCUMAMBULACAO, da companhia P.I.A - Projectos de Intervenção
Artística de Pinhal Novo, em 2015.

Colaborador de vários projetos sociais de Circo na Alemanha, onde
destaca Abrax Kadabrax, em Hamburgo e Rammi Dammi, em
Oldenburg. É performer na Companhia Antagon Teatre Aktion, de
Frankfurt.



PRODUÇÃO

Maria João Alcobia

Começa a dançar aos 6 anos de idade, realizando estudos de Técnica de
Dança Clássica, pela Royal Academy of Dancing até ao VIII Grau. Prosseguiu
para a Escola Superior de Dança, concluindo a Licenciatura no ramo de
Educação. Foi aí que iniciou o seu trabalho na produção em diversos
espetáculos promovidos em Lisboa e no Algarve. Foi membro fundador da
Amalgama Companhia de Dança, onde trabalhou como bailarina, produtora e
monitora dos ateliers Dança Movimento Amálgama (2001-2007). Como
professora de dança, aposta na sua dinamização no Alto Alentejo e no
Algarve junto de crianças, jovens, adultos, seniores e pessoas portadoras de
deficiência. Regressa a Lagos em 2007, tornando-se membro do LAC –
Laboratório de Actividades Criativas, onde exerceu funções na Produção
(2008-2017). Frequenta em 2015, o Curso de Dança na Comunidade, no
Fórum Dança, em Lisboa. Nos últimos anos, coordena o projecto da
casaBranca, GYMNASIUM - O Pensamento transformou o Infinito em
Serpente nas escolas do concelho de Lagos. Integra a equipa de produção do
VENTANIA - Festival de Artes Performativas do Barlavento desde 2019 e a
equipa de produção do Festival EmRaizArt desde 2021. 

COMUNICAÇÃO & MARKETING

Ana Moura

Licenciada em Comunicação Social pela Universidade Técnica de Lisboa, iniciou o
seu percurso profissional em 2000 na área da publicidade on-line. Desde então
especializou-se em Marketing e Comunicação digital, tendo passado pelo grupo
Impresa, onde foi responsável por todas as publicações do grupo (Sic, Expresso,
Caras, Visão), pela Lifecooler, principais agências de media, desenvolvendo
estratégias de marketing digital para marcas de diversos sectores como BMW,
Millennium bcp, IKEA, Lipton entre muitas outras. Foi responsável pela
representação comercial dos meios digitais da Microsoft - Skype, MSN e Outlook. 
Em 2016 mudou-se de Lisboa para Lagos em busca de um estilo de vida mais
saudável e integrado na natureza. Apaixonada pelas artes em geral pratica várias
estilos de dança, com destaque para as danças indianas. Colabora com o Teatro
Experimental de Lagos desde janeiro de 2019, nas áreas de Marketing &
Publicidade e assistência de produção.



PRODUÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA

Silménia Magalhães

No seu percurso artístico frequentou várias formações na área da
representação, direção e encenação com Águeda de Sena, Claudia Negrão,
Igor Sampaio, Luís Testa, Fernando Rosa e Helena Flôr Dias.
É membro fundador do Teatro Experimental de Lagos, com quem tem
participado em espetáculos, animações e recitais de poesia desde 1972.
Como atriz destaca a participação em “Um Deus Dormiu Lá em Casa” de
Guilherme Figueiredo, encenação de Conceição Silva, “A Voz Humana” de
Jean Cocteau , encenação de Ruben Garcia e “A Fada Oriana” de Sophia de
Mello Breyner Andresen, com encenação de Cláudia Negrão.
Como encenadora, destaca: “Guernica” de Fernando Arrabal , “A Menina do
Mar”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, e “Cabaret”, co-criação com
Ruben Garcia. Criou vários espetáculos de poesia encenada, coordenou
diversos eventos de rua em festivais de época e efemérides da cidade de
Lagos, gerindo equipa heterogéneas a nível de experiência artística e idades.
Foi Presidente de Direção do Teatro Experimental de Lagos durante 15 anos.
Em 2008 é atribuído o Prémio de Melhor Associação Juvenil à Associação
Cultural, pelo Instituto Português da Juventude e do Desporto, mérito do
seu trabalho. Continua a colaborar com a estrutura cultural nas áreas de
produção, encenação e responsável pelo guarda-roupa.

DESENHO DE LUZ

Davide Jacinto

É natural de Sagres. Possui o Curso Profissional de Electricidade.

Em 2006 começou a integrar equipas técnicas e de montagem de

espetáculos.

Colaborou com o Teatro Experimental de Lagos ao nível do desenho e

operação de luz entre 2008 e 2010. Ao longo dos últimos 16 anos reuniu

competências multidisciplinares no ramo da Técnica, tendo colaborado

com diferentes estruturas no sector da Cultura e da Produção de Eventos. 

Em 2022 assumiu a Direcção Técnica da 1ª Edição do PEDRA DURA –

Festival de Dança do Algarve. Faz a criação original do desenho de luz para

a produção Sonhar com o Bill, do Teatro Experimental de Lagos em 2022.





SOBRE O TEL 

TEATRO EXPERIMENTAL DE LAGOS

O TEL – Teatro Experimental de Lagos – é uma associação cultural sem fins
lucrativos dedicada à criação e difusão das artes performativas, numa perspetiva
de fruição direta com a comunidade, na descentralização das artes, sobretudo
no Barlavento Algarvio. Criada em 1972, formalizada como associação cultural
desde 1987, é uma das associações culturais mais antigas do Algarve.

Alberga uma pluralidade de linguagens dentro dos seus projetos de criação
artística (Teatro, dança, música, circo contemporâneo). O seu trabalho criativo
passa por espaços convencionais e não-convencionais, valorizando os espaços
património, a criação site specific e a história e património natural de nosso
território. 

Dinamiza o S.E.T.E. - Serviço Educativo do Teatro Experimental, com uma
estratégia de sensibilização de públicos a partir da pedagogia artística, dedica-se
a projetos de formação e intervenção cultural nas escolas e na comunidade, de
forma que as artes façam parte do quotidiano das crianças e jovens do concelho
de Lagos. 

O TEL possui um Espaço Cultural, desde Junho de 2012, cedido pelo Município
de Lagos, onde desenha uma programação dirigida à comunidade, na criação e
no acolhimento de espetáculos, formações e residências artísticas, funcionando
como um laboratório artístico permanente.

Na atualidade, cria em parceria com a Cia. Vaya e a B-Side (FR), companhias de
circo contemporâneo e desenvolve pesquisa artística na área do cinema em
parceria com a Fungo Azul - Associação Cultural através da CUBO - Incubadora
de Cinema. Programa o VENTANIA - Festival de Artes Performativas do
Barlavento desde 2019 e o Festival EmRaizArt desde 2021. 
Desenvolve parcerias com diferentes entidades de âmbito Regional e Nacional,
nomeadamente casaBranca, C.A.M.A., EnLama, Fungo AZul - A.C., LAC -
Laboratório de Atividades Criativas – A.C., Mãozorra A.C., O Corvo e a Raposa
A.C., Purga Associação Cultural,Tertúlia Associação Cultural, entre outros.





ASSOCIAÇÃO 
TEATRO EXPERIMENTAL DE LAGOS

 
associacaotel@gmail.com

(+351) 96 531 03 51
teatroexperimentaldelagos.pt

 
Rua dos Combatentes da Grande Guerra 8-11

8600-578 Lagos, Portugal


