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Celebração do Dia Mundial da Dança 
29 de Abril - EDCN Estúdio Mestre Jorge Garcia OC‘21

Estes trabalhos coreográficos, apresentados em Oficina Coreográfica, abraçaram o projeto 

da área disciplinar transversal de Cidadania e Desenvolvimento, abordando diferentes temas 

relacionados com os Direitos Humanos. 

Esta apresentação foi realizada, ao vivo, no Estúdio Mestre Jorge Garcia, da EDCN, no dia 24 de 

abril, sem assistência, para ser publicada  neste dia em que celebramos a dança como forma de 

expressão.

     Liliana Mendonça 

Estas criações coreográficas, que resultaram deste desafio de se expressarem enquanto artistas, 

de prestarem o seu testemunho através da dança, têm um papel de extrema importância no 

desenvolvimento de uma cultura humanista, da dignidade humana e na ação e reflexão 

sobre o mundo. 

No Dia Mundial da Dança, 29 de abril, os alunos finalistas apresentam, no âmbito da 

disciplina de Composição, criações originais onde são coreógrafos / intérpretes dos seus 

solos. 
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Mulher, que ser
Coreógrafa / Intérprete: Mafalda Preto

Que ser de inigualável nascer
Que ser de incomparável poder
Que ser de admirável florescer

Ser violado
Ser domesticado
Ser desprezado

Formiga pisada por quem passa
Pássaro impedido de cantar

Mulher, que ser

De voar

És garra insegura
És esperança aprisionada

Inspiração: 

És liberdade
És igualdade
És humanidade

Música: 

"Sweet and Bitter"
Ezio Bosso
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Guerra do Caminho 
Coreógrafo / Intérprete: Diogo Alves

Ólafur Arnalds 

Inspiração: 

Música:

Poema 

E não precisamos que ninguém nos diga 
“vem por aqui”.

Todos temos um caminho a percorrer.
E por vezes não o encontramos,

Por querer tanto encontrar um lugar.
No caminho dos que estão à nossa volta,
esquecemo-nos que também temos um 
propósito próprio para seguir na vida,

Declamado por 

José Régio 

João Villaret
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(un)easy
Coreógrafa / Intérprete: Leonor Silva

Inspiração: 

Há algo de inquietante em mim, parece 
que consigo viver tranquilamente com o 
que sou e o que faço.

Pode ser inquietante, mas é livre.

O caminho das escolhas que tomo 
é livre e ainda bem.

Existem tantas pessoas que não têm 
possibilidade de decidir o que
querem e, nós, que podemos, nem 
temos a noção da importância dessa
nossa liberdade.  Conseguimos ter o 
direito de escolher o caminho 
desconfortável que leva à escolha certa 
que se pensava fácil.

Música: 

«I Lie»
David Lang
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Hesitation 
of the mind
Coreógrafo / Intérprete: Tsukito Miura 

Inspiração: 

This title is Hesitation of the mind.

This work expressed a hesitation, the 
hesitation of the heart by making various 
moves.

I am troubled with various things and 
thinking.But I do not arrive at an answer 
for a long...

"Moon»
Ryuichi Sakamoto 

Música: 

OC‘21.04



Mujer del Egipto
Coreógrafa / Intérprete: Mónica Barata 

Tendo como inspiração a vida do antigo Egipto, esta 
peça baseia-se na história fictícia, criada pela 
coreógrafa, de uma jovem rapariga chamada Ísis (cujo 
nome significa “nasci de mim mesma, não venho de 
ninguém”, “adianta-se”), que se sente aprisionada na 
sua vida, previamente planeada pelos seus pais, 
destinada a casar aos nove anos de idade e seguir a 
sua vida sendo escravizada. 

Inspiração: 

Música: 

"Al Maghfera»
Hughes De Courson 

Ísis luta pelos seus direitos de liberdade, com todas as 
suas forças; tenta fugir diversas vezes, sempre sem 
sucesso; acaba por ser obrigada a seguir o futuro que a 
aterrorizava - casar com um homem desconhecido e 
ser vítima de escravatura e de agressão no trabalho, 
como consequência inevitável das suas anteriores 
tentativas de escapar a este ato desumano.
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Um grito com apatia
Coreógrafa / Intérprete: Flor Rosa 

Assim, apatheia tanto pode significar 
ausência de doença, de lesão orgânica, 
como ausência de paixão, de emoções.

Música: 

"A Song for Europa"
Jóhann Jóhannsson

"Apatia" provém do grego clássico 
apatheia. Páthos, em grego, significa 
"tudo aquilo que afeta o corpo ou a 
alma” e tanto quer dizer dor, sofrimento, 
doença, como o estado da alma diante 
de circunstâncias exteriores capazes de 
produzir emoções agradáveis ou 
desagradáveis, paixões. 

Inspiração: 
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TIME
Coreógrafa / Intérprete: Rin Kishimoto

Inspiração: 

The theme is 'Time' Since the sound 
of the clock is included in the music, 
I added a movement like a clock. 

I Also imagined the distortion of 
space-time and expressed it by the 
speed of movement.

Música: 

"Time"
Nathan Lanier 
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Closed
Coreógrafo / Intérprete: Leandro Vasconcelos

“Closed” é um percurso. Parte de uma 
pequena explosão de ideias, atravessa 
o desenvolvimento das mesmas, e 
apresenta um destino no qual se expõe 
novamente esta erupção mas, desta 
vez, organizada. 

Inspiração: 

Quando desejamos criar algo grandioso, 
o necessário é começar com uma 
pequena caixa cheia de ideias que, 
ao abrir, se desmonta numa construção 
estratégica de todas estas imagens que 
haviam sido pensadas. 

Com esta criação, dou-me a 
oportunidade de caminhar através de 
todos os passos e percursos 
necessários à elaboração desta peça, 
numa total liberdade de expressão. 

Música: 

«acr»
Marcello Baptiste
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Cambiante
Coreógrafa / Intérprete: Inês Gomes

Música: 

«O Homem e a Mulher 

O homem é a mais elevada das criaturas;
A mulher é o mais sublime dos ideais.
O homem é o cérebro;
A mulher é o coração.
O cérebro fabrica a luz;
O coração, o AMOR. 
A luz fecunda, o amor ressuscita. 
O homem é forte pela razão;
A mulher é invencível pelas lágrimas.
A razão convence, as lágrimas comovem. 
O homem é capaz de todos os heroísmos;
A mulher, de todos os martírios.
O heroísmo enobrece, o martírio sublima.
O homem é um código;
A mulher é um evangelho.
O código corrige; o evangelho aperfeiçoa.
O homem é um templo; 
a mulher é o sacrário.
Ante o templo nos descobrimos;
Ante o sacrário nos ajoelhamos.

O homem pensa; a mulher sonha.
Pensar é ter, no crânio, uma larva;
Sonhar é ter, na fronte, uma auréola.
O homem é um oceano; a mulher é um lago.
O oceano tem a pérola que adorna;
O lago, a poesia que deslumbra.
O homem é a águia que voa;
A mulher é o rouxinol que canta.
Voar é dominar o espaço;
Cantar é conquistar a alma.
Enfim, o homem está colocado onde 
termina a terra;
A mulher, onde começa o céu.»

Inspiração: 

 Victor Hugo

«Fratres»
Arvo Pärt
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Inner Pattern
Coreógrafa / Intérprete: Sancha Fonseca

Vivemos numa sociedade claustrofóbica 
em que somos forçados a seguir um 
padrão que nos restringe. 

Inspiração: 

Música: 

É essencial que se consigam quebrar 
essas barreiras para que cada um de 
nós se torne livre, autêntico, real.

"Cheating, Lying, Stealing"
David Lang e Evan Ziporyn
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Statmen-te
Coreógrafa / Intérprete: Matilde Correia

Inspiração: 

Somos tão condicionados a aceitá-las 
que, às vezes, fica difícil diferenciar o 
que gostamos, daquilo que aprendemos 
a gostar. Por isso, é necessário 
impormo-nos, não deixarmos ninguém 
calar a nossa voz, sabermos dizer que 
não, basta!

É interessante observar como as regras 
sociais influenciam a nossa percepção 
de vida. 

Música: 

David Damm 
e Tomoko Mukaiyama
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Uma Morna
Coreógrafo / Intérprete: Jorge Vaz

Esta peça fala sobre a libertação 
de um corpo, neste caso de um corpo 
de um rapaz negro, inibido de se 
expressar, corporal como 
psicologicamente, tentando procurar 
o seu ritmo e a sua liberdade, 
encontrando a sua morna.

Inspiração: Música: 

"Mona ki Ngi Xica" 
Bonga 
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Feel The Sounds 
Coreógrafa / Intérprete: Ema Rodrigo Dias 

Nesta reflexão constante, enquanto 
bailarina e aluna de músicos, sobre a 
forma como utilizamos a música para 
nos expressarmos, através do 
movimento, cruza-se o pensamento que 
cada um de nós, enquanto cidadão do 
mundo, necessita entender, apreciar e 
aprender a escutar. 

Inspiração: 

As diferentes sonoridades, de um 
mundo repleto de histórias e culturas 
diferentes, enriquecem-nos e 
completam-nos, nesta aldeia global.

Ao longo dos anos, o ser humano tem 
vindo a negligenciar os sons que o 
rodeiam, sonoridades que caracterizam 
o meio onde vive e até cada indivíduo 
na sua dimensão. 

Montagem original de sons reais 
gravados no Kenya por Cee-Roo  

Música: 

OC‘21.13
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