
 

 

Conto de Baile - Português 



 

 



 

 

Era uma vez, numa aldeia no Médio Oriente, havia uma menina 

chamada Hadda. Num dia de festa, soube da chegada de um Almée que, 

segundo se diz, chegaria da "Cidade das Danças", fonte de beleza e 

mistério. Fascinada, Hadda decidiu aventurar-se no caminho que leva 

às luzes do Oriente"...".  

 

Como federadora de um novo estilo de contar histórias, "o conto 
dançado", Hayat Harchi produziu o seu espectáculo "Hadda et 
les lumières d’Orient" no Institut du monde Arabe e na Câmara 
Municipal de Paris.  
 
Os espectadores não só apreciarão uma história contada. Eles 
também descobrirão toda uma atmosfera que o contador de 
histórias, como um verdadeiro fio condutor, cria em torno desta 
fábula.  

 
Para dar mais profundidade à história, os personagens nos transmitirão sua paixão através de uma "idade 
mista", a própria expressão de uma nova forma de dança. Entre a realidade e a imaginação, conseguirá  
Hadda chegar às "Lumières d'Orient"? 
 
É com base neste "conto de dança", imaginado, escrito e dirigido por Hayat Harchi, director artístico, que a 
associação Annaba criou, desde 2003, os projectos "Author to actor-dancers", "Views on the world", "Dance 
and Culture, path to success". 
 
Eles reúnem crianças, famílias e professores em oficinas de prática criativa, artística e cultural. 
 
Durante estes workshops, as crianças são apresentadas por artistas profissionais aos diferentes componentes 
do "conto de dança": danças, teatro, encenação, música, figurinos, etc. 
 
O objectivo desta formação artística é permitir que as crianças criem um "conto de dança" a partir do zero, 
ecoando o "conto de dança" de Hayat Harchi. 
 

Esta experiência permite que mais de 1200 crianças na Europa 
realizem um projecto artístico comum que reduz as taxas de 
abandono escolar. 

 

Hayat Harchi 

Diretor Artístico da Associação Annaba  



 

 

Este conto de dança foi criado e escrito por professores europeus: francês, italiano e português.. 

As ilustrações foram feitas por suas classes. 

 

Senhora Laurence Dauba, professora CM1 CM2, Ecole Publique de Gabarret 

Senhora Anne Delbrel, professor de história e geografia, Collège de l’Estaque 

Senhor Gérald Castagna, professor de esportes, Collège de l’Estaque 

Senhora Véronique Balland, professor de inglês, Collège Jules Ferry 

Senhora Marine Vives, professor de francês, Collège Jules Ferry 

Senhora Valantina Vanini, professor de música, Instituto Suore Maestre di Santa Dorotea 

Senhora Daniela Manzotti, professora , Instituto Comprensivo Casalgrande 

Senhora Ana Barbosa, professor de francês, Agrupamento de Escolas de Freixo 

Senhora Manuela Baptista, professor de história e geografia, Agrupamento de Escolas Coelho e Castro 

Senhora Isabel Ventura, professor de música, Agrupamento de Escolas de Carvalhos 

Senhora Armanda Pinho, professor de francês, Agrupamento de Escolas de Carvalhos 

Senhora Manuela Mendes, professora , Agrupamento de Escolas de Carvalhos 



 

 

Há muito, muito tempo, num mundo 

chamado Espéranta, vivia uma menina 

sensível e destemida chamada Anmalové.   

 

 



 

 

* O cavaquinho é um instrumento musical de origem portuguesa com quatro cordas depenadas que se assemelham a uma guitarra. 
Também pode ser referido como machimbo, machim, machete, braguinha. Podemos pensar que ele é descendente de pequenos 
cordofones espanhóis de quatro cordas... 

Tinha um vestido branco fluido que era 

atravessado pela tira de folha de vime do 

seu cavaquinho*. Adorava enfeitar as suas 

tranças ruivas de flores selvagens.  

Os seus olhos, em forma de 

amêndoa, estavam alegres e 

ansiosos por descobrir o mundo, 

a sua boca parecia o botão de 

uma rosa. 

Deslocava-se ondulante como uma 

bailarina,mas ao mesmo tempo firme. 

Animada e bem-disposta, era muito ligada 

ao seu amigo Pipo, um pequeno passarinho 

que a acompanhava para todo o lado. 



 

 

Somente ela estava consciente de que tudo isto provinha da falta de 

comunicação: as crianças não brincavam mais, os habitantes não se falavam 

mais, os antigos não contavam mais histórias, os sentimentos não eram mais 

expressos.  

A linguagem apagava-se aos poucos, a solidão instalava-se… 

Anmalové assistiu, impotente, ao desaparecimento progressivo dos sons 

que ameaçavam o seu povo, condenando-o, assim, a um silêncio eterno.  



 

 

Pipo era uma ave muito Viajada que conhecia segredos que a sua amiga 

nunca imaginou e por isso, apontou à Anmalové o caminho para o porto, 

onde se encontrava uma pequena embarcação em madeira azul e branca.  

Subiu a bordo e agarrou nos remos.  



 

 

A forte ondulação batia 

no casco do navio e fazia-

o baloiçar perigosamente. 

 

Pipo era um farol que sobrevoando as 

águas conduziu a amiga para o lugar 

secreto. 

 

O mar estava calmo e uma brisa leve 

empurrava o barco. 

 

De repente, o céu escureceu e 

encheu-se de grandes nuvens negras. 

Ao avistá-las, Anmalové começou a 

imaginar monstros ameaçadores e 

horríveis. Estava assustadíssima! 

Exausta, caiu nas 

águas e submergiu 

nas profundezas do 

oceano. 



 

 

Ela encontrava-se numa gruta cujas paredes estavam cobertas de 

pedras preciosas cintilantes. 

Ouviu uma doce e suave melodia que a atraiu para o fundo da caverna.  

Foi um lindo raio de sol que a resgatou do pesadelo. 



 

 

Descobriu, então, um enorme peixe verde de olhar afetuoso e meigo, dotado 

duma pequena barbicha. 

  - Bom dia! Quem és tu? 

Sorrindo, o gigantesco peixe, respondeu-lhe: 

- Sou Jicadestin, estou feliz por te conhecer, Anmalové. 

  Estava, justamente, à tua espera! (piscando o olho ao Pipo) 



 

 

Naquele momento, Pipo alvoroçado, posou em cima da cabeça da  amiga 

soltando um lamiré, para juntos entoarem a mais bela melodia. 

 

Aqueles sons harmoniosos inebriaram à menina que recuperou o ânimo e foi 

então que percebeu que estavam a enviar-lhe uma mensagem :  

“Vai até ao cimo dos Dolomites e fala com a Annabelle Sousa, a 

suma sacerdotisa da música. Ela irá ajudar-te”. 



 

 

Anmalové entrou nela e 

esta voou por cima das 

ondas empurrada, por 

sua vez, pelos ventos. 

Jicasdestin abriu a boca 

e soltou uma bolha.  

 



 

 

Ela ouviu, então, o som do ukulélé* e os habitantes mostraram-lhe o 

caminho. 

 

Juntos, num clima festivo, subiram ao cimo da montanha e chegaram 

à casa de Annabelle Sousa 

* nome masculino - Uma guitarra de quatro cordas de origem portuguesa, adoptada no Havai por volta de 1880, 
com um som mate e haily que lembra o banjo. 

A bolha  posou  ao pé da montanha, na praça de uma pequena aldeia. 

O povo dessa aldeia ficou intrigado com esta aterragem, mas, 

rapidamente, se mostrou hospitaleiro. 



 

 

Sem pronunciar uma palavra, Anmalové tirou o 

seu cavaquinho e juntas fizeram um magnífico 

dueto : a comunicação reacendeu-se. 

Annabelle confiou à sua nova amiga um diapasão mágico que permitiria 

restabelecer a harmonia dos sons. De seguida, abraçou Anmalové… a 

magia atuou e o saber foi transmitido. 

Era uma casa modesta coberta com heras e tinha persianas azuis. 

Na sua cadeira de baloiço, Annabelle tocava ukulélé 



 

 

Após este encontro fundamental e decisivo, Anmalové e Pipo retomaram 

o caminho de Technopolis, Império do maléfico Zorg. 

 

Este era um jovem belo e distinto, tinha cabelos loiros , mas  a sua  

aparência escondia a ganância e o seu olhar irradiava ódio. 

Anmalové e Pipo não se 

atemorizaram e corajosamente 

se aproximaram dele e ela  

explicou-lhe a razão da sua 

vinda.  

“ Achas mesmo, pequena ingénua, que irás apoderar-te do meu tesouro tão 

facilmente? Fica sabendo que qualquer recompensa tem um preço ! Para 

tal, deverás resolver o enigma proferido pelas falsas notas musicais.” 

Zorg rebentou às gargalhadas 

diabólicas : 



 

 

De um passo decidido, avançou perante este conjunto de colcheias : 

Em primeiro lugar, como se chamam as filhas de Zeus e Mnémosine? 

Em segundo, quais são as três últimas letras que dão o nome de uma               

ciência exata? 

Por último, diz-me no que estou a pensar? 

É a palavra MÚSICA! – Gritou Anmalové 



 

 

Abatidos, Zorg e as colcheias libertaram a custo, da sua prisão de Cristal, 

a Clave tão pretendida que se foi instalar no bico de Pipo.  

A esperança estava novamente a renascer e a clave estremeceu com 

entusiasmo à ideia de reencontrar a sua partitura e orquestrar, 

novamente, um ballet das senhoras pretas. 



 

 

Anmalové e Pipo regressaram aos Dolomites para agradecer a Annabelle e 

convidaram-na, assim como a todos os aldeões, a voltar a Esperanta.  

Durante a viagem, harmonizaram-se os sons, a melodia começou a ter nova 

forma, cobrindo o mundo de uma linguagem musical universal : O povo de 

Esperanta voltou a falar, a conviver, a trocar ideias, partilhando tudo com 

muito amor e fraternidade. 

Todas as manhãs, havia alvorada em Esperanta : Pipo anunciava um novo dia 

com belas melodias compostas por ele! 



 

 

DVD 
Link para o programa Esperanta no YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=wLUXb0LDG98 

Disponível em : www.bibliotheque-numerique.eu  

 



 

 

Este projecto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia  


