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Nas asas do Dragão 
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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 cpmtar 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 flo condutor, 

cria em torno desta fábula.  

Par adar 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 “Limières d’Orient ? 

É com base neste “conto dedança”, imaginado, escrito e dirigido por Hayat Harchi, director artistico, que a 

associação Annaba criou, desde 2003, os projectos “Author to actor-dancers”, “Views on the world”, “Dance 

and Culture, path to sucess”. 

Eles reúnem crianças, familias e professores em oficinas de prática criativa, artistica e cultural. 

Durante este workshops, as crianças são apresentadas por srtistas profissionais aos diferentes componentes 

do “conto de dança”: danças, teatro, encenação, música, figurinos, etc. 

O objectivo desta formação artistica 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 artistico comum que reduz as taxas de 

abandono escolar. 

Hayat Harchi 

Director Artistico da Associação Annaba 
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C Conto inventado, imaginado e redigido pela turma A4 

Catarina Dantas Duarte Gonçalves 

Edgar Alves Hugo Vieira 

João Martins José Bandeira 

José Oliveira Lara Silva 

Lara Martins Laura Alves 

Leonardo Maltez Leonor Gomes 

Leonor Pinheiro Luana Machado 

Madalena Correia Mafalda Gomes 

Matilde Gonçalves Mónica Planche 

Mounir Vicente Pedro Machado 

Pedro Vieira Ricardo Carvalhosa 

Salomé Ralha Tatiana Carvalho 

Tatiana Magalhães Tomás Ferraz 

Professora : Sandra Lima 
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Les ailes du Dragon 

No tempo em que os dragões 

existiam, havia um Dragão que era 

maior do que os outros, mais forte 

que os outros dragões e todos os 

dias, pela manhãzinha, sobrevoava 

o rio e o enorme campo de flores 

silvestres. 

A água do rio era cristalina e ele via 

no rio o seu reflexo. Nas margens do 

rio havia um enorme campo de 

flores vermelhas, lilases, brancas e 

amarelas. 

Naquela manhã fria de primavera o 

Dragão, determinado, posou entre 

as margaridas brancas e amarelas, 

tal como fazia todas as manhãs. E 

tal como todas as manhãs 

aproximou o seu enorme focinho 

das flores e ao inspirar o cheiro delas 

ouviu-se um enorme “vuuum”. 

Com o ruido esvoaçaram centenas 

de borboletas e o Dragão largou um 

... 

 - Atchim ! 

  

Leonor Gomes 
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Para trás, escondida numa margarida, ficou uma borboleta de cores alegres, asas cintilantes 

e corpo leve. Com ar matreiro, de quem andava a preparar alguma tropelia, esvoaçou em 

volta do Dragão várias vezes, deixando no ar um pó mágico. 

O Dragão, tonto e atarantado com tanto movimento, desmaiou no meio das margaridas. 

Dentro da sua cabeça ouvia uma melodia suave e tranquila que o fez acordar.  

Madalena Lemos 
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Lentamente, abriu os olhos e pode 

ver imensas borboletas a voarem em 

volta dele. 

Assim, que mexeu a sua enorme 

cabeça logo as borboletas, 

assustadas, fugiram escondendo-se 

nas suas casas da Borboletolândia. 

Era uma outra dimensão onde as 

casas tinham a forma de margaridas e 

se ouvia aquela melodia suave e 

tranquila. 

Ao levantar-se reparou que as suas 

enormes asas de dragão não 

tocavam no chão como era costume. 

Olhou-as com atenção e viu que 

tinha umas asas leves e cintilantes 

de borboleta. Muito assustado 

percorreu os caminhos entre as 

casas da Borboletolândia em procura 

das suas asas e nada de as 

encontrar. 

- Ih, ih, ih, ih, ih... - ria-se a borboleta, 

matreira. 

O Dragão ao ouvir um risinho olhou 

para trás e lá viu escondida atrás de 

uma casa a tal borboleta. 

- Desculpa, talvez me possa dizer onde estou e onde estão as minhas asas? Sem elas não 

posso voar! – falou-lhe, o Dragão, muito preocupado.  

Luana Machado 
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A borboleta aproximou-se dele, 
ainda a rir, e disse-lhe: 

- As tuas asas? Não sei. O meu 

pó mágico trocou-as por umas de 

borboleta. 

O Dragão muito triste afastou-se a 

chorar e foi refugiar-se numa 

enorme margarida. Chorou 

bastante a tentar perceber como ia 

recuperar as suas belas asas de 

dragão. 

Entretanto a borboleta no meio da 

praça da Borboletolândia ria-se da 

situação e do desespero do pobre 

Dragão. 

- Ih, ih, ih...que bela partida que eu 

preguei. Foi a melhor partida de 

sempre. Sou mesmo boa! Vou 

contar tudo na Assembleia das 

Borboletas Matreiras. 

Tentou levantar voou, mas não 

conseguia. Voltou a tentar, mas 

algo fazia peso. Tentou outra e 

outra e outra vez e o peso era 

imenso.  

Matilde Gonçalves 
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Olhou, receosa e muito 

lentamente sobre o seu ombro e 

descobriu que tinha as asas do 

Dragão. 

- Mas que asas são estas? Estas 

não são as minhas asas! Estas 

são as asas de um dragão! 

Ficou, durante um tempo 

pensativa, sentada numa 

pequena flor a imaginar o que 

tinha corrido mal. 

O Dragão já mais conformado 

com as suas novas asas, leves, 

suaves e cintilantes, rodopiava e 

bailava em torno das margaridas 

acompanhado por um bando de 

borboletas. A sua felicidade seria 

completa se conseguisse voar, 

mas o peso do seu corpo 

atrapalhava os seus movimentos. 

  

Ricardo Carvalhosa 
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Do nada, como num passe de magia, apareceram o Rei e a Rainha da Borboletolândia, para 
o ajudar. 

Chamaram a borboleta matreira, que entre lágrimas se aproximou a arrastar as enormes asas. 

- Estamos muito desapontados contigo. É importante que entendas que quando fazemos 

algo menos bom aos outros nos pode acontecer o mesmo a nôs. 

- Desculpem, eu não volto a fazer outra partida. 

- Então com os pôs mágico dos nossos cetros, vamos colocar tudo na ordem certa. – 

disseram os reis, continuando – Fiquem quietos e oiçam com atenção. 

Nesse momento os reis rodopiaram no ar os cetros, ouviu-se uma música suave e mágica e 

de repente as asas voltar aos lugares certos. 

As borboletas bailavam no ar entre as margaridas e o Dragão regressou a voar ao seu rio de 
água cristalina ladeado de margaridas 
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Nas asas do Dragão 

 
 


