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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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Conto inventado, imaginado e redigido pela Turma A6 

Afonso Amorim Alexandre Oliveira 

Andreia Moreira David Oliveira 

Diego Puga Elisa Moreira 

Fátima Vale Gonçalo Sousa 

Jennifer Lemos Joana Correia 

Lúcia Correia Mariana Martins 

Matilde Alves Miguel Macedo 

Miguel Quinta Patrícia Sousa 

Rafael Macedo Sofia Araújo 

Tiago Duarte Tomás Machado 

Professora : Carla Amori 
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Planeta Estranho 

Há alguns anos atrás, durante um inverno muito rigoroso, no Jardim Zoológico de Toronto, 

os animais estavam muito deprimidos e aborrecidos. 

As visitas eram escassas, pois estava um frio de rachar. Estava tanto frio que os 

responsáveis, pelo Jardim Zoológico, decidiram fechá-lo durante uns dias. 

Como não havia ninguém por perto e estavam cheios de frio, os animais fizeram uma reunião 

de emergência para resolver o problema. Decidiram que o macaco, mais novo, que era muito 

habilidoso e corajoso, iria assaltar a sala do segurança e trazer as chaves de todas as jaulas. 
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Já com as chaves na mão, o macaco soltou os animais. O leão, o rinoceronte, a tartaruga, 
o pavão e o macaco juntaram-se na sala do diretor e delinearam um plano de fuga do Zoo, 
pois sentiam-se sozinhos e abandonados. Apesar das suas diferenças estavam unidos com 
o objetivo de serem livres e felizes. 

O macaco era aquele que estava mais entusiasmado com a fuga.  

- Já sei o que vamos fazer!!! – disse o macaco. 

- E como? Cuidado com o que inventas, não quero perder nenhuma das minhas preciosas 
penas ! - exclamou o pavão. 

- Pavão és mesmo vaidoso! – rugiu o leão 

- O leão tem razão, não sejas 
tão melodramático. - comentou 
a tartaruga com lentidão. 

- Deixem-se de coisas, vamos 
ouvir o plano do macaco. - 
reclamou o rinoceronte. 

 
 

  

Miguel Quinta 



7 

 

- Em primeiro lugar vou desativar as câmaras de videovigilância colando nelas cascas de 

banana. Depois vamos recolher cartão e papel para construirmos um foguetão. – explicou 

o macaco. 

- Boa ideia, mas como vamos por o foguetão no ar? – questionou o leão. 

- Vamos buscar o fogão a gás, que está na sala dos funcionários, para fazer os propulsores 

do foguetão. – disse a tartaruga. 

Os animais juntaram-se e foram à sala dos funcionários, que estava trancada. O leão, que 

era muito astuto, arrancou uma pena ao pavão para conseguir abrir a fechadura. 

Já com o fogão na sua posse voltaram para a sala do diretor e meteram mãos à obra para 

construir o foguetão. Recortaram, colaram e agrafaram várias caixas de cartão até que o 

foguetão ganhou forma. Depois de o colocarem no pátio, entraram e acomodaram-se. 

O macaco tomou conta da sala de 

controlo do foguetão e preparou 

tudo para a descolagem. Chamou 

o resto dos animais e iniciaram a 

contagem decrescente para a 

descolagem. 

- Três, dois, um...  

descolagem.- 

disse o macaco. 

  

Alexandre Oliveira 
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Já com o foguetão no espaço, o rinoceronte passou para o comando da nave. 

- Não acredito! Funcionou mesmo... é mesmo espetacular! – exclamou o rinoceronte. 

- Claro, este foguetão está a funcionar lindamente, foi uma excelente ideia usar o fogão. 

– comentou o leão. 

Algumas horas depois, já na galáxia Andrómeda, o pavão gritou: 

- Meu Deus, uma chuva de cometas, amarrem-se pois vamos ser atingidos. 

  Joana Correia 
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Após o choque, o rinoceronte perdeu o controlo do foguetão e foram cair num planeta. 

- Que planeta esquisito! – disseram em coro. 

- Como se chamará? – questionou a tartaruga. 

Saíram todos da nave 

para verificar os estragos 

e concluíram que não ia 

ser possível continuar a 

viagem. 

Entretanto apareceu 
um ser estranho que 
tinha três olhos, uma 
cabeça oval com uma 
farta cabeleira azul, 
seis braços com as 
mãos quadradas e pele 
roxa. Enquanto ele se 
aproximava os animais 
encolhiam-se de medo. 

 

- Olá amigos, sejam bem-vindos ao Planeta Estranheta. – disse o ser estranho. 

- Quem és tu? – perguntou a tartaruga cheia de coragem. 

- Eu sou o Etrocrita e vivo aqui com o meu irmão Estridão. – respondeu o estranheto. 

 
  

Mariana Martins 
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O Etrocrita chamou o seu irmão e foram com os visitantes conhecer o planeta. Eles 

adoraram o que viram. Todos os habitantes foram simpáticos e acolhedores. Os animais 

estavam sentir-se muito bem acolhidos. 

Os animais reuniram-se e decidiram que aquele era um excelente lugar para viverem e 

resolveram construir uma casa para todos viverem. 

Com alguns materiais que recolheram nas florestas do Planeta Estranheta e com os restos 
da nave, os animais e os seus dois novos amigos construíram uma bela casa, onde 
viveram em harmonia com a natureza e os habitantes daquele planeta estranho e 
acolhedor. 

 
 

Sofia Araújo 
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