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Corpo em movimento e descoberta
Projecto inclusivo, artístico e social seleccionado pelo PARTIS - Práticas
Artísticas para Inclusão Social, 2015/2017, com o apoio da Fundação
Calouste Gulbenkian - Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano.
Este projecto é sobre uma geração, na qual cabem os mais pequenos.
As crianças, e a sua grandeza, são a fonte de inspiração do projecto!
Geração SOMA envolveu até hoje 1200 crianças de 17 turmas, das Escolas
Vergílio Ferreira, Josefa de Óbidos, Ressano Garcia e Básica de Telheiras,
integrando também crianças com necessidades educativas especiais,
professores e pais.
Através da prática artística e do trabalho da CiM - Companhia de Dança,
desenvolveram-se mais de 12 sessões em cada turma e 4 momentos de
férias “Arte em Movimento” com a participação de mais de 100 crianças.
A equipa artística da CiM, formada por 12 artistas integrou o programa
curricular durante 14 meses, através do desafio do tema do super-poder
e da descoberta do imaginário existente em cada criança. Foi da sua
inspiração que surgiram 4 personagens, baseadas em 4 acrónimos, cada
uma com o seu super-poder.
Deste trabalho, referente ao período de Abril 2016/Junho 2017, resultou
o espectáculo de palco Eu Maior, que contou com a participação de 4
bailarinos da CiM e 65 intérpretes entre crianças, auxiliares, professores
e colabradores. O espectáculo contou ainda com a participação da
Orquestra Trifonética com direcção musical de Philippe Lenzini, formada
por alunos do Regime Articulado da Música que, em parceria com a
AMAC - Academia Musical dos Amigos das Crianças se dedica à criação
de reportório original.
O espectáculo estreou a 9, 10 e 11 de Junho de 2017 no Teatro São Luiz
e foi visto por mais de 1500 pessoas. A sua reposição está marcada
para Janeiro de 2018 na Fundação Calouste Gulbenkian.
Cada super-poder ganha vida própria e transforma fragilidades em
movimentos, através da dança e de outras artes.
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A exploração do tema do super-poder através de uma caixa , fez parte
das sessões do Geração SOMA em contexto de sala, criando para isso
dois pontos de partida, a ideia da fragilidade e o caminho para chegar
ao EU MAIOR, espectáculo apresentado no âmbito do InArt no Teatro
São Luiz.
É um amontoado de caixas magníficas que têm detalhes por descobrir
e que, com cada espreitadela, crescem. Contêm em SOMA um mundo
de EU’s MAIORES que encontram através da arte um super-poder.
Nesta experiência mágica e desafiante entre o ideal e o real, há espaço
para todos nestas caixas!
Esta exposição é parte do resultado de um trabalho feito no contexto da
disciplina de Estudo para a Cidadania, da escola Josefa de Óbidos com
o Professor José Miranda e a Turma 7º F, com coordenação artística da
cenógrafa Mafalda Estácio.
A dinâmica de grupo que estamos a viver com todas as crianças,
nesta construção escultórica da soma de todas as caixas, possibilita
processos de inclusão eficazes que vêm colmatar défices e dificuldades
ao nível da atenção, instrução e comunicação.
Queremos continuar a somar experiências intensas.

Vivemos num tempo em que é
preciso implicarmo-nos, numa
real participação, para fazer os
projectos acontecerem.
É cada vez mais importante
que famílias, professores,
escolas, crianças e jovens se
mobilizem na construção de uma
comunidade tanto para criarem,
como para fruírem cultural e
artisticamente. Não é apenas
o acesso a um tipo de criação
pré-determinada, mas antes à
aventura da experimentação,
de um lugar que se constrói
enquanto se cresce.

