Um lugar de
aprendizagem

Neste estabelecimento de ensino que, entretanto, se tornou autónomo da Companhia
Paulo Ribeiro, ao mesmo tempo que se proporciona uma formação que visa uma estética
contemporânea da dança, estimula-se a procura do intérprete versátil e, acima de tudo, único.
Não é a escola que diz o caminho a seguir, mas procura estar alerta e orientar os alunos no
sentido que lhe parece ser o mais adequado, tendo em conta o que eles pretendem para o
seu futuro. É, por essa razão, uma escola que promove o máximo da capacidade individual, ao
mesmo tempo que se assume como inclusiva, não só por respeitar as diferentes corporalidades,
mas também ao aceitar alunos com necessidades especiais. “Parece-nos que isto é distintivo
daquilo que é a identidade desta escola”, salienta Albino Moura. Acrescentando que “um dos
objetivos continua a ser a criação da Companhia de Dança Juvenil, para dar aos alunos um
sentido e outras perspetivas na área da interpretação e da criação coreográfica”. Por sua vez,
Ana Cristina Pereira salienta a importância desta Companhia, ao proporcionar aos alunos “as
primeiras experiências profissionais” e ser “uma rampa de lançamento” para uma carreira no
futuro. Assim, ainda este ano irá ser dado um passo importante nesse sentido.
Relativamente ao último ano, a EDLP registou uma percentagem assinalável de alunos que
progrediram para o Curso Básico de Dança. Neste, uma boa parte continuou para o secundário
que, por sua vez, contou com seis alunos finalistas que foram para diversas áreas do prosseguimento de estudos. Dois deles iniciaram o Curso Superior de Dança e três alunas, dentro
das artes de espetáculo, enveredaram pelas áreas da interpretação teatral e das técnicas de
palco. “Procuramos dar uma formação suficientemente eclética para que os alunos possam
escolher os caminhos que mais têm a ver com as suas aspirações”, refere Ana Cristina Pereira.
Com o contínuo aumento anual no número de alunos no ensino oficial, a premissa
fundamental é o crescimento sustentado e não massificado, procurando que a qualidade se
sobreponha à quantidade. Para este aspeto irá contribuir uma proposta, já em fase de estudo
prévio, para a construção de um novo edifício projetado de raiz, que para além de resolver os
problemas de espaço já há muito sentidos, irá melhorar significativamente as condições da
formação que se oferece nesta escola.
Paralelamente às atividades e eventos anuais promovidos e celebrados, como por exemplo
o Dia Mundial da Dança e as Apresentações de Final de Ano, em que as coreografias irão ser
acompanhadas com música ao vivo interpretada por alunos do Conservatório de Música de
Viseu (no âmbito de uma colaboração há muito ambicionada), a EDLP iniciou este ano a sua
internacionalização, através do intercâmbio de alunos ao abrigo do Programa ERASMUS+,
essencialmente ao nível do ensino secundário – que se irá estender até 2021 – com um projeto
intitulado Five Days to Dance. Com efeito, já em março um grupo de alunos desta escola fará
uma viagem a Valência e, em maio, a escola vai receber alunos alemães e espanhóis, em
semanas de intensiva partilha de vivências, experiências e metodologias, para alunos e professores. Entretanto, um novo projeto de intercâmbio internacional já está a ser desenvolvido no
papel, assim como outros projetos em que se procura uma maior relação com outras escolas
e entidades culturais e artísticas, sejam estas nacionais ou estrangeiras.
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Portugal Inovador
A Escola de Dança Lugar
Presente (EDLP) encontrase sediada em Viseu
e desde 2005 que se
dedica ao ensino artístico
especializado da dança.
Fomos ao encontro de Ana
Cristina Pereira (Diretora
Pedagógica) e Albino
Moura (Administrador),
que fizeram o balanço do
ano transato, levantando o
véu quanto aos próximos
projetos.

