
Memórias da dança
concentradas on-line
Terpsicore, projeto de Daniel Tércio, é apresentado hoje em Lisboa

Catarina Ferreira
catarinaferreira@jn.pt

arquivo Os investigadores,
coreógrafos, bailarinos, alu-
nos e todos os interessados
na área da dança têm, a par-
tir de hoje, uma nova ferra-
menta ao seu dispor: a pla-
taforma Terpsicore.

"O projeto surgiu há mais
de dez anos com a recolha
de documentos, programas
de espetáculos e críticas de

dança, que professores e es-
tudantes da Faculdade de
Motricidade Humana, em
Lisboa, foram recolhendo e

organizando de uma forma
mais ou menos ingénua",
explica Daniel Tércio, do-
cente e mentor do projeto.

Para que a recolha come-

çasse a ser direcionada, foi
delimitada ao Portugal dos

séculos XX e XXI, embora
a decisão não signifique que
seja apenas dedicada a por-
tugueses. Há também en-
tradas dedicadas aos criado-
res estrangeiros, que se

apresentaram em Portugal.
Ao coordenar o Terpsicore

- uma das nove musas da

mitologia grega, "aquela
que se deleita na dança"-,
principalmente através das

disciplinas que leciona (Es-
tética e História da Dança),
Daniel Tércio percebeu que
valia a pena fazer uma ver-
são online do material que
estava a ser recolhido.

Objetivo é "combater a efemeridade da dança"

Além da digitalização de

materiais originalmente
publicados em papel, há
também registos áudio e ví-
deo de espetáculos.

A plataforma será apre-
sentada hoje, às 18 horas, no

Espaço Alkantara, em Lis-

boa, para que possa ser alar-

gada a estruturas e institui-
ções portuguesas que tam-
bém possam dar os seus
contributos.

Atualmente o Balleteatro,
no Porto, e a EIRA, em Lis-

boa, são duas das estruturas
que mais se tem compro-
metido a alimentar a plata-
forma, mas o coordenador
tem esperança de que mais
lhes sigam o exemplo.

SERVIÇO PÚBLICO

As estruturas que estejam
interessadas em fazer o seu

próprio arquivo poderão en-
trar em contacto com o pro-



jeto e receberá uma peque-
na formação sobre o arqui-
vamento e o back office. "É

um serviço público que ser-
vir á para combater a efeme-
ridade da dança", comenta o

coordenador.
O projeto conta com o

apoio do Inet-MD (Institu-
to de Etnomusicologia -

Centro de Estudos em Mú-
sica e Dança), e da Fundação
da Ciência e da Tecnologia.
Mas está também à procura
de patrocinadores e outros

apoios para o projeto.
Em Portugal, existem al-

guns arquivos de dança iso-

lados, como é o caso do ar-

quivo dançante do Núcleo
de Experimentação Coreo-
gráfica, e é desejo de Daniel
Tércio que possa haver uma
articulação entre todos.

A plataforma tem uma
versão beta que pode ser vi-
sitada em http://wee-
box.fmh.ulisboa.pt.«


