


DIÁLOGOS INVISÍVEIS é um projecto 
de dança contemporânea de ligação 
à comunidade, cruzando atividades de 
formação e criação com a apresentação 
de um espetáculo coletivo resultante 
deste processo.

O projeto desenvolvido ao longo de uma 
residência de cerca de três semanas, 
parte do encontro, intercâmbio e diálogo 
artístico entre um grupo de participantes 
não profissionais, maiores de 50 anos, 
da região do Porto e um grupo de jovens 
bailarinos em início de carreira integrantes 
da KALE Companhia de Dança, que em 
conjunto foram desafiados pelo coreógrafo 
Rafael Alvarez a construír e apresentar uma 
partitura coreográfica de múltiplas 
vozes e corpos.

A proposta artística e o processo de criação 
centram-se na descoberta do potencial 
do Corpo refletindo uma ideia aberta de 
diálogo construído e traduzido através do 
movimento e do encontro com o outro, 
valorizando a identidade, a autonomia 
criativa e a experiência de vida de cada 
participante. É nesta fronteira entre escuta, 
encontro e presença que se pretendem 
construir estes diálogos invisíveis que estão 
na base da escrita coreográfica do projeto, 
partindo do corpo como património comum 
e da dança como elemento de ligação entre 
pessoas e lugares – celebrando no palco a 
diversidade humana.
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Direção Executiva 
& Artística 
Joana Castro

Gestão de Projeto e 
Planeamento Estratégico
Daniela Tomaz

Direção de Produção
Maria Miguel Coelho

Assessoria de 
Comunicação e Imprensa 
Joana de Belém

Design Gráfico
José Pereira

Direção Técnica
Joaquim Madaíl

Técnico de Palco
Domingos Sousa

Redes Sociais e 
Assistente Produção
Mayra Paolinelli

Frente de Casa
Sónia Costa

Estrutura Cofinanciada:
República Portuguesa – 
Cultura / Direção-Geral 
das Artes

Apoios:
Município de Gaia
Ginasiano Escola 
de Dança
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Direção Artística 
Rafael Alvarez

Assistência ao projeto/
comunidade
Thiago Vaz Cruvinel

Cocriação e 
Interpretação
Ana Isabel, 
Ana Pinto, 
Ana Rute, 
Beatriz Ballarin, 
Catarina Fraga, 
Cláudia Roberto, 
Denise Sá, 
Fátima Bessa, 
Filipa Lopes, 
Frederica Pereira, 
Luís Claro, 
Lurdes Ribas, 
Mafalda Cardoso, 
Manuela Casaca, 
Nica Silva, 
Pipa Pojal, 
Sandro, 
Sara Leal




