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De dois em dois anos o Petipas promove um espetáculo
com a participação de todos os alunos para que, através do tema e da
interpretação dos personagens, possam mostrar o seu desenvolvi-
mento técnico artístico.

O espetáculo é direcionado ao público em geral, aos familia-
res e principalmente aos pais, para que possam apreciar o desenvol-
vimento dos seus filhos e verificar a importância de investir na dança
como instrumento de educação e cultura.

Quebrando a tradição que imperava já há vários anos, o Peti-
pas optou por se inspirar num conto infantil de Hans Christian Ander-
sen e montar um espetáculo inédito. Um desafio que ansiávamos,
mas temíamos, pela complexidade de todas as suas vertentes: músi-
ca, coreografia original, cenário, guarda-roupa.

O empenho com que abraçamos este projeto permitiu apro-
ximar ainda mais todos os alunos e encarregados de educação. Ge-
rou-se uma partilha de ideias e iniciativas que contribuíram para um
grau de excelência, de outro modo irrealizável.

É com orgulho que apresentamos o bailado “Rainha da Ne-
ve”, resultado final de muito trabalho e dedicação.

Prof.ª Cristina Flores



Hans Christian Andersen (1805 – 1875)
Nasce a 2 de abril de 1805, na Dinamarca. Desde
criança que o seu pai estimulou a sua imaginação e
a criatividade, contando-lhe histórias e, mesmo,
construindo-lhe um pequeno teatro de marionetes
onde Andersen apresentava as suas peças. Apesar
de ter escrito diversos romances para adultos, livros
de poesia e relatos de viagens, foram os contos de
fadas que tornaram Hans Christian Andersen famo-
so.
Ele foi, segundo estudiosos, a "primeira voz auten-
ticamente romântica a contar histórias para as crian-

ças" e procurava sempre passar padrões de comportamento que deveriam ser
adotados pela nova sociedade. Por meio dos contos, foi capaz de levar adul-
tos e crianças a repensar os próprios valores e a refletir sobre as diferenças
sociais que tanto distanciam os indivíduos.

Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893)
Nasce a 7 de maio de 1840 , na Rússia. É no Conser-
vatório de São Petersburgo que Tchaikovsky tem
contato com as obras dos grandes mestres alemães.
Em 1866, exerce o cargo de professor de teoria musi-
cal no Conservatório de Moscovo que foi mantido
até 1878.  Em 1868, recebe a encomenda do coreó-
grafo Marius Petipa que marca uma viragem de toda a
música para bailado. Nascem então as grandes obras
para ballet, mundialmente aplaudidas “O Lago dos Cis-
nes” (1876), “A Bela Adormecida” (1890) e “Quebra-

nozes” (1892).
Compositor de uma orquestração brilhante, melodia comunicativa e de inten-
sidade dramática, que distingue toda a sua obra.
Recebe o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Cambridge, em
Junho de 1893.
A 6 de novembro de 1893 Tchaikovsky morre aos 53 anos, de cólera, em São
Petersburgo.
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PRÓLOGO - Há muito tempo atrás, o mago do mal Vegard cria um espelho
mágico, que reduzia a bondade e ampliava o mal de todos os que viam o seu
reflexo nele. Os seus lacaios, os trolls, pensando que aquele era um vulgar espe-
lho, partem-no por diversão, sem consciência das consequências que advinham
de tal ato. O espelho é assim quebrado em milhões de pedaços que são separa-
dos pelo vento, criando o caos e o mal no coração de todos os que tinham a
infelicidade de serem atingidos.
A Rainha da Neve, divindade do vento, do inverno e da neve, também foi afeta-
da por esta tragédia: lascas minúsculas do espelho trespassaram a sua alma. Avi-
zinhavam-se tempos sombrios e lúgubres.

1º ATO - Na cidade Arandelle viviam duas crianças. Gerda e Kay não eram
irmãos, mas amavam-se como se o fossem. Tudo partilhavam: brincadeiras, des-
gostos, confidências, devaneios e um fascínio por rosas, que Kay frequentemen-
te oferece a Gerda.
Numa noite de inverno formou-se uma enorme tempestade de neve e Kay, curi-
oso, sai para a contemplar. Nesse momento, Kay sente que alguma coisa o atin-
giu! Um pedaço do espelho alojou-se no seu coração e a sua transformação ini-
cia-se. Subitamente, desce do céu um minúsculo floco de neve que cresce cada
vez mais até se transformar numa figura de mulher, muito bela e vestida com
milhões de flocos de neve ligados entre si, mas não existia paz nem ternura do
seu olhar; era a Rainha da Neve que rapta Kay, levando-o para o seu reino gela-
do! Gerda, desesperada com o desaparecimento do seu amigo, toma uma deci-
são: vai procurá-lo até o encontrar! As suas amigas apoiam-na, dando-lhe pre-
sentes para que consiga suportar todas as dificuldades com que se poderá depa-
rar. Inicia-se então a grande jornada … mas, temendo o longo caminho e todos
os seus obstáculos, Gerda visita a princesa Laísa para receber a sua bênção.
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2º ATO – À entrada da Floresta Encantada, Gerda encontra a Fada da Primavera,
que fica muito feliz pela sua chegada. Convida-a para descansar e começa a dançar
para a alegrar.
Os dias sucedem-se, e Gerda percorre o jardim das flores encantadas deliciando-se
a vê-las dançar.  Mas a tristeza continua dentro do coração da menina e ela, despe-
dindo-se, continua a sua busca. Sobe montes e vales, percorre planícies sem fim,
até que se depara com o reino da fada do Verão!
Os raios de sol criavam um ambiente terno, aquecendo o coração de Gerda e re-
confortando-a. O tempo, inexorável e inflexível, vai passando e Gerda cresce…
sem nunca descobrir indícios do paradeiro de Kay.  Eram os últimos dias do Ou-
tono e o mundo estava envolto numa neblina cinzenta e fria. As folhas caíam das
árvores e dançavam ao sabor do vento…e a menina parou para descansar e assistir
a tão belo espetáculo.
Mas depressa a alegria de Gerda se desvanece e, sentindo-se desalentada, recorda a
sua aldeia natal e os bons momentos que passou com Kay.

3º ATO – A Jornada de Gerda leva-a agora a um bosque árido e gélido. Cami-
nhando, depara-se com um acampamento de ciganas onde estas dançam alegre-
mente.  Achla, uma menina cigana, ouve a história de Gerda e entristece-se com as
suas desventuras. Revela-lhe então o caminho para o reino da Rainha da Neve.
Agradecendo a Achla, Gerda parte, percorre florestas sombrias, pântanos perigo-
sos, aldeias e vilas, e por fim chega ao reino da Fada do Inverno. O frio era insu-
portável, e os cristais de gelo pareciam agulhas quase congelando Gerda que ali
estava completamente só. Cansada, adormece e eis que os anjos vêm em seu auxí-
lio, encorajando-a a cumprir a sua missão, pois a pureza e a inocência do seu cora-
ção eram a chave para a quebra do encantamento e… o castelo da Rainha da Neve
estava já tão perto!
Quando finalmente Gerda entra no castelo da Rainha da Neve, corre para abraçar
Kay, quase congelado e inerte. Lágrimas correm pelo rosto de Gerda e penetram o
peito de Kay, derretendo o pedaço de gelo que se alojara no seu coração e libertan-
do o fragmento de espelho; aí, ele reconhece a sua querida Gerda!
A Rainha da Neve entra e tenta recuperar a sua influência sobre Kay mas, não o
conseguindo, desencadeia-se uma batalha entre o Bem e o Mal.
A magia dos anjos e a inocência da amizade pura das crianças é poderosa, fazendo
derreter os fragmentos do espelho alojados no coração da Rainha da Neve e liber-
tando-a do feitiço de longa data. Todos os reinos se unem nas festividades, come-
morando o retorno da inocência, da alegria e da autenticidade do coração das cri-
anças!



Personagens e Interpretes

1º Ato

Rainha da Neve - Gisela Ferreira

Gerda - Mariana Ferreira

Kay - Martim Henriques

Princesa Laísa - Lara Sílvia Barbas

Trolls - Ana Rita Duque, Bernardo Henriques, Carolina Gomes, Jússira
Dabó, Lara Barbas, Maria Barreiro, Mariana Marques, Rita Marinho

Rosas - Ana Beatriz Martins, Ana Miguel Figueiredo, Ana Miguel Henriques,
Bárbara Valente, Carolina Pereira, Carolina Estima, Lara Almeida, Lara Letícia
Carvalho, Leonor Martins,  Lia Coutinho,  Luna Queirós, Margarida Rosa, Mª
Flor Rés, Mª Tereza Rés, Mª Inês Soutinho, Mª Miguel Martins, Vitória Rebe-
lo

Crianças da cidade - Ana Jorge Brandão,  Beatriz Baptista,  Diana Dias,
Francisca Mamede*, Inês Araújo, Luna Silva, Mafalda  Lisboa*, Mª Luís Cas-
tro, Maria Teles*, Raquel Sousa, Sofia Lourenço

Flocos de neve - Iara Nunes, Inês Alves, Inês Miranda,  Júlia Silva, Laura
Pereira, Leonor Monteiro, Leonor Morgado,  Mariana Alves, Mariana Cardo-
so,  Raquel Pina, Sofia Monteiro

Crianças da corte - Ana Marta Neves,  Ariana Oliveira, Carlota Martins,
Ema Coutinho,  Fabiana Dias, Francisca  Almeida,  Gabriela Fradique, Luana
Marques, Matilde Ana, Matilde Santos, Rafaela Santos*
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Personagens e Interpretes

2º Ato

Gerda - Mariana Ferreira/ Ana Rita Duque

Kay - Martim Henriques / Bernardo  Henriques

Fada da Primavera - Carolina Gomes

Flores encantadas - Ana Beatriz Martins, Ana Miguel Figueiredo, Ana
Miguel Henriques, Bárbara Valente, Carolina Pereira, Carolina Estima, Lara
Almeida, Lara Letícia Carvalho, Leonor Martins,  Lia Coutinho,  Luna Quei-
rós, Margarida Rosa, Mª Flor Rés, Mª Tereza Rés, Mª Inês Soutinho, Mª Mi-
guel Martins, Vitória Rebelo

Fada do Verão - Jussira Dabó

Raios de sol - Ana Marta Neves,  Ariana Oliveira, Carlota Martins, Ema
Coutinho,  Fabiana Dias, Francisca  Almeida,  Gabriela Fradique, Luana Mar-
ques, Matilde Ana, Matilde Santos, Rafaela Santos*

Fada do Outono - Maria Barreiro

Folhas ao vento - Ana Jorge  Matos, Gabriela Ribeiro*, Gabriela Seabra*,
Joana Moreira, Júlia Silva, Leonor Reis*, Mafalda Vieira*, Maria Condesso*,
Matilde Portovedo*, Matilde Silva*



Personagens e Interpretes

3º Ato

Rainha da Neve - Gisela Ferreira

Gerda - Ana Rita Duque

Kay - Bernardo Henriques

Cigana Achla - Rita Marinho

Ciganas - Iara Nunes, Inês Alves, Inês Miranda,  Laura Pereira, Leonor
Monteiro, Leonor Morgado,  Mariana Alves, Mariana Cardoso,  Raquel Pina,
Sofia Monteiro

Fada do Inverno - Mariana Marques

Cristais de Gelo - Iara Nunes, Inês Alves, Inês Miranda,  Laura Pereira,
Leonor Monteiro, Leonor Morgado,  Mariana Alves, Mariana Cardoso,  Ra-
quel Pina, Sofia Monteiro

Anjos - Ana Jorge Matos,  Joana Moreira, Júlia Silva

* Alunas do Conservatório Artes e Comunicação



Cristina Flores Em
1971 entra para o
Curso da Escola de
Dança do Conserva-
tório Nacional de
Lisboa, onde estudou
com: Júlia Cross, Ana

Caldas, Elisa Worm, Patrick Hurde,
Vasco Wellenkamp, António Rodri-
gues, Graça Bessa e Anna Mascolo.
Enquanto aluna do Conservatório é
convidada a participar no Ballet Gul-
benkian na “Petruchka” e “Quebra-
Nozes”. Foi membro fundador do pri-
meiro grupo de bailado independente,
“Dança Grupo”, com Elisa Worm,
Paula Massano, Luís Carolino, entre
outros. Como bailarina, dançou no Bal-
let Gulbenkian, Coliseu dos Recreios e
na Companhia de Bailado Italiana Coli-
seum. Em 1981 parte para S. Petersbur-
go (Rússia), onde obtém uma pós-
graduação de Técnica de Dança Clássi-
ca. Aí, trabalhou com Madame Zubko-
vskaya e Madame Dudinskaya. Fre-
quenta o “1º Curso de Pedagogia”, on-
de trabalhou com Barbara Fewster.
Lecionou no Centro Cultural de Algés,
Escola Araújo, Academia de Música e
Dança do Guadiana e Academia de
Águeda. Desde 1995, leciona no conce-
lho de Águeda, onde colocou em cena
“Quebra-nozes”, “Bela Adormecida”,
“La Bayadère”, “Histórias em Ponto de
Contar”, “Raymonda”, “As Bodas de
Kitri”, “Coppélia”, “Sylvia” e “ A Filha
do Faraó”. Em 1997 é admitida na Royal
Academy of Dancing, trabalhando com

Miss Price, Miss Lawton e Miss Chris-
tian, terminando o Licenciate Royal Ada-
demy of Dancing (Inglaterra) com Hono-
urs.

Em 2003 é convidada a lecionar no
B.C.N. (Ballet Contemporâneo do
Norte) em Estarreja, aos bailarinos
desta companhia. Convidada a partici-
par nas comemorações do Dia Mundi-
al da Dança, nomeadamente em
2003/2009, e de se associar ao
“Território Artes” em 2009. Coorde-
nadora de Departamento de Dança do
Conservatório Artes e Comunicação
de Oliveira do Bairro e Diretora do
Petipas Espaço Dança.

Gisela Ferreira
Estuda com Cristi-
na Flores desde
2009 até à atualida-
de, sob a direção da
qual participou no
e s p e t á c u l o

“Sylvia” (2010) e “A Filha do Fa-
raó” (2012). Trabalhou com Patrícia
Reis, Ernesto Acosta , Romulus Nea-
gu, Etelvina Loureiro, São Castro,
Ângela Clemente, Teresa Simas e Rita
Rato. Participou nas 17ª e na 18ª Edi-
ções do Estágio de Dança de Aveiro e
no Curso Dança Primavera 2013 da
Escola de Dança do Conservatório
Nacional. Em 2013 foi admitida na 5ª
Edição da Escola de Verão da IBSta-
ge, em Barcelona, onde trabalhou com
Irina Kolpakova, Cynthia Harvey en-
tre outros. Professora estagiária do
Petipas desde 2013.
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Elenco Tecnico
Música - Piotr Tchaikovsky

Coreografia Original - Cristina Flores e Gisela Ferreira

Sonoplastia - Rogério Miranda

Cenografia - Cristina Flores

Apresentadora - Gena Lemos

Design Gráfico - Isabel Ferreira e João Marques

Pintura do Cenário - Comissão de Pais

Figurinos - Cristina Flores

Costureira - Leonor Portilho

Grinaldas - Teresa Gomes

Tiaras - Salete Martins

Assistentes de Backstage - Vânia Baptista, Cristina Rebelo, Paula Go-

mes, Regina Silva, Helena Arede, Salete Martins, Elsa Silva, Lúcia Marques

Assistentes de Foyer - Sérgio Alves, Nuno Morgado.

Tutus - Acessórios -

Agradecimentos

A todos os que se empenharam de uma forma voluntária e generosa, dando o
seu valioso contributo para a realização deste espetáculo deixo um agradeci-
mento sincero, nomeadamente António Ferreira, Isabel Mourão, Paula Dias,
Paulo Almeida, Mário Morgado, Simão Araújo e Urânia Lourenço.

Prof.ª Cristina Flores




