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Teresa Gardette 

Biodanza é um sistema de integração 
afetiva, renovação orgânica e 
reaprendizagem das funções originárias da 
vida, baseada em vivências induzidas pela 
dança, pela música e por situações de 
encontro em grupo. 

Biodanza 
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Chi-Kung 

O Chi-Kung é uma prática 
terapêutica em que se realizam 
exercícios que combinam 
movimento suave e respiração 
controlada, e na qual a atenção e a 
visualização do praticante estão 
concentradas nas várias partes do 
corpo, de modo a alterar o fluxo de 
energia.  

Sérgio Gomes 
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Consciência Corporal 

Consciência corporal é um termo autoexplicativo que significa tomar 
consciência do corpo, reconhecer e identificar os processos e 
movimentos corporais, internos e externos.  
Comunicamo-nos com o mundo externo através dos cinco sentidos 
(visão, audição, olfato, paladar e tato) recebendo estímulos e 
processando-os na mente. A comunicação com o mundo interno não 
é muito diferente, também recebemos estímulos que são feitos 
através das terminações nervosas presentes em músculos, 
articulações e órgãos.  
Quando há algo errado com nosso corpo, ele costuma nos enviar 
sinais de alerta nos quais, muitas vezes não prestamos atenção 
simplesmente porque não tomamos conhecimento de como nosso 
próprio corpo funciona.  
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Corte e Costura 

A arte de criar de novo ou transformar 
algo usado em algo atual 

Rosário Leitão 

Costura é a forma artesanal ou manufaturada de se 
juntar duas partes de um tecido pano, couro, ou 
outros materiais, utilizando agulha e linha.  
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Grupo Coral 

Alexandre Gaspar 

Um coro, ou coral, é um grupo de 
cantores distribuídos por grupos 
segundo a tessitura das suas vozes. 
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Grupo de Dança 

A dança é uma das três principais artes cênicas 
da antiguidade, ao lado do teatro e da música.  
A dança caracteriza-se pelo uso do corpo 
seguindo movimentos previamente 
estabelecidos (coreografia) ou improvisados 
(dança livre). 
A dança pode existir como manifestação artística 
ou como forma de divertimento ou cerimónia. 

Ana Batalha 
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Jogral é um grupo que declama poemas 
ou textos literários em coro, isto é, um 
coral falado - eventualmente alternando 
canto e recitativo, partes individuais e 
coletivas. Mesmo quando é apenas 
falado, as falas ocorrem dentro de uma 
ordem, que confere uma musicalidade e 
ritmo à declamação. Mas isso ficava a 
critério dos praticantes. Ou, 
antigamente, ao critério do rei. 

Virgílio Gaita Emília Costa 

Grupo de Jograis 



  Boletim de Artes 
USCAL- Universidade Sénior de Carnaxide 

 

Ano letivo 2016/2017 
9 

 
  

Linhas e Lãs 

O que podemos fazer com  
alguns fios e muita criatividade! 

Teresa Romão 
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Origami - (Carnaxide) Fátima Moreira 

Origami é a arte tradicional e 
secular japonesa de dobrar o 
papel, criando representações de 
determinados seres ou objetos 
com as dobras geométricas de 
uma peça de papel, sem cortá-la 
ou colá-la. 
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Origami - (Linda-a-Pastora) 

Mª João Knopfli 
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Pintura 

A pintura refere-se genericamente à técnica de 
aplicar pigmento em forma pastosa, líquida ou em pó 
a uma superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe 
matizes, tons e texturas. 
Em um sentido mais específico, é a arte de pintar 
uma superfície, tais como papel, tela, ou uma parede 
(pintura mural ou afrescos 

Francisco Pestana 
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Vamos fazer um filme 

Só figurando alguns no grande ecrã, uma 
grande equipa está também por detrás 
das camaras 

Guilhermino Pinto 
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Vamos Jogar 

À roda de uma mesa, onde além de se jogar, o 
mais importante é um salutar convívio 

Manuel Magalhães 
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Yoga 

Yoga é um conceito que se refere às 
tradicionais disciplinas físicas e 
mentais originárias da Índia. A palavra 
está associada com as práticas 
meditativas tanto do budismo como 
do hinduísmo. 

Rosa Santos 


