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Sector Cultural
UE suporta IV Estágio Internacional de Actores
Lusófonos 

Luanda - A União Europeia disponibilizou para um período de quatro anos 30 milhões
de euros, no quadro do programa da “África Caraíbas Pacifico Cultural Plus”, para
apoiar a implementação de diversas acções do ramo cultural.
 
O representante da União Europeia, Manuel Varela, que avançou hoje o facto durante
a cerimónia de lançamento do IV Estágio Internacional de Teatro Lusófono”, referiu
que cinco países de expressão portuguesa vão beneficiar do valor, no quatro desta
iniciativa que arrancou no país.
 
O valor disponível no âmbito do 10º Fundo Europeu de Desenvolvimento tem por
objectivo apoiar a criação e produção de bens e serviços culturais, reforço das
capacidades dos profissionais do sector, promoção da diversidade e a criação de
emprego a nível da ACP.
 
Perante a ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva e outros convidados, Manuel Varela
referiu que o “VI Estágio Internacional de Teatro Lusófono” é o primeiro projecto na
área cultura, financiado pela União Europeia em Angola.
 
Este projecto, esclareceu, terá lugar em vários países de língua portuguesa,
envolvendo também actores culturais do Brasil, Portugal, Guine-Bissau, São Tomé e
Príncipe.
 
Esta iniciativa destina-se aos jovens actores que receberão formação artística e
técnica, além de virem a integrar numa digressão inter-continental, isto no final do
estágio previsto, para 2014.
 
No quadro do 10º Fundo Europeu para o Desenvolvimento, mais de 250 milhões de
euros foram destinados a programas de cooperação plurianual em Angola, para um
período de 2008-20013, segundo o represente da União Europeia.
 
No quadro deste programa, acrescentou, estão a ser desenvolvidos projectos nas
áreas de boa governação, justiça, apoio institucional, saúde, educação,água e
saneamento, desenvolvimento rural, desminagem, direitos humanos e apoio a actores
 não-estatais.
 
A União Europeia e Angola assinaram dia 23 de Julho um acordo de parceria intitulado
“Caminho Conjunto Angola-União Europeia”, que visa elevar a um novo patamar o
relacionamento entre ambos, através do aprofundamento do diálogo político e da
cooperação bilateral em áreas de interesse comum.
 
A cerimónia de apresentação do "IV Estágio Internacional de Actores Lusófonos
decorreu numa das salas de conferência do Centro de Imprensa Aníbal de Melo e
contou com a presença do presidente da Associação Portuguesa para o intercâmbio
Teatral, Augusto Barros, director da Elinga Teatro, Mena Abrantes e outros
convidados.
 
Na ocasião, o presidente da Associação Portuguesa para o Intercâmbio Teatral,
Augusto de Barros, na condição de líderes do projecto, disse que workshops e
exercício-espectáculos serão realizados de forma faseadas, nos cinco países.

 
Angola será representada pelo Elinga Teatro, com três autores, num total 13, para os
cinco países, que serão seleccionados depois das oficinas que serão realizadas durante
o percurso do projecto.
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