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A Cena Lusófona e a AD - Acção para o desenvolvimento organizam em Bissau, no
próximo mês de Abril, uma oficina de interpretação teatral. A iniciativa faz parte do
projecto internacional P-STAGE, financiado pela União Europeia e pelo Secretariado dos
Países ACP, no âmbito do programa ACP Cultures. As inscrições estão abertas até 5 de
Abril.

A oficina é dirigida pelo actor, autor, guionista  e encenador galego Cándido Pazó e destina-se a actores e
actrizes de teatro, maiores de 18 anos. Decorre entre 8 de Abril e 4 de Maio e resultará na apresentação de um
exercício-espectáculo, a apresentar em Bissau. Do grupo de formandos serão seleccionados dois
actores/actrizes para integrar o elenco internacional da produção "As Orações de Mansata", de Abdulai Sila, a
produzir em 2013, no âmbito do projecto P-STAGE - Portuguese-Speaking Theatre Actors Gather Energies (IV
Estágio Internacional de Actores).

Do elenco deste espectáculo final farão parte ainda actores angolanos e são-tomenses (seleccionados em
oficinas idênticas) e actores portugueses e brasileiros. Iniciado em Novembro de 2012, o projecto P-STAGE é
uma parceria entre a Cena Lusófona, a AD e o Elinga Teatro (Angola), tendo ainda como associados o Centro de
Intercâmbio Teatral de São Tomé; A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra, a Companhia de Teatro de
Braga e o Theatro Circo (Portugal); e o Teatro Vila Velha (Salvador, Brasil).

As inscrições para a oficina podem ser feitas mediante o preenchimento de uma ficha disponível online, na
página do projecto (http://pstage.wordpress.com/).

Cándido Pazó

Cándido Pazó (Vigo, 1960) é um actor, autor teatral, guionista de séries televisivas e encenador galego, com
vários espectáculos premiados: "Commedia, un xoguete para Goldoni" (Prémio Compostela 93 e Prémio de la
Crítica del País Valenciano 94), "Nano" (Prémio María Casares 99), "García" (Prémio María Casares 2005),
"Emigrados" (Prémio Max 2008), entre outros.
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Ao vivo, na rádio ou na televisão, Cándido Pazó é assíduo em locais onde se programem todo o tipo de
espectáculos orais: histórias, contos, humor, monólogos, narrações, etc. Actuou como narrador e participou em
seminários sobre a oralidade nas Universidades de Santiago, Vigo, Coimbra, Salamanca, Barcelona, Minho,
Varsóvia, Cracóvia, Montevideo, Bogotá, entre outras. Foi seleccionado pelo Fórum Barcelona 2004 para fazer
temporada no seu espaço dedicado à oralidade.

Autor da maioria das suas histórias (ainda que também recorra à tradição e à literatura) enquadra-se no
chamado conto taberneiro ou de tertúlia onde anedotas, acontecimentos e personagens se sucedem numa
demonstração de que a realidade supera a ficção. Participou na V e na VI Estação da Cena Lusófona (São Tomé,
2002 e Coimbra, 2003) e esteve presente em todas as edições do Encontro Internacional sobre Políticas de
Intercâmbio, entre outras colaborações com a associação.

A Cena Lusófona iniciou as suas actividades em 1995. Cerca de 40 pessoas – encenadores, actores, cenógrafos,
técnicos, antropólogos e arquitectos – criaram e têm desenvolvido uma organização exclusivamente dedicada
ao intercâmbio teatral entre os países de língua portuguesa. Tem a sua sede em Coimbra, Portugal.

Os Estágios Internacionais de Actores (EIA) são uma parte deste conceito abrangente de intercâmbio e
formação. A Cena Lusófona já organizou três edições, em 1997/98, 1998/2000 e em 2003. Juntando num
mesmo processo de trabalho jovens actores dos diferentes países de língua portuguesa, os participantes
beneficiam de uma excelente oportunidade de formação artística, que é simultaneamente um teste à
capacidade de compreensão humana e artística entre pessoas de diferentes culturas. Os estágios oferecem uma
oportunidade única de encontro entre jovens de diferentes latitudes e facilitam futuras ligações e projectos de
parceria entre indivíduos e instituições dos diferentes países.

Os três estágios tiveram diferentes formas e duração, de acordo com os contextos em que foram organizados,
bem como as parcerias estabelecidas em cada momento.

O primeiro EIA teve lugar em Coimbra e em Lisboa, ao longo de um período de 11 meses, em 1997/98.
Envolveu 15 actores de oito países lusófonos: Angola (2), Brasil (2), Cabo Verde (2), Guiné-Bissau (2),
Moçambique (2), Portugal (2), São Tomé e Príncipe (1) e Timor-Leste (2). O programa de formação foi dividido
em três fases: as duas primeiras resultaram em dois espectáculos diferentes – “A fronteira” e “O beijo no
asfalto”; a terceira resultou no espectáculo de rua “Olharapos”, integrado no programa da Expo’98, em Lisboa.
Para além da formação dada pelos três encenadores envolvidos – Rogério de Carvalho (Angola), José Caldas
(Brasil) e Cândido Ferreira (Portugal), os estagiários receberam formação nas áreas da dramaturgia, da
cenografia, da coreografia e da construção e utilização de máscaras, entre outras.

O segundo estágio teve início em 1998, com uma abordagem diferente. Ao longo de dois anos, foram
realizados seis workshops – Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Guiné Bissau e Brasil (2) –,
envolvendo mais de 120 jovens actores. Desses estágios foram seleccionados 14 actores – Angola (2), Brasil
(2), Cabo Verde (1), Guiné-Bissau (1), Moçambique (1), Portugal (4) e São Tomé e Principe (1) – que se reuniram
em Portugal para um estágio final de dois meses. Nesta fase, foi construído o espectáculo “Quem Come Quem”,
com dramaturgia do investigador brasileiro Sebastião Milaré e direcção do encenador alemão Stephan Stroux.
O espectáculo estreou em Coimbra em Julho de 2000 e foi apresentado em Braga e no Porto.

Em 2003, no âmbito do projecto “Coimbra, Capital Nacional da Cultura”, foi possível organizar o terceiro EIA,
em co-produção com a companhia de teatro profissional A Escola da Noite, sediada nesta cidade. Desta vez,
sete actores oriundos de cinco países lusófonos – Angola, Brasil (3), Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé and
Principe – juntaram-se ao elenco de uma companhia de teatro para criarem o espectáculo “O Horácio”, de
Heiner Müller, sob a direcção do encenador e professor de teatro francês Pierre Voltz. O espectáculo estreou
em Coimbra e foi integrado no programa da VI edição do festival “Estação”, em Dezembro de 2003, o que
permitiu que fosse visto e discutido pelos vários membros da comunidade artística lusófona presente em
Coimbra nesses dias. Antes do fim do estágio, o espectáculo efectuou ainda mais duas apresentações na cidade
de Aveiro, a convite do Teatro Aveirense.

Quase 10 anos depois, a Cena Lusófona pretende dar continuidade a este ciclo de estágios, recuperando o
modelo adoptado no segundo EIA: workshops nos diferentes países e a posterior construção de um espectáculo
com um elenco internacional, garantindo à partida a circulação deste espectáculo pelos vários países
envolvidos.
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