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Atores teatrais de STP vão participar no espectáculo
internacional da Cena Lusófona em Portugal
Escrito por  Lúcio Santos
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Cerca de trinta actores são-tomenses, de seis grupos teatrais de São Tomé
e Príncipe, concluíram 31 de Julho último no pavilhão Alda Espírito Santo a
oficina de quatro semanas dirigida pelo encenador brasileiro, Márcio
Meireles. É daí que dois atores de STP foram selecionados para um
espetáculo internacional em Outubro deste ano em Portugal. A cerimónia
de enceramento foi presidida pelo ministro da Educação e Cultura, Jorge
Bom Jesus.

Trata-se de uma formação incluída no projeto PSTAGE – Portugueses-Speaking Teatro Actor Bater Energias do IV
Estágio Internacional de Actores, financiado pela União Europeia no âmbito do programa ACP desenvolvido em parceria entre a Cena Lusófona, o Linga Teatro (Angola) e
a AD – Acção para o Desenvolvimento (Guiné-Bissau).

À semelhança do que aconteceu com as oficinas realizadas em Angola e na Guiné Bissau, serão seleccionados dois actores entre os participantes para integrar o elenco
do espectáculo, “As Orações de Mansata”, cujos ensaios começam já na próxima segunda-feira, 5 de Agosto em São Tomé. Com estreia prevista para 17 de Outubro,
em Coimbra (Portugal), este espectáculo será dirigido por António Augusto Barros e conta com um elenco de 13 atores, provenientes dos seis países da CPLP
(Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

O Ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus disse na altura que, “São Tomé e Príncipe vai mostrar à CPLP, à África e ao mundo o vasto leque de
tropical e multicolorido da cultura nacional. Acrescentou por outro lado que “Festival Gravana é hoje uma marca, apesar das vicissitudes do passado, uma
trajectória de altos e baixos, acreditamos que com esta nova roupagem vamos trilhar um longo caminho e continuar a sedimentar as raízes deste nosso e
vosso festival gravana que, como bola de neve já está a engordar-se para abraçar a sub-região, a CPLP e o mundo”.

Para Antonino Barros, presidente da Cena Lusófona, o balanço que faz é positivo porque correspondeu os objectivos, foi feito o exercício final da oficina e há um
contentamento Geral. “Os objectivos eram fundamentalmente deixar algumas ferramentas para os atores de vários grupos participarem nesta oficina de cerca
de 30 atores de 6 grupos são-tomenses”, disse. A ideia – acrescenta - era também melhorar as capacidades dos grupos em cenas aqui em São Tomé e Príncipe e
nesta oficina dois atores são-tomenses vão juntar-se a um elenco internacional com cinco Países: Portugal, Brasil, Angola, Guine Bissau e São Tomé e Príncipe para um
espectáculo que se vai estrear em Outubro próximo.

 Lúcio Santos   
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