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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Países lusófonos unidos em peça de teatro
13 atores, 6 países da CPLP, uma língua comum. "As Orações de Mansata", uma peça de
teatro da associação "Cena Lusófona", tem estreia marcada para 17 de outubro, em
Portugal.

Países lusófonos unidos em peça de teatro

“As Orações de Mansata”, do guineense Abdulai Sila, foi a peça escolhida pela Cena Lusófona para o
espetáculo central do P-STAGE. Com direção de António Augusto Barros, o projeto implementado pela
associação Cena Lusófona está a realizar neste momento ensaios em São Tomé e Príncipe com um
elenco composto por 13 atores da CPLP.

"Isto é tudo uma novidade", começa por dizer Solange Sá, que interpreta Djuko, uma das personagens
de "As Orações de Mansata". "Primeiro, junto-me com imensa gente de vários países com quem eu
nunca trabalhei, depois vimos para São Tomé, onde eu nunca tinha estado", afirma.

"Tem sido muito bom, tenho aprendido bastante", conta a atriz, portuguesa, que é uma entre os 13
atores de seis países lusófonos escolhidos pela associação portuguesa para intercâmbio cultural Cena
Lusófona para dar corpo e voz à primeira peça teatral escrita pelo guineense Abdulai Sila, sob a direção
de António Augusto Barros.

Da Guiné-Bissau para o mundo

"Nós achamos simbólico, ao ter esta oportunidade de reunir actores dos vários países, debruçarmo-nos
sobre uma peça que é a primeira peça guineense", explica António Augusto Barros, adiantanto ainda
que a peça "tem o simbolismo de abordar um tema político e social que é a própria situação da Guiné-
Bissau, mas, ao abordá-la, fazê-lo de uma forma em que é possível uma interpretação mais vasta, uma
vez que a situação é muito simular a outras que acontecem em África e noutras partes do mundo".

Data 30.08.2013

Autoria Edlena Barros (São Tomé)

Edição Maria João Pinto / António
Rocha

Compartilhar Enviar
Facebook  Twitter
google+  Mais

Envie seu comentário!

Imprimir Imprimir a página

Link permanente
http://dw.de/p/19ZAC

Áudios - Mediateca

Podcasting

DW África Móvel: versão
otimizada para telemóveis

Facebook DW África

Ao vivo: os programas
africanos da DW (MP3)

Ao vivo: os programas
africanos da DW (WMA)

Emissão da Manhã: 05h30-
06h00 TUC

Emissão da Noite: 19h30-
20h00 TUC

DW (Português para
África)

32.612 pessoas curtiram DW (Português
para África).

Plug-in social do Facebook

CurtirCurtir

FACEBOOK

PROGRAMAS / ÁFRICA / SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

http://www.dw.de/pa%C3%ADses-lus%C3%B3fonos-unidos-em-pe%C3%A7a-de-teatro/a-17056460#
http://www.dw.de/pa%C3%ADses-lus%C3%B3fonos-unidos-em-pe%C3%A7a-de-teatro/a-17056460#
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dw.de%2Fp%2F19ZAC
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Pa%C3%ADses+lus%C3%B3fonos+unidos+em+pe%C3%A7a+de+teatro+http://dw.de/p/19ZAC&via=dw_brasil
https://plus.google.com/share?hl=pt&url=http://www.dw.de/pa%C3%ADses-lus%C3%B3fonos-unidos-em-pe%C3%A7a-de-teatro/a-17056460
http://www.dw.de/pa%C3%ADses-lus%C3%B3fonos-unidos-em-pe%C3%A7a-de-teatro/a-17056460#
http://www.dw.de/pa%C3%ADses-lus%C3%B3fonos-unidos-em-pe%C3%A7a-de-teatro/a-17056460#
javascript:window.print()
http://mediacenter.dw.de/portuguese/audio/
http://www.dw.de/programas/podcasting/s-9591
http://m.dw.de/brazil/mobile.R-13918.html
https://www.facebook.com/dwportugues
http://www.metafilegenerator.de/DWelle/dw-radio-english/mp3/webs.m3u
http://www.dw.de/popups/mediaplayer/contentId_15660933_mediaId_15894294
http://www.dw.de/popups/mediaplayer/contentId_15660933_mediaId_2445088
http://www.dw.de/popups/mediaplayer/contentId_15660933_mediaId_2221519
https://www.facebook.com/dwportugues
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/dwportugues
https://www.facebook.com/dwportugues
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/jonathamorenomavambo.mavambo
https://www.facebook.com/mwarschke
https://www.facebook.com/prethofheiiho.malluko
https://www.facebook.com/jonataronaldo.francisco
https://www.facebook.com/francisca.bicho
https://www.facebook.com/ariclenevareta
https://www.facebook.com/francisbel.eduainy
https://www.facebook.com/amorosomorais.morais
https://www.facebook.com/stelio.chunga.9
https://www.facebook.com/bruno.marron.94
https://www.facebook.com/vasco.batista.169
https://www.facebook.com/domicilia.afonso.5
http://www.dw.de/programas/s-30733
http://www.dw.de/programas/%C3%A1frica/s-13918
http://www.dw.de/programas/s%C3%A3o-tom%C3%A9-e-pr%C3%ADncipe/s-30384


28/11/13 12:59Países lusófonos unidos em peça de teatro | São Tomé e Príncipe | DW.DE | 30.08.2013

Page 2 of 3http://www.dw.de/pa%C3%ADses-lusófonos-unidos-em-peça-de-teatro/a-17056460

Os treze atores que compõem o elenco

da peça "As Orações de Mansata"
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O elenco partilha o português como língua oficial. Mas, entre
Angola, Moçambique, Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe e
Guiné Bissau, o português ganha várias tonalidades.

"As pessoas têm sotaques tão variados que isto é uma sinfonia,
todos os dias", diz Solange Sá. E, por isso, explica António
Augusto Barros, é preciso "encontrar uma base comum, que seja
perceptível em todos os outros países. E isso implica um trabalho
técnico especializado, para que isto possa ser entendido por
todos". "Mas, ao mesmo tempo, não queremos perder toda essa
riqueza e diversidade que são as sonoridades várias do português",
ressalva.

Uma língua comum para vários
países

Durante um mês, o elenco estive
reunido em São Tomé, onde tentou
criar uma linguagem comum para
um grupo tão diverso.

"Estivemos a trabalhar não apenas
o texto - os seus significados, toda a sua mecânica -, mas também o trabalho físico do actor, que é
fundamental", afirma o diretor. "Trabalhámos num regime muito intensivo, de 6 horas por dia, no
mínimo, um regime muito profissional", frisa.

O grupo termina a sua primeira fase de ensaios em São Tomé e Segue em direção a Portugal para mais
um mês e meio de ensaios antes da estreia prevista para 17 de Outubro, no Teatro da Cerca de São
Bernardo, em Coimbra. Depois, “As orações de Mansata” seguirão em digressão por várias cidades
portuguesas, Guiné Bissau, Galiza, Salvador e terminando em Angola.

DW.DE

Festival de teatro no Rio de Janeiro homenageia Angola
“Amêsa”, que fala das guerras em Angola a partir das vivências de uma mulher, foi a peça escolhida para abrir a
5ª edição do Festival de Teatro da Língua Portuguesa (FESTLIP), a decorrer no Rio de Janeiro até 30.08.
(22.08.2013) 
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