11ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa
VI Mostra de Teatro dos Países de Língua Portuguesa
No âmbito da programação da 11ª Semana Cultural, organizada pelo Fórum Macau, terá lugar
na RAEM a VI Mostra de Teatro dos Países de Língua Portuguesa.
A edição de 2019, que decorrerá de 22 a 27 de outubro, permitirá ao público interessado um
contacto com companhias de Timor Leste, São Tomé e Príncipe, Portugal, Moçambique e
Macau/ República Popular da China.
O projeto decorre uma vez mais sob coordenação do IPOR, que também assume a respetiva
produção, organizando os espetáculos das companhias convidadas pelas respetivas delegações
nacionais. Desta forma, visa-se o aprofundamento, através da cultura, de relações culturais
entre a China e os PLP, reforçando simultaneamente o papel da língua portuguesa na Região
Administrativa Especial, tendo Macau como plataforma privilegiada para este intercâmbio.
No que diz respeito às companhias participantes, Macau apresenta a companhia "Hiu Kok", um
grupo independente de arte dramática criado em 1975. Com mais de 200 peças encenadas,
cobrindo diferentes tipos de teatro, a companhia destaca-se por apresentar ao seu público um
grande número de originais.
De Moçambique chega-nos o Centro de Teatro do Oprimido, uma Associação Cultural sem fins
lucrativos constituída em 2003 que visa a difusão das Técnicas Alternativas de Comunicação
em Moçambique e a dinamização da cultura, tornando-a um instrumento eficaz para a
formação e educação comunitária com base na apresentação e debate de ideias, promovendo
a Cultura de Paz e a busca coletiva de soluções para problemas que afetam o desenvolvimento
da comunidade.
Portugal participa no TEATRAU 2019 através do projeto “Primeira pedra”, um coletivo artístico
fundado em 2018 que se destaca pelas intervenções artísticas, organização de eventos
multidisciplinares e produção de espetáculos, procurando sempre uma unificação entre as
áreas artísticas/criativas e os seus criadores.
São Tomé e Príncipe é outro dos países em destaque na edição deste ano. Fundado em 14 de
dezembro de 2010, o coletivo LEGI TÉLA – Grupo tradicional de teatro e dança, foi considerado
nesse mesmo ano o melhor grupo de teatro na Competição de Teatro Nacional de São Tomé e
Príncipe.
Finalmente, no TEATRAU 2019 teremos a presença da companhia de Timor Leste “Estrela de
Ramelau”. Criada em 2018 por Humbelina Borromeu Duarte, Iriana Ximenes e Ernestina, dos
seus membros fazem parte vários estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior de
Timor-Leste e também alunos da Escola Portuguesa de Díli.
Os espetáculos são de entrada livre e têm início às 20h00, nos dias 22 a 25 de outubro. Nos
dias 26 e 27 de outubro haverá três sessões: às 15h00 e 17h30 e 20h30.
Para além de contactos com alguns meios de comunicação social, o programa das companhias
engloba ainda a realização de oficinas e de visitas a instituições educativas, com vista à
promoção da língua portuguesa e das artes de palco, da criatividade e da expressão pessoal
dos participantes.

