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A cerimónia da abertura do festival, que este ano homenageia a directora portuguesa do grupo
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Barraca, Maria do Céu Guerra, teve lugar no Teatro SESC Ginástico, onde a homenageada
recebeu das mãos de Tânia Pires, directora artística e de Produção do Festlip, o troféu do
festival, como reconhecimento do seu trabalho em prol do teatro de língua portuguesa.
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Na ocasião, a actriz Maria do Céu Guerra agradeceu a distinção e disse que apesar dos
lusófonos terem culturas diferentes e estarem espalhados por vários continentes “é necessário
aproximar mais o teatro”.
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Orgulhosa pelo facto de reunir grupos dos oito países lusófonos, Tânia Pires, directora artística
e de produção do Festlip, disse na cerimónia de abertura que o festival serve de intercâmbio
das culturas dos países que falam português.
“O teatro é a cultura viva da nossa civilização. Estamos todos a participar num projecto que
evidencia a criação, a identidade própria, as características diversas.
Isto abre uma vitrina para o teatro no mercado de trabalho, o conhecimento artístico entre estas
nações e para uma verdadeira cooperação dos países da CPLP”, destacou. Maria do Céu
Guerra acrescentou que o resultado visível é a integração, este ano, de São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste: “bem-vindos São Tomé e Timor-Leste. Declaro aberto, oficialmente, o Festlip
2010”, disse Tânia Pires.
A cerimónia foi seguida pelo espectáculo “Chovem amores na rua do matador”, do grupo
português Trigo Limpo, numa representação para os convidados.
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O espectáculo do grupo Trigo Limpo volta à cena nos dias 17, 18 e 22, na Caixa Cultura –
Teatro Nelson Rodrigues e narra a estória de Baltazar Fortuna que regressa a Xigovia para
matar saudades dos seus ex-amores: Mariana Chubichuba, Judite Malimali e Ermelinda
Feitinha. Num sonho, as três dizem-lhe que ele já está morto dentro delas.
Fundado em 1976, o grupo Trigo Limpo vem-se afirmando como uma companhia teatral que
desenvolve a integração entre as diferentes linguagens artísticas e do espectáculo, como forma
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de potenciar uma intervenção teatral experimental, criativa e socialmente integrada numa
intervenção cultural comunitária.
A cerimónia da abertura do festival teve a presença de personalidades do mundo lusófono no
Brasil e patrocinadores, com destaque para o adido cultural da embaixada de Angola no Brasil,
Carlos Lamartine.
Hoje, o programa do Festlip inclui a exibição dos grupos “A Barraca” de Portugal, com a peça
“Agosto – Contos emigração”, às 19 horas locais (23 horas em Angola) no Teatro SESC
Ginástico, Grupo Teatral do Mindelo, Cabo Verde, com “Androginia”, em duas sessões às 19 e
21 horas, no teatro SESC Casa da Cávea, Companhia de Teatro Kudumba, Moçambique, com
“Só cheira borracha”, na Caixa Cultural – Teatro Nelson Rodrigues, Grupo Arte Lorosae, TimorLeste, com Saramau, às 20 horas, no teatro SESC Tijuca, e teatro Meridional, Portugal, com
“Contos em viagem-Cabo Verde”, às 21 horas, no espaço SESC Teatro Arena.
Ontem entraram em cena os grupos “A Barraca”, de Portugal, “Companhia de Teatro Novo Ato”
e “Os fofos encenam”, do Brasil, “Fôlô Blagi”, de São Tomé, e o grupo “Oprimido”, da GuinéBissau.
Última Actualização ( Sunday, 18 July 2010 )
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