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ENCERRAMENTO
AO PÚBLICO

OFICINA DE
TEATRO À
DISTÂNCIA

PRESENÇA NAS
REDES SOCIAIS

Com a renovação do Estado de
Emergência e decretado o dever de
confinamento
obrigatório
e
encerramento dos estabelecimentos
culturais, no dia 15 de janeiro, a
Fundação Caixa Agrícola Costa Azul,
viu mais uma vez as suas portas
encerradas ao público.

Ainda não tinha sido decretado o dever
de confinamento obrigatório, já a
Fundação havia decidido que a Oficina
de Teatro deveria regressar às sessões
via Zoom.
Esta decisão foi tomada com o objetivo
de resguardar os nossos alunos e
minimizar o risco de propagação do
vírus Covid-19.

Com o encerramento ao público, a
Fundação viu a necessidade de chegar
ao público pelos canais digitais.
Durante os últimos meses, foram sendo
partilhadas receitas, atividades para os
mais
pequenos,
espetáculos
e
exposições online, entre outros.

REABERTURA AO
PÚBLICO
Dia 6 de abril
No próximo dia 6 de abril, terça-feira, a Fundação reabre as
suas portas, cumprindo todas as diretrizes da Direção Geral
de Saúde.
Poderá visitar a Exposição Permanente "Caixa de Crédito
Agrícola: no passado e no presente" e ainda a Exposição
Temporária "A Cortiça", de terça a sábado, das 14:00h às
18:00h.

OFICINA DE TEATRO E
EXPRESSÃO CRIATIVA
Entrevista à Orientadora Ana Zorrinho
Como surge o Teatro na sua vida?
Penso que o teatro surge, para a maioria das crianças e jovens, na escola,
com os desafios dos professores, tendo o mesmo sucedido comigo. A par
disso, lembro-me de, em casa, utilizar tecidos, aventais da minha avó
para transformar em roupas e inventar personagens. Brotava, também,
um acentuado gosto pela poesia, por dizê-la, desde muito cedo.
Não sendo a minha formação académica, é uma paixão que acompanha e
à qual entrego a minha sensibilidade, bebendo cada momento aí vivido.

Quando surgiu a ideia para o projeto: Oficina de Teatro e Expressão
Criativa, o que tinha idealizado?
Não sendo, como a meu ver deveria ser, a expressão dramática, uma
disciplina curricular, esta oferta criada pela Fundação dentro

Paulo Chaves

das suas missões sociais e culturais, preenche um vazio existente na nossa cidade e possibilita que os jovens
possam desenvolver e explorar as suas potencialidades, a vários níveis. Não se pretende começar a formar futuros
profissionais na área da representação, ainda que assim possa suceder, abrindo-se esses horizontes, mas,
sobretudo a torná-los mais aptos a dominarem posturas, respiração, colocação, a expressão como um todo,
envolvendo toda a dinâmica do corpo, a desinibição, o trabalho em grupo …. valências necessárias a qualquer
indivíduo.

Quando foram inseridas as contingências da Pandemia, no que sentiu mais dificuldades?
O início do projeto veio mais ao menos coincidir com a pandemia, o que se revelou frustrante.
A minha primeira reação foi a de que seria impossível concretizá-lo. Não conseguia imaginar não estarmos juntos,
não os sentir, não podermos tocar-nos, não poderem explorar objetos, partilhar…não ser possível quase nada.
Tudo começou a ser feito online e não conseguia conceber este formato para a oficina. Todavia, o diálogo
constante com a Fundação, sobretudo na pessoa da Cátia Pereira, fez-me acreditar que não sendo possível tudo o
que o não presencial impossibilita, tudo o que a ausência de toque não permite, importava que os jovens inscritos
contatassem com a arte, que tal pudesse ser, de alguma forma, um escape a tudo quanto estávamos a viver.
Tratava-se de reinventar o que se havia planificado.
Os jovens estavam disponíveis e agarrados a um enorme querer. E eu sabia que teria de ser ainda mais cativante e
criativa, neste “modelo”. Não estamos a fazer o que faríamos se tudo estivesse a decorrer numa circunstância
normal.
Vamos contruindo um caminho com muitas pegadas entre muitas paisagens. Seguimos crescendo juntos.
Esperamos juntos, o encontro livre do medo e destas máscaras, os abraços que ansiamos, os sorrisos abertos, e
criarmos, criarmos… e fazer o teatro acontecer.
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