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AO DIA MUNDIAL DO TEATRO

A 27 de março comemora-se o Dia Mundial do Teatro, instituído em 1961 pelo
International Theatre Institute e celebrado, pela primeira vez, em 1962. Nos palcos dos
teatros, academias e escolas do país e do mundo celebra-se no Dia Mundial do Teatro
a partilha de todos os dias de “uma experiência de vida, por segundos mais diáfana
que a própria vida”.
Nas palavras do encenador cubano Carlos Celdran, que escreve a Mensagem do Dia
Mundial do Teatro deste ano, o teatro é “um país em si mesmo, um grande território
que abarca o mundo inteiro” e é uma “viagem através do imaginário da tua gente, uma
semente semeada na mais remota das terras: a consciência cívica, ética e humana dos
teus espectadores.”
Celebrar esta arte é prestar homenagem a todos os que têm sido protagonistas desta
“viagem dos argonautas”. É assinalar o contributo inestimável que o teatro tem dado
ao progresso coletivo das sociedades. É recordar o importante papel que, no nosso
país, o teatro amador, universitário, independente e também profissional tiveram na
resistência ao fascismo. É relembrar as difíceis e precárias condições em que tantas
vezes, ainda hoje, as mulheres e homens que se dedicam ao teatro têm de trabalhar.
Neste dia, cruza-se a celebração com a ideia de um futuro urgente, em que o direito à
criação e à fruição cultural afastem as cortinas e ganhem centralidade no palco das
opções políticas.
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A Assembleia da República, reunida em plenário, saúda o Dia Mundial do Teatro e
todos os que se dedicam, de forma profissional ou amadora, ao Teatro e contribuem
para o progresso das sociedades pela partilha da maravilhosa experiência das artes
cénicas.
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Os Deputados,
ANA MESQUITA; PAULA SANTOS; JOÃO OLIVEIRA; ANTÓNIO FILIPE; RITA RATO;
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