
 

 

Concretizando as acções que cumpre desempenhar na execução do programa, 

uma comitiva da ALA deslocou-se à Polónia nos dias 6 a 10 de Novembro, realizando 

assim a primeira deslocação das que estão previstas no plano de realização das 

atividades a desenvolver. 

 

Integrando o Presidente da Direcão da ALA, a comitiva de seis pessoas era ainda 

composta, nomeadamente, pelo nosso encenador de Teatro António Fernando Silva e 

pelos Drs Alcídio de Jesus e João Constâncio que integram o projeto com o apoio da 

Junta de Freguesia de Gondomar (S. Cosme). 

 

Os trabalhos decorreram na cidade de Wroclaw onde fomos recebidos pelo 

Professor Aleksander Kobylaerk em representação da Universidade Sénior local que 

representa a Polónia neste programa e a quem foi confiada a coordenação da sua 

execução. A sessão tinha especialmente por finalidade a apresentação dos grupos que 

vão inter-agir, as atividades que cada um vai desenvolver e respectiva calendarização. 

Estavam também representados, além do país anfitrião, a França, a Holanda, a Itália e a 

Áustria. 

 

A identificação da ALA foi efetuada através de power-point adequado, onde se 

contava a história da Instituição, enfatizando a sua ligação ao teatro. Após a 

apresentação, foram dados os esclarecimentos que os presentes solicitaram e que 

complementaram as informações já contidas no suporte informático. Foram ainda 

calendarizadas as acões futuras, cabendo a Portugal receber em 15 e 16 de Maio de 

2013 os seus parceiros intervenientes no programa, devendo a ALA preparar uma 

sessão de trabalho sobre o tema do Teatro, encenando um assunto local, assim 

cumprindo o objetivo superiormente delineado para este grupo. 

 

Após dois dias de trabalho e no âmbito do intercâmbio cultural proposto nos 

objetivos do programa, os participantes do encontro visitaram a cidade de Krakóvia, 

sempre acompanhados pelo Professor Aleksander, cuja dedicação se enaltece. 

 

Previamente a esta viagem e tendo por finalidade a monitorização e 

esclarecimento dos objetivos do programa, realizou-se uma reunião em Lisboa, que 

decorreu em 11 de Outubro e na qual esteve presente o Presidente da Direção. 


