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(As Orações de Mansata) a partir de hoje
no Teatro Circo, em Braga, é o
Português que nos aproxima da tragédia
da Guiné-Bissau
Actores de seis países lusófonos interpretam As Orações de
Mansata, primeiro texto dramático publicado por um autor
guineense, a partir de hoje no Teatro Circo, em Braga

“As Orações de Mansata” é uma adaptação de Macbeth à realidade
africana. (…) A obra de Abdulai Sila é a primeira peça teatral da
Guiné-Bissau a ser escrita e cuja acção decorre no período pós-
colonial. Aliás, é uma das primeiras peças do pós-independência em
toda a África. (…) Quem lê a peça deveras percorre com a vista a
escrita de um poema dramático em português, com uma mistura
cativante de palavras do crioulo da Guiné-Bissau e de línguas
indígenas, principalmente mandinga. Para o espectador, não obstante
as cenas em que há violência, As Orações de Mansata constitui uma
representação teatral tanto visual como oralmente atraente.

(…) Não há dúvida que por meio de sua forma e conteúdo “As
Orações de Mansata” contribui, filosófica, social e artisticamente,
para o nosso entendimento de vários aspectos da realidade do mundo
em que vivemos hoje em dia. É de esperar que no futuro não
longínquo também haverá um filme, de distribuição internacional,
baseado nesta obra original e principal de Abdulai Sila, um pioneiro
no âmbito da expressão cultural da Guiné-Bissau, assim como de
todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e, na

verdade, de toda a Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP).

Recomendar este URL no Google

Search

PESQUISAR NESTE BLOGUE

Seleccionar idioma

Tecnologia do Google Tradutor

TRANSLATE

 1,515,397

NÚMERO TOTAL DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA

Nome 

E-mail * 

Mensagem * 

Enviar

FORMULÁRIO DE CONTACTO PARA O ENVIO DE
ARTIGOS DE OPINIÃO, NOTICIAS, A PUBLICAR NO
BLOGUE

Aderir a este site.
com o Google Rede Social

Membros (436) Mais »

SEGUIDORES

Mais  Blogue seguinte» Criar blogue  Iniciar sessão

http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/canal-livre-opiniao.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/documentos.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/videos-atualidades.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/documentos-actualidades.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/arquipelago-dos-bijagos-videos.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/entrevistas.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/videos.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/musicas-da-guine-bissau-videos.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/demografia-da-guine-bissau.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/turismo-as-potencialidades-perdidas.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/p/constituicao-da-republica-de-guine.html
http://news.google.com/nwshp?source=uds&q=Cabo%20Verde
http://www.macauhub.com.mo/en/2013/11/25/european-union-concerned-about-cabo-verdes-financial-situation/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=jobapica
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/2013/10/as-oracoes-de-mansata-partir-de-hoje-no.html#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=jobapica&source=tbx-300&lng=en-us&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fnovasdaguinebissau.blogspot.pt%2F2013%2F10%2Fas-oracoes-de-mansata-partir-de-hoje-no.html&title=(As%20Ora%C3%A7%C3%B5es%20de%20Mansata)%20a%20partir%20de%20hoje%20no%20Teatro%20Circo%2C%20em%20Braga%2C%20%C3%A9%20o%20Portugu%C3%AAs%20que%20nos%20aproxima%20da%20trag%C3%A9dia%20da%20Guin%C3%A9-Bissau&ate=AT-jobapica/-/-/5294e1842576dd59/2&frommenu=1&uid=5294e1844ca05ac9&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D25%26ved%3D0CD0QFjAEOBQ%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fnovasdaguinebissau.blogspot.com%252F2013%252F10%252Fas-oracoes-de-mansata-partir-de-hoje-no.html%26ei%3Db-GUUqTtFqnm7Aa_8IH4BQ%26usg%3DAFQjCNGW_ejBUEbP2wxdAV0cX_bevqvXSw%26sig2%3DwgVcD0SY-1GISc8ZIhItbA%26bvm%3Dbv.57155469%2Cd.&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=jobapica&source=tbx-300&lng=en-us&s=google&url=http%3A%2F%2Fnovasdaguinebissau.blogspot.pt%2F2013%2F10%2Fas-oracoes-de-mansata-partir-de-hoje-no.html&title=(As%20Ora%C3%A7%C3%B5es%20de%20Mansata)%20a%20partir%20de%20hoje%20no%20Teatro%20Circo%2C%20em%20Braga%2C%20%C3%A9%20o%20Portugu%C3%AAs%20que%20nos%20aproxima%20da%20trag%C3%A9dia%20da%20Guin%C3%A9-Bissau&ate=AT-jobapica/-/-/5294e1842576dd59/3&frommenu=1&uid=5294e18401dc664d&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D25%26ved%3D0CD0QFjAEOBQ%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fnovasdaguinebissau.blogspot.com%252F2013%252F10%252Fas-oracoes-de-mansata-partir-de-hoje-no.html%26ei%3Db-GUUqTtFqnm7Aa_8IH4BQ%26usg%3DAFQjCNGW_ejBUEbP2wxdAV0cX_bevqvXSw%26sig2%3DwgVcD0SY-1GISc8ZIhItbA%26bvm%3Dbv.57155469%2Cd.&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/2013/10/as-oracoes-de-mansata-partir-de-hoje-no.html#
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/2013/10/as-oracoes-de-mansata-partir-de-hoje-no.html
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=8848214764916575048&postID=2949967405048196385
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/2013/10/as-oracoes-de-mansata-partir-de-hoje-no.html
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/2013/10/&target=email
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/2013/10/&target=blog
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/2013/10/&target=twitter
http://novasdaguinebissau.blogspot.pt/2013/10/&target=facebook
https://translate.google.com/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=8848214764916575048
http://www.blogger.com/home#create
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/

