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Évora: "As orações de Mansata" amanhã e depois no Garcia de
Resende

AS ORAÇÕES DE MANSATA
de Abdulai Sila

Em cena no Teatro Garcia de Resende
Dias 8 e 9 de Novembro, pelas 21h30

Recentemente estreado em Coimbra pela A Escola da Noite - “As Orações de Mansata”, do
guineense Abdulai Sila, estará em cena, no Teatro Garcia de Resende, nos dias 8 e 9 de
Novembro, pelas 21h30.
Trata-se de uma co-produção com a Cena Lusófona, a Companhia de Teatro de Braga e o Teatro
Vila Velha (Salvador, Brasil), construída no âmbito do projecto P-STAGE – IV Estágio
Internacional de Actores. Em palco estarão 13 actores oriundos de Angola, Brasil, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe integram o elenco desta co-produção internacional,
seis países de língua portuguesa, dirigidos por António Augusto Barros.
“As Orações de Mansata” é o primeiro texto dramático impresso da literatura guineense. Ele
oferece um impiedoso retrato dos mecanismos de corrupção, luta pelo poder e violência extrema
que caracterizam vários regimes políticos em todo o mundo e têm marcado, de forma trágica, a
realidade da Guiné-Bissau nas últimas décadas. A busca das Orações de Mansata, que
supostamente darão aos seus detentores os poderes necessários para dominar o povo,
desenrola-se num processo em que a traição, a tortura e a morte são reduzidas à banalidade.
A realidade de uma certa África contemporânea é ainda retratada através das tensões entre as
culturas ancestrais (a poligamia, a ligação ao sobrenatural, as formas de poder tradicional, o lugar
reservado às mulheres) e o crescente impacto da globalização, através da internet, de outros
meios de comunicação e de uma mobilidade internacional cada vez mais facilitada.
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Anonymous
O mais preocupante foi aquela
Aberração na rua dos
Penedos,quem mamou com o

negó…

Anonymous
O mais preocupante foi o
negócio da CERCA TRÊS e as
FALSIFICAÇÔES,quem ganhou

co…

Anonymous
Mais preocupante foi a
construção no parque do garcia
de resende..........QUEM M…

Anonymous
MAIS PREOCUPANTE FOI A
NEGOCIATA DE MILHÔES ,no
NEGÒCIO da ÀGUA,e na

SILVEIRINHA…

Anonymous
Mais preocupante foi o(s)
autocarros que foram ao comício
do PCP (culto do Cunha…

Anonymous
Mais preocupante foi o(s)
autocarros que foram ao comício
do PCP (culto do Cunha…

Anonymous
Hoje a comunalha teve dispensa
(ilegal) e autocarro da Câmara
de Évora para se i…

Anonymous
A extrema-direita delira com o
senhor ATORF.

Anonymous
Não foi só o da casa da música,
tambem já foi visto o comunista
que deu a palmad…
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