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O Ministério da Cultura proibiu ontem a utilização da sala do Cine Teatro Nacional para a exibição da peça Orações

de Mansata, agendada para ontem e hoje no palco do Elinga Teatro, em Luanda.

Momentos antes da estreia da peça de Abdulai Sila, representantes públicos explicaram aos organizadores do

evento que o espaço não reúne condições de segurança para os devidos efeitos.

Razões de segurança que há duas semanas não impediram a realização de um espectáculo de dança no mesmo

espaço.

Os promotores e organizadores do espectáculo disseram numa nota enviada à imprensa que não sabem o que fazer

depois de todos os compromissos já assumidos com o público.

Orações de Mansata retrata a luta pelo poder, corrupção, violência e traição. A história fala da Guiné-Bissau, mas o

país nunca é identificado. Inspirado em Macbeth de Shakespeare, trata-se do primeiro texto dramático impresso da

literatura guineense.
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O espectáculo, encenado por António Augusto Barros, é uma produção conjunta da Cena Lusófona e da companhia

portuguesa Escola da Noite, no âmbito do projecto P-Stage. Junta no elenco actores amadores e profissionais de

seis países lusófonos, entre os quais Angola. A estreia aconteceu em Coimbra, Portugal, a 17 de Outubro de 2013.

O governo angolano tem feito de tudo para impedir a liberdade de expressão dos angolanos a mais de 32 anos

desde que o atual presidente assumiu o poder, e que até aqui tem sido considerado um ditador, que se agarrou ao

trono fazendo que a população do segundo país que mais produz e exporta petroleo no mundo viver em condições

miséraveis.

Uma população que cada vez que sai a rua para reclamar da fome, é fortimente repelida pelos cães policias ao

mamndo de superiores.

Em um só mês o governo angolano dirigido pelo José eduardo dos Santos, já fez duas proibições, sendo a primeira o

show de MCK que já a apresentação marcada e bilheteria esgotada foi proibido simplesmenta pelo “Camarada

Bento”  de fazer o seu show. O governo tira o direito dos dos artístas e ninguém faz nada.
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