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UNIVERSAL

FALSOS ANGOLANOS

Claudio Santos Santos. “Em 2oo5 era muito fácil ser angolano era só uma questão de gasosa e tudo se tratava”. In
Portugueses em Angola. Facebook

sábado, 17 de Maio de 2014

“proibir a exibição da peça “ORAÇÕES DE
MANSATA”, que deveria estriar hoje, pelas 20h30 de
Luanda.”

É DECISIVO SOLIDARIZARMO-NOS COM OS
ARTISTAS E DIZERMOS QUE MERECEMOS SER
LIVRES E TER ACESSO A CULTURA. PODEMOS
TODOS IR AO TEATRO NACIONAL CHA DE
CAXINDE AS 20H E FICARMOS COM OS
BILHETES COMPRADOS ATÉ EXIBIÇÃO DA PEÇA
MINISTRA PROIBE EXIBIÇÃO DE PEÇA HOJE E
AMANHA NO TEATRO NACIONAL
A Ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva, acaba de
endereçar hoje (16horas) uma carta a Associação Chá de
Caxinde, gestora do Cine Nacional a proibir a exibição
da peça “ORAÇÕES DE MANSATA”, que deveria
estriar hoje, pelas 20h30 de Luanda.
A Ministra refere na sua missiva razões “ técnicas e de
segurança”.
A peça do dramaturgo guineense, Abdulai Sila, aborda,
entre outros temas sociais, a questão da corrupção, tendo
como pano de fundo “o desejo de possuir o poder e o
abuso do poder adquirido”. O Grupo de Teatro,
composto de 20 artistas de várias nacionalidades do
espaço CPLP, recebeu a notícia quando já tinha o palco
montado para o efeito.
A Direcção do Teatro Elinga, há mais de um mês que
comunicou à Ministra sobre o interesse em exibir a peça,
uma vez que a propriedade do Teatro Nacional é do
Estado. O assunto correu sem que houvesse alguma
oposição. Por isso, o Grupo de Teatro deslocou-se à

aquando do lançamento
do seu último livro, A
Rainha Ginga, um relato
de "como os africanos
inventaram o mundo".
Em declarações à
agência Lusa, José
Eduardo Agualusa disse
que este seu novo livro,
que "queria escrever há
muito tempo", responde
a "uma inquietação" dos
angolanos, que querem
conhecer o seu passado,
numa nova perspetiva.
Agualusa explicou que
"levou tempo" a
escrevê-lo, pois teve de
se "informar mais" e
precisou de se "colocar
na cabeça da Ginga, no
seu universo",
salientando que "tudo
aconteceu numa época
muito recuada".

"Pela primeira vez,
sinto que posso dizer
que sou escritor"
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Kwanza Norte,
Angola. Efectivo da
Polícia mata a tiro
...

ALERTA!
PESQUISADORA
DA HUMAN
RIGHTS WATCH
DETIDA EM
LUANDA

Cardeal Alexandre
do Nascimento
considera as
eleições foram ...

Angola.
As razões (invocadas ou) mandadas invocar pela
Ministra são, do ponto de vista do Bloco Democrático,
mero pretexto. O regime Angolano não quer ver-se
questionado quer directa, quer indirectamente, quer pela
política ou pela arte, sobre os fundamentos do seu
regime: um regime corrupto, assente num poder
absoluto.
O instinto de malvadez vai ao ponto do anúncio da
proibição ser feito exactamente a ultima da hora, com
intuito de lesar, por um lado, o tempo e as finanças de
grupos que vivem por amor à arte e que se esforçam por
construir um mundo melhor pela crítica do que
manifestamente está mal, não presta, deve ser banido da
sociedade e, por outro, para a imprensa semanária escrita
(hoje é sexta) já não poder tratar desse acto repressivo
em cima do acontecimento.
Deve notar-se que a grande maioria dos bilhetes estão já
vendidos ou reservados, esperando-se hoje a presença de
representantes das Nações Unidas e da União Europeia e
amanhã a presença de Eugénia Neto.
O Bloco Democrático opõe-se a estas práticas
repressivas no domínio da cultura e apela a uma mais
vigorosa posição nacional para que o Belo, possa fazer
morada entre nós.
Luanda, 16 de Maio de 2014
Secretariado Nacional de Formação e Cultura do BD
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Luanda, onde a vida de
um ser humano
depende de barras de
ferro. Chefe disse, tudo
que respirar corta, não
importa a idade. Manuel
de Victória Pereira, do
Bloco Democrático e
vice-presidente do
SINPROF foi
brutalmente espancado
com ferros, por agentes
da PIR, Polícia de
intervenção rápida. O
cota foi abandonado em
Viana na ponte partida.
Cadê a democracia.
Cadê a nossa liberdade.

A água da chuva caiu,
caiu, e subiu, subiu,
porque as ruas não têm
esgotos. E não há
ninguém que diga aos
chineses que as ruas
têm que ter esgotos
para escoamento da
água?

Luanda. Ruas sem
esgotos

BASTA VER NA COR
AMARELADA DO PILAR
RECTANGULAR EM
PRIMEIRO PLANO, O
QUE SIGNIFICA QUE SÓ
TEM AREIA E
CASCALHO. Têm mais 2
pilares só com areia e
cascalho. Fecharam as
traseiras de três

Luanda. ISTO VAI
DESABAR!!!

EL PAÍS Dos personas mueren ahogadas en
las playas del Maresme http://cort.as/DTE4
español y un ruso han fallecido al mediodía de
este jueves en una zona sin guardavidas

Tema: Última hora

Hace 4 minutos

EL PAÍS Argentina busca el respaldo de la
OEA frente a los “fondos buitre”
http://cort.as/DTDM

Tema: Última hora

Hace 4 minutos

EL PAÍS Díez atribuye la caída de audiencia de
TVE a la falta de publicidad http://cort.as/DTCS

Última hora
Una ventana abierta a la noticia. Desde la
Redacción de EL PAÍS te contamos lo que
está pasando. Cómo lo ven nuestros
corresponsales, enviados especiales y
periodistas, y también otros medios.
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Há mais de trinta
anos no mercado
angolano

Recupera e
mantém
contabilidades em
dia

Email:
upanixade@gmail.
com

Luanda. Técnico
de contas

Luanda, três
meses sem
energia eléctrica
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