
03/07/14 16:51Angola: Segurança do público e actores na base do encerramento da sala do Cine Teatro Nacional - Lazer e Cultura - Angola Press - ANGOP

Page 1 of 2http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/lazer-e-cultura/2014/4…mento-sala-Cine-Teatro-Nacional,b17e1553-2f6f-4b3b-a4d1-ab84b59edbfd.html

Angop - Agência de
Notícias Angola
Press

Página Inicial » Notícias » Lazer e Cultura

19 Maio de 2014 | 20h02 - Actualizado em 19 Maio de 2014 | 20h05

Angola: Segurança do público e actores na base do encerramento da sala
do Cine Teatro Nacional
Luanda- O Ministério da Cultura apontou hoje, segunda-feira, em Luanda, questões de segurança dos espectadores e actores como as principais
razões do encerramento da sala de espectáculos do Cine Teatro Nacional, factor que impediu, nos dias 16 e 17, a exibição da peça teatral "As
orações de Mansata", incluída no projecto Cena Lusófona.

Em nota de imprensa tornada pública, o Ministério da Cultura avança que após prévia
concertação com a construtora Teixeira Duarte, encarregue das obras de reabilitação e
requalificação do espaço, e a Associação Recreativa e Cultura Chá de Caxinde, a ministra
Rosa Cruz e Silva orientou, no dia 16 deste mês, a não utilização da sala, alicerçada no
relatório técnico da construtora sobre as condições de segurança do local.

“Esta decisão ocorreu numa altura em que o espaço tinha sido cedido por dois dias para a
exibição da peça teatral “As orações de Mansata”, incluída no projecto Cena Lusófona,
actividade que foi cancelada”, lê-se no comunicado a que a Angop teve acesso.

O Ministério da Cultura adianta, no entanto, ter tomado providências necessárias para que a
referida peça fosse exibida em local alternativo, assumindo as despesas inerentes a estadia
dos membros do grupo, de acordo com a concertação com a direcção do projecto Cena
Lusófona e o Elinga Teatro.

“Por decisão da produção do projecto Cena Lusófona o espetáculo que deveria realizar-se nos
dias 16 e 17 deste mês ficou adiada sine die, tendo em conta outros compromissos
previamente assumidos”, reforça.

Segundo o órgão ministerial, ao permitir a utilização do espaço para actividades culturais, a
Associação Chá de Caxinde, tendo tomado conhecimento deste e de outros relatórios, agiu por
sua conta e risco sem notificar o proprietário do imóvel ou a entidade de tutela.

Na nota, o Ministério da Cultura realça que o referido imóvel, propriedade da Empresa
Distribuidora e Exibidora de Cinema (Edecine), alugada a Associação Chá de Caxinde há mais
de 15 anos, por meio de um contrato de exploração, apresenta um elevado nível de
degradação que tem levado o proprietário e o inquilino a procurarem por financiamento para o
seu adequado restauro.

“A sala foi desactivada em meados de 2013, altura em que foi detectada uma grave fissura no
muro de tardoz e grandes infiltrações no tecto do imóvel. O ministério, através da Edecine,
promoveu uma urgente intervenção visando a contenção do referido muro, obra a cargo da
Teixeira Duarte e concluída em Março de 2014”, adianta o Ministério da Cultura.

O Ministério da Cultura adianta ainda que posteriormente encomendou um estudo visando
apurar a gravidade do estado de conservação da sala do Teatro Nacional, particularmente da
sustentabilidade do tecto, entregue a 5 de Março de 2014 e que aponta para um nível elevado
do estado de degradação dos elementos constituintes das coberturas e do palco, tanto material
como estrutural.

Adianta que as conclusões da inspecção e diagnósticos realizados sobre o imóvel alertam
ainda que a ausência de intervenção a curto prazo poderá originar a perda da capacidade de
resistência das coberturas do palco, comprometendo a ocupação destes espaços e pondo em
risco á sua utilização.

Relativamente a cedência para a exibição da peça teatral “As orações de Mansata”, incluída no
projecto Cena Lusófona, o Ministério da Cultura afirma que irá desencadear os mecanismos

necessários para apurar as responsabilidades sobre os constrangimentos criados a imagem do
país, bem como dar sequência ao processo de requalificação do imóvel.

Actualmente o referido a infra-estrutura, classificado como património nacional, integra, além da
sede da Associação Cultural e Recreativa Chá de Caxinde, espaços de lazer e entretenimento
e livraria.
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