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Ministério justifica cancelamento de peça
Em comunicado, o ministério cita estudo da Teixeira Duarte.

O Ministério da Cultura de Angola reiterou ontem que a
sala de teatro do Cinema Nacional, prevista para a
apresentação da peça As Orações de Mansata, vai manter-
se encerrada “por razões de segurança” para espectadores
e actores.

Em comunicado, ao qual a agência Lusa teve acesso, o
ministério reagia às notícias que considera “informações
deturpadas” sobre as causas que motivaram a não
realização em Luanda da peça teatral As Orações de
Mansata, do guineense Abdulai Sila e encenada pelo
português António Barros.

A apresentação da peça estava prevista para sexta-feira e
sábado passados, mas uma decisão tomada cerca de três
horas antes do início do primeiro espetáculo deixou
indignados os promotores do evento.

As Orações de Mansata é uma cooprodução entre a Cena
Lusófona, o Elinga Teatro (Angola), a Companhia de Teatro
de Braga e a Escola da Noite (Portugal) e o teatro Vila Velha
(Salvador da Baía).

Na sua página de internet, a Cena Lusófona publicou no
sábado um informação dando conta que no dia 9 enviou à

ministra uma carta com o programa detalhado das iniciativas programadas para Luanda entre
os dias 12 e 17 de Maio, incluindo as duas apresentações no Cinema Nacional.

Segundo a Cena Lusófona, na carta era igualmente solicitada uma audiência com a ministra
Rosa Cruz e Silva, assim que a comitiva chegasse a Angola, mas não obteve resposta.

Na sequência, a comitiva de 22 pessoas chegou a Luanda na terça-feira passada e “de
imediato” começou a montagem do espectáculo, tendo a decisão da ministra sido
comunicada quando estavam já concluídos os trabalhos.

Na sua alegação, a Cena Lusófona questionou-se sobre o porquê da comunicação tardia,
quando a ministra tinha tido “conhecimento antecipado do programa de actividades”.

Já a ministra informou que a sala de teatro foi desativada em meados de 2013, altura em que
foi detectada uma grave fissura num muro e grandes infiltrações no tecto do imóvel.

Segundo o documento, em Março deste ano ficou concluída a intervenção no referido muro,
tendo aquele ministério encomendado um estudo à empreiteira portuguesa Teixeira Duarte
para apurar a gravidade do estado de conservação da sala de teatro.

Os resultados do estudo foram entregues a 5 de Março deste ano e apontavam para um nível
“elevado de degradação dos elementos constituintes das coberturas e palco, tanto material
como estrutural”.

“As conclusões da inspecção e diagnósticos realizados sobre o imóvel alertaram ainda para “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 a
utilização dos mesmos”, acrescenta o comunicado.

O Ministério da Cultura adianta ainda que a Associação Chá de Caxinde, a gestora do imóvel,

tendo tomado conhecimento da situação “agiu por sua conta e risco” ao agendar a referida
actividade.

No sentido de ressarcir os prejuízos, o ministério informa que em concertação com a direção
do projeto Cena Lusófona e o Elinga Teatro assumiu as despesas inerentes à estadia do grupo.
Contudo, acrescenta, por decisão daquele grupo ficou adiada sem data marcada a
apresentação do espectáculo por razão de outros compromissos já assumidos.

Veja aqui entrevista do Rede Angola ao encenador da peça sobre o cancelamento,Veja aqui entrevista do Rede Angola ao encenador da peça sobre o cancelamento,
Augusto Barros. Augusto Barros. 
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Fotografia Hereros em Florença
A exposição do fotógrafo
Sérgio Guerra pode ser
visitada em Itália até...

Arte Fotógrafa brasileira
vence o BesPhoto
O angolano Délio Jasse foi
um dos finalistas com
'Ausência permanente'.

Música Anselmo Ralph prepara
música em umbundo
É a primeira música numa
língua nacional na sua
carreira.
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Festival “Deuses da Água” abre
FIC de Luanda
Filme de Pablo César
mostra o contributo das
comunidades africanas
na...

Cinema “Olhares Sobre Angola”
começa hoje em Lisboa
Mariano Bartolomeu e Ever
Miranda Palácio são os
realizadores convidados.

Filme “Triângulo” no Visões
Periféricas
Rio de Janeiro, Luanda,
Lisboa: cidades ligadas
pelo passado e presente.
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