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ABEL DUERÊ: CANTOR, EMPRESÁRIO E PERCUSSIONISTA

Empresário de renome no Brasil, onde vive há 40 anos, aos 60 anos Abel Duerê “abre o livro” da sua vida:
conta as memórias da infância em Benguela, a partida para Portugal e finalmente para o Brasil. Fala da sua

contribuição para a música angolana e do quanto está desiludido com as autoridades.

Uma voz angolana no Brasil
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Lagoa de Sassa-Zau
Localizado na comuna do Malembo, município de Cabinda, 30 km a norte da capital da
província, é um verdadeiro encanto natural e ainda virgem, do ponto de vista turístico.
Uma picada transitável mesmo por viaturas ligeiras, sem tracção, assegura o acesso à
lagoa, a deliciosos banhos e à pesca desportiva de peixes como cacussos e bagres, que
ali vivem em abundância.

Duarte Lufundisso
Docente e licenciado em sociologia pela Universidade
Jean Piaget de Angola (UNIPIAGET), Duarte Lufundisso
nasceu na província do Uíge, no dia 9 de Junho.
Jovem de uma personalidade de reconhecido  valor,
Duarte Lufundisso destaca-se por ser um académico
com reconhecida experiência na recolha e tratamento
de dados (estatística descritiva).

Horóscopo País

Fazem anos esta semana

Roque Segunda  
Radialista afecto a Rádio Mais, Roque Segunda Cahamba
nasceu na cidade do Huambo, no dia 10 de Junho. Repórter
e detentor de um timbre de voz de invejar, Roque Segunda
ou Menino do Huambo, como é carinhosamente chamado,
destaca-se pelas coberturas jornalísticas no domínio da
sociedade e do associativismo. 

Pedro Chilicuessue
Pedro Faustino Chilicuessue nasceu na cidade do Luena,
capital da província do Moxico, no dia 12 de Junho.
Jurista e docente universitário, Pedro Faustino ou
Blondin Beye, faz parte do leque de figuras que integrou
o grupo de estudantes do primeiro curso médio de jor-
nalismo, ministrado nas instalações do Instituto Médio
de Economia de Luanda (IMEL). 

Damásio Gomes
Jornalista veterano da Agência de Notícias Angola Press
(ANGOP), Damásio Mateus Gomes, nasceu no dia 11 de
Junho. Damásio tem uma caminhada profissional
invejável. É uma das figuras de mérito do jornalismo
angolano, com as impressões digitais bem marcadas
na trajectória da ANGOP em todo o país e no exterior.  
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Carneiro de 21/03 a 20/04
São dias mais agitados e movimentados e também de re-
sultados. Abra a mente para novas ideias. E concentre a
energia em fazer coisas novas. Um momento ideal para
viagens, estudos, comunicação e divulgação. Pode investir
mais em algum novo e importante projecto. 

Touro de 21/04 a 20/05
É uma fase para cuidar e se organizar melhor e maravilhosa
para pensar sobre os seus valores, e em como fazer escolhas
cada vez mais coerentes com aquilo que você acredita. É
hora de encontrar no seu ritmo, e aprender a lidar de forma
mais positiva com as mudanças.

Gémeos de 21/05 a 20/06
Mas cuidado para não desperdiçar tempo e energia cuidando
da vida ou dos projectos dos outros. É um período de inícios,
e com esse seu novo ciclo começando, é hora de colocar mais
energia no que você mais quer e acredita. O foco é você, não
se culpe em ser mais egoísta.

Caranguejo
de 21/06 a 21/07
Uma fase de mais energia, coragem e atitude, óptima para
fazer coisas novas. Um período internamente agitado, óptimo
para você olhar para dentro e repensar algumas coisas da
sua vida. É um bom momento para resolver coisas internas
e assuntos do passado.

Leão
de 22/07 a 22/08
Um período de prosperidade e resultados no trabalho. Olhe
com mais atenção para os seus projectos, leonino. Escolha
os melhores e mantenha o foco. Repense algumas amizades,
valorizando mais quem de facto gosta de você e te ajuda
nos momentos mais importantes.

Virgem
de 23/08 a 22/09
Um óptimo momento para abrir-se para as novas amizades
e para pensar em viagem. Novos e importantes projectos de
trabalho podem surgir, mas é bom não exagerar nas expectativas.
Tente manter o foco e escolher as companhias e parcerias
mais adequadas.  

Balança
de 23/09 a 22/10
Olhe para o futuro com mais optimismo, mas cuidado para
não criar expectativas exageradas. Uma fase mais estável,
óptima para pensar melhor no que está a funcionar na sua
vida. Um momento bom para pensar em cursos, estudos
e viagens.

Escorpião
de 23/10 a 21/11
Momento para cuidar mais de si e dos  momentos de
prazer. A semana é óptima para encontros amorosos,
com mais intensidade afectiva. O céu também pede para
sair da rotina.

Sagitário
de 22/11 a 21/12
É hora de cuidar melhor da sua energia e direccioná-la de
uma maneira mais produtiva. O foco do momento são as
suas relações. Mas é para pensar mesmo no que funciona
ou não em cada relação. As conversas também são impor-
tantes e decisivas. 

Capricórnio
de 22/12 a 20/01
Tente manter a rotina mais saudável e produtiva e não tenha
medo de se abrir para novas parcerias e projectos. Bom mo-
mento para organizar a rotina. Para isso, tente eliminar os
excessos e tudo aquilo que você faz só por fazer ou por pura
obrigação. 

Aquário
21/01 a 19/02
Tente se divertir mais e ser mais criativo. Mas não tente
impor o seu ponto de vista a qualquer custo. O céu do
momento pede um pouco mais de discernimento entre o
que funciona ou não na sua vida. Um período positivo nos
assuntos da casa e da família, óptimo para reconciliações
familiares.

Peixes de 20/02 a 20/03
O céu da semana é óptimo para as viagens. Comunique-se
mais. Mas escolhendo as melhores palavras. É uma semana
para cuidar melhor da casa e da família, dar mais atenção
às demandas e pedidos nessa área da sua vida. Alguma coisa
nova pode movimentar a sua vida afectiva.

Fim-de-Semana
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O Museu do Louvre, em Paris,
tem uma das colecções de arte
mais ricas do mundo. Encon-
tram-se nela representados to-
dos os períodos da arte europeia
até ao Impressionismo. O museu
é um vasto complexo de 200
000 quadrados, que compreen-
de sete departamentos, dedi-
cados a antiguidades egípcias,
orientais, gregas e romanas,
escultura, pintura e desenho.
Alberga uma magnífica co-

lecção de pintores europeus
como Leonardo da Vinci, Ra-
fael, Rubens, Rembrandt, Ver-
meer e Goya, entre muitos
outros. Contém obras-primas
da Renascença italiana e do
período barroco. Encontram-
se expostos objectos de arte
medieval, renascentista e mo-
derna, bem como os tesouros
dos reis franceses. No depar-
tamento de antiguidades
orientais encontra-se uma im-
portante colecção de arte da
Mesopotâmia. 
No século XII foi neste local

Saiba

Malcolm X
Malcolm X foi um dos maiores
representantes na defesa dos
direitos dos negros nos Estados
Unidos. Nascido no dia 19 de
Maio de 1925 na cidade de Oma-
ha, Malcolm Little era filho de
Earl Little e de Louise Little.
Louise assumiu o sustento da
família de oito filhos. Negava
sempre oferecer os filhos para
adopção e o governo dos Estados
Unidos passou a questionar a
sua sanidade mental. Por fim,
os dois irmãos mais velhos foram
deixados à própria sorte e os
demais foram adoptados.  
Malcolm Little, que ficou conhe-
cido como Malcolm X, tornou-
se um bom aluno.  
O jovem Malcolm fingiu-se de
louco para evitar o serviço militar
e teve vários empregos, frequen-
tou ambientes de crime e pros-
tituição. Não tardou para que
ele também se tornasse traficante
e cometesse os primeiros assal-
tos. Malcolm foi condenado à
morte no Harlem e um amigo
seu providenciou para que vol-
tasse a Boston. De volta a esta
cidade, formou um grupo com
o amigo com que morava, Shorty,
e Sophia e a irmã para assaltar
casas. As primeiras investidas
foram favoráveis ao grupo, mas
eles foram descobertos e presos.
Coube a Malcolm a maior pena
entre eles, onze anos de cadeia.
Malcolm era conhecido como
Satã na prisão por apresentar
uma postura rebelde e anti-re-
ligiosa. Mas, por influência do
irmão Reginald, converteu-se
ao islamismo.  
Recebeu da Nação do Islão o
“X” para o seu nome que teria
sido revelado por Deus como
nome verdadeiro da sua família,
ficando conhecido como Malcolm
X. Teve um crescimento muito
rápido dentro da Nação Islã e
foi nomeado ministro do principal
templo de Nova Iorque. Malcolm
X casou-se com Betty e dedicou-
se a trabalhar pelo crescimento
da Nação do Islão.  
Tornou-se uma personalidade
mais conhecida que Martin Luther
King e  o próprio presidente John
Kennedy, o que despertou o ciú-
me dentro da Nação do Islão.
Os muçulmanos negros cons-
piraram para que ele parecesse
um traidor e o resultado foi o
seu impedimento na Nação do
Islão. Após sofrer tal humilhação,
foi a Meca para conhecer melhor
o Islão e iniciou uma nova fase
na sua vida. 
Voltou aos Estados Unidos e fun-
dou a Organização da Unidade
Afro-Americana que não se tra-
tava de um grupo religioso e
tinha como objectivo único unir
os afro-americanos. Malcolm X
percebeu que a questão do negro
não estava ligada apenas a um
factor religioso, mas tinha relação
com a estrutura do capitalismo.
A organização que fundou passou
a assumir o socialismo e foi muito
influente nas acções do movi-
mento negro da década de 1960.
Lamentavelmente, Malcolm X
foi assassinado no dia 21 de Fe-
vereiro de 1965 ao receber 16
tiros no peito na sede da sua
própria organização. Malcolm
X tinha apenas 39 anos, possuía
quatro filhos e a esposa estava
grávida de mais um.
Fonte:
http://www.malcolmx.com/
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Analtino Santos

Matumonanão marcou ape-
nas as pistas de dança. Foi
um destacado membro da
Igreja de Nosso Senhor Jesus
Cristo no Mundo "Tocoista",
onde até aos últimos dias da
sua vida era o líder da banda
musical e um dos executantes
mais respeitados do Nkembo,
a música de louvor deste
movimento religioso. A sua
última aparição diante de
um público heterogénio e
num meio não religioso
aconteceu no ano passado,
numa das edições do Mu-
zonguê da Tradição, no Cen-
tro Cultural e Recreativo
Kilamba. 

O nome de Sebastião Ma-
tumona estará sempre as-
sociado ao Ngoma Jazz,
fundado em 1964 por Garcia
Kipioca (voz e chocalho), Zé
Manuel (voz principal) e Pe-
tengué (tumbas), formação
que, entretanto, anterior-
mente teve outras denomi-
nações: Ritmo Jazz (1964) e
Quinteto Angolano (1965).

Matumona Sebastião nas-
ceu no dia 28 de Maio de
1937, na aldeia de Cussupete,
município da Damba, pro-
víncia do Uíge, e chega a

Luanda em 1946, com apenas
nove anos de idade. Cinco
anos depois, fixa residência
em Benguela, para onde os
pais se deslocaram por razões
profissionais.

O primeiro single do Ngo-
ma Jazz, gravado em 1967,
nos Estúdios da Gajageira,
com supervisão do técnico
Joffre Rocha, incluía os temas
“Sá Madia” e “Ua Diami”,
da autoria de José Manuel.
Revelando uma sólida pro-
dução criativa, o grupo lança
logo a seguir mais quatro
singles, que incluíam os te-
mas “Ngongo Jami” (de Man-
gololo e Caetano Lemos),
“Ngolo Banza Kamba Diami”
(de  Mangololo) ,  “Madi
Ndumba Mbote” (de José
Manuel), "Yá Mbanza Ri-
queta" (de José Manuel),
“Nzolua” (de Augusto Pedro),
“Lola” (de Augusto Pedro),
“Belita Kiri Kiri”, (o grande
sucesso do Ngoma Jazz, um
tema de criação colectiva),
“Kubata diá Mwangana” (de
Mangololo e Caetano Lemos)
e Merengue Madrugada (de
Matumona Sebastião).

A homenagem
Na senda da distinção dos
cantores e conjuntos mais

importantes ligados à his-
tória da Música Popular An-
golana,  o  agrupamento
Ngoma Jazz mereceu uma
prestigiante homenagem,
no âmbito da vigésima se-
gunda edição do programa
"Caldo do Poeira", da Rádio
Nacional de Angola, no dia
29 de Janeiro de 2004, num
acto realizado no Centro
Cultural e Recreativo Ki-
lamba, em Luanda.

Passados cerca de 38 anos
desde a primeira formação
do Ngoma Jazz, foi possível
reunir, num mesmo palco,
os músicos Caetano Lemos
(caixa acústica), José Manuel
(vocal) e Matumona Sebas-
tião (vocal e guitarra solo),
num concerto revivalista
que recordou os principais
sucessos do grupo.

A história do Ngoma Jazz
caracteriza-se pela versa-
tilidade contagiante das
tumbas de Mangololo, aliada
ao fraseado da guitarra de
Matumona Sebastião – um
músico que afirmava ter so-
frido influências, inequí-
vocas,  dos  guitarr istas
Franco e Doutor Nicó, dois
músicos que marcaram a
história da música popular
do Congo Democrático.

NA MORTE DO GRANDE GUITARRISTA

Um solo para
Sebastião Matumona

Sebastião Matumona, um dos mais respeitados guitarristas da música angolana,
falecido no passado dia 3, vítima de doença, já descansa na sua última morada. O músico deixou

as suas impressões digitais em temas como  “Belita Kirikiri”, “Lola” e outros
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Ferraz Neto

Fale-nos da sua infância e
das recordações que tem de
Benguela?
Benguela, a terra das acácias,
das praias maravilhosas. Da
Caota, Caotinha, Baía Azul,
Alexandrino e da praia Mo-
rena, essa bem pertinho da
minha casa. Rua Alexandre
Herculano 55, foi ali que eu
nasci, perto da igreja do Pó-
pulo. Jogava bola todos os
dias no campo do Sporting
e também matraquilho.  
Quando surgiu a minha ado-
lescência, mudamos de casa
e fomos morar  pertinho, junto
ao campo dos tropas no bairro
chamado Feijão Mistura. Assim
se chamava, pois, ali habitavam
muitos caboverdianos que se
misturavam num convívio
fraterno aos benguelenses tra-
dicionais da terra que ali ha-
bitavam, como as famílias
Sardinha, os Gregório e tantos
outros. Tenho tantas saudades
do meu parceiro de quintal,
um outro Abel (meu xará e fi-
lho da Josefa, que cuidava de
lavar e passar a roupa lá de
casa. Foi com ela que aprendi
um pouco de umbundo). Com
o Abel meu xará brincávamos
juntos no nosso quintal de
cowboy, subíamos nas árvores
imensas lá de casa. Estudei
no Colégio Salazar,  da Dona
Lígia, bem conhecida na
época pelas reguadas que
levávamos quando nos por-
távamos mal. Depois estudei
no Liceu de Benguela.  

Conta-se que Abel Duerê e
família saíram de Benguela
por via marítima...
Em 1974 começaram os con-
frontos entre os três movimen-
tos: Unita, FNLA e o MPLA.
Benguela tradicionalmente
sempre foi do MPLA. O primeiro
governador de Benguela foi
Sócrates Dáskalos, pertencente
ao MPLA. Foi colega de escola
da minha mãe no Huambo. 
O bairro onde nós morávamos,
o Feijão Mistura, tinha um quar-
tel do MPLA e da Unita bem
próximo. Não imaginem o que
passamos. À noite só se viam
as balas tracejantes passando
próximo da janela. De dia, eram
os morteiros a toda hora. Foi
um ano e meio, depois ficou
insustentável permanecer em
Benguela e resolvemos (eu,
meu pai e minha mãe) partir
para Luanda e depois para Lis-
boa.Os meus 4 irmãos mais
velhos, já casados (Carlos,
Ana, Paula e Clara),  já tinham

saído para o Brasil.   Quando
o meu pai resolveu sair de
Benguela, não mais se viajava.
Nem por via aérea, nem por
terra. A nossa viagem de fuga
foi numa traineira,  comple-
tamente lotada. Foram 4 dias
e 4 noites ao relento e o barco
andava aos zigue-zague pela
costa, até chegar a Luanda.
Na época, eu estava prestes a
completar os meus 17 anos.
Lembro-me também que du-
rante a viagem Benguela-
Luanda, naquela traineira,
acabei por conseguir uma na-
morada, o que tornou a viagem
um pouco mais agradável.
Quando chegamos a Luanda
ficamos acampados no aero-
porto, até que conseguimos
embarcar para Lisboa, onde
morei no anos 1976 e 1977.

Porque abandonou Portugal
e decidiu ir ao Brasil?
Portugal nunca me motivou,
principalmente naquela época.
Éramos vistos como refugiados
ou retornados, e só não foi pior
porque éramos muitos. An-
golanos, moçambicanos, éra-
mos mal vistos, mas ao mesmo
tempo especiais. Sabíamos
que éramos diferentes e sempre
que nos encontrávamos havia
festa. O Rossio era o ponto de
encontro e era lá que por vezes
revíamos muitos amigos de
Benguela que também haviam
fugido dos horrores da guerra.
Enfim, onde estava um ango-
lano havia sempre algo para
comemorar, o que deixava os
portugueses bem desconfiados.
Ninguém dançava como nós
e a nossa música criava nos
portugueses inveja, pois nunca
tiveram o nosso swing (dança
e energia). Aos poucos, fui
também fazendo amigos por-
tugueses e adaptando-me a
tudo, menos ao frio. Mas o fu-
turo tornava-se complicado.
O Brasil sempre foi o sonho
de qualquer um... praia, mulher
e futebol. Não há coisa melhor
para um jovem de 18 anos.

Lembra-se do dia e ano em
que desembarcou no Brasil e
dos episódios que mais o
marcaram?  
Na verdade, a opção pelo Brasil
foi porque eu também queria
terminar os meus estudos e
em Portugal, com tanta juven-
tude recém-chegada, frequen-
tar um curso numa faculdade,
na época, era quase impossível.
Os meus irmãos já estavam
instalados no Brasil desde 1974
e o reencontro era muito de-
sejado. Ainda mais, na cidade

do Rio de Janeiro. Na época, o
Brasil estava em alta. Acho que
foi a melhor época do Brasil,
os anos 80. Mas a minha pátria
é e sempre será Angola. Sou
bantu de verdade… a minha
alma é bantu. O Brasil me adop-
tou como filho e assim me con-
sidero. Tenho uma afinidade
muito grande com o Brasil,
principalmente com o povo
carioca. O carioca é gentil,
prestativo e é de verdade um
povo cabeça. Tem uma espi-
ritualidade boa. Nunca me senti
estrangeiro nesta terra. Já o
povo paulista é bastante pre-
conceituoso e complicado.
Acho o paulistano o povo me-
nos brasileiro que conheço,
pois o Nordeste do Brasil tam-
bém tem tudo de África. Foi
no Nordeste, principalmente
na Bahia, que desembarcaram
os primeiros africanos vindos
infelizmente na condição de
escravos. O Brasil teve muita
influência africana, este é o
Brasil que eu amo.

De Angola o que sabe e o que

tem feito para manter viva a
sua ligação?
Angola nunca saiu da minha
vida, quanto mais da minha
alma. Os factos estão aí, para
mostrar. Muitos hoje não sa-
bem quem é Abel Duerê, mas
o meu legado foi muito intenso
e digno. Na época da guerra,
durante muitos anos, tive um
projecto de Natal denominado
“Meninos de Angola”, que
levou muita alegria princi-
palmente aos desamparados.
Foram muitos milhares de
brinquedos, distribuídos du-
rante todo o mês de Dezem-
bro ,  em vár ias  reg iões
afectadas pela guerra. Falo
de cidades como Benguela,
Catumbela, Lobito, Huambo
e Luanda. Eram várias e mui-
tas festas de Natal, com a dis-
tribuição de bolas e bonecas.
Havia também um grupo ma-
ravilhoso de teatro com 38
actores de Luanda, que en-
cenavam peças de Natal, na
rua, em pontos estratégicos,
para o povo. Lembro-me que
o primeiro Auto de Natal acon-

teceu nas escadarias da igreja
da Sagrada Família, em Luan-
da, e teve transmissão em di-
recto pela Televisão Pública
de Angola, na Noite de Natal,
para toda Angola. Foi uma
mensagem de paz e frater-
nidade para toda Angola, em
época de guerra. 
O país precisava de esperança.
Atenção que foi uma atitude
voluntária, sem patrocínios,
nem apoios. Os meus amigos,
estes sim, ajudavam e o pró-
prio Exército, a quem sou para
sempre muito grato, ajudava
no transporte dos milhares
de brinquedos para as pro-
víncias. Tive parceiros em
Angola, como o meu grande
amigo Paulo Costa, o meu
primo Toni Pinto, a minha
prima Adelaide e tantos outros
que me davam todo o apoio.
Tudo era organizado em par-
ceria com a Igreja Católica.
Tudo foi registado e hoje po-
demos ver nas plataformas
digitais, como o youtube, "Abel
Duerê meninos de Angola".
Na minha página do facebook,

ABEL DUERÊ: CANTOR, EMPRESÁRIO E PERCUSSIONISTA

A voz que dá
o rosto  por Angola no Brasil

EDIÇÕES NOVEMBRO

ENTREVISTA

Abel Duerê, por altura das primeiras eleições gerais em Angola, e no furor da caça ao voto, foi um dos artistas com maior
visibilidade, com a música "Canção para Angola". O músico desvendou-nos alguns segredos da sua vida íntima, como a
sua fuga, em 1974, de Benguela para Luanda e depois para Lisboa. Empresário de renome no Brasil, onde vive há 40 anos,
aos 60 anos conta que para sobreviver em Lisboa chegou a ser lavador de carros e depois fabricante de gaiolas. Fala da sua

relação actual com o país natal e manifesta o seu  estado de espírito e opinião sobre a realidade política e cultural

“Abel Duerê Angola”, tem um
álbum de fotos só com ima-
gens  dessa época. Vale a pena
conferir, faz parte da História. 
Outro momento marcante e
importante foi quando acon-
teceram as primeiras eleições
gerais em Angola, em 1992.
Fiz uma campanha através
do vídeo e música “Uma can-
ção para Angola”, para que
essas mesmas eleições de-
corressem de maneira civi-
lizada e na paz. A música virou
hino e foi cantada com muita
força em toda Angola. Quem
não se lembra dessa época? 

Diz-se que foi o primeiro
artista angolano a fazer
música nos estilos Pop,
Reggae, Kilapanga e Semba.
Isso é verdade?
Nos anos 80 as minhas mú-
sicas tocavam várias vezes
nas rádios. Músicas como
Kimbele, Madalena, Mbemba,
Txiueue, Ombaka e tantas
outras foram sucessos. São

ABEL ALBERTO
NUNES CABRAL

Data de
nascimento

19 de Outubro
de 1959

Naturalidade
Benguela

Estado civil
Casado
Cônjuge

Luciana Varussa
Filhos

Maria Fernanda,
Miguel, António

e Rodrigo
Marca de
perfume
Armani

Marca de roupa
Nunca usei roupa

pela marca
Marca de sapatos

Nunca usei
sapatos pela
marca (minha
preferência é o

conforto e tenho
um estilo próprio
Cor predilecta

Violeta
Defeito

Falo alto e sou às
vezes explosivo
Prato preferido

Muamba de
galinha com pirão

branco/milho 

P E R F I L
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músicas com um estilo pró-
prio, ao jeito do pop e avant-
gard. Tinham uma qualidade
sonora impressionante e ar-
ranjos magníficos. Nunca pro-
duzida por um outro artista
angolano no mundo, posso
assim afirmar. Não era música
tradicional angolana, era sim
música de um angolano com
alma bantu, com estilo próprio
e que estava a inaugurar uma
nova fase para a nova música
angolana. Era música para
espectáculo e não para dis-
cotecas. Foi show, show, show. 
Acho que fui o pioneiro da
música moderna de Angola.
Acho também que inspirei
muito jovem artista angolano.
Não foi à toa que em 1992 o
meu disco "Crioulinha" con-
quistou o Prémio Sharp, o
maior e mais importante
Grammy da música brasileira,
e eu fui o "Cantor revelação".
Isso nos anos 80 e no auge da
melhor época da música bra-
sileira. Sei que foi fruto do
trabalho feito com os grandes
produtores e músicos do Brasil.
De Angola, veio o mais im-
portante: o artista benguelense
com a sua alma africana e
também a participação de um
dos melhores grupos da mú-
sica moderna de Angola, os
Afra Sound Star. Foi um ca-
samento perfeito, uma ins-
piração divina. Foram os Afra,
o Miguel Popi, Sherif, Hagaha,
Tubarão e Grovy os grandes
responsáveis pela tradução
musical da minha verdadeira
africanidade. Nunca os es-
quecerei e sou eternamente
grato. Somos amigos até hoje
e mantemos viva essa amizade
falando com frequência.

A música “Madalena”
aproximou-o de Xuxa. Aliás,
foi o primeiro angolano a
trabalhar com a Xuxa?
A Xuxa foi a minha madrinha
no cenário da música brasi-
leira. Foi ela que me fez co-
nhecido no Brasil inteiro, isto
nos anos 80. Ela era apaixo-
nada pela minha música e
eu tinha muita facilidade de
me expressar diante das câ-
maras de televisão, aliado ao
carisma que conquistava dos
fãs. O seu programa tinha
muita audiência e a Globo
queria artistas que prendes-
sem a atenção do público.
Tudo isso me fez o artista que
mais aparições teve na tele-
visão, durante os anos 1992
e 1993. Todas as semanas es-
tava no programa da Xuxa, e
claro, em muitos outros pro-
gramas, de outras emissoras.
Foi nessa época que fui pre-
miado como cantor revelação
do Prémio Sharp e em Sal-
vador recebi o troféu Caymmy
de Melhor cantor do ano e
Melhor espectáculo.

Descreva-nos alguns dos
seus projectos artísticos?
Durante todos estes anos sem-
pre mantive a mesma linha,
o que me tornou num dos
maiores divulgadores do estilo
africano. Sou mesmo um de-
fensor dos valores africanos
na formação da história, cultura
e até economia do Brasil. Daí
surgiu um projecto educacional
criado por mim, para as es-
colas. O projecto "Meu Brasil
Africano" é uma actividade
artística feita nas escolas. Um
espectáculo de aproximada-
mente duas horas, que conta
através da música a verdadeira

história do Brasil. Falo dos he-
róis que lutaram contra o co-
lonialismo, contra a escravatura
e depois contra o racismo e o
preconceito. Falo da música,
dos instrumentos, dos valores
da fé, dos que contribuíram
na economia e na construção
do Brasil. É também uma ma-
neira de combater essa mal-
dade e ignorância que ainda
atinge a sociedade, mostrando
os valores e a nossa verdadeira
ancestralidade. Somos na ver-
dade todos povo bantu. E nada
melhor que começar esse tra-
balho com crianças e adoles-
centes. Tem também um vídeo
sobre esse projecto no youtube,
denominado “Abel Duerê,
meu Brasil africano”.  

Depois destes anos todos
ausente do país, já pensou
regressar e fixar-se em Angola?
Já pensei várias vezes em re-
gressar para Angola e já fiz
várias tentativas. A princípio
até como empresário. Fui um
grande empresário na área
de decoração de banheiros.
Sou o fundador e único dono
da loja de banheiros mais
completa do Brasil, com 40
anos de tradição. Muitos se-
nhores angolanos conhece-
ram a Banhart, no Rio de
Janeiro. Foram longos anos a
atender a elite do Rio de Ja-
neiro. Tive 60 funcionários
entre fábrica e loja. Quando
o Presidente José Eduardo
dos Santos esteve no Rio de
Janeiro, para a Eco 1992, foi
a Banhart quem arquitectou
e decorou os banheiros da
casa na Barra da Tijuca, onde
o Presidente se hospedou.
Estou contando isso para per-
ceberem o nível da Banhart.
Mas, enfim, tentei trazer para
Angola e nada consegui, pois
as regras do  mercado são di-
ferentes e se fecham para os
angolanos que vêm do exte-
rior. Uma segunda tentativa
foi na área da energia. A ener-
gia solar é muito desenvolvida
cá no Brasil. Como estou agora
a morar numa área estratégica
relativamente a essa tecnologia
e como sou bastante conhe-
cedor do assunto, tentei levar
para Angola um projecto de
energia solar, pois a nossa
terra é uma mina de ouro nes-
se quesito, devido às condi-
ções climáticas e geográficas.
Aliado ao facto de que essa é
a energia do futuro. Já é muito
presente no mundo todo, pois
é limpa e barata. A nossa terra
tem problemas sérios de falta
de energia e essa seria a me-
lhor solução, a mais fácil,
prática e barata. Afirmo isso
com toda a certeza. Apresentei
esse projecto, há dois anos,
mas até agora nada. Como
diz o meu filho António Due-
rê…. “é complicado, papá”. 
Acho que para negócios não
voltaria para morar em An-
gola. Nem tão pouco para
viver da música, pois o meu
trabalho musical não tem
muito mercado em Angola.
Teria muito mais oportuni-
dades na Europa, até mais do
que no Brasil. Como digo, a
minha música não é para far-
ras, é para grandes espectá-
culos. Foi uma vertente que
eu escolhi, mais de acordo
com minha personalidade
artística. Agora, se me cha-
marem para desenvolver um
projecto na área social, largo
tudo aqui no Brasil e vou mo-
rar na minha terra. E levo toda

a família, pois a minha mulher
também trabalha com crian-
ças, na parte pedagógica. An-
gola tem um campo imenso
e tem necessidades extremas,
mas claro só será possível se
houver vontade política, o
que eu não estou a ver muito
no momento.

Que informações dispõe da
música e dos músicos
angolanos?
Não muitas. No Brasil não se
fala, nem nunca se falou
muito da música angolana.
Não é que o brasileiro não apre-
cie, mas por contingências de
mercado. Também porque o
nosso Ministério da Cultura
ou a embaixada de Angola no
Brasil,  nunca fizeram o mínimo
de esforço ou quando o fizeram,
foi sem a mínima competência.
Eu mesmo, que ao longo destes
anos fui conquistando o meu
espaço neste mercado tão com-
petitivo, apresentei várias e
várias propostas para divul-
garmos a nossa música aqui,
mas nunca sequer fui ouvido.
Desisti há muito. Nesse quesito,
o Brasil é competente e investe.
O Estado investe bastante na
promoção da cultura brasileira
em outros países. É através da
cultura e do desporto que se
promove um país. Angola, tem
uma cultura peculiar e forte,
poderia muito bem promo-
ver-se através da arte. Mas na
verdade, quando algum artista
vinha de Angola para o Brasil,
com o apoio do governo, era
carta marcada e das mais bai-
xas, que não dignificava a nos-
sa cultura. Não vou generalizar,
mas os grandes artistas an-
golanos sabem disso, sabem
do que estou a referir-me. E
tudo sempre foi feito com
muito amadorismo.

Passados estes anos todos,
sente-se mais angolano ou
mais brasileiro?
Sou cidadão do mundo, um
bantu de verdade. Angolano
com muito orgulho, com há-
bitos e costumes brasileiros.
Com uma visão do mundo
humanista, sem fanatismo
pelo seu país (governo) e
sim com amor pela nação.

Se tivesse que fazer um
apelo às autoridades
angolanas, qual seria?
Apelo às autoridades ango-
lanas? Não acredito que fosse
adiantar alguma coisa. Já gritei
demais. Se fosse gritar agora,
seria para o povo angolano,
principalmente para a classe
média acordar e perceber
que as mudanças só vão acon-
tecer quando acreditarem na
sua força e responsabilidade
civil em exigir dos nossos go-
vernantes um país mais digno
para viver. O nosso país é
grande e tem um potencial
enorme em riquezas naturais,
como todos já sabem. O que
falta é vontade política em
acabar com a corrupção, para
então investir sério na edu-
cação e na saúde. Quando
um país tem um governo sério
aparece dinheiro externo, de
tudo quanto é lado, para o
desenvolvimento. Angola é
uma mina para tal, é um país
virgem e com muito. O que
fazer em todas as áreas? Para
o seu tamanho e potencial
tem uma população muito
pequena, são apenas 26 mi-
lhões de habitantes. É a mes-
ma população da cidade de

São Paulo, aqui no Brasil. É
muito fácil reverter o quadro
em 10 anos, que passam num
piscar de olhos. Investir na
educação, em 10 anos, tería-
mos  uma outra realidade
para o nosso país no futuro.
Mas já se passaram 30 anos
de guerra, mais uns tantos
anos de paz e continuamos
quase igual em relação à qua-
lidade de vida, fome, saúde,
educação e emprego. O que
melhorou em Angola e para
quem melhorou? Tirando a
guerra que foi produzida para
durar tanto tempo? E essa
mudança não virá com apelos
de quem quer que seja para
os nossos governantes, que
sempre estiveram mal acos-
tumados, acham que são os
donos da terra. Eles não estão,
nem um pouco, preocupados
em passar para a História co-
mo governantes que orgu-
lham a sua Nação. Angola
precisa sim e urgentemente
de uma classe média actuante
nas mudanças políticas, vo-
tando sério, com responsa-
bilidade e exigindo dos seus
governantes. Tem de haver
uma renovação nos quadros
políticos do nosso país. As
eleições têm que ser de ver-
dade e tem de haver uma
oposição digna. De outra for-
ma tudo permanecerá como
sempre esteve.

Quais são as causas da sua
ausência do mercado
musical angolano, e não só?
As minhas músicas não tocam
mais nas rádios e não sei por-
quê. Há pouco tempo fiz um
trabalho primoroso, intitulado
“Meu semba teu samba”. Sem
a menor dúvida é o meu me-
lhor trabalho. Gravei com os
melhores músicos do Brasil
e a parte do semba com a me-
lhor banda de semba que co-
nheço, a Banda Maravilha.
Os temas são maravilhosos
em poesia e conteúdo, os ar-
ranjos nem se fala e a quali-
dade sem questionamentos.
Para o senhor jornalista ter
uma ideia, o custo desse tra-
balho foi de 120 mil dólares
americanos e foi patrocinado
pelo Ministério da Cultura do
Brasil. Depois de pronto, estive

em Angola, a distribuir esse
disco nas rádios, mas nada se
ouviu e aconteceu. Fico triste,
porque sei que não é problema
da qualidade musical. Estou
a cantar bem melhor e com
mais experiência. Fico um
pouco mais aliviado, porque
sei que outros grandes artistas
angolanos, principalmente
os mais experientes, também
não tocam nas rádios de An-
gola. Com relação a espec-
táculos,  nunca mais fui
convidado e a última vez que
estive em Angola foi nas co-
memorações da indepen-
dência. Levei um calote
grande, desde dinheiros, pas-
sagens, estadia e ainda tive
que me aborrecer. De volta
a casa,  quase que apanhei
da minha mulher, que tinha
me avisado. E o motivo, como
sempre, foi Angola no cora-
ção. Não a escutei. Estou agora
mais sábio.   Ando meio des-
motivado com as coisas da
banda, principalmente na
parte política. Estava muito
esperançado com as novas
eleições, mas logo percebi
que foi trocar seis por meia
dúzia. Estou numa fase da
vida em que aprendi a va-
lorizar mais aquilo que me
deixa feliz, para que eu possa
contribuir depois para um
mundo melhor.

Tem na forja algum disco
para os próximos tempos?
Não, disco não é o meu foco.
Estou agora a compor músicas,
sempre no meu estilo, para
um musical “Bantu” que terá
talvez a direcção de Lázaro
Ramos e que deve ser reali-
zado em 2020. Não me preo-
cupo mais em lançar CD's e
sim obras. Essas músicas de-
vem ser lançadas em vídeos
nas redes sociais. Tenho muita
música boa gravada que o pú-
blico não conhece. Preciso
investir na imagem, fazer ví-
deos para depois lançar nas
redes sociais. É o caminho,
pois as rádios dificilmente
tocam as minhas músicas.
Tenho também que relançar
o "Crioulinha", gravado em
1989. É um trabalho muito
actual e com uma qualidade
sonora fantástica.

Estes anos todos de Brasil
permitiram-no acumular
riqueza e experiência cultural?
Não vamos esquecer que para
cá vieram 8 milhões de afri-
canos vindos de muitos lugares
da África. Além disso, muitos
outros povos europeus tam-
bém vieram e trouxeram toda
a sua cultura. O Brasil é uma
fonte cultural inesgotável. E
além de receber a cultura do
mundo todo, desenvolveu a
sua própria cultura. Sincera-
mente, não conheço nenhum
país do mundo com tamanha
diversidade e riqueza cultural.
Cheguei na melhor fase, com
os meus 18 anos, pronto para
a faculdade da vida. E atenção,
eu não fiquei apenas no cul-
tural, militei muito e milito
até hoje, também na área so-
cial, que me motiva bastante.
É a transformação da vida
através das nossas convivên-
cias e experiências.

Em 1992, Abel Duerê tornou-
se num ícone com a música
“Canção para Angola”, que
contou com a participação de
muitos artistas brasileiros, em
véspera das primeiras eleições
realizadas em Angola...
Sem dúvida. Na época eu fazia
muito sucesso no Brasil e tinha
muitos amigos brasileiros mú-
sicos de renome. Foi fácil re-
crutá-los para a campanha que
conclamava a todos para as
eleições em paz. Alcione, Mau-
rício Mattar (ídolo de novelas
da Globo), Zézé Mota (que aca-
bava de fazer muito sucesso na
novela "Escrava Isaura", no
mundo todo), alguns artistas
angolanos, Manax, Gentil, Ca-
cau, que moravam no Rio de
Janeiro, também participaram.
Enfim, a música tocou no co-
ração de todos e virou hino,
cantada em toda Angola. Na
época, todas as minhas outras
músicas do disco "Crioulinha"
também tocavam e eram su-
cesso. Foi um reconhecimento
incrível por todo o país, que
perdura até hoje nos corações
daqueles que viveram essa
época. Nunca fui esquecido
por esses meus compatriotas,
que tanto se orgulhavam com
o artista benguelense que fazia
sucesso no Brasil.

EDIÇÕES NOVEMBRO
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Arão Martins | Gambos

A entrada,em grande escala,
de gado bovino no município
dos Gambos fez deslocar,
recentemente, o governador
provincial da Huíla, Luís Nu-
nes, aos locais de maior con-
centração de gado, onde
estima-se que mais de 60
mil cabeças estão concen-
tradas. O número aumenta
todos os dias.

Tchimuti Alfredo, em
companhia dos seus irmãos,
ordenha a vaca que acaba
de parir dois vitelos, apesar
da longa caminhada. Com
a falta de água e pasto, as
vacas diminuíram a produ-
ção de leite, que, além de
alimento, é usado também
na feitura da pedra tyipe,
destinada ao bronzeamento
do corpo feminino. “Quando
não há água e pasto para o

gado, as vacas também dei-
xam de produzir leite”, ex-
plicou à reportagem do
Jornal de Angola Tchimuti
Alfredo.

Com o cabelo repartido
em duas tranças (semelhan-
tes aos chifres do gado), Tchi-
muti, oriundo do município
do Curoca, tem na sua posse
250 cabeças de gado e la-
menta o sofrimento cons-
tante, não só das pessoas,
mas também do gado que
anualmente percorre longas
distâncias à procura de pasto
e água para beber. “Sofremos
muito. Se para algumas pes-
soas conservar a riqueza é
instalar-se em casa, para nós
é percorrer longas distâncias
e estar submetido ao perigo
de ataques de animais ferozes
e a doenças”, lamentou.

Com cerca de 300 bovi-
nos, o idoso Alfredo Muhen-

ye, na companhia de cinco
irmãos, tem concentrada a
manada na localidade de
Mafuefue, na Cahila, Vuku-
huque Tyuma, nos Gambos.

No Vale do Chimbolelo,
na localidade de Cahila, mais
concretamente no Mafuefue,
estão concentradas mais de
3 mil cabeças de gado.

Alfredo Muhenye disse
que há três anos que na zona
de origem do gado deixou
de chover, o que fez com que
os animais ficassem despro-
vidos de capim e água. Na
caminhada que durou mais
de 7 dias, informou, morre-
ram 50 animais, com realce
para os vitelos com menos
dias de vida. “Os lobos e os
mabecos estão a devorar os
animais, porque atravessa-
mos matas fechadas”, la-
mentou o idoso pastor,
acrescentando: “pelos nossos

animais, nos sacrificamos.
Corremos o risco de perder
a vida porque enfrentamos
os animais ferozes”.

Apesar de tudo, ele mos-
trou-se satisfeito pelo aco-
lhimento do povo dos Gambos.

Sapalo Paulo veio de Ot-
chijau, município da Caha-
ma, província do Cunene.
Instalou-se na Tunda dos
Gambos há mais ou menos
dois meses.

“Levamos uma semana
para atingir esta localidade.
Perdemos mais de 20 cabeças
por causa da fome e do sa-
crifício da viagem. Além da
fome, ao longo do trajecto
os lobos e os mabecos ata-
caram os bois”, disse, infor-
mando que trouxe consigo
210 bovinos. Morreram 11. 

“Nos Gambos há capim,
mas a água é insuficiente. Ao
contrário da Cahama, onde

existe água e falta capim”,
explicou. “Temos as nossas
famílias, mas nos sacrificamos
pelo nosso gado, que é a nossa
principal riqueza. Se no mar
tem peixe e nas Lundas dia-
mantes, a nossa riqueza aqui
no Sul é o gado. Por isso temos
de conservar este bem”, con-
fessou Sapalo Paulo.

O regresso dos criadores
de gado às suas zonas de ori-
gem no Cunene e no Namibe
está dependente do início das
chuvas.  E como é que ficam
a saber que lá já está a chover?
Através de um emissário en-
viado pelas autoridades tra-
dicionais, que traz a boa nova:
“podem regressar com os
animais, na nossa terra já está
a chover”. 

Venda sem lucro
Os criadores de gado que
imigraram das províncias do

CRIADORES DO CUNENE E DO NAMIBE PROCURAM PASTO NA HUÍLA

Seca  provoca  grande
transumância  do gado

ARIMATEIA BAPTISTA | EDIÇÕES NOVEMBRO

REPORTAGEM

Os municípios dos Gambos e da Matala, na província da Huíla, estão desde finais de Abril do ano em curso a ser o
destino de milhares de cabeças de gado bovino oriundas das províncias do Namibe e Cunene, em busca de pasto e água.
As localidades da Taka e Tunda, no município dos Gambos e a comuna do Mulondo, no município da Matala, são os
principais  locais de destino. O processo de transumância, que normalmente se prolonga até Novembro, está a ser

potenciado pela seca que afecta o Sul do país  

Namibe e Cunene enfrentam
dificuldades de alimentação.
Por isso estão a vender al-
gumas cabeças, a preços
que variam dos 10 mil aos
20 mil kwanzas.

“Por causa da seca está
difícil cultivar e alimentar-
mo-nos de carne. Para nos
sustentarmos temos que
vender alguns animais. In-
felizmente, o preço do boi
está entre 10 mil e 20 mil
kuanzas. Assim é difícil suprir
as necessidades”, lamentou
o criador Pedro Muthiti.

Muthiti esclareceu que
está na natureza do povo
muhimba alimentar-se pre-
dominantemente de carne
e que os criadores vendem
algumas cabeças de gado
para comprar fuba de milho,
massango e outros bens ali-
mentares, e não só, para su-
prir as necessidades básicas.
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Mas a verdade é que o preço
dos animais vendidos nessas
condições é muito baixo.

Movimentação do gado
Mais de 30 mil bovinos pro-
venientes da Cahama e Cu-
roca, na província do Cunene,
e Virei, no Namibe, estão
concentrados nas regiões do
Chimbolelo e Taka, no mu-
nicípio dos Gambos.

“O gado está a movimen-
tar-se de zonas distantes
para os Gambos e isso é preo-
cupante”, disse a este jornal
Mariana Chiloca Soma, di-
rectora provincial da Agri-
cultura. “A água existe nos
Gambos mas é insuficiente.
O mesmo acontece com o
pasto”, acrescentou.

Mariana Soma reconhe-
ceu que o movimento tran-
sumante é milenar, mas
sublinhou que actualmente,
no Vale do Chimbolelo, dada
a grande demanda por pastos
e água, “o gado começa a fi-
car sufocado pela insuficiên-
cia destes recursos”.

Segundo a responsável, a
situação ficou agravada por-
que as chuvas este ano foram
escassas.

Gado da Namíbia
A directora provincial da Agri-
cultura disse que decorre um
estudo para identificar a exis-
tência de gado proveniente
da República da Namíbia.

“Na verdade, existe gado
a movimentar-se desde o
Ruacaná, que é a fronteira
com a Namíbia, aos Gam-
bos, na Huíla. E há a ne-
cessidade de se promover
um trabalho aturado para
melhor controlo da origem
dos animais que se estão
deslocar para a Matala e
Gambos”, defendeu.

Algum gado que está em
transumância para a Huíla é
portador de doenças, o que
faz aumentar a preocupação
das autoridades governa-
mentais. Mariana Soma in-
formou que para contornar
tal situação, o governo pro-
vincial da Huíla está a articular
com o  do Cunene  acções
coordenadas de vacinação
do gado, tanto o já concen-
trado como o que ainda está
em viagem aos locais de pasto.
A vacinação será contra a
peripneumonia, carbúnculos
externos e internos e a der-
matite nodular, por serem
as doenças a que os bovinos
estão mais propensos. Pre-
vê-se ainda minimizar o
impacto da seca com a oferta
da água.

Cenário de fome
A seca nos Gambos afecta
mais de 40 mil pessoas.  O
administrador municipal,
Elias Sova, declarou a esta
reportagem que decorre um
levantamento para incorporar
nas estatísticas a população
que chegou com o gado em
transumância, de modo a
beneficiarem do programa
de emergência e de apoio aos
sinistrados da seca.

“É uma população que
está a chegar agora e não es-
tava prevista. Esta população
vai ser inserida nos benefi-
ciários  do programa de
emergência, para terem co-
mida”, disse.

O Governo provincial da
Huíla, salientou Mariana So-
ma, está preocupado com o

gado junto ao Parque Nacio-
nal do Bicuar.

“O convívio do gado na
zona adjacente ao Parque
Nacional do Bicuar cons-
titui preocupação. A maior
parte do gado que não en-
contra pasto nas áreas nor-
mais de pastagem está a
dirigir-se a esta zona. É pre-
ciso uma acção coordenada
com o gabinete provincial
do Ambiente, de forma a
mitigar os efeitos da utili-
zação parcial do parque do
Bicuar para o pasto”, disse.

A responsável defendeu
a pertinência de discutir e
articular com os fazendeiros
ao longo do Vale do Chim-
bolelo, para que tenham uma
relação equilibrada com os
criadores.

Famílias afectadas
Mais de 40 mil pessoas es-
tão directamente afectadas
pela seca no município dos
Gambos. Com os recursos
que foram disponibilizados
pelo Presidente da Repu-
blica, está-se a minimizar
os efeitos da seca com a
abertura de furos.

“Os furos são prioridade
absoluta, porque com a pre-
sença de água é mais fácil criar
outros projectos, desde a pe-
quena agricultura sustentável
com sistemas de regadio e o
cultivo do próprio pasto”, se-
gundo Mariana Soma.

Sanidade animal
No sector da Taka, agro-pe-
cuário por excelência, está
em curso a construção de

uma unidade de formação
sanitária, que vai incluir uma
residência para o técnico de
veterinária e a sua área de
trabalho, com mangas de
vacinação para os gados bo-
vino e caprino.

A Taka vai ser um lugar on-
de o gado nativo e o que vem
do Virei terão apoio e acom-
panhamento da Veterinária.
A par disso, vai continuar a
sensibilização e mobilização
dos criadores sobre o melhor
maneio do gado com vista a
evitar as doenças.

“Há comunidades que fa-
zem a criação de gado de
forma extensiva, exploram
pouco as suas manadas. Te-
mos de as mobilizar para au-
mentarem os  níveis  de
extracção e as manadas se-

rem renovadas”, explicou
Mariana Soma.

Seca preocupa
OExecutivo liderado pelo Pre-
sidente João Lourenço gizou
um programa de emergência
contra a seca no Sul, para ser
executado a curto prazo. Para
a província da Huíla foram
disponibilizados cerca de 2
mil milhões de kwanzas.

Está em curso a abertura
de novos pontos de água nas
localidades de Ngandji, Vu-
kuhuque Tyuma, Mbaque
Mphangui, Tyelequela, Mam-
bonde Kamunhino e Vim-
phonda Kamphanda. Na Taka
estão a ser abertos pontos de
água na Lupanga Ntanda,
Lundo, Tyimuenha, Yecuti,
Mahuambado, Ngueiva e Tyo-

visinde. Vão ainda ser reabi-
litados os pontos de água de
Tchimbolelo e de Duvangue.

De acordo com o gover-
nador provincial da Huíla,
Luís Nunes, já decorre a cons-
trução de 9 sistemas de água
na localidade da Taka e um
na Embala do Rei.Está tam-
bém em curso, segundo Luís
Nunes, a requalificação e am-
pliação da rede de distribuição
de água da vila do Chiange.

Nos municípios da Chibia,
Quipungo e Quilengues, in-
dicou, vão ser construídos 12
sistemas de água em cada um
deles. “Ainda no âmbito deste
projecto e para facilitar a sua
execução, serão terraplanados
cerca de 75 quilómetros de
estrada”, salientou o gover-
nador Luís Nunes.

EDIÇÕES NOVEMBRO
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César André

As primeiras moradias do Ca-
riango surgiram em 1962. Os
ocupantes das modestas re-
sidências eram provenientes,
a maioria, das áreas adjacentes
à fábrica Cuca. As casas, cons-
truídas às pressas, com quarto,
sala, cozinha e uma casa de
banho, tinham más condições
de habitabilidade.

Reza a história que durante
a fase de recepção das mo-
radias osautóctones benefi-
ciários  recusaram-se a
recebê-las  em virtude de
não oferecerem condições.
A situação foi invertida quan-
do os colonos, mesmo nas
condições precárias, come-
çaram a  instalar-se. A ocu-
pação das casas por parte
dos colonos fez “cair” a re-
lutância dos autóctones.

As moradias foram feitas
no âmbito do projecto “Um
lar para cada família”, sob

auspícios da Comissão Ad-
ministrativa do Fundo dos
Bairros Populares.

“Vivíamos no São Paulo-
quando o meu pai entendeu
vir morar aqui, a pensar que
as casas fossem uma mara-
vilha”, disse ao Jornal de
Angola Jaime Aguiar, mo-
rador há 64 anos.

O senhor Chaves, um por-
tuguês,  foi dos primeiros
moradores da circunscrição.A
sua casa  situava-se na Rua
H, junto a um colégio próximo
ao antigo Banco Totta e Aço-
res, ao lado da linha férrea.

Era o senhor Chaves que
naquele tempo se respon-
sabilizava pela adminis-
tração  local ,  cuja  sede
estava localizadajunto a Es-
cola 15. Era para lá que os
moradores  se  dir ig iam
mensalmente para pagar a
renda de casa e a conta da
água e da luz.

A dona Conceição, uma

senhora  com vários atri-
butos,foi durante muitos
anos a fiscalizadora do bair-
ro. Ela acompanhava de per-
to  o s  mov imento s  do s
moradores e quem ousasse
deitar água ou lixo para a
rua era multado.

Depois da fase do realo-
jamento, a circunscrição
começou a receber  traba-
lhadores do Caminho de
Ferrode Luanda e populações
provenientes da Kibala, Ca-
lulu, Waco Kungo e Gabela,
dentre outras localidades.

Bairro pacato
O Cariango era um bairro
pacato. Os moradores, bran-
cos e negros, viviam em co-
munidade amena e cordial,
sendo que os primeiros mo-
ravam maioritariamente nas
ruas H e F.

A anteceder a construção
das habitações sociais,o Ca-
riango era um lugar predi-

lecto para a caça de animais
de pequeno porte, como  pás-
saros e herbívoros.

Segundo relatos de po-
pulares, o nome Cariango
provém da palavra Cadiango,
que em kimbundo significa
“Come capim”. “Como aqui
havia muito capim, que ser-
via para o pasto dos animais,
então a zonapassou a cha-
mar-se ‘lugar onde se  come
capim’”, diz Gonçalo Neto,
antigo morador, que entre-
tanto acrescenta: “talvez
existam outras versões, mas
essa é a que nós conhecemos.
Quem nos deveria dar uma
explicação detalhada são os
infelizmente falecidos mais
velhos Caluaco e Zé da Re-
bita, este último pai do Sal-
vador Rodrigues‘Dodó’,
actualmente oficial-comis-
sário da Polícia Nacional. O
pai do Dodó residiu na Rua
G, numa casa da esquina por
trás da minha”.

Memórias do antigamente
indicam que o bairro evoluiu
para os lados do Cine Liz (ac-
tual Cine Cazenga) a partir
dos anos 1967/68, período
em que foi edificado o colégio
Santa Sãozinha.

No mesmo período a cir-
cunscrição viu nascer outras
infra-estruturas, como a  Es-
cola 232, os Bombeiros da
Cruz de Malta,  a Igreja da
Encarnação, bem como o
mercado.

Geograficamente a cir-
cunscrição iniciava na zona
habitacional, que se chamava
Comissão ou Realojamento
do Bairro, e iaaté a zona do
Cine Liz. Na zona  adjacente
à Comissão do Bairro exis-
tiam outras infra-estruturas
de realce, como o bar do co-
merciante Areias,  a peixaria
da Dona Amália do Rangel,
uma livraria,  barbearia e a
frutaria que pertencia à fa-
mília do Mário Areias.

BAIRRO CARIANGO

Forjado por grandes
empreendedores

EDIÇÕES NOVEMBRO

VIAGEM AO PASSADO

Os bairros indígenas tinham um traçado organizado de ruas que delimitavam quarteirões, num modelo que facilitava o
controlo dos moradores pelas autoridades coloniais. Um desses bairros era o Cariango (no actual município do Cazenga)
que, por ser considerado “distante e isolado”, se manteve durante muito tempo com uma taxa de ocupação baixa, em

comparação com outras localidades

Mário Areias
É quase impossível falar do
Cariango sem mencionar  esta
figura. O comerciante por-
tuguês Mário Areias, de es-
tatura média,nasceu na região
de Portimão. Foi ele quem
revolucionou o comércio lo-
cal,tornando-se ele próprio
num comerciantemuito bem
sucedido.Areias era o lojista
mais visível naquela época.
O seu estabelecimento co-
mercial era muito frequentado
pelos moradores, e não só,
muitos dos quais gostavam
de jogar matraquilho.

Mário Areias  tinha vários
irmãos, com destaque para
o Zé, o Marcos e o António.
O seu nome passou a designar
uma das travessas do bairro.  

Além do Areias no Cariango
destacavam-se outros comer-
ciantes, como o Soares, dono
da Loja Nova, o Fernando Mar-
cos, que era o proprietário da
barbearia e da livraria, e o
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senhor  Costa, da drogaria.
Na área do Capossoca lo-

calizavam-se   outros  co-
merciantes, menos famosos,
como a Dona Maria,  que co-
mercializava bens de pri-
meira necessidade .

Na área da Madeira (hoje
Tunga Ngó) era muito conhe-
cido o Currubas, uma casa
comercial isolada numa quin-
ta com porcos e cabritos.

Um dos poucos comer-
ciantes que davam “fiado”
era o senhor  António Joaquim.
“Ele tinha a sua mercearia
por detrás da Garan, uma fir-
ma localizada entre as ins-
talações da FTU e a antiga
Guedal. Ele apoiava-nos sem-
pre”, diz Jaime Aguiar.

O nosso interlocutor conta
ainda que naquele tempo as
compras eram feitas através
de uma caderneta eno final
de cada mês, quando o chefe
de família recebesse o orde-
nado,iam liquidar as contas.

Mas Jaime Aguiar narra
um episódio muito particular.
“Uma semana depois do meu
pai falecer um comerciante
apareceu em  casa e a minha
mãe, desesperada, disse-
lhe que tinham de rever o
contrato, porque não tinha
disponibilidade para conti-
nuar. O comerciante levou
em consideração a preocu-
pação e disse que estava dis-
ponível a apoiar a família”.

Pouco depois, quando re-
bentou a confusão que ante-
cedeu a independência nacional,
o comerciante foi-se embora
para Portugal e a família ficou
com a dívida por pagar. 

“São grandes recordações
que ainda guardo comigo. An-
tigamente não havia descon-
fiança”, garante Jaime Aguiar.

Mais figuras
Das figuras históricas da cir-
cunscrição destacam-se os
kotas Cambambe, Caluaco,
André, Capololo, Barroso,
Narciso, Man René, Crispim
Antunes,  Tio Paulo do Nzeto,
Maneco e Camatamba. Men-
cionamos ainda os kotas Gar-
rido, Carlos  Silva, Nelito
Kuanza, Nejó, Paulito, Pepé
António, Man Lubas, Jorge
Adão (irmão mais velho do
Carlos Calongo), Jorge Gomes,
Silos, Paizinho Clemente,
Cafurinha e o Baltazar, que
foi da JMPLA.

O músico Urbano de Cas-
tro também  residiu no Ca-
riango, junto a casa do Nelito
Kuanza. Outra referência foi
o futebolista Batata, que jogou
na Académica do Lobito nos
anos 1980.

Outros grandes futebo-
listas que se notabilizaram
no bairro foram Júlio de Car-
valho “Luchazes”, Job Ma-
lulu, Lindo, Tuga, Miguel
Caoio, Miguel Bailundo, Filipe
(irmão do Barroso), Cari-
cungun e Doutor Gomes.

O Tio Maneco, que morava
na Rua C, naquele tempo já
tinha uma carrinha de marca
Toyota etodos os moradores
o respeitavam.

O pai do jornalista Salú
Gonçalves foi também figura
de destaque no bairro. A sua
família morava na zona da
Comissão, nas chamadascasas
brancas, com os filhos Tini-
nha, Pacavira, Quinito, Salú
e outros.

Gonçalo Neto diz guardar
na memória um episódio ca-
ricato que se passou com o

Pacavira, irmão do Salú: “es-
tudávamos no IASA e um dia,
quando íamos para casa, vi-
nha um carro carregado de
batatas com homens em cima
da mercadoria. O Pacavira
insultou, gritando‘monam-
gambé’. Um dos homensar-
remessou-lhe uma batata,
que,  quando o Pacavira se
dispunha a gritar novamente
‘mona…’ entrou-lhe preci-
samente na boca”.

Satisfeito, o homem em
cima do carro, em jeito de
gozo,com gestos hilarian-
tes,ainda segundo Gonçalo
Neto, disse: “Mãm! Lhe acerti
da boca”. 

Jaime Aguiar, o incansável  
Figura emblemática do Ca-
riango no que concerne ao
dirigismo desportivo, Jaime
Alfama de Aguiar é o indivíduo
que desde o tempo colonial,
até hoje, conseguiu manter
intactas as instalações da agre-
miação desportiva fundada
em Agosto de 1964 pelo co-
merciante Mário Areias.

Filho de caboverdianos,
Kota Jaime, como é tratado
carinhosamente pelos mais
próximos, é um dos poucos
sobreviventes do tempo co-
lonial que vive no bairro e
que ainda têm o Clube Des-
portivo e Recreativo do Ca-
zenga no coração.

Foi graças à sua interven-
ção que as infra-estruturas
do clube não foram ocupadas
pela população, à semelhança
do que aconteceu com outras.
Mesmo com tentadores ali-
ciamentos monetários, Jaime
Aguiar não aceitou vender
as instalações do clube. 

Com a mão direita trêmula
e a voz embargada, Kota Jai-
me conta um pouco mais da
história do clube. “Antes a
sede era o Centro de Cultura
e Recreio. Por exigência  da
coordenação do torneio po-
pular Cuca, que obrigava os
clubes a ter uma sede social,
o senhor Areias agregou o
clube  ao centro cultural”.

Com a dinâmica que lhe
era peculiar, o comerciante
Areias conseguiu contratar
grandes futebolistas, como
foram os casos do Amarantes,
Sá Poeira, Zé Pereira, e outros
que cumpriam o serviço mi-
litar na base dos comandos,
que se situava no bairro”,
explica Jaime Aguiar.

Outros integrantes, re-
crutados internamente,
eram, dentre outros, Bata-
tinha e Pelota. O clube era
constituído por portugueses
e angolanos.

Figuras de realce do clu-
be, segundo Jaime Aguiar,
eram também os senhores
René Costa, Crispinho An-
tunes e Marcolino Rocha.
Foram esses sócios influen-
tes que em 1974, depois  da
retirada do comerciante
Areias, assumiram a direc-
ção do grupo desportivo.

Ainda de acordo com Jaime
Aguiar, o clube participou em
1977 em vários  torneios,che-
gando a arrebatar troféus. No
ano seguinte  disputou o cam-
peonato provincial da segunda
divisão, ondese manteve du-
rante muito tempo, até que
em 1986, com o patrocínio
da Edipesca, passou a desig-
nar-se Associação Desportiva
da Edipesca e Cazenga.

Com a nova designação
participouem campeonatos

seniores e juniores sem
sobressaltos, mas em 1993
a empresa patrocinadora
se desmoronou e os res-
ponsáveis do clube enten-
deram fechá-lo.

“Não tínhamos capaci-
dade de continuar, uma vez
que os jogadores recebiam
por cada vitória uma caixa
de peixe”, diz Jaime Aguiar,
que faz questão de lembrar
que se hoje as infra-estruturas
do clube estão intactas foi
graças ao seu empenho e de-
dicação. “Caso contrário as
instalações seriam ocupadas
por pessoas ambiciosas. As
estruturas que transitaram
do tempo colonial até hoje
ainda existem”.

Conta também Jaime

Aguiar que na gestãode Tany
Narciso como administrador
municipal do Cazenga houve
muita polémica em relação
ao recinto desportivo, mas,
graças“a intervenção dos
moradores do bairro e de
responsáveis do clube, foi
possível resolver pacifica-
mente a contenda”.

Jaime Aguiar, que reside
na Rua C,frisa sersabido que
“o campo do Areias é pro-
priedade do Clube Desportivo
do Cazenga. Estamos satisfeitos
com a nova administração,
pelo facto de estar a colaborar
com o clube para recupera-
çãodo campo de futebol”. 

Actualmente, a direcção
do clube estáempenhada em
proceder a vedação do re-

cinto.O Clube Desportivo do
Cazenga, com mais de 54
anos, é dos que têm história
mais longa na província de
Luanda. 

Triste memória
Jaime Aguiar diz guardar na-
memória  a notícia do as-
sassinato do seu pai em 1967,
em Camabatela. “O meu pai
era camionista e fazia viagem
no percurso Kitexe – Luanda.
Um dia desses foi assassinado
em plena via”. 

A nossa fonte faz um es-
forço mental e avança para
o tempo presente. Mostra-
se preocupada com a requa-
lificação a que o bairro foi
submetido recentemente.
“O Cariango hoje ficou  um

bairro pequeno. Da Rua A
até a Rua H tornou-se  num
autêntico condomínio, só
falta fazer o muro e nas en-
tradas colocar o letreiro
‘Condomínio do Cariango’”,
afirma, entristecido, não
sem sustentar: “a zona do
Capossoca é parte integrante
desse bairro.  Da 10ª esqua-
dra  até  ao campo do Areias,
na Rua M, é tudo Cariango.
Não sei quem foi o chico
esperto que entendeu fazer
essa má divisão”.

Ele diz mesmo que a re-
qualificação “foi mal feita”,
masque ainda se vai a tem-
po de rever “com urgência”
a situação.

”Ainda vamos a tempo de
corrigi-la”, reitera.

EDIÇÕES NOVEMBRO
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“MAIO ATÉ AGOSTO”

Chegado o mês das férias prolongadas, os que atingissem a idade da circuncisão 
estariam a contar os dias (se cônscios disso) ou à espera de serem 

surpreendidos pela chegada do “mestre da faca afiada”

Soberano Kanyanga 

Naquele tempo, Setembro
era o mês do retorno à es-
cola, depois de três meses
de “licença”. Por isso, Maio,
mês do início do kasimbu
(cacimbo ou estação seca)
que se estende até Agosto,
era o mês das provas finais
de conhecimento e exames. 
Chegado o mês das férias

prolongadas, os que atin-
gissem a idade da circun-
cisão (no Libolo, era normal
dos cinco aos dez anos, po-
dendo acontecer, excepcio-
nalmente, antes ou depois
desse intervalo) estariam a
contar os dias (se cônscio
disso) ou à espera de serem
surpreendidos pela chegada
do “mestre da faca afiada”.
Os mais crescidinhos, já

talhados para a caça, come-
çavam a preparar os instru-
men to s  d e  c a ç a  ( p o r
queimada de capim), a ali-
mentar os cães e a consertar
as alparcatas. Nalgumas casas
e famílias, kasimbu é período
de conduto abundante, dado

que os rapazes estão libertos
da escola e empenhados em
mostrar toda a sua mestria
na fabricação e montagem
de engenhos ardilosos para
capturar tudo o que se mova
e que os hábitos alimentícios
admitam à mesa:  puku,
ngwari, kandimba, hima,
xiwe/kambwiji, ngwingi,
hala, kezu, ngulungu, kyom-
bo, moma e toda a sorte de
viventes terrestres, aéreos
e aquáticos.

Os que se tenham dado
bem na escola, alguns eram

presenteados com viagens
a uma aldeia mais vistosa
ou a uma capital qualquer:
a sede comunal, a sede mu-
nicipal, a capital provincial
e, se os pais mais pudessem
e quisessem, a capital do
país. E quando voltassem à
aldeia natal, era recorrente
dos viajantes a expressão:
- Ewo, mu Luanda uwa-

beee! (quão linda é Luanda!)
E contava-se cenas de

roer as unhas para quem
nunca tinha deixado a aldeia
nativa, umas verdadeiras e
outras de enfeitar a língua
e os ouvidos da audiência.
Fazia-se círculos, dias sim,
dias sempre, para ouvir os
aguçadores de curiosidades
contarem estórias até que
outras cenas ou motivos se
sobrepusessem.
- Quão linda é a cidade!
Na estação seca, rios com

menos água e menos ali-
mentos para a vida aquática,
mais faina nas nassas (muz-
wa) carregadas de dendém
e outros restos que atraem
os cardumes às armadilhas.
Outras quantas vezes, rios

barrados ou recortados pela
escassez de pluviosidade,
cestos preparados. Mulheres,
crianças e adolescentes va-
lentes. Os homens adultos
têm a caça, numa comuni-
dade com papéis sociais bem
distribuídos, como actividade
distribuída. Cascas de árvores
trituradas e ervas ou folhas
entorpecentes como “twa”
ou “kalembe”. E o peixe em
área delineada e circunscrita
de um trecho de rio ou lagoa
flutua ébrio para garfadas

alegres, noite adentro e ma-
nhãs seguidas.
Com a realização das pi-

cadas à volta das fazendas e
das lavras (para que fogo posto
ou acidental não devore o
fruto do trabalho árduo de
todos os tempos) e depois das
queimadas, iniciava-se a pre-
paração do ano agrícola.
Preparar o “kibembe”

(terreno que esteve em sis-
tema de pousio) para o mi-
lho, a batata-doce, o feijão
e a jinguba. 

“Com a
realização 
das picadas 

à volta 
das fazendas 
e das lavras 
e depois 

das queimadas,
iniciava-se 

a preparação 
do ano 

agrícola”

O kasimbu da minh’infância

Ainda durante o kasimbu
(cacimbo), os deltas dos
rios e outras partes mais
baixas (sem que haja rios)
chamadas “kitaka ou naka”
ganhavam o verde da rega.
O cultivo de hortaliças
acontece com maior inten-
sidade no período de es-
tiagem para os campos altos
e rega nas zonas ribeirinhas.
E o milho, a jinguba, a ba-
tata, o tomate, a cebola e
alho, enfim... tudo volta,
mesmo sem chuva!

Espeto de frango 
com especiarias
Ingredientes

• 500 gr de peito de frango; 
• 3 dentes de alho (triturados); 
• 2 colheres de sopa de azeite;
• sumo de ½ limão;
• 1 colher de chá de páprica;
• ½ colher de chá de cominho em pó;
• ½ colher de chá de coentro em pó;
• ½ colher de chá de gengibre em pó;
• sal e pimenta a gosto.

Preparação
Numa tigela, adicione o alho, o cominho, o
coentro, o gengibre, a páprica, o sal, a
pimenta, o azeite e o sumo de limão.
Misture e reserve. Corte o peito de frango
em cubos médios. Despeje o molho com os
temperos e misture. Deixe marinar alguns
minutos. Enquanto isso, lave os palitos e
monte os espetos com os cubos de frango.
Numa frigideira quente, aloure os espetos.
Sirva a seguir.

Bolo mágico 
Ingredientes 

• 4 gemas; 
• 1 chávena de açúcar; 
• 1 colher de chá de essência de baunilha; 
• 120 gr de manteiga (sem sal); 
• 2 chávenas de leite; 
• 1 chávena de farinha de trigo; 
• 4 claras; 
• 1 pitada de sal.

Preparação
Numa tigela, coloque as gemas, o açúcar, a
baunilha e uma parte do leite (1 colher).
Bata bem. Adicione a manteiga, continue a
bater até formar um creme. Alterne a
adição da farinha de trigo com o restante
do leite, mas bata sempre. Guarde. Noutra
tigela, coloque as claras e uma pitada de
sal. Bata no ponto de claras em neve.
Incorpore delicadamente as claras na
massa. Despeje a massa numa forma
untada com manteiga. Leve ao forno pré-
aquecido a 180°C por 1h10 minutos.

Limonada caseira
Ingredientes

• 3 limões maduros; 
• 3 abacaxis;
• 3 punhadas de folha de laranjeira; 
• 1 ½ kg de açúcar; 
• ½ chávena de vinagre branco; 
• 300 litros de água (fervida ou filtrada).

Preparação
Lave bem os abacaxis, os limões e as
folhas de laranjeira. Tire a casca dos
abacaxis e corte-os em bocados.
Corte os limões às rodelas. Coloque
tudo dentro dum recipiente aberto.
Adicione o açúcar, o vinagre e a água.
Mexa bem e deixe macerar durante 3
ou 4 dias. Coe através dum pano fino
e despeje para dentro das garrafas
sólidas que podem ser bem
fechadas. Coloque-as num lugar
fresco e depois pode consumir.

COMER EM CASA



Numa altura em que o vírus do ébola contínua a matar no vizinho Congo
Democrático, o National Geography decidiu mostrar, numa mini-série 

de seis episódios, os riscos de uma eventual contaminação por 
esta doença, cuja taxa de propagação é muito alta

Adriano de Melo

Qual o pior cenário caso
sejamos invadidos por
uma epidemia? Há um
plano de contingência para
tal situação? Os hospitais
estão preparados para con-
ter um surto, como o do
ébola? Ou é apenas uma
doença que afecta os ou-
tros e “nunca vai chegar
às nossas portas”? São es-
tas as perguntas que o Na-
tional Geography propõe
aos seus espectadores,
com a criação da mini-
série, “The Hot Zone”.

Em seis episódios, bem
feitos e bastante explícitos,
o canal de televisão, ha-
bituado a explorar a na-
tureza, leva-nos a uma
viagem pelo desconhecido
“mundo do vírus do ébo-
la” e os riscos que as doen-
ças contagiosas podem
causar na sociedade, de
repente sem dar hipótese
de defesa imediata contra
este género de “inimigo
mortal invisível”.

Baseada numa história
real, a mini-série mostra
as fragilidades que o sis-
tema de saúde norte-ame-
ricano enfrentou quando

registou o seu primeiro
caso de contaminação pelo
vírus ébola no seu solo.
As medidas (na época ine-
xistente) tomadas para
evitar um possível contágio
em massa dão forma a esta
“Hot Zone”, criada por Ja-
mes Hart, que tem a actriz
Julianna Margules como
protagonista.

Seguindo a narrativa
descrita pelo escritor Ri-
chard Preston, no seu livro
homónimo, de 1994, que
se tornou num “best-sel-
ler”, a história leva-nos
ainda ao “medo da morte”,

que o contágio de doenças
de nível 4, como a ébola
ou o marburg (e qualquer
filovírus) podem criar. Co-
mo um alerta, a série surge
num momento propício,
uma vez que o Congo De-
mocrático volta a ser as-
solado por este vírus (que
até ao momento infectou
duas mil pessoas).

O aviso contra os perigos
que estes “autênticos  e
monstruosos assassinos”,
assim como estes têm pro-
vocado, nos últimos anos,
atingindo proporções cada
vez mais alarmantes, deve

servir para qualquer país,
sem distinção dos níveis
de desenvolvimento, uma
vez que por não existir ain-
da a vacina ou tratamento
estes vírus são considerados
100 por cento letais. 

No primeiro episódio,
a protagonista chega mes-
mo a banalizar o vírus, que
em muitos países subde-
senvolvidos ou em vias de
desenvolvimento consti-
tuem um perigo como o
HIV/Sida. “Existem doen-
ças mais perigosas do que
o Sida. O HIV não é um
agente de nível 4 e é difícil
de contrair”, descreveu ao
filho chamando a atenção
aos vírus como a ébola e
marburg, de muito alto ris-
co, ou a tuberculose e o
HIV, de nível 3.

Como é que um vírus
desses surge assim do nada.
Esta é a história que o Na-
tional Geography se propõe
contar. “Não é do nada.
existem vírus em porcos,
morcegos, macacos há mi-
lhões de anos. Vivem du-
rante anos escondidos e
depois saem”, descreve a
médica e coronel Nancy
Jaax, a quem coube a mis-
são de combater o vírus
nos EUA em 1994.

“THE HOT ZONE”

Perigo iminente
de morte imediata

Título 
The Hot Zone

Lançamento: 2019

Género: Drama

Duração: 46 minutos

Director: Michael
Uppendahl, Nick

Murphy

National Geography 
página online

Como lutar contra um ini-
migo capaz de dizimar mi-
lhões em menos de um ano?
África já foi vítima de um
surto. O perigo de morrer
por contágio é aterrorizante.
O HIV já foi um destes “as-
sassinos”. Porém, o medo
que muitas das vítimas destas
doenças têm da marginali-
zação é que precisa ser com-
batido, uma vez que tal receio
leva-os a tornarem-se em
potenciais vectores de con-
taminação, criando um ciclo
capaz de dizimar milhões.
Embora vivamos em pleno
século 21 e muitos são co-
nhecedores da sua situação
de saúde, existem outros tan-
tos que preferem viver es-
condidos devido ao medo.

Medo

ALUSÕES

Alguém disse um dia que o
maior inimigo do homem é
ele mesmo. Porém o pensa-
mento não é completamente
certo. Existem muitos outros.
Os vírus mortais são os piores
deles. O National Geography
e outros canais, como o Dis-
covery, mostram, de forma
assustadora, os riscos de
quem não se prepara para
combater tais “inimigos”, por
ignorância ou desprezo, assim
como as falhas dos sistemas
de saúde, incluindo os de
países mais desenvolvidos.

Abordagem
muito ousada

Embora ahistória feita pelo
National Geography seja tão
assustadora quanto incrível,
ainda existem alguns porém
que os realizadores da mi-
ni-série poderiam ter explo-
rado. A forma como o vírus
se propagou em África foi re-
sumida em alguns “flas-
hbacks”. Um erro, uma vez
que foi no Congo Democrático
onde o ébola causou mais
morte e mostrou a fragilidade
dos sistemas de saúde dos
países menos desenvolvidos.
Numa próxima temporada
(se fizerem) os realizadores
não deveriam limitar-se  às
restrições das mini-séries e
explorar o máximo todas as
histórias similares.

Pouca ideia
das origensCuidados

A saúde deve constar entre
as prioridades, máximas, de
qualquer Estado. Os cuida-
dos básicos são prioritários
e nos países subdesenvol-
vidos estes alertas devem
ser feitos com muita fre-
quência, a quem de direito.
Luvas e máscaras devem ser
abundantes e não um “luxo
para alguns. Por isso, os pro-
fissionais de saúde, em par-
t i c u l a r ,  d e v em  s e r  o s
primeiros a ter cuidado quan-
do atendem pacientes, visto
que a partir destes e dos
seus familiares, ou os dos
doentes, é que os vírus con-
seguem dizimar outros tan-
tos, alguns apenas vítimas
inocentes.

E M  E X I B I Ç Ã O

F I C H A  T É C N I C A

+

BAIXOS

ALTOS

-
Mini-série é baseada no primeiro surto de ébola nos EUA
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Perto de cem crianças, com idades compreendidas entre os 9 e 16 anos, em representação do Kikuxi Vilas Club, 1º de
Agosto, Decifer, Condomínios Monte Belo e Atlântico Sul, Ténis da Comunidade do Kifica, Sport Winer,  CTL e Clube
de Ténis do Lubango, participaram no último final de semana na III edição do torneio organizado pela Associação das

Indústrias de Bebidas de Angola (AIBA)

Armindo Pereira

Durante três dias, os petizes
mostraram os  dotes técnicos
e tácticos nos “courts” dos
Coqueiros, afectos ao Clube
de Ténis de Luanda, recinto
que registou casa cheia,
com destaque para a pre-
sença de Sérgio Luther Res-
cova, governador provincial
de Luanda, e do secretário
de Estado do Desporto, Car-
los Almeida.

Manuel Vitoriano Sum-
bula, presidente da AIBA,
durante a cerimónia revelou
que não foi fácil conseguir
convencer outras empresas
a juntarem-se para apoiar
actividades de responsabi-
lidade social, como é o caso
do torneio infanto-juvenil,
que este ano superou o nú-
mero de participações em
relação à edição passada. 

De acordo com o dirigente,
foi necessário “muito em-
penho” para congregar o
maior número de empresas
nesta última edição, sobre-
tudo as que actuam fora do
sector das bebidas.

“Este torneio está insti-
tucionalizado. Conseguimos
colocar aqui crianças da Lun-
da-Norte e Huíla, num even-
to onde podem comprovar
aquilo que têm aprendido.
Este torneio vem exacta-
mente alimentar o sonho de
cada uma destas crianças  e

quem sabe um dia podem
atingir outros palcos a nível
internacional”.

Ainda de acordo com Ma-
nuel Sumbula, a vitória nun-
ca esteve em causa, porque,
no seu entender, o torneio
ultrapassou a componente
desportiva, razão pela qual
a organização atribuiu bolsas
de estudo aos vencedores.
Por outro lado, o evento veio
colmatar a falta de compe-
tições que se assiste no ca-
lendário do órgão reitor.  

O presidente da AIBA su-
blinhou que o desporto é
fundamental para o desen-
volvimento dos jovens, bem
como para o progresso de
uma nação, por lhes conferir
o espírito de união, desafio
e conquistas.     

“Como presidente de uma
associação que partilha des-
tes valores, orgulho-me de
chegarmos à III edição de
um evento dedicado em ex-
clusivo aos mais novos, por
celebrar o Dia da Criança e
dar a elas a possibilidade de
traçar um caminho promis-
sor em qualquer modalida-
de”, concluiu Sumbula.  

Na final de Sub-12, Ana
Lemos (CTL) levou a melhor
sobre Sofhia Qi (individual).
Em Sub-10, Matilde Cas-
queiro,  do Condomínio
Atlântico Sul, derrotou, por
11-6, Cristina Curtin, do
Monte Belo.

Na classe masculina em
Sub-16 a final foi disputada
por dois atletas do KVC. César
Manaças venceu, de revira-
volta, por 6-1, Cleuson Ti-
peua. Em Sub-14 Joelson
Paulino (CTL) conquistou a
medalha de ouro, ao derrotar,
por 6-1, Hemerson Quintu-
mina, também do CTL. Para
os Sub-12, mérito para Ro-
berto Matondo (6-1) que su-
perou Daniel Domingos.
Ambos são afectos ao CTL.

Despique renhido acon-
teceu também em Sub-10,
entre Justino Domingos e Ri-
quel Lemos (CTL). Levou a
melhor o primeiro, por 6-3.

Os primeiros classificados
receberam, além dos troféus,
uma bolsa de estudo de 75
mil kwanzas em material
didáctico, e uma bicicleta,
oferta da marca de leite Bom
Dia. Todos os intervenientes
ganharam medalhas e di-
plomas de participação.

Por seu turno, Carlos Al-
meida, destacou a iniciativa
da AIBA voltada para os es-
calões de formação. O go-
vernante admitiu que o êxito
do desporto nacional resulta
do engajamento dos parceiros
e demais instituições no in-
vestimento nas crianças e
jovens em todo o país. 

“Seguimos atentamente
o que tem sido feito por al-
guns parceiros no fomento
de várias modalidades des-

portivas. O que estamos a
observar é um grande exem-
plo de aposta no desenvol-
vimento do desporto. O
torneio de ténis, que movi-
menta centena de crianças,
vem contribuir significati-
vamente na massificação e
avanço do desporto angolano.
Por isso, acções do género
merecem atenção do Minis-
tério da Juventude e Des-
portos”, disse.   

O Torneio Infanto-Juvenil
da AIBA entra a partir deste
ano para o calendário da Fe-
deração Angolana de Ténis
(FAT). Pela qualidade e re-
gularidade do mesmo, o órgão
reitor pretende fazê-lo figurar
na agenda da Confederação
Africana da modalidade, se-
gundo o vice-presidente do
órgão reitor, João Dingo.

Aquele responsável des-
tacou o nível de organização,

tendo considerado a melhor
prova dos últimos anos. “Esta
foi a terceira edição e a cada
ano a qualidade tem aumen-
tado gradualmente. Naquilo
que for necessário, a FAT
compromete-se a continuar
a incentivar a AIBA, quanto
parceiro, augurando que um
dia venhamos a ter uma pro-
va internacional, com a par-
ticipação dos países da Zona
IV”, disse.

TORNEIO INFANTO-JUVENIL 

Crianças mostram os dotes técnicos

TÉNIS
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A história de Pedrito Coelho
A série conta a
história de Pedrito
Coelho que vive
num lago no
norte de
Inglaterra. Ele é
muito traquino e
matreiro, capaz
de ultrapassar
todos os
obstáculos, supera
predadores e evita o perigo.
Quando crescer o Pedrito quer
ser como o seu pai, que é o seu
grande modelo. Entretanto, vai
vivendo muitas aventuras com
os seus amigos, o primo
Benjamim e a nova amiga  Lily. 
Amanhã - 07h30

Elena de Avalor 
Conheça a história de Elena de
Avalor, uma jovem que, depois
de salvar o seu reino das garras
de uma cruel feiticeira, precisa
de assumir a coroa e aprender
a comandar o seu povo,
enfrentando desafios e
obstáculos com a ajuda de
alguns amigos mágicos.
Hoje,  07h30 - 08h00  

Chovem Almôndegas   
Numa cidade obcecada com
sardinhas que não o surpreende,
Flint Lockwood é um jovem a
tentar mudar o mundo, invenção
a invenção. A sorte dele é que a
sua melhor amiga e aspirante 
a meteorologista Sam
Sparks, está lá para
o ajudar!
Hoje -  08h20 

Doodleboo T1 

Com alguns
traços do seu
lápis,
Doobleboo
consegue
sempre
fazer um
desenho
divertido,
que ganha
vida assim
que acaba de
ser colorido.
Hoje, 
09h22

Estreias - TVcine Filmes Mais pequenos Futebol

Séries

Portugal - Holanda

As selecções de Portugal e da Holanda defrontam-se hoje, às
19h45, no Estádio do Dragão, com capacidade para 50.000 es-
pectadores, localizado na cidade do Porto, em desafio a contar
para a final da Liga das Nações 2019. O jogo é aguardado com
grande expectativa, tendo em conta as excelentes exibições
que a jovem equipa holandesa tem vindo a proporcionar.

Canal de TV: SuperSport Máximo 
Hora: 19h45
Estádio: Dragão
Prova: Taça das Nações 

Titã

Uma família militar participa nu-
ma experiência inovadora na
área da evolução genética e da
exploração do espaço.

Domingo - 08h40

Baronesa

Baronesa oferece um olhar raro
sobre a favela: o ponto de vista
feminino. Um filme de mulheres,
sobre mulheres que vivem em
bairros com nome de mulher
(Leidiane e Andreia vivem em
'Juliana' mas a última quer mu-
dar-se para a 'Baronesa').

Domingo - 17h05

A Confissão

Numa pequena localidade em
França, durante a ocupação Nazi
na II Guerra Mundial, nasce uma
grande amizade entre o novo
padre e uma jovem mulher não
crente.

Domingo - 20h30

Indomáveis

A detetive Samantha Payne rea-
bre o caso de um rapaz desapa-
recido há 15 anos e tudo parece
indicar que a criança tenha sido
morta na propriedade de uma
família muito rica...

Domingo - 18h15

Knightfall Templários T2 

Banido dos Templários, após a descoberta do caso com a
rainha Joan, Landry trabalha para redimir-se, sob o olhar
atento de um veterano de Cruzadas. O Rei Philip elabora um
plano contra os Templários e lida com o regresso do errático
príncipe Louis.

Domingo -  22h00  

À Deriva 
Em À Deriva, Tami e Richard decidem
fazer uma longa viagem desde o Taiti
(Polinésia Francesa) até à Califórnia
(EUA), a bordo de um pequeno veleiro.
Tudo corria como o esperado até serem
inesperadamente atingidos por um
furacão. Após a violência da tempestade,
Tami depara-se com o namorado gra-
vemente ferido e o veleiro muito da-
nificado. Com a vida de ambos por um
fio, e sem forma de comunicação que
lhes possibilite um resgate, ela vê-se
numa corrida contra o tempo para che-
gar ao Havai, a costa mais próxima da
sua localização. Porém, eles estão per-
feitamente cientes de que qualquer
erro de cálculo significa a morte. 

Domingo, 
às 21h30, em exclusivo no TVCine 1. 

Elementar T7 
A carreira de Holmes e Watson, agora consultores da Scotland
Yard, é abalada por notícias de que alguém próximo foi gravemente
ferido nos Estados Unidos. No entanto, os problemas legais de
Sherlock ameaçam impedi-los de regressar a Nova Iorque..

Domingo - 01h40 

Cabaret Maxime 
Cabaret Maxime retrata a história de
Bennie Gaza (Michael Imperioli), o dono
de um cabaret num velho bairro de má
fama, onde um grupo de artistas apre-
senta números musicais, de burlesco,
comédia e strip-tease. Bennie dirige o
cabaret como uma família unida, lidando
com as personalidades peculiares de
cada artista ao mesmo tempo que toma
conta de Stella (Ana Padrão), a sua
mulher bipolar. Quando o velho bairro,
há muito decadente, começa a sofrer
um processo de gentrificação, Bennie
tem que lutar para manter o seu clube
à tona. A pressão vai subindo até culminar
num desfecho dramático, quando Bennie
se vê obrigado a enfrentar os poderes
instalados. .
Segunda-feira, às 22h00 no TVCine 2 

DR
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Homens de negro: Força internacional 
Estreia:
14 de Junho
A c t o r e s :  Te s s a
Thompson, Chris
Hemsworth, Rebec-
ca Ferguson

Realizador:
F. Gary Gray
Géneros: Acção, 
Comédia 

Sinopse
Os Homens de Ne-
gro sempre prote-
geram a Terra da
escória do universo.
Nesta nova aventu-
ra, eles vão enfrentar
a maior ameaça até
hoje: um infiltrado
na organização Ho-
mens de Negro.

As Vigaristas 
Estreia:
21 de Junho

Actores: Anne Hathaway,
Rebel Wilson, Alex Sharp

Argumentadores: 
Stanley Shapiro, Paul
Henning

Realizador:
Chris Addison

Géneros:
Comédia, Crime

Sinopse
Na glamorosa Riviera
Francesa, duas mulheres
vigaristas, uma de baixo
nível e outra de alto nível,
competem entre si para
darem o golpe num jo-
vem e ingénuo milionário
prodígio da tecnologia. 

Toy Story 4 
Estreia: 28 de Junho

Actores: 
Tom Hanks, Jordan Pee-
le, Christina Hendricks,
Keanu Reeves

Argumentadores:
John Lasseter

Realizador:
Josh Cooley

Género: Animação

Sinopse
Forky, brinquedo ba-
seado num garfo de ver-
dade, não gosta nem
um pouco do seu novo
posto, o que faz com
que Forky fuja de casa.
Decidido a trazer de vol-
ta o actual brinquedo
favor i to  de  Bonnie ,
Woody parte em seu en-
calço e, no caminho,
reencontra Bo Peep, que
agora vive num parque de diversões.

Filmes Estreia (Cinemax)

Gari Sinedima em concerto  
Gari Sinedima é a atracção de quinta-feira, do programa de concertos
que o Memorial António Agostinho Neto tem vindo a realizar. Natural
do Namibe, o músico cresceu no seio de uma família cristã e tem
despontado nos últimos anos, apresentando-se numa primeira fase em
bares e outras casas nocturnas. No entanto, começa a ter grande
visibilidade participando em temas de afro-house. Hoje tem-se destacado
no circuito da música com influências do Jazz e outras tendências onde
a fusão rítmica está patente, reconhece que bebe de artistas como André
Mingas, Filipe Mukenga, Djavan,  entre outros. Gari pertence a um grupo
de artistas que apresentam uma proposta estética e textual diferente
das apostas mais mediáticas. O concerto intimista que acontecerá no
MAAN também servirá para apresentar o EP Gratidão. Este projecto tem
o apoio da Caixas Artes e nele já passaram Amosi Just A Label, Selda,
Elizabeth Mambo, Gonçalo Clington e Lyrikhus. 

Quinta-feira
Memorial Dr. António Agostinho Neto

Música

O Camões-Centro Cultural Português, em Luanda,
acolhe, na terça-feira, às 10h, o lançamento da
obra infantil “A Turma do Sapo-No Jardim da
Amizade”, da editora Acácias, com ilustrações
de Lucas Candeia e Pinto Marques. A obra relata
as estórias do Sapo Sapinho Sapão, sempre
muito alegre e bem-disposto, e da sua amiga
Rosa. Uma amizade sempre ameaçada pela
Serpente, Serpentinha, Serpertona, que passava
o tempo a cantar. A intriga da Serpente, Ser-
pentinha, Serpentona não tem fim, mas a
amizade entre o Sapo, Sapinho e Sapão e a sua
amiga Rosa consegue sobreviver. As peripécias
da Serpente, Serpentinha, Serpentona não têm
fim. Todos são vítimas das suas maldades. Não
só Rosa, mas também o Macaco das Bananas,
Juca, Mimosa Belita e o Sapo, Sapinho, Sapão,
vestido de Pai Natal, feito “sapo Natal” e até a
pequena Yamara, todos são vítimas das tropelias
da Serpente, Serpentinha, Serpentona.  

Camões-Centro Cultural  Português, 
Luanda,  terça-feira

Turma do Sapo 
no Jardim da Amizade 

Livros

Acontece domingo,16, na Casa da Cultura
do Rangel Njinga a Mbande, a “Festa
da Criança” com a Turma do Sapo e
Amigos. Num cartaz onde constam pa-
lhações, artistas, a partir das 14 horas,
os petizes poderão assistir teatro infantil,
participar em jogos e brincadeiras pe-
dagógicas, concursos de pintura e de-
senho, venda e exposição de livros
infantis e outras actividades lúdicas,
para celebrar o mês da criança. A Casa
da Cultura Njinga a Mbande tem uma
programação especial para o mês de
Junho, reforçando a sua rotina normal,
com espectáculos musicais, peças tea-
trais, humor, palestras, aulas de música,
biblioteca e outras actividades que nos
últimos anos alteraram a agenda cultural
do distrito urbano do Rangel. 
Domingo, Casa da Cultura 

“Festa da Criança” acontece no Rangel 
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