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CALADO SHOW E GILMÁRIO VEMBA

O que acontece quando dois mestres do humor - do bom humor - se juntam num mesmo palco? Uma
explosão de riso, um hino à vida, à alegria de viver. Foi o que aconteceu no último fim-de-semana, na Casa
70, no já consagrado Duetos N’Avenida, uma produção da Zona Jovem que desta feita “saiu da caixa”, da sua
habitual zona de conforto que é a música. Calado Show e Gilmário Vemba são mesmo do melhor que Angola

tem em matéria de humorismo.

A arte de fazer rir 
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Gruta do Sumbe
Local refrescante e propício para descanso e meditação, a Gruta do Sumbe destaca-se
pela sua apreciável dimensão. Localizada na cidade com o mesmo nome,  o lugar merece
ser muito mais conhecido e visitado. É um exemplo do quanto o país não tira o devido
proveito das suas potencialidades naturais. Vá para lá e deixe-se encantar pela maravilhosa
visão das estalactites e estalagmites, obras ímpares da natureza.  

Isabel João
Formada em medicina, Isabel João é uma formada
em medicina, Isabel João é uma figura anónima para
muitos leitores e o público em geral. Natural de
Malanje, a Bela Lima, como é carinhosamente chamada
pelos mais próximos, tem créditos firmados no sector
da ginecologia e obstetrícia. Ela faz mais um ano de
vida hoje.  

Horóscopo País

Fazem anos esta semana

Gabriel Veloso
Radialista e um dos rostos visíveis do Kabuscorp do
Palanca, propriedade do empresário e político Bento
dos Santos Kangamba, Gabriel Veloso nasceu num dia
como hoje. Dono de uma narrativa jornalística invejável,
o profissional tem ganhado notoriedade com as suas
reportagens radiofónicas na Rádio Luanda, a filial da
Rádio Nacional de Angola (RNA) que trata de matérias
sobre Luanda. 

Té Macedo
A cantora lírica Té Macedo nasceu no dia 5 de Junho
na cidade de Luanda, em 1970. Formou-se em música
na cidade de Lisboa, Portugal, tendo ainda estudado
dança. Teve como professoras, entre outras, Ana Clara
Marques e Yanina Raimondovna. Actualmente reside
na capital portuguesa, onde é considerada uma das
melhores cantoras líricas do mercado.

Alberto Camera
Quadro sénior da Televisão da Pública de Angola (TPA),
Alberto Camera é uma referência no tocante a gravações
de imagens. Fundador da delegação provincial da TPA
no Huambo, Alberto Camera é um dos mais experientes
operadores de câmara, aliás, terá sido por isso que
ganhou o apelido que ostenta. Ele está por detrás da
formação técnica de jovens quadros da Televisão Pública
de Angola. Nasceu no dia 3 de Junho. 
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Carneiro de 21/03 a 20/04
Olhar para dentro, ter mais consciência das emoções e
estar mais atento a tudo que for sonhos, sinal ou premonição.
Escute a intuição e conecte-se mais com a espiritualidade,
a arte e a natureza. Uma semana que pede novidades e
criatividade. 

Touro de 21/04 a 20/05
Dias mais favoráveis aos contactos e a presença de outras
pessoas na vida. Um momento para cuidar mais de si e
pensar de forma mais romântica e intuitiva sobre o futuro. 

Gémeos de 21/05 a 20/06
É importante mostrar o  melhor e colocar mais energia no que
considera  mais importante na  vida. Hora de se abrir para as
novidades e escolher a dedo o que deseja para o novo ano
pessoal. 

Caranguejo
de 21/06 a 21/07
As emoções ficam mais estáveis e fica mais seguro para agir.
A semana pede novidades, criatividade, iniciativa e ousadia.
Tempo de pensar com mais confiança e fé na vida e no futuro.
Dias favoráveis aos estudos e viagens.

Leão
de 22/07 a 22/08
Momento de colocar energia no que quer e ter a humildade
de reconhecer os limites e saber a hora de mudar. A semana
favorece contacto mais íntimo com pessoas queridas e
oferece mais intensidade amorosa e sexual.

Virgem
de 23/08 a 22/09
As conversas são inspiradoras e o contacto com o outro é
acolhedor. Um momento importante para a carreira, espe-
cialmente em termos de iniciativa, bons contactos e ideias
e que tem tudo para acontecer nas próximas semanas. 

Balança
de 23/09 a 22/10
Momento para focar nas urgências e prioridades e fazer
com que as coisas aconteçam. periodo para pensar melhor
na forma como cuida do tempo e como se organiza na vida. 

Escorpião
de 23/10 a 21/11
Momento para cuidar mais de se e do  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
Pode sentir-se mais animado e envolvido em algumas
relações positivas. Isso vale para relações familiares,
amorosas e amizades. Os contactos profissionais também
podem ser muito produtivos.

Capricórnio
de 22/12 a 20/01
Periodo para fazer contactos e expor ideias. Uma rotina mais
produtiva e cheia de resultados, num momento bom para
colocar novos projectos em prática.

Aquário
21/01 a 19/02
Momento para ter bem claros os  propósitos e objectivos de
vida. Precisa saber quais são os seus valores para não abrir
mão deles. Nas relações, é hora de demonstrar activamente
o que sente e deixar bem claros os seus objectivos.

Peixes de 20/02 a 20/03
Periodo bom para  cuidar do corpo, da alma e das emoções.
Dias mais tranquilos, apesar das emoções mais fortes.
Assuntos ligados a casa e a família podem movimentar-se
e pedir decisões.

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

O Processo
dos 50 (*)
O segundo grupo era formado
por quatro portugueses da opo-
sição: o engenheiro Calazans
Duarte, o arquitecto Matos Veloso,
o contabilista Luciano Meireles
e a médica Dra. Julieta Gândara,
e três angolanos, Hélder Neto,
Contreiras da Costa e Manuel
dos Santos “Kapicua”, como era
conhecido.  (...)
Como eram portugueses e de
pele branca, a Polícia não sus-
peitava nem tão pouco descon-
fiava se os visse à noite fora de
horas. O terceiro grupo, que li-
derado por Ilídio Machado, coad-
juvado por Higino Aires, tinha
como principais mobilizadores
os activistas “Liceu” Vieira Dias,
Francisco Africano, Amadeu
Amorim, Beto Van-Dúnem, Mário
Campos e Luís Rafael, entre ou-
tros que inicialmente, nos fins
dos anos 1955 e princípios de
56, tiveram a importante tarefa,
por instruções de Ilídio Machado
e Higino Aires, de formar células
clandestinas, de três indivíduos
somente, e cada um destes três
formar mais três outras células,
e assim sucessivamente.

A fase seguinte
A fase seguinte foi a distribuição
de panfletos, e se iniciou em
meados de 1957.  (...) Entre fins
de 57 e Março de 59 Luanda era
regularmente inundada de pan-
fletos exortando e aliciando a
população a participar na luta
pela independência.
(...) Não seria justo deixar de
salientar aqui, pela sua dedi-
cação e espírito de sacrifício,
alguns panfletistas, como eram
chamados, como Lulu, respon-
sável pelo Sambizanga, ou Be-
zerra, que coordenava o Bairro
Indígena, o Óscar Cordeiro, o
Bairro Marçal, com o “Kapicua”.
Esse trabalho panfletistário
não só aglutinou como também
tirou da letargia alguns des-
crentes e também credibilizou
alguma mobilização oral feita
por camaradas do grupo dos
enfermeiros, com realce para
Mendes de Carvalho, que foi
quem mais responsabilidade
teve, pois que foi quem mais
circulou pelo interior, bem como
Belarmino Van-Dúnem. 
Foi Mendes de Carvalho que,
numa das suas deslocações a
Leopoldville, contactou Arman-
do Ferreira, dando-lhe conhe-
cimento do que se passava e
aliciando-o para se integrar no
grupo.  Essa distribuição de
panfletos  despertou a cons-
ciência de algumas populações
ainda então adormecidas. Nos
finais  de 1958 fez-se sair, si-
multaneamente, no mesmo
dia, panfletos em Benguela,
Malanje e  Luanda e muitos ou-
tros foram levados e distribuídos
pelos dois integrantes do con-
junto “N’gola Ritmos”, “Liceu”
Vieira Dias e Amadeu Amorim,
quando esse conjunto musical
fazia digressões por várias pro-
víncias. É de destacar o trabalho
do camarada Armando Ferreira,
que, no Consulado Português
em Leopoldville, onde traba-
lhava, reproduzia e distribuía
panfletos pela comunidade an-
golana no ex-Congo Belga.
*Fim. Artigo escrito por Beto

Van-Dúnem - Deputado 
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Gaspar Micolo

Depoisde nos lembrar o im-
portante papel do psicólogo
na sociedade, Nvunda Tonet
brinda-nos agora com um
trabalho de igual fôlego:
“Educar os filhos sem bater”.
É o tipo de livro que gostá-
vamos de ter lido antes de
embarcar na difícil mas gra-
tificante aventura de ser pai.

E, antes de entrar no mé-
rito do livro, importa realçar
que o título é em si um dado
adquirido. Se disser à minha
filha de oito anos que levei
surra (pancada) dos pais e
dos professores, ela certa-
mente ficará incrédula e triste
pelo sofrimento já passado.
É que, hoje, fruto exacta-
mente da leitura de livros
como o de Tonet, não ousa-
mos bater nela, embora te-
nhamos a autoridade que se
exige dos pais. Contudo, ain-
da há quem insista nestas
práticas contraproducentes,
daí o mérito do título que,
por si só, lembra: é possível
educar sem bater.

É possível. E o psicólogo
clínico no Hospital Psiquiátrico
de Luanda mostra-nos com
fundamentos e práticas já, de
certo modo, consensuais pela
sua validade. Nvunda Tonet
explica em capítulos como
“Pais e filhos”, “Educar sem
bater”, “Separação dos pais”
e “A criança na escola”, a ne-
cessidade de uma educação
fraterna, presente, mas equi-
librada. “Os psicólogos re-
conhecem a importância da
autoridade na educação. O
problema é a forma como se
expressa a autoridade”, es-
creve. Por isso, o autor avança
a necessidade de a autoridade
e o afecto parental estarem
em sintonia, evitando, por
exemplo, problemas de coor-
denação dos pais, de excesso
de cuidados e ausência de
comunicação sobre as deci-
sões de família. “É preciso
que os pais aprendam com o
filho a sentir, conhecer e re-
solver as dificuldades. O diá-
logo franco, sincero e amigo,
resulta na maior parte dos
casos”, avança.

De seguida, Tonet aborda
capítulos igualmente im-
portantes como “Um filho
com problemas psíquicos”, 

“A religião dos filhos e a
adopção”, “Os pais devem
conversar (mais) com os fi-
lhos”, “Ser pai, hoje” e “Su-
gestões para os novos e
velhos pais”. O psicólogo
tem o mérito de abordar estes
problemas complexos numa

linguagem acessível e prática,
sugerindo até, no fim de cada
capítulo, outras leituras e,
de forma bastante interes-
sante, filmes que, vistos pelos
pais, são de grande ajuda.

Deixei para o fim um ca-
pítulo particularmente in-
teressante: o desenho. E é
com elevada emoção que
escrevo estas linhas. É que
desenhava antes de aprender
a ler e a escrever, como toda
a criança, creio. E noto que
a minha filha foi (é) igual-
mente feliz a gastar resmas
de papel a desenhar. É claro
que se trata do nosso dese-
nho. Desenho de criança,
talvez o mais divertido dos
desenhos, como felizmente
me lembro dos do “Princi-
pezinho”, a belíssima obra
do escritor francês Antoine
de Saint-Exupéry.

Nvunda Tonet, mestre em
Novas Tecnologias Aplicadas
à Educação, em Espanha,
conhece bem a importância
do desenho na infância, ga-
rantindo, por exemplo, como
de resto já se provou, que
“pode constituir um canal
de comunicação entre a
criança e o seu mundo ex-
terior”. Convido os leitores
desta obra a desenharem e
a pintarem com os filhos. É
comunicação, sim; mas é
talvez uma das melhores e
mais divertidas maneiras de

se divertir com os filhos. E
só assim se perceberá quando
Tonet avança que se trata de
uma “actividade lúdica” com
“um papel importante no
desenvolvimento das capa-
cidades cognitivas e psico-
motoras da criança”. 

No livro de Antoine de
Saint-Exupéry, o principe-
zinho apresenta o desenho
de um elefante dentro de uma
jibóia, mesmo se os adultos
vissem nele apenas um sim-
ples chapéu. Ora, a jibóia tinha
a forma de chapéu, e no seu
interior estava o elefante. É
o melhor exemplo do poder
do desenho. Da criatividade.
E Tonet tem o mérito de des-
crever o que eu e a minha
filha sentimos quando lemos
este belíssimo conto ou de-
senhamos os nossos chapéus
da vida: o psicólogo diz que
o “desenho infantil exprime
as emoções, as opiniões, os
medos, as dúvidas e as ca-
racterísticas da personalidade
da criança”. Continuamos a
desenhar como o principe-
zinho. Rimos. Divertimo-
nos .  En tendemo-nos .
Oriento. Educo ou educa-
mo-nos. E esquecemo-nos
da violência. “Educar os fi-
lhos sem bater” não é uma
receita mágica. É uma tarefa
necessária e possível. E o
psicólogo Nvunda Tonet
mostra-o bem!

“EDUCAR OS FILHOS SEM BATER”

Livro lembra a beleza 
(e o prazer) da infância

Quando o psicólogo Nvunda Tonet apresentou a obra “Psicólogos, Porquê e Para Quê”, em 2010, já
mostrava ao que vinha:  um profissional que se propõe a nos guiar pelos caminhos tortuosos da vida,

ajudando-nos a lidar com os problemas e a enfrentá-los com mais firmeza e segurança 
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Analtino Santos 

Calado Show, um dos mais
apreciados humoristas da
praça, sempre a seu jeito,
não deixou a expressão “fida
caixa” em boca alheia e ar-
rancou risadas até dos mais
cépticos e que torcem a cara
quando estão diante de pia-
das que consideram pouco
inteligentes. Gilmário Vemba,
na fase inicial do show, ri-
dicularizou aqueles que
acham que se deve fazer pia-
das “mais avançadas”, con-
s i d e rando-o s  p ouco
profundos, porque em vez
de descontrair ficam o tempo
todo a“analisar”.

Como sempre, em espec-
táculos de humor, nem mes-
mo os que prestigiavam o

concerto com a sua assistência
foram poupados: aos que
ocupavam os lugares mais
caros foram referidos como
estando na classe executiva
e aos que ocupavam os lugares
relativamente mais baratosna
classe económica.

Como ambos são exímios
bailarinos, a dança não ficou
de fora do espectáculo, com
toques hilariantes, e claro,
num projecto em que a mú-
sica é determinante, fizeram
versões de temas de alguns
artistas nacionais. 

Na verdade, foram duas
noites de uma produção séria,
onde o humor e os humo-
ristas mostraram a sua ver-
dadeira força. Calado Show
e Gilmário Vemba tiveram
o suporte instrumental da

Banda Essencial, liderada
pelo baterista Lito Graça, que
também é reconhecido como
um bom humorista.

Esta não foi a primeira
aposta no humor, pela pro-
dutora Zona Jovem. Muito
recentemente, ela realizou
um concerto na Casa de Ar-
tes, no Talatona. De salientar
que o projecto Duetos N’A-
venida regressa nos dias 28
e 29 deste mês de Junho, já
com um formato exclusiva-
mente musical, sendo Ary
e Kyaku Kyadaff a dupla es-
colhida. Nesta temporada
aconteceram os seguintes
duetos: Euclides da Lomba
e Gabriel Tchiema, Don Kikas
e Walter Ananás e, antes da
dupla de humoristas, Peróla
e Yola Semedo.

DUETOS N’AVENIDA

“Fora da caixa” com  
Calado e Gilmário 

DOMBELE BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Os mentores do projecto Duetos N’Avenida saíram da sua zona de conforto, que é a produção musical, e
brindaram o público com o humor, um outro nicho do mercado do espectáculo. Calado Show e Gilmário
Vemba foram os humoristas escolhidos.Foi uma proposta ousada mas a dupla saiu-se vitoriosa e o humor

angolano viu-se mais uma vez consagrado



FAZENDO UM POUCO DE HISTÓRIA

O humor sempre
esteve aqui
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Para uma geração mais jovem parece que a história do
humor angolano começa com a projecção e o sucesso de
Calado Show e dos Tuneza, grupo do qual Gilmário Vemba
faz parte. Como sempre, na história o que vale é a versão dos

vencedores; o resto fica omisso

Anatltino Santos

É inegávela grande influên-
cia das marcas Calado Show
e Tuneza, que à medida das
suas possibilidades têm lan-
çado e inspirado mais artistas
neste sector do espectáculo.
Também foram responsáveis
pelo surgimento de um pú-
blico e de uma agenda pró-
pria em espaços dedicados
a esta vertente lúdica.
Fazemos aqui um exer-

cício cronológico de inicia-
tivas que ajudaram a chegar
às coqueluches da actuali-
dade do humor feito por an-
golanos. Não nos ficamos
pela época colonial, onde
com certeza as risadas tam-
bém estavam presentes.
Na época do fervor nacio-

nalista e do surgimento dos
Ngola Ritmos, mais concre-
tamente em 1948, Gabriel
Leitão já fazia humor. Dois
outros nomes são O Próprio
Nini, radialista do programa
“Tukina ni Kizomba”, que
apresentava peças humorís-
ticas, e o membro-fundador
dos Kiezos, Kituxe, que no
quadro de uma parelha ani-
mava os ambientes das Tur-
mas e de outros espaços do
Marçal, segundo Carlos La-
martine, músico e profundo
conhecedor do movimento
cultural luandense. Lamartine
diz que não podemos deixar
de citar os declamadores, que
mesmo na fase em que havia
um certo rigor repressivo,
não poucas vezes saíam com
piadas críticas ao poder, como
por exemplo a declamadora
Olga Baltazar. Cirineu Bastos
é também referido como um
dos precursores do humo-
rismo nacional.
Já mais para cá no tempo,

o jornalista António Clara
refere a importância da Rádio
Nacional como impulsiona-
dora do humor, nos anos 80
do século passado, com a
charge policial animada por
Ladislau Silva, Rodrigues
Vaz e Maria José Saraiva de-
nominada “O crime não
compensa”, com os inspe-
tores Spitfire (Rocha Martins)
e Good-Night (Ladislau Sil-
va).No elenco estavam ainda
Pêra D'Aço (Luis Traça) e
Menina Lalá (Maria José Sa-
raiva). Emitida semanal-
mente nos programas“Boa
Noite Angola” e “Manhã de
Domingo”, o humorístico
“O crime não compensa”
contavacom grande audiên-
cia. Facto que não impediu
que fosse retirado do ar por

pressões políticas.
Octaviano Correia e Dario

de Melo eram os autores desta
charge, bem como das “As-
neiras do Menino Amarildo”,
com João Miguel das Chagas
no papel de menino irre-
quieto e Fernando Nogueira
como professor. 
A nossa fonte também re-

velou que o jornalista Joaquim
Paulo criou, ainda nos anos
80, o humorístico “João Bor-
lão”, que também chegou a
fazer furor no programa “Ma-
nhã de Domingo” da RNA. 
Como homem de rádio e

sempre atento aos fenómenos
da comunicação social, An-
tónio Clara não deixou de lado
o programa“Camatondo”,
que lançava mensagens de
unidade e de carácter cívico,
de forma bem-humorada. 
Em termos gráficos o hu-

mor no pós-independência
ficoupor figuras como o “Ka-
zukuteiro” e “Zito Mabanga”,
que reflectiam os homens
“esquemáticos” econtrários
ao que se pretendia construir
em termos de cidadania na
nova Angola.
Segundo outra fonte, a

dupla de palhaços Pipoff e
Cascadura deve ser citada
quando falamos de humor,
pois eles estavam muito pre-
sentes nas actividades cul-
turais  e  nos  programas
televisivos. A fonte acha ain-
da estranho que personali-
dades como Cajó, Capita,
Checheu, Cisco, Ngueza,
Salú Gonçalvese outras sejam
tão pouco referenciadas, as-
sim como a formação a per-
tenceram, a célebre “Turma
Cómica dos Segredos”. 

A fonte, que insistiu em
manter-se no anonimato,
fala ainda de Evaristo José,
um nome a ter conta, pois
era o mentor do “Cajokolo
da Banda”, rubrica emitida
no programa “Rádio Cidade”,
da RNA. Participavam no
Cajokolo os elementos da
“Turma Cómica dos Segre-
dos” e Afonso Quintas, que
se viria depois a consagrar
como radialista.  
Não podemos esquecer,

igualmente,o papel desem-
penhado pela TPA, com pro-
gramas que mostravam a
faceta humorística do mú-
sico Beto Gourgel, na pele
do personagem Ngajeta. Pro-
gramas como “Conversas
no Quintal” e, com a che-
gada do Canal 2, conteúdos
com uma certa carga de hu-
mor, com Pedro Nzage a
deixar a sua marca e a in-
clusão dos Tuneza na grelha
de programação, foram in-
dicadores de umanova era
do humor, numa altura em
que Calado Show já estava
a consolidar o seu espaço.
Na verdade, a  rádio e a

televisão foram fundamen-
tais para a emergência do
humor em Angola, mas é
inegável que o foco e a re-
siliência de Calado Show e
dos Tuneza determinaram
a forma como hoje é enca-
rado o humor. O seuespírito
empreendedor e sentido de
oportunidade, ajudou-os a
conquistar o espaço desbra-
vado por outros, que todavia,
apesar do aparente sucesso
a fazer rir grandes plateias,
não conseguiam pagar as
suas próprias contas.
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Analtino Santos

A artista camaronesa, que
ainda criança fixou residência
em França, assume ser fruto
da diversidade rítmica e de
culturas do continente. Ela
apresentou em Luanda o seu
segundo álbum “Kwin Na
Kingué”, que exorta ao or-
gulho pelo continente afri-
cano. Em Luanda pela terceira
vez, Valérie nesta última pas-
sagem veio sem o seu pai
musical, Manu Dibango. Par-
ticipou num concerto na Casa
das Artes do Talatona, em
alusão ao Dia de África, no
dia 26 de Maio, numa pro-
dução da Alliance Francesa.

Ela começou por afirmar
ao Jornal de Angola que teve
a grande oportunidade de
fazer parte da banda de

Manu Dibango, “Soul Ma-
kossa Gang”, durante 8
anos e de ter podido acom-
panhar outras estrelas afri-
canas. Tem como grande
objectivo partilhar os va-
lores e a música africana. 

Valérie considera que Ma-
nu Dibango é uma grande
escola, não apenas no plano
musical, mas da vida. Quanto
ao facto de muitas das prin-
cipais estrelas do continente
terem passado pela formação
de Manu Dibango e de ela
própria ser amiúde apontada
como  a próxima grande es-
trela camaronesa, ela diz: “a
vida é feita de coisas estra-
nhas, há escolhas que fize-
mos, tive esta experiência e
estou a me preparar para o
que está para vir. Quando
comecei com Manu eu soube

que tinha de aprender muito.
Mais tarde fui à escola para
fazer uma formação. Sempre
manifestei que gostaria de
exprimir-me como cantora.
Desta forma, todas essas ex-
periências prepararam-me
para outras etapas. Quanto
a ser a próxima estrela, só o
tempo dirá, mas obrigado
pela boa vibração”.

Um outro aspecto levan-
tado é a forma como Valérie,
assim como o seu mentor,
apesar de viver grande parte
da sua vida em França, con-
segue preservar os ritmos
camaroneses. Eis a sua jus-
tificação: “quando se é crian-
ça, conseguimos captar tudo.
E é normal que eu tenha
também absorvido muitas
coisas. Em França escuto
música africana e convivo

no meio. Uma outra coisa:
sempre tive a vontade de
trabalhar com ritmos afri-
canos e, felizmente, trabalhei
com Manu Dibango”.

Mesmo a trabalhar num
ambiente cosmopolita, ela
consegue manter a chama
acesa. “Como uma africana
que saiu pequena do conti-
nente, tenho a seguinte razão
para manter a chama acesa:
acima de tudo, as memórias
da minha infância; eu saí
dos Camarões mas as me-
mórias nunca saíram da mi-
nha vida”.

Um trunfo na manga
Valérie dispõe de mais um
trunfo: o seu produtor, Guy
Nwongang, é uma autêntica
memória de ritmos africanos.
O produtor,  que também tem

trabalhado com Manu Diban-
go, falou da concepção do dis-
co de Valérie, que, segundo
disse, mostra um universo
alegre do continente. “O álbum
'Kwin Na Kingué' foi feito em
bons estúdios e com excelentes
músicos. Trabalhou-se muito
bem nos textos”. 

Guy Nwongang disse ain-
da que optaram por jovens
e talentosos instrumentistas.
Confidenciou-nos que essa
opção foi uma forma de mos-
trar que há uma continuidade
rítmica entre os jovens afri-
canos que vivem na diáspora
e que não se perdeu a iden-
tidade africana. Também,
acrescentou, a intenção era
mesmo trabalhar com mú-
sicos que poucos conhecem
e com isto ajudá-los também
a brilhar. 

O também respeitado per-
cussionista está em sintonia
com Valérie ao afirmar que
no álbum de estreia fizeram
diferente quando optaram
por trabalhar com artistas
consagrados, de forma a ho-
menagear os mestres e agra-
decer-lhes por tudo quanto
têm feito.  

Nessa nova fase das suas
carreiras, já passaram pela
Tanzânia, Alemanha, Áustria,
Japão e Camarões e no verão
embarcam numa tournée pe-
lo Canadá e Estados Unidos. 

Reconhecem que os gran-
des nomes da música afri-
cana passam pouco pelo
continente e que gostariam
de ver este quadro alterado
e, assim, poderem partilhar
mais com os artistas radi-
cados no continente. 

VALÉRIE EKOUMÉ, CANTORA CAMARONESA 

“Está em mim
a diversidade africana” 

DR

Nos palcos angolanos são raras as estrelas africanas da música, e não só, que têm tido oportunidade de
mostrar a sua arte. No passado, apesar do quadro não ser tão diferente do actual, era mais forte a

presença de artistas e bandas de peso do continente, como Miriam Makeba, TP OK Jazz de Luambo
Makiadi “Francó”, Manu Dibango e Pierre Akandengué, dentre outros, que nos primeiros anos

da Independência animaram vários espectáculos em Angola. 
Valérie Ekoumé é a  mais recente cantora a quebrar esta lacuna
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Valérie diz que, como mu-
lher, gostaria de ajudar jovens
cantoras. No entanto, ambos
afirmam que sentem que al-
guns artistas mais urbanos
têm feito concertos em África
e são muito mediatizados,
enquanto outros, que não
são deste segmento, são pou-
co destacados.

Mostraram-se preocupa-
dos com a forma de divul-
gação da música africana,
que mostra apenas um lado
do que é feito. Deram como
exemplo as novas estrelas
da música nigeriana, que
muitas vezes, no Ocidente,
são vistos como o resumo
da música africana. 

Música angolana
Ambos também falaram do

conhecimento que têm da
música angolana, centrado
sobretudo em dois nomes:
Bonga e Paulo Flores. Mas
revelaram possuir também
uma relação de cumplicidade
com Afrikkanitha,  com
quem já trabalharam, e Lu-
lendo, que tal como eles pró-
prios, colaborou com Manu
Dibango. Referiram ainda
Vivalda Dula, a cantora e
percussionista com quem
partilharam o palco no Fes-
tival Womex. 

Valérie Ekoumé reiterou
que está satisfeita com a nova
fase da sua carreira. Ela de-
fende que a característica
principal da música africana
é a diversidade de ritmos e
diz mesmo, cheia de orgulho:
"eu sou a diversidade".

Kwin Na Kingué
O álbum “Kwin Na Kingué”,
com dez faixas musicais, saiu
em 2017, dois anos depois
da estreia a solo de Valérie
com o disco “Djallé”, onde
encontramos a participação
de Manu Dibango em “Dipita
na Wéllisane”. Tudo depois
dela ter sido corista e baila-
rina de artistas como Manu
Dibango, Koffi Olomidé, Ma-
ceo Parker, Alain Barrière,
Courtney Pine, Passi, MC
Solaar, Papa Wemba, Rokia
Traoré, Kaissa Doumbe,
Etienne Mbappé, Youssou
Ndour,  Kaissa Doumbe,  Co-
co Mbassi e o angolano Lu-
lendo. Igualmente depois da
sua passagem pela Mara-
boutik Big Bang.

O álbum “Kwin Na Kin-

gué”, fortemente marcado
pelos ritmos Bikutsi e Essèwè,
ambos muito apreciados nos
Camarões, é cantado na língua
Duala e tem rasgos de por-
tuguês e lingala. 

A crítica considera que
ouvir Valérie é “um convite
para viajar pela musicalidade
do Afro Pop”. Valérie des-
vendou que no álbum que
apresentou em Luanda, no
âmbito das celebrações do
Dia da África, o tema de aber-
tura “Faya (Weya)” é auto-
biográfico: Faya era o seu
nome quando mais jovem;
é uma alusão ao fogo e foi-
lhe atribuído por ser muito
aguerrida na escola e ainda
por no ambiente francês
sempre afirmar-se como
africana, pois a energia

camaronesa, a “Se Yaya”,
sempre a acompanha.

O segundo tema, “Kwin
Na Kingué”, que dá titulo ao
álbum, fala do orgulho e da
identidade africana. “Somos
reis e rainhas e devemos pre-
servar a cultura negro-afri-
cana”, defende a cantora,
acrescentando que “existe
um continente pós-colonial,
que não obstante não ser
bem representado na histó-
ria, tem valores”. Exalta, a
propósito, figuras como Tho-
mas Sankara e Chaka Zulu. 

Segue-se o tema “O Bos-
so”, onde a questão do re-
nascimento africano e da sua
diversidade cultural é apre-
sentada, e “Mulema Mo”, um
tema que apela à paz e onde
se afirma que “temos um só

coração”. É uma canção acer-
ca da partilha de culturas,
que conta com a participação
da  brasileira Flávia Nasci-
mento. Já “O Bia é” apela a
não desistir e a lutar contra
os obstáculos. A mensagem
é feminista, causa que Valérie
abraçou, segundo disse, por
ser africana. 

“Lobiko” é a história de
uma mulher que está triste
porque foi abandonada pelo
homem que ama. Cantada em
lingala, é da autoria do congolês
Basille Nteika. “Ingea” é uma
balada que diz que devemos
abrir os nossos corações, com
os inconfundíveis acordes da
Kora a deixar marcado o ADN
da África Ocidental. O disco
fecha com duas versões de
“Mulema Mo”.

Em hora e meia, a ex-corista
de Manu Dibango surpreen-
deu a plateia da Casa das Artes
com a sua arte e a sua pro-
posta, que a crítica considera
como um “Afro-Pop acústico
recheado de baladas”.

Foi uma actuação cati-
vante, com Valérie a fazer
uma performance muito in-
teractiva, conquistando a
audiência, que reconheceu
todo o seu potencial. A in-
clusão de “Kunanga do
Amor”, de Paulo Flores, no
reportório do concerto, não
caiu apenas na mente dos
espectadores como uma for-
te surpresa, foi uma de-
monstração de atitude. 

A tentativa dela de trocar
o Bikutsi camaronês pela

Kizomba, com a ajuda do
celular para cantar em por-
tuguês, mereceu imensos
“likes” e todos ficaram à toa,
como canta o poeta do povo. 

Um outro momento mar-
cante foi a presença de crianças
do Liceu Francês Alioune-
Blondin-Beye, que parti-
l h a ra m  o  p a l c o  c o m  a
cantora nas canções “Djalle”,
uma música ritmada, e na
balada “Ingea”, em que as
crianças fizeram o coro em
francês e português. Esta
parceria resultou da visita
que Valérie efectuou à ins-
tituição de ensino.

O inseparável Guy Nwo-
gang comandou a formação
instrumental com a sua co-
zinha percussiva, Chuchu

Bass mostrou a força da es-
cola dos baixistas camaro-
neses e o francês Christoffer,
na guitarra, deu mais uma
vez provas de que existem
ocidentais que absorveram
a rítmica africana. 

Depois de uma abertura
com o público meio tímido,
temas como “Lobiko” vira-
ram o cenário e Chuchu Bass
brincou com o seu instru-
mento, alternando o “groove”
do baixo com solos, numa
interacção perfeita com o
público e Guy Nwangong.

Christoffer demonstrou
segurança em “Faya”, numa
altura em que a plateia co-
meçava a perceber e a as-
similar o fogo musical de
Valérie, animado em “Kwin

Na Kingué”, onde o dedi-
lhar da guitarra parecia de
um executante de um vi-
larejo de Douala ou Yaoun-
dé. A cumplicidade artística
entre Valérie e Guy pôde
ser notada em temas como
as dançantes “Mulemba
Mo” e “Obosso”. 

O percussionista não se
ficou apenas pelas batidas,
aventurou-se também na
animação, como o faz na
banda de Manu Dibango. O
cubano Yasmane Santos,
mais uma vez, demonstrou
o seu interesse nos ritmos
africanos e em “O Bia é” jus-
tificou por que a Alliance
Françasie sugeriu o seu nome
para partilhar o palco com
Valérie e Guy.

AFRO-POP ACÚSTICO

E assim foi a noite do concerto
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Silvino Fortunato / Bolongongo

Por inexistênciadosomini-
cial “Mb” na língua portu-
guesa, os colonos suprimiram
o “M”na palavra “Mbolon-
gongo”, passando a pronun-
ciar-se “Bolongongo”, isso
muito antes desta localidade
ascender a categoria de
vila,por volta dos anos 50
do século passado.
O palácio oficial foi er-

guido mesmo diante do posto
militar que mais tarde passou
a ser a unidade prisional da
PIDE/DGS, onde pereceram,
às centenas, os autóctones
denunciados e acusados de
pertencerem à “organiza-
çãoterrorista” UPA, que ope-
rava na zona, depois dos
acontecimentos de 1961.
Bolongongo era o mais

importante posto militar co-
lonial no território do Cuanza
Norte, no combate aos na-
cionalistas que “incomoda-

vam” a partir de Kitexi, no
outro lado do rio Ndangi.
Até a independência na-

cional em 1975 Bolongongo
era pois um dos principais
centros de concentração e
partida de militares e de coor-
denação das operações da
OPVDCA, dos flechas e dos
voluntários, espécie de mi-
lícias criadas para protecção,
sobretudo, das fazendas ca-
feícolas, e penetração pro-
funda nasmatas cerradas que
albergavam os combatentes
pela independência do país.
O antigo posto militar, um

dos marcos locais da história
da luta de libertação nacional,
deixou de existir. O admi-
nistrador municipal Miguel
Gaspar mandou trazeros bul-
dózeres, que fizeram o trabalho
de derrube. “Ainda lhe pedi-
mos favor para não derrubar,
mas nada”, lamentou um ci-
dadão. De nada serviu a súplica
popular.Lá se foi mais um

acervo da história, um lugar
de memória, dolorosa, é certo,
mas parte da nossa história,
perante os olhos lacrimejantes
do povo.
No lugar do marco histó-

rico derrubado, que já che-
gara a ser catalogado como
património nacional pelo
Ministério da Cultura, a ad-
ministração de Miguel Gaspar
colocou uma biblioteca, com
características modernas,
mas ainda inoperante.

Vila asfaltada
Dois traçados de estrada que-
bram,a meio, na forma de
uma cruz de Cristo, o orde-
namento das habitações da
vila: uma rua termina nai-
greja Católica, outraliga esta
à que passa pelo Clube Des-
portivo de Mbolongongo.
As ruas da vila encon-

tram-se asfaltadas, os lancis
e os passeios arranjados eas
fachadas das habitações, a

maioria herança colonial,
estão pintadas. Isso éobra de
uma administração anterior,
encabeçadapor Daniel Pas-
sala Velho.  
O palácio oficial, dimi-

nuto, vai ser substituído por
um outro que está a ser cons-
truído há mais de seis anos.
Actualmente, os assuntos
do Estado são atendidos num
minúsculo edifício, frontal
ao antigo palácio.
O povo construiu as suas

habitações com adobe e cha-
pas de zinco. O bairro Valódia
foi o primeiro aglomerado
populacional construído ain-
da durante os primeiros anos
da guerra civil.Seguiram-se
as zonas 1, 2 e 3. 
A igreja católica é a única

estrutura, construída pelo
colono, que se encontra longe
dos casebres populares. Ca-
sebres que, não poucos, pos-
suem antenas parabólicas
nos tectos.

Figuras de Bolongongo
Com a independência do
país em 1975  e o consequente
êxodo da população de co-
lonos, verificou-se  um vazio
em certas actividades na cir-
cunscrição. Foram-se em-
bora osfazendeirosPereira
Cruz e  o Oliveira e o Cabral
(este último tinha uma roça
lá para os lados de Kikiemba).  
Uma avalancha de jovens,

mesmo sem quaisquer qua-
lificações, invadiu o espaço
deixado pelos colonos. Vieram
o Domingos Mussamo, que
comercializava pratos de arroz
com feijão e peixe frito, que
davam acesso à compra adi-
cional de dois copos de fino
mediante uma senha; e o
Neto Kakuekue, que ocupou
uma loja de comércio geral
na rua principal da vila.
Jorge Malonda e Matoi

vendiam os produtos do Co-
mércio Interno trazidos de
Ndalatando sem o pagamento

VILA EMBLEMÁTICA DO CUANZA NORTE

Viver 
e resistir em Bolongongo

RAS TUCHA 

VIAGEM AO PASSADO

Atraídos pela fertilidade dos solos e o clima propício para a produção do café, os colonos portugueses procuraram as
terras do soba Mbolongongo para aí começarem a formar as suas fortunas. Por cima de um morro, que dá vista a uma
floresta cerrada chamada Mbuity e a uma pequena espécie de savana, a Leste, os primeiros colonos ergueram as suas

habitações, depois um diminuto quartel para travar os indígenas nas possíveis pretensões de revindicação 
das suas terras que iam sendo ocupadas

prévio; Alberto notabilizou-
se na venda de fardo, por
isso ficou mais conhecido
por Alberto dos Balões de
Fardo; havia também o Ca-
boverdiano, que se meteu
no comércio geral: ele era o
pai do grande jogador e du-
rante muitos anos principal
cozinheiro do palácio de Bo-
longongo, o Giló. 
Abílio Capitango também

fazia o seu comércio numa
das lojas que ocupou. Outros
comerciantes destacados
eram Rui NvunjiBolongongo,
o Albino Mukuenu,  Albino
da Jota e tantos outros.
Quem quisesse viajar ou

confiar o transporte da suas
carga, optava sempre pelos
serviços dos irmãos Manuel
Mambo e Chico Mambo, do
José dos Santos e ainda do
Bomba Dya Maza (Bomba de
Água)... Não se sabe por que
carga de água o povo chamava
assim o Chico Mambo.
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A maioria dos comercian-
tes que referenciamos con-
duzia camiões IFA (os famosos
camiões de médio porte im-
portados da antiga RDA). 

Apóster sido desfeito o
Clube Desportivo de Bolon-
gongo,em seu lugar surgiram
o 1ºde Maio de Bolongongo,
que pertencia à UNTA, e o
Comissariado Municipal Fu-
tebol Clube. Estes eram os
clubes mais fortes, seguin-
do-se-lhe em ordem de im-
portância o Clube de Kiboto,
integrado maioritariamente
por filhos de caboverdianos.

Nesses clubes brilharam o
Kuluna Manuel Kidinha e os
irmãos Zumba. Também o
Manuel Mambo e o Moreno.

Campo das alegrias
Passando por alguns labi-
rintos, um pouco depois de
aceder à vila, está o campo
de futebol onze onde a mo-
cidade passa os momentos
de emoções desportivas. O
campo dá a impressão de es-
tar relvado: a humidade per-
manente provocada pelo
curso de um rio próximo faz
com que a vegetação cresça
e permaneça verde.  

Os assistentes encontram
na encosta escavada a aco-
modação para assistir aos
jogos, geralmente animados
pelos clubes juvenis dos bair-
ros suburbanos, ou pelas
equipas provenientes de Ki-
kulungo, Banga, Terreiro,
Mangenge e demais povoa-
ções, mas já sem o brio dos
tempos do 1º de Maio e do
Comissariado FC. Muita gen-
te, já a curvar-se para a ve-
lhice, não se esquece da
derrota da selecção de Bo-
longongo, nos anos 80, no
último minuto do jogo contra
a Banga. “Foi um grande golo
do Aparício, aquele gajo”,
conta Kahasa, lembrando
que muitos continuam irri-
tados com aquela consagra-
ção da Banga, justamente
em Bolongongo.

Por outro lado, o Sankara
e o Way Weza animavam as
noites da vilacom as suas
canções contagiantes, que
atraíam inclusive a mocidade
de outras cercanias.

Falando política
Depois do vazio causado pela
“esfrega” da guerra civil, foi
constituído o primeiro co-
missariado municipal, che-
fiado pelo comissário Manuel
Gonçalves Pontes. É nessa
altura que se cria a primeira
estrutura local do partido.
Estamos a falar do MPLA.   O
Kotona foi o primeiro coor-
denador do partido, seguin-
do-se-lhe o Dibuka, o Zua
Tita, o Kwanhama e o Boa-
ventura Ima Panzo.

A mana Luzia Zambila
também deixou as suas mar-
cas entre as figuras políticas
de Bolongongo, ao dirigir a
OMA durante anos a fio. Mas
entre todas elaso Daniel Pas-
sala Velho foi quem mais
tempo demorou ao serviço
de Bolongongo. O homem
começou o seu serviço pú-
blico no tempo em que o
coordenador do partido não
acumulava o cargo com o de
comissário. Transitou deste
tempo para o período em
queo administrador muni-
cipal  tinha de ser simulta-
neamen te  o  p r ime i ro
secretário do partido. O ho-

mem ficou mais de 25 anos
no posto, tendo cedido o
lugar, em 2013, a Gaspar
José “Klinton”, o mais jovem
administrador da história
da circunscrição.

Acessos difícies
Para aceder à vila de Bolon-
gongo há a via do Terreiro,
que atravessa também a sede
comunal de Kikiemba e de-
semboca na estrada nacional
122 (Luanda/Uíge) no ter-
ritório da Vista Alegre. A
outra via parte da vila de
Samba Cajú e passa pela vila
de Kikulungo.

Nenhuma das vias é as-
faltada, havendo no trajecto
inúmeros buracos e peque-
nas ravinas.“Quando a pes-
soa pensa que já superou
todos os obstáculo, eis que
lhe aparecem, a escassos
metros da vila, as maiores
dificuldades. Enormes valas
surgem muito próximo do
asfalto do Passala Velho. E
há ainda um riacho cujas
águas passam por cima da
estrada”, explicou um antigo
funcionário público, hoje
reformado. “Os administra-
dores Passala Velho e Gaspar
tinham uma boa relação com
os operadores económicos.
Bastava fornecer-lhes com-
bustível e eles colocavam os
seus homens e tractores no
terreno, para tapar os buracos
e fazer outros trabalhos de
melhoria das estradas. Essa
cooperação deixou de exis-
tir”, lembrou o funcionário
público reformado.

A autoridade colonial che-
gou a construir um pequeno
aeródromo, de onde partiam
as avionetas que iam lançar
bombas contra os guerri-
lheiros dos movimentos de
libertação nacional, os“ir-
mãos cambutas”. 

“Era aí que o branco Pe-
reira Cruz descia e subia na
sua avioneta”, disse o ancião
Francisco Kahasa.

O campo da aviação con-
tinua lá, solitário e vencido
pelo capim e pelas árvores.As
últimas lembranças de lá ter
aterrado uma aeronave re-
montam ao período de 1993
a 1997, quando algumas or-
ganizações não governamen-
taisusavam a infra-estrutura
para fazer chegar bens para
acudir as populaçõesentão
controladas pela UNITA. As
missões da MONUA, no qua-
dro da reposição da admi-
n i s t r a ç ã o  d o  E s t a d o ,
também fizeram uso da
mesma. “De lá para cá, nun-
ca mais vimos um avião a
aterrar lá”, disse um outro
morador de Bolongongo.

A vila não dispõe de uni-
dades bancárias, o  que faz
com que os funcionários le-
vantem os seus salários e fa-
çam outras movimentações
financeiras na sede muni-
cipal de Samba Cajú, que
dista 48 quilómetros de Bo-
longongo, ou em Camabatela,
muito mais distante.

Electricidade  esperada
Por todas as ruas e becos dos
bairros suburbanos são vi-
síveisos cabos eléctricos aé-
reos de média e baixa tensão,
mas a  electricidade, oriunda
de um potente gerador,ape-
nas é fornecida à noite.  

Aguarda-se pela chegada
da electricidade de Kapanda,
que entretanto já está aí per-

tinho, em Kikulungo, dis-
tante apenas 11 quilómetros
de Mbolongongo.

Quando o dinheiro abun-
dava, o governo   construiu,
com financiamento da China,
em 2010, uma central de cap-
tação, tratamento e distri-
buição de água a partir do rio
Cuale.Mas o seu funciona-
mento durou pouco, tal como
a sorte do pobre. Vários con-
dicionalismos, sobretudo a
dificuldade de abastecimento
de combustível, deitaram
abaixo a fartura e o orgulho
de ter água ao domícilio, de
nada valendo a capacidade
instalada de bombear 100 li-
tros de água por dia.

E lá voltaram os Mbo-
longonguenses a “importar”
a água da Serra da Komba,
a partir da vila de Kikulun-
go, que alguns especialistas
iluminados diziam que não
suportaria a demanda cres-
cente da população das duas
localidades. O certo é que
desde 2016 as duas vilas
continuam a contar com a
água da Serra da Komba.

EDIÇÕES NOVEMBRO
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“PARAGEM CONCRETA”

É com ela que mais se parece/parecerá a cidade dos bravos (warriors). Vivendas, maioritariamente, 
e poucos edifícios a desafiarem os céus, contrariando as capitais costeiras que crescem 
em altitude. Aqui, dizem eles, “há terrenos bastantes para construir em extensão”

Soberano Kanyanga 

Na AvenidaAgostinho Neto,
estendi o meu olhar à “An-
golan House”, com a sua
bandeira baixada à meia-
haste pela acção incessante
do vento.
Sem paragem concreta,

segui a Jan Jonker Street, pas-
sando pelo “Maerua Mall”.
Segui, sempre em frente, até
encontrar a linha férrea e,
com ela, continuei até ao
cruzamento entre a Jonker
e a Sam Nujoma Avenue. Já
não havia cidade a Leste.
Apenas montes recheados
de arbustos espinhoso, como
é natural por essas bandas.
O regalo foi mesmo ver

uma cidade de 130 anos, pro-
jectada sobre colinas que
drenam com imensa facili-
dade as águas pluviais. É co-
mo a nossa cidade do Dundo.
É com ela que mais se pa-
rece/parecerá a cidade dos
bravos (warriors). Vivendas,
maioritariamente, e poucos
edifícios a desafiarem os
céus, contrariando as capitais

costeiras que crescem em
altitude. Aqui, dizem eles,
“há terrenos bastantes para
construir em extensão”.

De volta ao centro da city,
passei pelo National Botanic
Garden, até cruzar com a Ro-
bert Mugabe Avenue. Mas
não contente ainda, segui,
um pouco mais a baixo, até
encontrar a Avenida da Li-
berdade e inflectir para norte,
até ao Ministério da Igualdade
no Género e Protecção da
Criança. É assim que se chama
o MISFAMU deles. Estavam

completados os 10 mil passos
que são o propósito diário
da caminhada.
Surgiu, então, um novo

desafio que era o de elevar
essa fasquia (10 mil passos/dia)
como média semanal. Ora,
no domingo e segunda-feira
não tinha passado dos três
mil passos. Precisava, por isso,
de mais 5 mil passos. Olhando
para o pôr-do-sol, marchei
uns metros até à Avenida Man-
dume Ndemufayo (próximo
do shopping Vernhill) e inverti
para sul, fazendo mais 4 mil
passos, até à Autoridade Ro-
doviária. Aqui, o “INEA deles”
parece ter mesmo autoridade
pois as vias estão bem con-
servadas. Pelo menos melhor
do que as nossas.
A parte final foi marcha

inversa, na mesma Mandume
Ndemufayo, em direcção à
baixa (Vernhill). “Varridos”
o norte, sul e leste da cidade,
restando-me apenas o pôr-
do-sol, meto-me a pensar.
- Quem me dera que pu-

desse também, com a mesma
facilidade, percorrer as ruas
da minha Luanda onde, nos

dias que correm a conversa
imaginária (tantas vezes real)
pode ser essa:
- Epá, lembras-te daquele

wi, com facas na cara, que
foi nosso colega no IMEL?
- Yá o Star.
- Star ou Kanyanga?
- É o mesmo wi. Chamá-

vamo-lo por Star. Não é quele
que amarrava bwé?

- Yá é o mesmo.
- Mas é o que então?
- Fogo, vi o gajo a andar

bwé a pé e a “caloriar” p’ro
caneco. Temos que “lhe” fa-
zer uma kixikila. O mwadyé
tipo está frustrado ou a sofrer.
Tipo perdeu emprego ou coi-
sa parecida.
- Mas, ó wi, estás mesmo

a falar do Star? Só pode ser

“Mas, ó wi, 
estás mesmo 

a falar do Star?
Só pode ser
brincadeira. 
Ele gosta de

caminhar. Deixa
o popô na baixa

para evitar 
que a barrilha

lhe roube 
os músculos 
das nádegas”

Conversa de bar entre velhos amigos

brincadeira. Ele gosta de ca-
minhar. Deixa o popô na
baixa para evitar que a bar-
rilha lhe roube os músculos
das nádegas.
- Aié, então pensei a toa

do brother. Mas que estava
a caloriar, estava!
Em Luanda, seria essa a

conversa de bar entre os
velhos colegas.

Esparguete com camarão
Ingredientes

• 300 gr de esparguete integral; 
• 300 gr de camarão; 
• 1 abóbora pequena (em cubinhos);
• 1 beringela pequena (em cubinhos);
• 4 dentes de alho (picados);
• 2 tomates (sem sementes em cubos);
• azeite e sumo de ½ limão;
• folhas de orégano;
• sal e pimenta a gosto.

Preparação
Numa tigela, tempere o camarão com o limão, sal,
um dente de alho e a pimenta. Tampe com papel
aderente e deixe marinar na geleira por 30 minutos.
Numa panela, aloure o camarão, com um fio de
azeite. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue o
restante do alho picado com azeite. Adicione a
beringela e a abóbora. Deixe refogar. Acrescente o
tomate e tempere com sal, orégano e pimenta.
Misture e acrescente um pouco de água. Deixe apurar
alguns minutos. Depois, adicione os camarões.
Coloque a massa numa panela com água a ferver e
sal. Cozinhe por 8 minutos. Escorra a água e despeje
a massa dentro do molho. Misture bem e sirva.

Salada de frutas no ananás 
Ingredientes 

• 1 ananás; 
• 1 manga; 
• 1 maçã; 
• 1 nectarina; 
• 1 cacho de uva (sem sementes); 
• 1 kiwi; 
• sumo de ½ limão; 
• 250 ml de água gelada; 
• folhas de hortelã; 
• açúcar a gosto.

Preparação
Corte o ananás ao meio. Pegue uma metade e
corte toda a polpa deixando a borda. Com uma
colher, retire a polpa. Reserve essa base do
ananás que será servido com as frutas. Ponha
essa polpa no liquidificador, a hortelã, a água
gelada e o açúcar a gosto. Bata bem e guarde.
Pique a fruta em cubos, esprema o sumo de
limão em cima das maçãs. Na base do ananás,
ponha a fruta picada, as uvas inteiras e despeje
o sumo do ananás.

Cappuccino com banana
Ingredientes

• 2 bananas congeladas (descasque, corte-as 
em pedaços e ponha no congelador); 

• 2 chávenas de leite gelado;
• 2 colheres de sopa de cappuccino; 
• mel a gosto; 
• ½ chávena de açúcar; 
• ½ chávena de nata frescas.

Preparação
No liquidificador, bata a banana congelada,
com o leite gelado e o cappuccino. Enquanto
isso, numa panela, derreta o açúcar. Quando
chegar no tom de caramelo, despeje a nata
quente e misture. Depois, pegue um copo
grande e coloque no fundo um pouco da
calda de caramelo, a seguir, a bebida de
banana com cappuccino e finalize com calda
de caramelo.

COMER EM CASA



Inovador, arrebatador e assustador. Assim se pode definir o filme. Mas 
ele não é sinistro só pelo género. O lado aterrador está na sua história,
muito semelhante ao de um ícone da cultura pop, o “Super-Homem”, 

mas contada numa vertente muito mais sombria

Adriano de Melo

Uma nova era de terror
começou a surgir no ci-
nema, com o lançamento
do filme “Brightburn: O
filho do mal”. Numa pers-
pectiva completamente
diferente da que estamos
habituados com o género,
o realizador David Yaro-
vesky dá ao público a
possibilidade de estender
os seus horizontes e as
suas perspectivas sobre
o suspense, num filme
tão arrebatador, quanto
impressionante.

Embora não esteja entre
as “mega produções” de
Hollywood, nem tenha a
possibilidade de tornar-
se num grande êxito de bi-
lheteira, o filme tem a
“grandeza” de mostrar ao
público que dá para fazer
mudanças profundas no
“senso comum”, através
de inovações na perspectiva
dos espectadores, mais ha-
bituados, nos últimos anos,
as possessões e demónios
nos filmes de terror. 

Agora, os fãs e os es-
pectadores podem ver o
“melhor do género”, não
em possessões, bruxas,

ou palhaços e bonecos as-
sassinos, mas em alguém
com super poderes. Para
piorar, o protagonista é
uma criança, que sofre
“bulling” na escola, por
ser diferente, e acaba por
se vingar ao descobrir que
tinha super-poderes e era
uma extraterrestre enviado
para a Terra. 

Com um fundo de moral
muito forte, “Brightburn”
procura mostrar aos es-
pectadores quais os riscos
que corremos se não ti-
vermos cuidado com a
educação das crianças. 

A simplicidade e a sub-
tileza das cenas (com o
meio rural como pano de
fundo) dão ao filme um re-
quinte de qualidade sem
igual, que apenas é com-
plementado com a origi-
nalidade e a criatividade
do argumento, assente num
eventual “e se...”. Com este
pressuposto probabilístico
em mente, o espectador
tem todo um “mundo de
oportunidades” à sua frente
para analisar. 

“E se... o Super-Homem
fosse mau?”. “E se... os
nossos filhos se tornassem

malvados?”. Todos, en-
quanto seres vivos, já pas-
sámos pela experiência
desta probabilidade. É com
essa premissa que David
Yarovesky cria o seu filme
de terror e brinca com a
mente dos espectadores.

Entre chocante, revol-
tante e assustador, não só
pelo género, mas também
pelo facto de estarmos a
criar uma sociedade fu-
tura, assente em princípios
e valores, em que o he-
roísmo surge como o top
de tudo de bom e as pes-
soas poderosas são vistas
como “salvadores”, é ater-
rador ver um filme sobre
o oposto. 

Por isso, “Brightburn”
é um desafio que abre as
portas para o surgimento
de muitos trabalhos com
o mesmo tópico no futuro.
Embora precise de um ou-
tro refinamento, o filme
tem potencial para explo-
rar um mundo pouco vis-
to: o das pessoas poderosas
que têm o poder de do-
minar e não se importam
com nada para alcançar
os seus objectivos. Espero
que seja feita uma se-
quência e tenha a mesma
dose inovadora.

“O FILHO DO MAL”

Nasce uma nova era
do terror no cinema

Título 
Brightburn

Lançamento: 2019

Género: Terror, drama,
ficção

Duração: 90 minutos

Director: David
Yarovesky

Cinemax 
Zap Cinema

Horas: a partir das 13h00

O que fazemos hoje pode
ter, ou não, consequências
funestas amanhã. Esse é um
pressuposto que todo o pai
tem em mente quando educa
os seus filhos. Ensinar sobre
as sequelas dos seus actos
é construir um caminho para
a vida. Às vezes, a forma como
esse conhecimento é trans-
mitido é que difere bastante.
Alguns o associam ao medo,
para o seu ensinamento ter
peso. Porém, actualmente,
devido aos efeitos da acul-
turação, a nova geração não
mostra ter noção do signifi-
cado das consequências para
as suas vidas. Muitos, em es-
pecial, os jovens, agem por
impulso e depois pagam caro
por cada decisão.

Opções

ALUSÕES

Para osaficionados pela fic-
ção, “Brightburn” tem a mes-
ma história de um outro ser
que se tornou um ícone no
mundo: o “Super-Homem”.
Um ser de incrível poder que
só se tornou num herói, em
parte, devido aos ensina-
mentos dos seus pais. Mas,
num mundo onde heróis sur-
gem por nada e fazem tudo
correcto, foi bom vermos o
contrário. Afinal, o carácter
de um homem só é medido
quando este tem poder, como
disse Abraham Lincoln. 

Uma história
arrebatadora

Talvez o orçamento de um
filme influencie bastante
o seu futuro. No mundo
da sétima arte, onde as
inovações tecnológicas
permitem aos cineastas
explorar a realidade ao
máximo, é triste vermos
uma história com potencial
se perder, por falta de ver-
bas, ou por contestações
morais. Esperava-se que
“Brightburn” tivesse efeitos
especiais arrebatadores,
para acompanhar a sua
dose de suspense. Porém,
em algumas cenas, o rea-
lizador teve de improvisar
e não conseguiu um efeito
tão incrível e ao mesmo
tempo assustador.

Simplicidade
nas cenas Insultos

Em alguns países, como o
Brasil, já existe uma atenção
especial para as vítimas de
“bulling”. Por cá, os insultos,
às vezes, até parecem parte
do crescimento. Chamamos
estiga. É comum entre crianças.
Mesmo entre adultos. Mas
cada uma das palavras tem
tanto peso, que, geralmente,
as vítimas do insulto têm trau-
mas psicológicos. E, embora
alguns destes “traumas” não
sejam tão visíveis, eles acabam
por moldar e mudar a forma
de estes viverem. É preciso
que medidas mais activas de
combate a esta prática (e mui-
tas outras que ferem a sensi-
bilidade das pessoas) sejam
implementadas.

E M  E X I B I Ç Ã O

F I C H A  T É C N I C A

+

BAIXOS

ALTOS

-
Protagonista desta vez é uma criança dotada de poder

CINEMA 11Domingo
2 de Junho de 2019



REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ACÇÃO SOCIAL, FAMÍLIA E PROMOÇÃO DA MULHER 

COMISSÃO DE JÚRI

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS AO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO/TÉCNICOS 
SUPERIORES, TÉCNICOS MÉDIOS, ADMINISTRATIVOS MOTORISTAS DO REGIME GERAL E DO REGIME ESPECIAL

12 Domingo
2 de Junho de 2019

PUBLICIDADE

NOME

Américo Erílio Tarcísio 
Anabela Tomás da Silva de Freitas 
Angelina Wendo 
Conceição António da Silva Mendes  
Consuela Janete Rodrigues Amaro Agostinho
Daniel Muhata Dambila Sanohanha  
Débora Solange Andrade 
Diaka Hugo Mengo Chitem 
Divaldo Jorge António da Silva 
Edna da Silva Luís Leal
Emanuel Ardires Francisco Ambrósio 
Etevaldo Anderson Tavira Neto
Francisco Isidro Sotto Mayor Tome 
João Nteca Zangui 
Julieta Alice Munquendeque Valentim 
Leonild Jessé Bande Junqueira Dala da Silva 
Luísa Domingos Martins 
Madalena Bacalhau Rochete 
Maria Fuche Domingos da Cruz 
Maria Imaculada Miguel Vilombo 
Maria Lúcia Apolinário Zangui Kassanda
Mauro Nicolau de Sá Filipe 
Nelson Ngunza Ngola Pemba 
Nilsa do Rosário Neto Arcanjo Martins 
Palestina dos Ildicó Ulisavo Ndimuedi Bernardo
Teresa Agostinho José 
Stover António Setuculo 
Virgínia Soares Pinto Pacavira 
Yuri Manuel Sebastião António 
Zulmira Agostinho Barros de Andrade Fortunato
Suzana do Rosário Cardoso Simão 
Zuzana Mateus João Paulo 

Ermelinda do Rosário Mateus de Matos 
Maria de Fátima Diogo dos Santos 
Zélia Job Garrido de Almeida Raul

Ana Daniela Mateus Pinto Gonçalves 
António Domingos  
Maura Deolinda da Costa Alfredo João 
Teresa Luís José Fernandes Quivienguele
Octávio Pinto Joaquim 

Ana Maria Mateus Alexandre
Ana Samira Dias dos Santos Gabriel  
Domingos Machado Quimbari
Domingos Pedronho da Silva 
Edvânia de Nazaré Bragança Ferreira 
Eliane Umbelina Manuel Paca Kiala
Estela Evelize da Rocha Correia de Oliveira Ferreira 
Luísa Francisco da Conceição 
Maria de Fátima Sungo Zau 
Maria Luísa Victor da Cruz 
Maria Inês da Conceição Manuel dos Santos 
Manuela Gomes Campos Major Tavares 
Maxingo Jeremias Muachicolo
Neide Maria Cristóvão Chamborim
Neusa de Fátima de Oliveira Feijó Teixeira 
Neusa de Fátima Filipe da Conceição 
Sofia Cláudia Viegas da Conceição  

Mário Nzonzo Pululo Kinfumu

Abílio Joaquim
Adão Pedro Domingos 
Aguinaldo João Cassamba 
Amélia da Costa 
António Miguel Bartolomeu
Aida Gregório Victor Monteiro Rocha 
Augusto Simão Cassule
Belvinda Domingos 
Cecília Vicomo Domingos 
Cristina Luís Graciano Cambulo
Deisa Marisa de Almeida Fernandes 
D´jamila Isabel Fernandes Cristóvão 
Esperança Augusto Fernandes Tavira 
Felizarda Imaculada Virgílio
Higino de Melo 
Irina Janice C. Rodrigues da Silveira
Isaac Assurreira Quissendo
Jandira Suraia Furtunato Machado 
José Oliveira da Costa
Ladislau Próspero da Costa 
Lucrécia Domingos Lopes da Silva 
Manuel Troco Caiesse
Mara Silvânia Rosário Vidigal
Marco Klisman Baptista da Silva 
Mariana Kisolokele Vita Simão
Miguel Luconge Cassamba 
Mungongo Caiessi Quinhentos 

Domingos Joaquim Miguel 
Rita João do Espírito Santos 

Sebastião João Manuel 

NÍVEL ACADEMICO

Licenciatura em Filosofia 
Licenciatura em Psicologia 
Licenciatura em Administração Pública 
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura em Língua e Administração
Licenciatura em Direito
Licenciatura em Direito
Licenciatura em Direito 
Licenciatura em Geografia Aplicada 
Licenciatura em Gestão de Empresa 
Licenciatura em Gestão e Administração Pública  
Licenciatura em Informação e Tecnologias 
Licenciatura em Ciências da Computação 
Licenciatura em Economia 
Licenciatura em Ciência da Informação 
Licenciatura em Relações Internacionais 
Licenciatura em Turismo
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura em Sociologia 
Licenciatura em Direito 
Licenciatura em Comunicação Social
Licenciatura em Economia e Gestão 
Licenciatura Engenharia Informático
Licenciatura em Direito 
Licenciatura em Direito 
Licenciatura em Matemática 
Licenciatura em Ciências da Computação 
Bacharel em Direito 
Licenciatura em Direito 
Licenciatura em Sociologia 
Licenciatura em Psicologia 
Licenciatura em Economia 

Licenciatura em Direito
Licenciatura em Sociologia 
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

Licenciatura em Serviço Social
Licenciatura em Serviço Social
Licenciatura em Serviço Social
Licenciatura em Serviço Social
Licenciatura em Serviço Social

Bacharel em Serviço Social 
Bacharel em Direito
Bacharel em Serviço Social
Bacharel em Economia e Gestão
Bacharel em Gestão
Bacharel em Sociologia 
Bacharel em Psicologia 
Bacharel em Ambiente e Gestão de Território
Bacharel em Direito
Bacharel em Gestão e Administração Pública
Bacharel em Psicologia 
Bacharel em Língua e Literaturas em Língua Francesa
Bacharel em Engenharia Informática 
Engenharia Informática 
Bacharel em Recursos Humanos 
Bacharel em Relações Internacionais 
Bacharel em Gestão de Recursos Humanos 

Bacharel em Economia 

12.ª Classe em Ciências Económicas Jurídicas
12ª Classe em Ciências Sociais 
12.ª Classe em Informática 
5º ano em Formação de Professores (12ª Classe) 
12ª Classe em Contabilidade e Gestão 
12.ª Classe em Ciências Sociais 
12.ª Classe em Electricidade 
12.ª Classe em Ciências Económicas Jurídicas 
12.ª Classe em Ciências Económica e Jurídicas 
12.ª Classe em Matemática e Física
12.ª Classe em Ciências Exactas 
12.ª Classe em Ciências Económicas Jurídicas
12.ª Classe em Administração Pública 
12.ª Classe em Ciências Económicas Jurídicas
12.ª Classe em  Ciências Físicas e Biológicas 
12.ª Classe em Ciências Físicas e Biológicas
12.ª Classe em Geografia e História
12.ª Classe Ciências Económicas Jurídicas  
12.ª Classe em Ciências Económicas Jurídicas  
12.ª Classe em Ciências Sociais 
12.ª Classe em Electricidade 
12.ª Classe em Manutenção Industrial  
12.ª Classe em Ciências Económicas Jurídicas  
12.ª Classe em Ciências Económicas Jurídicas  
12.ª Classe em Electricidade 
12.ª Classe Estatística e Planeamento 
12.ª Classe em Ciências Económicas Jurídicas

9.ª Classe 
8.ª Classe 

7.ª Classe

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Não Admitido 
Admitida
Não Admitida 
Admitida
Não Admitida  
Não Admitido
Admitida
Não Admitido
Não Admitido  
Não Admitida 
Não Admitido
Admitido 
Não Admitido  
Não Admitido 
Admitida 
Não Admitida 
Não Admitida
Admitida  
Admitida 
Não Admitida 
Não Admitida 
Não Admitido
Admitido  
Não admitida 
Admitida 
Admitida 
Não Admitido 
Não Admitida 
Não Admitido
Admitida 
Admitida 
Não Admitida 

Admitida
Admitida  
Admitida 

Não Admitida  
Admitido 
Não Admitida  
Admitida
Não Admitido 

Admitida 
Admitida
Admitido 
Não Admitido 
Admitida 
Admitida 
Admitida 
Admitida 
Não Admitida 
Admitida 
Não Admitida 
Admitida 
Admitido
Admitida 
Não Admitida 
Não admitida 
Não Admitida 

Admitido 

Admitido 
Admitido
Não Admitido 
Admitida 
Não Admitido 
Admitida 
Admitido 
Admitida
Não Admitida  
Admitida 
Admitida 
Não Admitida 
Não Admitida 
Admitida
Não Admitido
Não Admitida 
Admitido 
Não Admitida 
Admitido
Não Admitido 
Admitida 
Admitido 
Não Admitido 
Admitido
Não Admitida 
Não Admitido 
Admitido 

Admitido
Admitida

Admitido

CATEGORIA

Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 
Técnico Superior de 2.ª Classe 

Inspector Superior de 2.ª Classe 
Inspector Superior de 2.ª Classe 
Inspector Superior de 2.ª Classe 

Assistente Social de 2.ª Classe 
Assistente Social de 2.ª Classe 
Assistente Social de 2.ª Classe 
Assistente Social de 2.ª Classe 
Assistente Social de 2.ª Classe 

Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 
Técnico de 3.a Classe 

Inspector Técnico de 3.a Classe 

Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 
Técnico Médio de 3.a Classe 

Motorista de Pesado de 2.ª Classe 
Escriturária Dactilógrafo

Operário Qualificado de 2.ª Classe 

CARREIRA: INSPECTOR SUPERIOR DE 2.ª CLASSE

CARREIRA: ASSISTENTE SOCIAL

CARREIRA: TÉCNICO DE 3.ª CLASSE

CARREIRA: INSPECTOR TÉCNICO DE 3.ª CLASSE

CARREIRA: TÉCNICO MÉDIO DE 3.ª CLASSE 

CARREIRA ADMINISTRATIVA

CARREIRA: OPERÁRIA

(Continuação na Pg. 13)
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PUBLICIDADE

(700.048)

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS AO CONCURSO PÚBLICO DE ACESSO (PROMOÇÃO) /TÉCNICOS SUPE-
RIORES, TÉCNICOS MÉDIOS, ADMINISTRATIVOS MOTORISTAS E OPERÁRIOS DO REGIME GERAL E DO REGIME ESPECIAL

NOME

Luís António Francisco 
Paula Maria de Uime dos Santos 
Ernesto Luzolo
Isaac José Alfredo Neto 
Júlio Pinto Kufukila
Luísa Benvinda Calungo
Maria da Conceição Simão Machado Pereira Pinto
Maria E. Elias de Carvalho Casimiro
Núria Isabel Neto Bernardo 
Samuel Mandiango

Fernanda Mendes Tavares 
Josefa António Miguel Gomes 

Ana Cristina Braga 
Ana Madalena Rosário Cassoma Cadiete
Aíde Orlando Catumbira
Francisco João Coelho Lisboa
Judith dos Santos A.S. Andrade 
Luísa Margarida Domingos João 
Maria de Vanda Alexandre Gaspar 
Marquinhas Domingos Alexandre 
Nazaré Henriques Jerónimo 

Manuel António Januário 

Alexandre António Gomes 
Manuel João da Silva
Osvaldo Lourenço 

Carla Manuel de Oliveira Domingos

NÍVEL ACADÉMICO

Mestrado em Sociologia 
Mestrado em Sociologia 
Licenciatura em Contabilidade e Finanças 
Mestrado em Sociologia 
Licenciatura Relações Internacionais 
Licenciatura em Ciências da Educação 
Licenciatura em Economia 
Licenciatura em Economia
Licenciatura em Ciências Humanas 
Licenciatura em Ciências Políticas 

Bacharel em Contabilidade e Gestão 
Bacharel em Ciência Política 

12.ª Classe em Ciências Sociais
12.ª Classe em Ciências Exactas
12.ª Classe em Enfermagem
12.ª Classe em Contabilidade 
12.ª Classe em Ciências Sociais 
12.ª Classe em Ciências Económicas e Jurídicas 
12.ª Classe em Ciências Económicas e Jurídicas 
1.º Ano em Contabilidade Administração 
11.ª Classe em Jornalismo 

12.ª Classe em Educadores Sociais 

6.ª Classe 
8.ª Classe
8.ª Classe 
4.ª Classe 

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Não Admitida 

Não Admitida 

CATEGORIA

CARREIRA: TÉCNICA SUPERIOR

CARREIRA: TÉCNICO DE 3.ª CLASSE

CARREIRA: TÉCNICA MÉDIA  

CARREIRA: EDUCADOR

CARREIRA: ADMINISTRATIVA 

CARREIRA: AUXILIAR 

COMISSÃO DE JÚRI, em Luanda, aos 27 de Maio de 2019
O PRESIDENTE DO JÚRI

Celso Augusto Maria da Silva (500.692)
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A determinação, coesão defensiva e a eficiência ao
ataque deram à equipa do Wakanda FC, do bairro
Nelito Soares, em Luanda, a possibilidade de
representar Angola na fase final mundial do Torneio
Internacional de Futsal denominado “Neymar
Junior's Five”, a ter lugar no próximo dia 20 de Julho,
no Instituto Neymar Jr, na localidade de  Praia
Grande, em São Paulo, Brasil

Armindo Pereira

Na mais prestigiada prova
global de futebol salão pro-
movida pela Red Bull e apa-
drinhada pelo internacional
brasileiro do PSG, os ango-
lanos vão juntar-se aos re-
presentantes de 60 países,
num total de 600 jogadores.

Três anos depois, a equipa
constituída por Ronaldo
Adriano, João Josemar “Mah-
rez”, Reginaldo Rodrigues
“Mure”, Ednar dos Santos
“Nery Bá”, Ronaldo Adriano,
Leandro Azevedo “Leo Poc-
ker” e Flávio Morais “Alarcon”,
orientados tecnicamente por
João Agostinho, desalojaram
a equipa Fúria da Bola, que
durante dois anos foi domi-
nadora da prova em Luanda.

Na quadra de jogos Manuel
Berenguel, da Rádio Nacional
de Angola, os actuais cam-
peões começaram a desenhar
a sua trajectória depois de
terem eliminado, na meia-
final, os então detentores do
título, por 4-0, pondo fim
ao reinado dos Fúria, que
viram morrer na praia o so-
nho de chegar ao Brasil pelo
terceiro ano consecutivo.

Na final, encontrou a si-
milar do Estrela da Samba,
numa partida com sentido
único, onde os rapazes do
município do Rangel foram
superiores do primeiro ao
décimo minuto, com vitória
de cinco bolas sem resposta
e deste modo carimbaram a
presença no certame mundial.  

Cerca de 1700 jovens,
provenientes dos mais dis-
tintos  bairros da capital,
num leque de 250 forma-
ções, “discutiram” o tão al-
mejado troféu mas o mérito
recaiu para o Wakanda, pela
regularidade que patenteou
ao longo do torneio. 

Em 2017, a Fúria da Bola
conseguiu ficar no terceiro lu-
gar do pódio, feito que a turma
Wakanda promete tentar igua-
lar, de acordo com o seu capitão
Ednar dos Santos.

No final do torneio, em
declarações à imprensa, Bru-
no Banha, director da Red
Bull-Angola, felicitou os
campeões e fez um balanço
positivo do evento bem como
avançou algumas novidades
para a próxima temporada 

“Pelo número que esta
edição congregou o balanço

só pode ser positivo, foi fan-
tástico. Temos um novo ven-
cedor e isso é interessante
para o campeonato. Temos
perspectiva de no próximo
ano estendermos a compe-
tição para as outras províncias,
nomeadamente Benguela,
Huíla e Huambo”, revelou. 

Na edição passada, durante
a recepção das equipas, o di-
retor desportivo da Red Bull,
Johnny Hurtle, classificou o
evento como uma grande
celebração do futebol, e mos-
trou-se orgulhoso pelo nú-
mero record de participantes. 

“Significa muito. Foi ab-
solutamente fenomenal ter-
mos mais de 1.300 jogadores
inscritos e interessados no
evento, ter esse feedback de
tantos países e saber que eles
gostam. Nós não podemos
esquecer que eles são joga-
dores amadores, e para eles,
é a realização de um sonho,
um presente”.

O Red Bull Neymar Jr's
Five é um torneio 5×5 com
assinatura do craque Neymar
Jr. É uma competição di-
vertida, rápida e técnica,
onde existe apenas uma re-
gra especial: cada vez que

é marcado um golo, a equipa
adversária perde um jogador.
O objectivo é superar toda a
equipa adversária em menos
de 10 minutos.

O torneio deste ano é
composto por equipas de 5
a 7 jogadores, com idades
entre os 16 e 25 anos. Em
cada equipa é permitida a
presença de no máximo dois
jogadores com mais de 25
anos. A novidade para este

ano foi a introdução de uma
competição feminina para
além do torneio misto. 

Esta é uma competição
global onde os participantes
podem conquistar a opor-
tunidade de representar o
seu país e jogar contra as
melhores equipas de cada
um dos 60 países na Final
Mundial na cidade brasileira
de São Paulo, localidade de
Praia Grande. 

Em 2018, mais de 125 mil
jogadores de 62 países luta-
ram pelo sonho de se tornar
campeões mundiais. No final,
duas equipas atingiram a
glória máxima: Resenha 013,
equipa feminina brasileira,
e a masculina Deportivo Ma-
go, do México. Quatro meses
depois de lograrem o título,
os vencedores foram rece-
bidos pelo craque brasileiro,
em Paris. 

TORNEIO MUNDIAL “NEYMAR JUNIOR'S FIVE” 

Wakanda FC
carimba

passaporte 
para o Brasil

FUTSAL
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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

Bafana Bafana encaram Zebras em Durban

Os Bafana Bafana da África do Sul enfrentam hoje, às 15h00,
as Zebras do Botswana no Estádio Princess Magogo, na cidade
de Durban, em jogo dos quartos-de-final do torneio do Conselho
das Associações de Futebol da África Austral, denominado
Taça Cosafa.
Apesar dos sul-africanos assumirem o favoritismo porque
jogam no seu reduto e diante do seu público, os tswaneses
pretendem contrariarem os anfitriões com um triunfo para a
qualificação às meias-finais do torneio.
Na edição passada, os Bafana Bafana golearam os adversários,
por 3-0, no novo Estádio Peter Mokaba, na cidade de Polokwane,
África do Sul.
Com estes ingredientes e para chegar noutra fase da competição,
as Zebras pretendem desforrar-se do desaire anterior frente
a um opositor teoricamente favorita na qualificação e várias
vencedora da prova. 
Canal de TV: SuperSport Máximo 
Hora: 15h00
Estádio: Princess Magogo
Prova: Taça Cosafau 

Jogo da Alta-Roda

Baseado na história verídica de
Molly Bloom, uma esquiadora
Olímpica que, durante uma dé-
cada, organizou os jogos de poker
de alto risco mais exclusivos do
mundo, até se tornar num alvo
a abater pelo FBI.
Domingo - 04h40

Dias Quentes 
do Império

Rússia, década de 1920 - Um ca-
pitão e outros oficiais, prisioneiros
de guerra, aguardam que o seu
futuro seja decidido pelo Exército
Vermelho. Entretanto o capitão
sonha com a sua amada e ques-
tiona-se sobre a culpa da queda
do Império Russo...
Domingo - 05h55

Anastásia (V.O)

Os membros da família Romanov
morrem excepto a princesa Anastásia
e a Grande Duquesa Maria Feodo-
rovna. Dez anos mais tarde uma
orfã decide procurar a família.
Domingo - 11h40

24 Horas

Um esquadrão SWAT entra numa
corrida contra o tempo e tem
apenas 24 horas para deter um
perigoso terrorista, cujos planos
para destruir Los Angeles põem
em risco milhares de vidas.
Domingo - 11h

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  

Papillon        
Injustamente condenado à prisão per-
pétua numa colónia penal sem con-
dições, Papillon cria uma improvável
aliança com o Louis Dega. Sem nada
a perder num ambiente onde a lei do
mais forte é a que predomina, os dois
fazem um pacto: em troca de proteção
contra a violência de alguns prisioneiros,
Dega compromete-se a ajudar Papillon
no seu plano de evasão. Mas eles sabem
que qualquer tentativa de fuga será
punida com anos de solitária. Em alguns
casos, o castigo é ser levado para a
inexpugnável Ilha do Diabo, de onde
nunca ninguém conseguiu escapar
com vida. Determinado a fugir e sem
se deixar abater pelas condições brutais
em que se encontra detido, Papillon
vai tentando a fuga por diversas vezes,
em busca da liberdade que lhe fora
retirada. Juntamente com o seu novo
aliado irá planear e executar a mais
corajosa fuga alguma vez contada. 

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 

À Sombra do Mal   
O capitão de um barco de pesca des-
portiva, em dificuldades financeiras, vê
uma oportunidade de salvar o seu negócio
ao participar num esquema ilegal de
transporte de clandestinos. Mas ao fa-
zê-lo, fica à mercê da chantagem de um
advogado sem escrúpulos. 

Quinta-feira, às 22h00 no TVCine 2
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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.

Vida secreta dos nossos Bichos 2 
Estreia - 7 de Junho 
Actores: Patton Oswalt,
Eric Stonestreet, Kevin
Hart 
Ano: 2019 
Argumento: Brian Lynch 

Género: Animação 
Idade mínima: 
Realizador: Chris Re-
naud, Jonathan del Val 

Sinopse
O filme retrata a vida que
os nossos bichos levam
depois de sairmos dia-
riamente para o trabalho
ou para a escola. 
O fundador e CEO da Illu-
mination, Chris Meledan-
dri, e a sua colaboradora
de longa data, Janet Healy, irão produzir a sequela da comédia com
a melhor abertura de sempre de um filme original, animado ou não.

X-Men: 
Fénix Negra 
Estreia - 7 de Junho 
Actores:Sophie Turner,
Jennifer Lawrence, Ja-
mes McAvoy, Jessica
Chastain 
Ano: 2019 
Argumento: John Byrne 
Género: Acção,  Aven-
tura Realizador: Simon
Kinberg

Sinopse
Os X-Men enfrentam o
seu inimigo mais impla-
cável e poderoso: um de-
les, a própria Jean Grey.
Durante uma missão de
resgate no espaço, Jean
quase morre quando é
atingida por uma mis-
teriosa força cósmica.
Lutando com essa enti-
dade dentro de si, Jean
liberta os seus poderes
de maneiras que ela não
consegue compreender
nem controlar. 
Entrando numa espiral
descendente, e ferindo
aqueles que ela mais ama, Jean começa a desvendar o que
realmente mantém os X-Men juntos. Agora, com a família X-men
a desmoronar-se, estes devem encontrar uma forma de se unir
- não apenas para salvar a alma de Jean, mas para salvar o
próprio planeta de alienígenas que querem usar essa força e
apoderar-se da galáxia.

Filmes Estreia (Cinemax)

Selda canta Djavan 
Selda volta a pisar o palco da intimidade, depois do sucesso da primeira
edição, realizada a 1 de Março, para interpretar Djavan. A cantora será
acompanhada neste espectáculo no Rooftop Bar by Listen Sound pela
Carlos Praia Jazz Band e dará o seu toque em sucessos do alagoano
Djavan, como “Oceano”, “Azul”, “Um dia frio”, dentre outros. Selda é
dona de uma voz inconfundível que viaja musicalmente pela soul music,
afro jazz, blues, bossa nova e zouk Love. “Naquela Rua” “Morena de Cá”,
“Palavras Doces”, “Cantar Alegria”, “Reviravolta” e “Mufetes” são temas
do seu álbum de estreia “Morena de Cá”. Selda, distinguida como “Voz
Revelação” no Top Rádio Luanda em 2012, nasceu aos 4 de Julho de
1989, no Huambo, e passou a infância na cidade do Lubango e a juventude
em Luanda com uma curta passagem por Lisboa. o seu nome de registo
é Guiselda Tainara Salgueiro Portelinha, 

Sexta - feira e sábado
Rooftop Bar by Listen Sound  

Música

Como tem sido nos últimos anos, neste mês
acontece uma intensa programação virada
para as crianças. A jornada contempla a reali-
zação, de 3 a 7 de Junho, das 9 às 15 horas, no
átrio do Memorial, da Feira Infantil Manguxi,
assim como a oficina do contador de estórias
que se apresentará durante estes dias, a partir
das 10 horas. Na manhã do dia 4 de Junho,
será feita a apresentação e lançamento do livro
“Presentes contigo, contigo presente”. Um
outro momento aguardado é o encontro com
as escritoras que falarão dos seus livros: “O
menino Colombo”, de Zulinne Bumba, “A fada
Clodi”, de Marta Santos, “Dois Reis no Céu para
a Terra”, de Yola Castro, “Kambas para Sempre”,
de Celestina Fernandes, e “Magia de Natal” de
Cremilda de Lima, de 3 a 7 de Julho. Também
estão previstas a exibição de filmes infanto-
juvenis todas às terças e quintas do mês, com
duas sessões, sendo a primeira às 10 horas e
a segunda às 14 horas. 

Átrio do Memorial

Jornada Infantil 
no Memorial 

Espectáculos

Na próxima quinta-feira, às 19h:00, a
Ex-Liga Africana acolhe o espectáculo
Entre Sons & Palavras, uma produção
da Art Sem Letra, que terá como pro-
tagonistas Willi Ribeiro (poeta- spo-
ken-word), Dr. Beleza (músico-Jazz
Blues) e Orlando Capata (humorista-
stand up comedy). O evento está inter-
ligado à estética, pelo facto de ser
potencial do homem imprimir beleza
ou esforçar-se para materializar (ou
imaterializar) o que o inspira. O Entre
Sons & Palavras é um evento que exprime
a fusão entre três jovens com manifes-
tações artísticas diferentes num único
palco  que vai ver passar o melhor de
três mundos, Spoken Word,  Jazz Blues,
Stund up Comedy para o mundo todo. 
Quinta-feira,  às 19h:00,  
Ex-Liga Africana 

Entre Sons & Palavras 
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