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Divirta-se 25 de Agosto

Carneiro, 21/3 a 20/4
Tente não misturar os problemas
que lhe possam surgir, durante
estes dias, com a sua relação
sentimental.
Touro, 21/4 a 20/5 
Não opte por camuflar as dificul-
dades, adoptando um comporta-
mento de indiferença. 
Gémeos, 21/5 a 20/6
Aqueles que mantêm uma rela-
ção afectiva, forte e duradoura,
encontram, através da aproxima-
ção física, energias para “mover
montanhas”.
Caranguejo, 21/6 a 21/7
Os nativos deste signo devem,
durante este período, manter a
relação de forma bem próxima.
O afastamento físico, a ausência
de diálogo e a indiferença po-
dem criar barreiras difíceis
de transpor. 

Leão, 22/7 a 22/8
Esta semana deve caracterizar-
se, no aspecto amoroso, como
uma fase de grande aproximação.
A proximidade física é um bálsa-
mo que tem efeitos mágicos no
seu estado de espírito. 
Virgem, 23/8 a 22/9
Um pouco menos de frieza, na for-
ma como se relaciona com o seu
par, pode constituir uma boa aju-
da, no sentido de uma aproxima-
ção agradável.
Balança, 23/9 a 22/10 
Pode encontrar no amor e na sua
relação o equilíbrio que lhe falta e
que é motivado por algumas difi-
culdades surgidas noutros aspec-
tos e de uma forma muito especial
no profissional.
Escorpião, 23/10 a 21/11
A área sentimental é desfavorável
pelas suas preocupações e pela
incompreensão e intolerância. 

Sagitário, 22/11 a 21/12
As relações sentimentais para os
nativos deste signo, durante esta
semana, caracterizam-se pela ir-
regularidade. Evite conflitos. 
Capricórnio, 22/12 a 20/1
Alguma indiferença em relação
ao seu par pode desencadear
uma semana problemática. Per-
mita a aproximação física e tudo é
bem diferente. 
Aquário, 21/1 a 19/2 
Grandes dificuldades nas rela-
ções amorosas. O seu par necessi-
ta de mais atenção física e espiri-
tual. Tente manter uma atitude
dialogante e esclarecedora.
Peixes, 20/2 a 20/3 
As relações emocionais na área
sentimental podem ser afectadas
pelas dificuldades de gerir as
suas finanças. Tente inverter a
tendência e encontrar com o seu
par uma sinergia.

ANEDOTAS
A criança vai com os pais ao cemitério. No fim, o miúdo
diz ao pai: 
- Pai, podem enterrar duas pessoas na mesma campa? 
- Não, meu filho, enterram-se sempre as pessoas em
campas diferentes. 
- Mas eu vi... 
- Viste o quê? 
- Vi uma campa onde dizia “Aqui jaz um advogado e um
homem honesto”.

CURIOSIDADE
Rudolf Diesel
Rudolf Christian Karl Diesel viveu de 1858 a 1913 e foi um
engenheiro mecânico alemão, inventor do motor a diesel.
Era o segundo de três filhos de Theodor e Elise Diesel, imi-
grantes alemães (bávaros) em França. Diesel idealizou um
dos mais importantes sistemas mecânicos da história da hu-
manidade. Rudolf Diesel elaborou um motor a combustão
interna com pistões que explorava os efeitos de uma reacção
química, um fenómeno natural, que acontece quando o óleo
é injectado num recipiente com oxigénio, causando uma ex-
plosão ao misturar-se. Para conseguir controlar tal reacção e
movimentar uma máquina foi necessária uma infinidade de
outros inventos, como a bomba injectora, elaborar sistemas
de múltiplas engrenagens e outros acessórios controladores
para que a pressão actuasse precisamente na passagem do
êmbolo do pistão no ângulo de máxima compressão. Rudolf
Diesel registou a patente do seu motor em 23 de Fevereiro de
1897, desenvolvido para trabalhar com óleo de origem ve-
getal. Entretanto, em sua homenagem, foi dado ao produto
oleoso mais abundante obtido na primeira fase de refinação
do petróleo bruto o nome de diesel.

PASSATEMPO
Descubra as 7 diferenças
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Horóscopo

Zenza de Lucula é uma regedoria da comuna
de Tando Zinze, província de Cabinda, no
norte de Angola. A regedoria tem nove al-

deias e uma população de quatro mil habitantes.
Além de Tando Zinze, o município de Cabinda tem
ainda a comuna de Malembo. A população da cida-
de de Cabinda tem usos e costumes especiais, des-
de a forma de vestir e comer até aos rituais tradi-
cionais, principalmente o Chicumbe e as célebres
cerimónias dos Bakamas do Tchizo, um grupo ri-

tual tradicional que possibilita a interacção entre o
povo vivo e os espíritos ocultos dos deuses e dos
antepassados, assegurando assim a reconciliação
entre os mortos e os vivos.O Museu de Cabinda é
um dos maiores centros de pesquisa e colecta da
tradição oral cabindense. O museu expõe peças ar-
tesanais, tradições, usos e costumes da província.
A cidade tem também um centro cultural que de-
senvolve actividades nas áreas da música, dança,
artes cénicas e visuais.

Zenza de Lucula
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PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Acontece

CINEPLACE BELAS SHOPPING
Programação de 23 a 29/08/2013
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O Mascarilha

Caçadores das Sombras

Depois da Terra

Wolverine

Dá & Leva

Red 2 - Ainda Mais Perigosos

ACÇÃO 12

GÉNERO / IDADE
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SINOPSE
No ano 2159, existem dois tipos de
pessoas: os muito ricos, que vivem numa
estação espacial chamada Elysium, e os
restantes, que vivem numa arruinada e
superpovoada Terra. A Secretária de
Estado Delacourt vai tentar a todo o custo
preservar o tipo de vida luxuoso dos
cidadãos de Elysium, mas tal não impede
as pessoas da Terra de tentarem entrar,
utilizando para isso todos os meios ao seu
alcance. Max aceita participar numa
arriscada missão, que pode resultar na
igualdade destes mundos polarizados.
Elenco: Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto
Copley, Alice Braga, Wagner Moura, Diego
Luna, William Fichtner
Realização: Neill Blomkamp
País: EUA
Género: Acção, Drama
Censura: 12 anos 
Duração: 109 minutos.

DJ Kilamú é homenageado no próximo sábado, na Esplanada Magnólia, no Rangel, em
Luanda, pelos 14 anos de carreira como produtor e animador de festas. Denominada “Fes-
ta do Gueto”, a actividade vai contar com a animação de mais decantores nacionais, entre
os quais Phathar Mak, Bruno M, Noite e Dia, Dji Tafinha, Karina Santos. Os DJ João Lopes,
Havaiana, Nibox e Mila também participam da festa de Kilamú.

Esplanada Magnólia

Festa do Gueto 

F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Thomas Sean Connery, nascido em Edimburgo, a
25 de Agosto de 1930, é actor britânico, nascido na
Escócia. É famoso desde a década de 1960 pelo pa-
pel no cinema do agente secreto do MI6 britânico,
James Bond, criado pelo escritor Ian Fleming.
Nestes mais de 40 anos de estrelato, Connery cons-
truiu uma sólida carreira cinematográfica após dei-
xar a personagem de 007 em 1971, estrelando fil-
mes importantes e populares nos anos seguintes
como “O Homem que Queria Ser Rei”, “O Nome da
Rosa”, “Indiana Jones e a Última Cruzada”, “Os In-
tocáveis” e “Caçada ao Outubro Vermelho”. 

Thiago Motta Santon Olivares, nascido em São Ber-
nardo do Campo, Brasil, a 28 de Agosto de 1982, é um
futebolista ítalo-brasileiro que actua como médio. Ac-
tualmente, joga pela equipa do Paris Saint-Germain.

Anderson Luís de Souza, mais conhecido como Deco, São
Bernardo do Campo, a 27 de Agosto de 1977, é um futebo-
lista naturalizado português, nascido no Brasil, e que ac-
tua como meio campista. Actualmente, joga pela equipa
do Fluminense.

THIAGO MOTTA

DECO

SEAN
CONNERY

O rapper Kid MC apresenta sábado,
na Praça da Independência, em Luan-
da, a sua mais recente obra discográ-
fica, intitulada “Sombra”. O álbum,
cujo título é de um dos temas promo-
cionais juntamente com “O patrão
vem já”, traz um DVD e conta com as
participações vocais de Selda, Drunk
Master, N’Soki, Bob Da Rage Sense e
MCK. Os temas foram produzidos por
Boni Diferencial, Mad Contrário e
Conductor.

Praça da Independência
“Sombra” de Kid MC
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Comportamento

Arcângela Rodrigues

O
s luandenses estão pre-
parados para a estação
das chuvas que come-
çou oficialmente no dia
15 de Agosto. As roupas

frescas já foram tiradas das malas e
dos armários. O calor começa a
substituir as manhãs húmidas e
frias.  Graciete Gisleny, funcionária
pública, disse à reportagem do Jor-
nal de Angola que as suas compras
vão incidir em roupas adequadas
para o calor, com destaque para blu-
sas de alças, saias e calças leves.
Cristina Stianete, funcionária da
loja Brazuca, diz que devido ao
tempo quente as pessoas fazem
compras conforme as suas neces-
sidades e os preços estão de acor-
do com o bolso de todos.

Augusta Faria, estudante universi-
tária, prefere a estação de cacimbo
porque é a época em que as pessoas
estão bem vestidas. “A estação da
chuva cria muitas dificuldades por-
que não temos uma cidade prepara-
da para os grandes aguaceiros que
acabam por causar problemas nas
ruas e no trânsito”, afirmou.
A estudante universitária salien-
tou que os problemas mais fre-
quentes na estação da chuva são
“dificuldades em apanhar táxis e
outros transportes públicos, águas
paradas por falta de esgotos, palu-
dismo, engarrafamentos de trânsi-
to, doenças graves como a cólera”.
Augusta Faria concluiu que o stress
e a hipertensão arterial também são
frequentes nesta época, resultado
do calor e da agitação que se vive to-
dos os dias na capital. 

ACABOU O CACIMBO

Chuvas aumentam riscos de doenças devido às águas estagnadas

Novas colecções de roupa
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A moda
nas ruas
A vendedora ambulante Manucha
Pascoal vende roupas há mais de
dez anos nas ruas de Luanda. O seu
local preferido é a Mutamba, junto
à paragem de táxis. “Para o tempo
do calor já tenho roupas à disposi-
ção dos clientes”, afirmou.
Manucha Pascoal salientou que
vende roupas de acordo com cada
estação e não encontra dificuldades
no négocio, as vendas correm bem.

Saúde pública
A médica de Saúde Pública Filomena
Wilson disse que as enxurradas causa-
das pela chuva proporcionam condi-
ções favoráveis para o surgimento de
doenças, uma vez que a água carrega
lixo e outras substâncias onde se de-
senvolvem bactérias e vírus que po-
dem causar doenças graves. 
As  águas estagnadas, muito comuns
no tempo da chuva por falta de sanea-

mento básico, também são ambiente
propício ao aparecimento de bacté-
rias, vírus e os mosquitos causadores
da dengue e do paludismo.
Filomena Wilson explicou que as águas
das enxurradas carregam lama e lixo
para os rios. Depois essas águas são
consumidas pelas comunidades. Desta
forma surgem doenças como a cólera,
febre tifóide, conjuntivite e malária.

A médica de Saúde Pública salientou
que é preciso tomar medidas, como
informar a populacão para ter cuida-
do com os locais de risco, ferver a
àgua ou desinfectá-la com lixívia,
manter a casa limpa, conservar e la-
var os alimentos, eliminar todos os
lugares onde a água se acumula e o
uso de mosquiteiros. Filomena Wilson
disse ainda que devido ao calor, acon-

selha as pessoas a beberem muitos lí-
quidos e a usarem protectores solares
para a pele.
“O cuidado com a água e os alimen-
tos ingeridos sao essenciais para evi-
tar as doenças”, frisou a médica de
Saúde Pública.
Deixou um conselho: evitar contactos
com a lama e nunca beber água sem
saber como foi tratada.



MUQUECA DE CAMARÃO

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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A ervilha é uma planta da qual exis-
tem mais de 200 variedades e das
suas vagens são extraídos diversos
tipos de grãos. Nalgumas regiões é
costume utilizar os grãos e as va-
gens no alimento, quer na forma de
sopa (grãos ou vagem) ou como sa-
lada (grãos ou vagem), pois são
uma fonte de fibras. A planta cha-
ma-se ervilheira e tem a sua origem
na Ásia Central e na Europa. Produz
ervilhas ricas em vitaminas K1, C,
B1, A e B6. 

Existem dois tipos de grãos, o liso e o
rugoso. As ervilhas são alimento de
fácil digestão e podem ser conserva-
das secas ou enlatadas. A planta é
uma trepadeira de folhas compos-
tas terminadas em gavinhas.
A beterraba branca é uma hortaliça
que apresenta talos longos e firmes,
as folhas podem ser opacas ou bri-
lhantes na coloração verde ou aver-
melhada. Contém quantidades con-
sideráveis de vitamina A e vitamina
C. Mas contém ésteres do ácido
oxálico, o que pode prejudicar a ab-
sorção de cálcio pelos ossos. 

É muito apreciada na culinária e é
consumida em pizzas, na forma de
bolinhos fritos e, principalmente, é
consumida como ensopado junto
com batata cortada em pedaços e
temperada com alho frito em azeite.

Ervilha 
e beterraba

Dicas

Uma cebola, óleo de Palma qb, três tomates maduros, meio quilo de quiabos,
uma matira média, três dentes de alho, 200 gramas de abóbora, meia beringela 
gengibre, leite de coco, sal a gosto e dois quilos de camarão cru descascado.

MODO DE PREPARAR
Numa frigideira faz-se um estrugido de cebola pica-
da e óleo de palma. Depois da cebola estar aloirada,
juntam-se três tomates bem maduros, cortados aos
cubos, que se deixam a cozer durante dez minutos
em lume brando.Numa panela, cozem-se os quia-
bos, a matira (uma média) e abóbora. Para quem
gosta, meia beringela também fica bem. Depois dos
ingredientes estarem cozidos passam-se pelo ”pas-
se-vite”. A varinha mágica é a mais prática, mas não
lhe dá a mesma textura. Adicionar o gengibre e o lei-
te de coco. É então a altura de condimentar com sal,
qb. Depois de apurado o molho, colocam-se então
dois quilos de camarão cru descascado que não de-
vem ficar no fogo mais do que dez minutos.

RECE ITA

da SEMANA

Muqueca à angolana
MUQUECA é um prato de gastronomia baia-

na, mas com raízes em África, especialmen-
te em Angola. Foi adaptado pelo gastróno-

mo e jornalista Rodrigues Vaz, para quem a muque-
ca brasileira tem o inconveniente de ter “gosto ado-

cicado e acentuado sabor a coco que o torna algo en-
joativo, particularmente para as pessoas que não
gostam de comida agri-doce”. A variedade angolana
destaca a introdução do quiabo, legume de inusita-
das qualidades digestivas.



ANTÓNIO Costa Júnior, em-
presário na província de Ma-
lange, é general na reserva,

mas muito cedo se entregou à causa
da defesa da pátria, um caminho
que começou a trilhar por acaso,
pois no princípio, “não sabia que es-
tava a contribuir para uma causa.”
Um episódio marcante na sua me-
mória e muitas vezes relembrado foi
a viagem efectuada com o seu pai,
Costa Gabriel, ao Zaire, hoje Repú-
blica Democrática do Congo, na dé-

cada dos anos 60. Fugiam da perse-
guição da PIDE/DGS por causa da
ligação do seu pai ao MPLA.
António Júnior transportou manti-
mentos para os guerrilheiros do
MPLA sem saber. “Só sei que levava
um saco com sapatos. Descobri de-
pois que afinal tinham diamantes
dentro, foram comercializados e
serviram de apoio logístico para os
guerrilheiros do MPLA”.
António Costa serviu durante mui-
tos anos em várias frentes de bata-
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Perfil

Disse que anda muito
zangado com juventude de
hoje, porquê?
Ora bem, os jovens de hoje têm
muitos problemas. Eles são
muito imediatistas, não gostam
de esperar. Tudo na vida exige
paciência. As coisas não podem
ser feitas todas ao mesmo
tempo e isto não pode constituir
motivo de desespero a tal ponto
de se entregarem ao álcool
como assistimos nos dias que
hoje correm.

Há muitos desvios em função
disso?
Muitos. Há jovens a perder a
vida. Antes dizia-se que morrer
era com a idade mais ou menos
avançada. Agora não. Os
jovens perdem noites e isso trás
consequências na vida.
Consomem todo o tipo de
bebidas que lhes aparecem.
Hoje aparecem por aí bebidas
que não conhecemos a sua
origem, mas para os jovens
tudo anda bem, não é justo.

Há uma saída para isso?
Há sim. O governo deve criar
políticas e impor regras. A
bebida não deve ser publicitada
da forma como vemos hoje. Em
qualquer esquina por onde
passamos, deparamo-nos com
esta triste realidade, jovens
sentados à volta de grades de
cerveja ou outro tipo de bebida
a consumirem a qualquer hora
do dia. Assim não.

O seu grupo empresarial
tem alguma solução?
Procuramos sempre interagir
com a juventude para fazer
sentir que as coisas obedecem a
regras, todos nós vivemos
enormes dificuldades, nenhum
homem pode dizer que a sua
vida é brilhante ou que nunca
tenha passado por alguma
dificuldade. Porém, o impor-
tante mesmo é saber esperar.

ANTÓNIO COSTA 

Francisco Curihingana   à conversa com António Júnior
RESPONDE

Aconteceu COMIGO

O empresário
que foi guerreiro 
e hoje trabalha
para os jovens

Depois da morte do meu pai, depa-
rei-me com muitas situações negati-
vas. Ainda vivia o ambiente da morte
de meu pai quando perdemos o Ho-
tel Angola, actualmente Hotel Regi-
na. Mas está tudo bem comigo, estou
empenhado no trabalho e a compar-
ticipar em tarefas que auxiliem o go-
verno na solução dos problemas que
afectam as populações. A morte de
meu pai tocou-me muito. 

lha. Passou pela França e prestou
trabalhos no Consulado de Paris na-
quele país europeu.
O general na reserva dedica parte do
seu tempo à actividade empresarial,
gerindo a António Costa Limitada e
ajudando a família, pois em virtude
da morte do pai, teve de assumir
muito cedo a responsabilidade pe-
los irmãos menores.
Nascido na província da Lunda-
Norte, na comuna de Camaxilo,
município de Caungula, António
Júnior escolheu Malange para re-
sidir e onde começou a sua forma-
ção académica.
“Compreendi, desde muito cedo,
que a vida só tinha significado en-
tregando-me ao trabalho”, funda-
mento que tem servido para marcar
passos no mundo empresarial.
A par da actividade comercial, Antó-
nio Júnior dedica-se, também, à ac-
tividade religiosa e sob seu patrocí-
nio foram erguidos, na cidade de
Malange, dois templos para servir
os crentes da Igreja Evangélica dos
Irmãos em Angola, nos bairros da
Canâmbua e da Vila Matilde.
António Costa vem realizando ac-
ções filantrópicas. Realiza ainda ac-
ções de sensibilização à juventude
no sentido da sua inserção em acti-
vidades socialmente úteis com a
programação de actividades des-
portivas e culturais.
Dado o seu empenho nesta área,
muitos grupos musicais locais e ar-
tistas individuais de Luanda bene-
ficiaram do apoio da empresa An-
tónio Costa Limitada para a grava-
ção dos discos.
Na qualidade de empreendedor
procura sempre interagir com a ju-
ventude e ajuda na descoberta de
bons caminhos, pois, “nos tempos
que correm, os jovens são os prin-
cipais alvos do mal, até parece
uma praga. Os nossos jovens hoje
consomem muito álcool. É neces-
sário muito trabalho.”
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Acontece nas

NOVELAS

GLOBO 19h00
Sangue Bom 

Amora 
incendiária

Media A semana de 25 a 31 de Agosto de 2013

TVC 2
DOMINGO, 16H15

TVC 4
DOMINGO, 08H05

Um porteiro prestes a entrar na reforma convence
uma dedicada mas descontente executiva a ajudá-lo
num plano para roubar diamantes à empresa onde
ambos trabalham. Juntos planeiam o crime perfeito:
um roubo audacioso na firma que os menosprezou.

Marta tem 13 anos e regressa com a família ao sul
profundo italiano, à cidade onde nasceu. Marta co-
meça a frequentar a preparação para o crisma, onde
encontra Don Mário, um padre azafamado e distan-
te e a catequista Santa.

Estratégia Brilhante

Corpo Celeste

Bento surpreende-se com a mudança de Amora e fica
perturbado na sua presença. Bento considera reatar com
Amora. Amora acerta os detalhes com Tábata sobre o
falso bazar beneficente. Amora vai atrás de Bento, en-
contra-o acordado e decide atear fogo à Toca do Saci pa-
ra incriminar Fabinho. Amora faz-se de vítima e culpa
Malu pelo que aconteceu na Toca do Saci. 

GLOBO 18h15
Saramandaia

Gibão 
leva um tiro 

GLOBO 20h00
Amor à Vida

Paulinha 
foi salva 

Alejandra, Paulinha e Ninho conseguem em-
barcar para o Peru sem problemas. Ninho exige
que Paloma o encontre no Peru. Félix pede um
empréstimo no banco para pagar  aAlejandra.
Paloma e Bruno chegam ao Peru separados.
Paulinha deixou uma pista para ser encontrada.
Alejandra ameaça atirar Paulinha a um precipí-
cio, mas Bruno e Paloma resgatam a menina. 

GLOBO 9h30
Malhação

Anita 
pede
socorro

Martin não sabe como salvar Anita. Ben vê a mo-
ta de Martin parada na estrada e entra na mata à
procura de Anita. Martin cai pelo barranco ao
tentar ajudar Anita. Ben ouve o pedido de socor-
ro de Anita. Ben encontra Anita e Martin. Ben
consegue soltar Anita e pede para ela pular para
sair do barranco. Anita consegue sair com a aju-
da de Bem.
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TVC1
DOMINGO, 10H00

Shabazz Aladeen é
um dos mais ex-
cêntricos 
e egocêntricos di-
tadores que o
mundo alguma vez
viu. Depois
de escapar a uma
tentativa 
de assassinato,
Aladeen está 
sozinho e sem 
dinheiro nas ruas
de Nova Iorque.

Televisão

O Ditador

Gibão leva um tiro e pede ao irmão para levá-lo a casa.
Leocádia tenta convencer Gibão a ir para o hospital.
Marcina desespera-se ao saber que o seu namorado le-
vou um tiro. Gibão permite que Rochinha entre no
quarto para ajudá-lo. Fifi conta a Dona Redonda e Apa-
radeira que Gibão está à beira da morte. Rochinha ga-
rante a Gibão que não conta seu segredo a ninguém. 

A agência noticiosa angolana ANGOP lançou experi-
mentalmente o seu novo portal. Até Outubro, mês em que
o órgão de informação comemora mais um aniversário,
vai ser afinado. Mas pelo que mostra aos utilizadores,
tem grande nível e mostra uma grande diversificação.

A principal inovação do portal está na sua dimensão
multimédia. A partir de Outubro os utilizadores e clien-
tes vão ter acesso a conteúdos áudio, vídeo e às redes so-
ciais. Para os interessados, deixamos o endereço elec-
trónico: http://www.portalangop.co.ao. 

Outra inovação que merece destaque está na impor-
tância dada ao noticiário das províncias. As delegações
provinciais da ANGOP vão passar a ter um espaço privi-
legiado para dar mais visibilidade ao que se passa nas
províncias, sobretudo nas áreas social e económica. Até

ao próximo dia 30 de Outubro, data do aniversário da
agência noticiosa nacional, o novo portal fica acessível
ao público em todas as suas dimensões. Mas nesta fase
já vimos o suficiente para concluir que se trata de uma
inovação importante, que coloca a ANGOP num pata-
mar de excelência, acompanhando assim a dinâmica da
reconstrução e modernização nacional.

Mas temos um reparo a fazer aos responsáveis do no-
vo portal. Os jornais têm dificuldades para usar os con-
teúdos, porque é difícil copiar os textos na íntegra, sem
as ligações e imagens que os acompanham. Como a
agência noticiosa é uma ferramenta importante para os
jornais nacionais e de todo o mundo que queiram divul-
gar conteúdos sobre Angola, esperamos correcções nes-
sa área que facilitem o fornecimento de notícias.

O novo portal da Angop
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