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Divirta-se 19 de Outubro

ANEDOTAS
Na escola
O professor levanta uma folha e pergunta aos alunos:
- Se eu dividir esta folha de papel em quadro pedaços, com o
que eu fico? 
- Quatro quartos, professor -responde um aluno.
- E se eu dividir em cem pedaços?
- Papel picado, professor -responde outro.

CURIOSIDADE
Franco Nero
Franco Spartanero, mais conhecido por Franco Nero, nasci-
do em Reggio Emilia, na Itália, a 23 de Novembro de 1941,
é actor e tornou-se mundialmente famoso pelo papel de
destaque interpretado no filme "Django", de 1966, um clás-
sico do western de produ-
ção ítalo-espanhola. Par-
ticipou ainda em filmes
como "A virgem e o ciga-
no", 1970, "Comando 10
de Navarone", 1978,
"Ninja - A Máquina Assas-
sina", 1981, e "Duro de
Matar - 2", 1990. Franco
Nero já actuou em quase
150 filmes. A sua mais re-
cente aparição em filmes
foi em "Django Livre", diri-
gido por Quentin Tarantino, lançado em 2012. Neste filme,
Nero aparece numa cena ao lado de Leonardo Di Caprio, in-
terpretando Amerigo Vassepi.. 

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças
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A
agricultura e a caça são as principais activida-
des das populações do município de Pango
Aluquém, localizado a 110 quilómetros de
Caxito, Dande, sede provincial do Bengo. O

município de Pango Aluquém ocupa uma extensão
de 2.754 km², tem uma população estimada em cer-

ca de dez mil habitantes e tem estado a ser alvo da
atenção do Executivo no âmbito do programa de
combate à pobreza. É limitado a norte pelo município
dos Dembos, a este pelos municípios de Bula Atum-
ba e Gonguembo, a sul pelos municípios de Golungo
Alto e Cambambe e a oeste pelo município do Dande. 

Agricultura e caça no Pango

Carneiro
O entendimento com o par é
uma realidade. Não deixe de
aproveitar este período tão
favorecido para consolidar a
relação amorosa. Alguma
tentação para criar problemas
relacionados com ciúmes deve
ser evitada por si a todo o
custo. Caso contrário, pode ser
confrontado com uma situação
complicada.

Touro
Período crítico em que a mente
deve funcionar de uma forma
muito racional. Não exija, nem
de si, nem do seu par, mais do
que está ao vosso alcance.
Posições extremadas podem
levar à ruptura.

Gémeos
O aspecto sentimental pode ser
marcante durante este período.
Não hesite em demonstrar o
seu sentimento e verifique que
uma boa e saudável união
contribui de uma forma
marcante para que os outros
aspectos sejam encarados com
mais coragem e objectividade.

Caranguejo
Grande aproximação do casal,
ternura e manifestações
amorosas contribuem
largamente para uma semana
feliz. O diálogo aberto é a

opção aconselhável para esta
semana de forma a esclarecer
pequenos problemas antigos.

Leão
Possíveis, mas nulas tentativas de
estragar a relação podem
verificar-se. Uma boa altura para
o início de novas relações para
quem não tenha um parceiro.

Virgem
Mantenha bem presente que
uma relação é construída a
dois e os silêncios não
contribuem em nada para a
estabilidade da relação. Não
deve escutar as tentativas de
terceiros no sentido de
desestabilizar a sua relação.

Balança
Dê oportunidade e tempo ao
seu par para que possa falar
acerca do que lhe vai na alma.
Uma relação saudável depende
em boa parte, ou totalmente,
da forma como o casal vive os
problemas que o afectam.

Escorpião
O entendimento com o seu par
é absoluto e através de um
relacionamento inteligente vivem
uma semana muito agradável.
Alguma tendência para o ciúme,
caso se manifeste pelo lado
feminino, contribui de uma
forma positiva para tornar este
período ainda mais aliciante.

Sagitário
O amor é para si uma
necessidade fundamental.
Aproxime-se do seu par sem
desconfiança nem receio. Os
astros favorecem as ligações
amorosas baseadas na
sinceridade e na abertura.

Capricórnio
A tolerância no
relacionamento é importante.
Ambos têm necessidades e
carências. Assim, não se
coloque em primeiro lugar
nem pretenda ser o dono da
razão. Um bom e saudável
diálogo pode resolver esta
questão pela positiva.

Aquário
Use o diálogo como forma de
entendimento. As discussões
motivadas pelo ciúme não
devem ser alimentadas pelo
casal. Não é uma semana
muito favorecida para se
iniciarem relações amorosas.

Peixes
Uma maior aproximação do
seu par, a comunhão das
coisas boas e das
desagradáveis servem para
consolidar e fortalecer a sua
relação. Assim, não guarde
para si problemas que
divididos entre os dois tornam-
se mais fáceis de suportar. 

Horóscopo
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PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
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CINEPLACE BELAS SHOPPING
Programação de  17 a 23/10/2014
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The Equalizer: Sem Misericórdia

Os Mercenários 3

7º Anão - O Pequeno Herói

Matem o Mensageiro

Lucy

Drácula - A História Desconhecida
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

O quarto disco da banda Versáteis, intitulado “As nossas Quetas”, é vendido e autografado
hoje, a partir das 8h00, na Praça da Independência, em Luanda. Com 13 temas, foi gravado
na Chicoty Produções, em Luanda, e misturado em Portugal. De acordo com o director artísti-
co da banda, Nono Catete, os temas do disco foram produzidos, na sua maioria, com uma ba-
se acústica, para corresponder às exigências e acompanhar a dinâmica do mercado, do qual
resulta um trabalho mais original.

Praça da Independência

Wayne Mark Rooney,
nascido em Liverpool, In-
glaterra, a 24 de Outu-
bro de 1985, é futebolis-
ta da equipa inglesa do
Manchester United e da
selecção inglesa. 

SINOPSE
No filme "O Juiz", Robert Downey Jr. é Hank
Palmer, um advogado de sucesso da grande
cidade, que retorna à sua casa de infância, onde o
seu pai, um juiz de referência (Duvall), é suspeito
de assassinato. Durante este processo de procura
da verdade, Hank reencontra também o elo de
ligação perdido há muito com a família. 

Elenco: Robert Downey Jr., Vera Farmiga, Leighton
Meester, Billy Bob Thornton, Vincent D´Onofrio,
Dax Shepard, Robert Duvall, David Krumholtz

Direcção: David Dobkin

Evander Holyfield, nascido em
Atmore, Escambia, Alabama,
Estados Unidos, a 19 de Outu-
bro de 1962, é um pugilista
pentacampeão mundial dos
pesos pesados. Aos 14 anos de
idade, Evander Holyfield ven-
ceu um torneio de boxe na
Geórgia. Graduou-se em
1979, na Fulton High School,
em Atlanta.

HOLYFIELD

ROONEY

Calvin Cordozar Broadus
Jr., nascido em Long Beach,
uma cidade do Estado da

Califórnia, Estados Unidos,
a 20 de Outubro de 1970,

conhecido pelos nomes ar-
tísticos Snoop Doggy Dogg,
Snoop Dogg, Snoop Lion, ou

Snoopzilla, é um rapper,
compositor e actor. Snoop já
vendeu mais de 30 milhões

de álbuns pelo mundo.

SNOOP DOGGY DOGG

Londres

S.03 acção 16

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

“O JUIZ”

Trabalhos produzidos pelo
fotógrafo angolano Edson
Chagas estão expostos
desde quinta-feira, em
Londres, na Feira
Internacional de Arte
Contemporânea, ao lado
de criações de mais cem
artistas de 27 galerias. A
Fundação Sindika Dokolo
também faz parte da feira,
com encerramento
marcado para hoje.

Arte Contemporânea

“As nossas
Quetas”
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Lazer

Textos: Béu Pombal

ILHA DO CABO E MORRO DOS VEADOS

Os banhistas habituais das praias
da Ilha do Cabo, sobretudo na zona
vulgarmente conhecida por Ponto Fi-
nal, tiveram que encontrar alternati-
vas em função da construção naquele
local, há já algum tempo, de várias
infra-estruturas. Do lado oposto à
contra-costa, os acessos à área reser-
vada aos banhistas estão vedados.
Ao invés do que se verificava até há
pouco tempo, já não é possível che-
gar até à praia de automóvel, porque
as estradas estão em obras. 
A reportagem do Jornal de Angola
irrompeu as barreiras e chegou a
pé até ao lugar onde frequentemen-
te se verificava a concentração de
banhistas. O cenário dado a obser-
var, através das tabelas de anúncio
de obras e de alguns esqueletos já
erguidos, leva a depreender que es-
tão a ser construídos empreendi-
mentos ligados aos ramos de hote-
laria e comércio e outras áreas de
lazer e entretenimento.

Uma fonte ligada ao empreiteiro,
disse que a primeira fase das obras
termina no final deste ano, altura em
que o lugar está aberto para a utiliza-
ção das praias. 
“Tudo indica que até fim de De-
zembro podemos abrir os caminhos
de acesso à praia, pois nesta altura
temos já concluído os trabalhos nas
estradas”, informou a fonte. 
Ainda no “ponto-final”, do lado da
contra-costa, o panorama é algo dife-
rente. Embora uma larga extensão es-
teja reservada a trabalhos de constru-
ção de infra-estruturas, há um espaço
disponível para os banhistas, mas é
exíguo para albergar a multidão que
acorre ao local aos fins-de-semana. 
Pronta para dar um mergulho, esta-
va Carla Neto, que aproveitava a tar-
de de sol para relaxar, em véspera de
uma prova na faculdade.
“Sempre gostei do lugar. Mas,

agora que o espaço para o banho es-
tá reduzido, só nos dias de semana
estou por cá, porque aos sábados e
domingos, pelos vistos, não há lu-

gar para mais ninguém, vai reben-
tar pelas costuras”, vaticinou Carla.

Morro dos Veados

Na praia do Morro dos Veados,
situada à saída da zona Sul da cida-
de de Luanda, o cenário é o mes-
mo. Aquela localidade sempre re-
gistou um número relevante de ba-
nhistas. Mas nos últimos dias aco-
lhe mais pessoas que vão desfrutar
dos comes-e-bebes.
Os trabalhos do novo corredor de
transporte marítimo e terrestre, que li-
ga o centro da cidade à zona sul, leva-
ram à proibição de grande parte da
área reservada aos banhistas.
A praia do Morro dos Veados, en-

cantadora pelas rochas exóticas e pa-
norama esplêndido que a cerca, é fre-
quentada por largos milhares de cida-
dãos da urbe capital. 
Como alternativa, muitos dos seus
frequentadores vêem-se obrigados a
caminhar mais, para além da localida-
de do Ramiro, onde, sem constrangi-

mentos, saciam o prazer de mergu-
lhar na água cristalina do mar. 

Novos empreendimentos 
são bem-vindos

“Não estou aborrecido com a inter-
dição de alguns lugares nesta praia,
apesar de, às vezes, na companhia de
amigos, ter que ir mergulhar muito
além do Ramiro, pois estou conscien-
te que nos próximos tempos temos
boas infra-estruturas e melhores con-
dições junto destas praias. É muito
vantajoso para todos,” disse Cândido
Almeida, um jovem que abordámos
no Morro dos Veados.
Acompanhado de filhos e da espo-
sa, João Novais, um frequentador as-
síduo da praia do Morro dos Veados,
também aplaude as obras no local,
na expectativa de desfrutar da mais-
valia que elas possam proporcionar.
“Apesar da limitação em termos de
espaço, existe a esperança de dias
melhores. Estas praias vão estar bem
servidas”, frisou. 

Banhistas anseiam 
por mais e melhores espaços
Conclusão das obras nas praias é aguardada com grande expectativa
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Na maior parte dos casos vão em
busca de beleza física e rosto encan-
tador. Com o tempo descobrem que a
medicina estética tem muito mais pa-
ra oferecer, e que a alimentação re-
grada acaba por seu um forte ingre-
diente na simbiose elegância e saú-
de. São histórias, de mulheres e ho-
mens preocupados com o corpo ou o
rosto que exibem. Num conjunto de
soluções disponíveis no mercado na-
cional, sobressai o Centro Médico de
Nutrição e Medicina Estética, vulgo
“Máxima Estética”.
Aos 35 anos, Patrícia Oliveira tem

razões para não deixar fugir a ale-
gria no rosto e manter a auto-estima
sempre em alta. Cliente habitual do
Centro Médico de Nutrição e Medi-
cina Estética “Máxima Estética” ex-
plica que, o que à partida seria para
ela um simples tratamento de rosto
simbolizou a sua relação com o cen-
tro. Foi há quatro anos, e o facto de
o centro ter agregado várias espe-
cialidades de medicina estética di-
tou a sua escolha. “Vivemos num
país com um clima bastante agreste e
na época necessitava de ter alguns
cuidados com o rosto. O profissiona-
lismo e a simpatia dos profissionais
também ajudaram”, realçou.
Patrícia Oliveira acredita que a op-

ção feita por si, pode ter-lhe livrado
de males maiores. Numa consulta de
rotina lhe foi diagnosticado um pro-
blema de tiróide, o que a obrigou a
ter um acompanhamento rigoroso
por parte dos especialistas médicos
da “Máxima Estética”. Uma vez de
duas em duas semanas, Patrícia Oli-
veira tem tratamento marcado e os
resultados são visíveis. Garante sem
pestanejar que leva uma vida pauta-
da pela elegância, saúde e bem-estar.
“Já passei por inúmeros tratamen-

tos aqui no centro que fizeram de mim
uma pessoa mais sociável, mas o que
fiz à base de proteínas para balancear
a dieta foi o incrível”, mencionou.
A curiosidade em saber o que co-

mer para manter o corpo saudável e a
mente sã levou, por seu lado, Rosa
Cavinda a recorrer aos serviços de
nutrição da “Máxima Estética”.
Sem disfarçar a simpatia, conta que

o tratamento mudou radicalmente a
sua forma de estar na vida. Lembra
com tristeza que tamanha era a ver-
gonha que tinha do seu corpo que se
recusava a ir à praia e frequentar lo-
cais públicos, tais como restaurantes.
Rosa Cavinda refere que teve de fa-
zer pela vida para reduzir a gordura
no seu corpo. Embora agradeça o
profissionalismo aquando do trata-
mento de rejuvenescimento corporal
e facial a que se submeteu no Centro
Médico de Nutrição e Medicina Esté-
tica “Máxima Estética”, Rosa Cavin-
da realça que “a minha força de von-
tade em mudar foi fundamental para
perder 20 quilos em pouco tempo”. O

motivo da relação de Esmeralda Sou-
sa com a “Máxima Estética” atende
pelo nome de acne, doença da pele
que resulta da formação de espinhos,
cravos e lesões inflamadas no rosto.
Quando a abordamos Esmeralda

Sousa estava cansada por mais uma
sessão de tratamento, mas muito gra-
ta por registar melhorias no seu ros-
to, decorridos que são três meses
desde o início do tratamento.
“As estatísticas mundiais indicam

que a acne está na lista das princi-
pais causas de suicídio entre jo-
vens. O nosso tratamento completo
dura em média seis meses”, garan-
tiu Máxima Rodríguez, gestora da
“Máxima Estética”.

Alimentação e nutrição

Inaugurado em 2010, o Centro Mé-
dico de Nutrição e Medicina Estética
“Máxima Estética” oferece, entre ou-
tras, as especialidades médicas de
nutrição, medicina estética, cirurgia
estética, dermatologia, podologia,
endocrinologia, ortopedia, angiolo-
gia e ginecologia.
A gestora do centro, Máxima Ro-

dríguez, revela que o crescente nú-
mero de pacientes com enfermida-
des derivadas da alimentação desre-
grada, como seja, a obesidade, gas-
trite, hiper-tensão e diabetes, motiva-
ram a criação do centro e destaca que
a abertura dos serviços foi bem aco-
lhida pelo público”. “Desde que abri-
mos as portas, as nossas consultas de

nutrição e de medicina estética têm
tido muita adesão tanto de mulheres
como de homens”, disse.
Máxima Rodríguez considera que

existe maior preocupação das pes-
soas com a alimentação e realça que
doenças que derivam do aumento
descontrolado de peso, como a celuli-
te, estria e transtorno de ortopedia
merecem atenção redobrada.
Além de enumerar o atendimento

médio diário de 50 pessoas, a tam-
bém nutricionista e master em medi-
cina estética menciona que a disponi-
bilidade de ajuda estética integrada
faz do centro uma referência.
“Geralmente, as pessoas vêem aqui

para emagrecer, mas com o tempo fi-
cam encantadas com todo um mundo
de nutrição e estética e tornam-se
clientes assíduos”, realçou.

Homens e beleza corporal 

Dados recolhidos do centro “Máxi-
ma Estética”, apontam as mulheres
na faixa etária dos 30 aos 50 anos
como as maiores frequentadoras
dos serviços que são prestados. Má-
xima Rodríguez adverte que o nú-
mero de homens em busca de me-
lhorias na beleza corporal e facial
tem vindo a aumentar.
“De algum tempo a esta parte o ho-

mem angolano ganhou o gosto pela
vaidade e cresceu o número de pro-
cura do lado masculino”, destacou.
Vários são os exemplos práticos.

Pacientes há que chegam com múlti-

plas enfermidades de estética e não
só. E, mesmo depois da cura não de-
sistem porque se sentem valorizados
com a mudança. “A nossa preocupa-
ção é rebuscar as características de
cada paciente, proporcionar o bem-
estar e devolver a auto-estima”, asse-
gurou Máxima Rodríguez.

Padrão internacional 

Apesar de prestar serviços de esté-
tica equiparados a uma clínica de alto
padrão internacional, a nutricionista
Máxima Rodríguez, faz questão de
denominar o “Máxima Estética” de
centro. Adianta que nos próximos
tempos a instituição pode evoluir pa-
ra clínica médica ambulatória. A do-
cumentação para o efeito está quase
pronta para dar entrada nas institui-
ções afins do Ministério da Saúde.
A nutricionista fala com satisfação

incontida da geriatria, especialidade
médica pouco conhecida em Angola,
e que trata da saúde de pessoas aci-
ma dos 60 anos. “É comum o idoso
ser atendido por vários especialis-
tas médicos. Connosco é diferente,
porque temos médicos preparados
para atender todas as enfermidades
dos mais velhos”, disse.
Para manter a instituição em fun-

cionamento, Máxima Rodriguez in-
forma que conta com os préstimos de
seis médicos, dois enfermeiros, dois
esteticistas, um técnico de laborató-
rio, um técnico de farmácia e meia
dúzia de pessoal auxiliar.

MEDICINA ESTÉTICA 

Centro “Máxima Estética” 
uma referência em beleza e bem-estar 



Milk-shake de morango

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer

34 Fim-de-Semana Domingo, 19 de Outubro de 2014

A folha 
de louro
As folhas de louro são caracteriza-
das pelo seu sabor e aroma típicos
que lhe conferem grande utilidade
para a cozinha, no preparo de va-
riados pratos, e para a medicina tra-
dicional no tratamento de doenças
do trato digestivo, inflamações no
fígado, cólicas menstruais, infec-
ções nos ouvidos, infecções na pele,
dor de cabeça, gases e reumatis-
mos, entre outras.

Alho 
Alho é comestível e usado tanto co-
mo tempero como para fins medici-
nais. Na culinária pode ser utilizado
de diversas formas, cru, refogado,
picado, em rodelas, conforme os
gostos que são pouco unânimes. O
hálito característico e geralmente
considerado desagradável pode ser
minimizado se for consumida tam-
bém salsa fresca.

Dicas

2 ou 3 bolas de sorvete de morango 

1 copo de leite gelado 

cobertura pronta sabor morango
3 morangos

Decore um copo grande com a cobertura
de morango, tendo o cuidado de derra-
mar o fio de cobertura pelas laterais do
copo e não somente no fundo. Bata o lei-
te, o sorvete e os morangos no liquidifica-
dor durante um minuto e, de seguida,
despeje a mistura batida no copo decora-
do. Pode enfeitar com um morango. 

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Milk-shake
Milk-shake ou batido é uma bebida à base de leite e al-
gum outro alimento, normalmente fruta e sorvete. Po-
de ser adoçado com açúcar, mel ou leite condensado.
Não se costuma adoçar o milk-shake, pois geralmen-
te usa-se sorvete ou creme de baunilha, morango ou
chocolate para prepará-lo, além de coberturas de vá-
rios sabores. Nada impede que se misturem vários ali-
mentos ou mesmo que se coloque gelo, quando se
quer o batido gelado. É uma bebida bastante popular
no pequeno-almoço em algumas regiões, em especial

aqueles à base de cereais e que podem ser prepara-
dos quentes. No entanto, não há uma tendência gené-
rica de horário do seu consumo, variando de acordo
com a cultura alimentar e o clima. O batido de leite
com frutas é muito consumido por pessoas preocupa-
das com a preparação física, por ser considerado mais
saudável que o consumo de cafeína ou o chocolate. O
milk-shake é uma bebida que combina leite e sorvete
batidos, daí o surgimento do nome, originário do in-
glês milk (leite) e shake (batido).



Um virologista 
de excelência 
U

Mdos estudantes mais brilhantes
formado nos Estados Unidos da
América é o angolano Jaime Matias

de Aráujo Lobo, nascido aos 4 de Novem-
bro de 1964, em Calulo, província do
Cuanza-Sul. Desde Outubro de 2011, Lo-
bo é membro honorário da organização
estudantil dos EUA “Phi Kappa Phi”, pela
sua excelência académica na Universida-
de de Louisiana, onde fez o doutoramen-
to em Ciências Veterinárias com focos em
doenças transmitidas por arthropodes
(mosquitos). Decidiu dar continuidade
aos estudos quando se juntou à família
nos EUA, depois da conclusão da sua mis-
são como coordenador das actividades
humanitárias do Escritório das Nações
Unidas de Coordenação de Assuntos Hu-
manitários (OCHA). Enquanto trabalha-
dor desta organização, apoiou as acções
de mobilização social para o combate ao
surto de Marburg ocorrido no Uíge, em
2005, e daí surgiu-lhe a motivação para
ser virologista, com o objectivo de conhe-
cer mais e melhor sobre o vírus de Mar-
burg. Apesar de ser estrangeiro, o acesso
à universidade americana foi imediato
pelas excelentes notas do curso de mes-
trado e licenciatura em medicina veteriná-
ria feito na República Checa, onde tam-
bém fez o curso médio de ciências agrá-
rias. “Senti-me valorizado e motivado a
continuar a primar pela excelência”, disse
Jaime Lobo.

Sonhos
Quando terminou o doutoramento, Lobo
pretendia trabalhar nos laboratórios de
marburg, do Texas, e de ébola, de Atlanta,
por serem referências a nível mundial,
mas a sua candidatura foi recusada, por-
que os cidadãos estrangeiros nos EUA
não podem trabalhar em laboratórios de
nível quatro. Foi admitido no laboratório
de malária de Whashington, mas quando
estava prestes a iniciar, cruzou-se com um
angolano, dono de uma empresa de con-
sultoria de projectos agrícolas, que lhe
convenceu a regressar a Angola e a acei-
tar a sua proposta de emprego. “Não tinha
motivação para regressar, porque a mi-
nha família estava nos EUA, não tinha on-
de viver, nem emprego em Angola, os
meus pais faleceram e os meus irmãos
têm as suas vidas”. Além do emprego, a
empresa garantiu o alojamento e Jaime
Lobo regressou em Agosto de 2012. Des-
de esta altura trabalha nessa empresa e
envolve-se de forma voluntária em acções
de prevenção do vírus do ébola. Faz pes-
quisas sobre este vírus há anos, quando
começaram a acontecer pequenas epide-
mias de ébola em zonas rurais no Congo,
Burundi, Uganda e Sudão. O interesse
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Perfil
Josina de Carvalho  à conversa com Jaime Lobo

Descendência

Jaime Lobo é filho de uma parteira,
natural de Luanda, que viveu em Ca-
lulo, Cacuso e Menongue por força
da sua profissão. Ele nasceu em Ca-
lulo, mas cresceu com os três irmãos
e a avó em Luanda. Deve à ela gran-
de parte da sua educação, uma vez
que a mãe esteve ausente. “A minha
avó era analfabeta, mas com uma vi-
são educacional muito elevada. Ela
conseguiu fazer de todos nós grandes
homens. Uns são engenheiros e ou-
tros pilotos e médicos. Por isso devo
muito a ela, e também aos meus pais,
pelos seus sacrifícios”. A mãe faleceu
em 2008, de cancro, e o pai, no ano
seguinte, de derrame cerebral. Era
pintor de carros, inspector do Minis-
tério do Comércio e futebolista do
Ferrovia. Chamavam-lhe de “Ma-
cumbeiro” e foi da velha guarda. Jai-
me Lobo estava a seguir as peugadas
do pai antes de surgir a bolsa de estu-
do. Foi jogador do Petro de Luanda.
“Cresci nas escolas de futebol do Pe-
tro. Joguei muito com o conhecido
Nejó e outros que foram grandes fu-
tebolistas. A medicina apareceu mais
tarde, numa altura em que comecei a
ter problema nas articulações”.

Aconteceu COMIGO

nesta matéria aumentou quando soube
que existia em Angola, concretamente no
Sumbe, a província do Cuanza Sul, em
Benguela, na zona norte do Moxico, em
Malanje e nas Lundas, três espécies de
morcegos frugíveros, que são os reserva-
tórios naturais do vírus do ébola. Jaime
Lobo pretende transmitir todo o seu saber
na academia, dando aulas, impulsionar a
criação de um laboratório de virologia em
Angola e apoiar a formação de técnicos
especializados para que seja feito o segui-

mento das doenças virais no país. A sua
realização pessoal passa pela concretiza-
ção destas acções, mas nunca está satis-
feito com o que faz. “Acho que aquilo que
faço não é suficiente. Quero sempre fazer
algo mais e diferente”. 

Experiências profissionais
Antes de ir para os EUA, Jaime Lobo tra-
balhou, durante quatro anos, entre 1993 a
1997, no Departamento de Reservas e
Parques do Instituto de Desenvolvimento

Florestal. Conheceu, nessa altura, o par-
que de Chimalavera, em Benguela, contra
a vontade dos seus superiores hierárqui-
cos, devido aos perigos que estava sujeito
por causa da instabilidade político-mili-
tar. “Por ser um indivíduo muito irrequie-
to, queria ir para o terreno, aos parques e
reservas, sem ter em conta que estávamos
num período de guerra, porque sentia que
estava a ser subaproveitado”, justificou. A
insatisfação levou-o a pedir transferência
para o Cunene e trabalhar no Matadouro
Peccus, como inspector. Seis meses de-
pois nasceu o seu primeiro e único filho e
teve novamente necessidade de mudar de
emprego. De 1998 a 2004, trabalhou para
o Programa Alimentar Mundial (PAM) co-
mo oficial de programa no Moxico, Cuan-
do Cubango, Uíge e Zaire, e mais tarde,
de Março a Dezembro de 2005, no Escri-
tório das Nações Unidas de Coordenação
de Assuntos Humanitários (OCHA), como
coordenador das actividades humanitá-
rias. Com o encerramento do OCHA, viu-
se obrigado a ir ao encontro da família
nos Estados Unidos da América. A mu-
lher, de nacionalidade etíope, estava lá a
fazer o mestrado em Biologia. Conhece-
ram-se na República Checa, no período
em que faziam o curso médio, por meio
de bolsas de estudos, pagas pelos gover-
nos dos respectivos países. Depois de ter
saído de Angola, com 16 anos, regressou
em 1993 com a companheira, que no ano
2000 vai para os EUA com o filho, nascido
em 1997. Até hoje vivem lá e mantêm o
relacionamento à distância. “Comunica-
mo-nos todos os dias. Ela apoia-me em tu-
do o que faço, mas só nos vemos uma vez
por ano, geralmente em Dezembro”.
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Acontece nas NOVELAS 
IMPÉRIO

Media A semana de 19 a 25 de Outubro 2014

GLOBO 20h15

Maria Marta e José Alfredo fazem um pacto.
Cristina e Xana elogiam o trabalho de
Tuane. Jairo guarda as bolsas que roubou no
seu armário. Cora tenta convencer Cristina a
ir ao casamento de Maria Clara. Maria
Marta recebe uma mensagem de Maurílio.
Danielle discute com José Pedro. Cláudio
não consegue falar com Enrico. 

Lucrécia revela a Edgard
que está doente
Karina ajuda Pedro a
livrar-se de Gael, que
está zangado porque o
rapaz tentou invadir a
sua casa. Dandara tenta
consolar Karina. Bianca
beija Lírio para provocar
Duca. Jade afirma a
Edgard que está
apaixonada por Cobra.
Lucrécia revela a Edgard
que possivelmente tem
um tumor. Sol irrita-se
com a decisão da banda
de fazer um ensaio
instrumental. 
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TVC1

Durante uma visita à Casa Branca com a filha, John Cale, um polícia recusado
nos Serviços de Protecção ao Presidente, tem de entrar em acção quando o local é
tomado por terroristas. Cabe agora a Cale salvar o Presidente, a sua filha e o país.

Televisão

U
m estudo global independente revela que a CNN lide-
ra em televisão e nas plataformas digitais na Europa,
Médio Oriente, África, Ásia e América Latina. O mais

recente estudo IPSOS Affluent Global refere que a CNN é
vista por quatro em dez consumidores de classe alta e deci-
sores daqueles continentes. Esta elevada escala de penetra-
ção nesta audiência internacional é maior do que a de todos
os concorrentes juntos, em termos de televisão e de plata-
formas digitais, que são todas aquelas que são acessíveis

via PC/laptop, telefone móvel (aplicação ou website) ou
aplicação de tablet. Todos os meses, a CNN alcança 40 por
cento da população internacional de classe alta, através da
televisão e das plataformas digitais, à frente da BBC (29),
CNBC (14), Bloomberg (11) e Al Jazeera (11). Em televisão,
a CNN é o canal internacional mais assistido mensalmente
(34 por cento), semanalmente (19) e diariamente (cinco por
cento), posicionando-se à frente dos demais canais, nomea-
damente da BBC, com 23 por cento de audiência mensal,

13 semanal e quatro diário. A Sky soma 21 por cento, 13 e
cinco, enquanto a CNBC atinge dez, cinco e um por cento, a
Al Jazeera nove, cinco, dois e a Bloomberg oito, quatro e
um por cento. A liderança da CNN estende-se ao digital, no
qual o canal se mantém como número um, à frente de todas
as marcas de notícias e entretenimento, com 14 por cento
de alcance mensal. A comparação é feita com o National
Geographic (11), a BBC (11), o Discovery (nove), a Bloom-
berg (cinco), a CNBC (cinco) e a Al Jazeera (três). 

CNN é marca número um entre canais internacionais de notícias
O MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 09H05

TVC2
DOMINGO, 10H00

TVC4
DOMINGO, 11H10

Baseado no videojogo "King of Fighters", o filme traz de volta Rugal, banido 
do torneio de lutas há dez anos. Desta vez, um novo trio de lutadores forma-se
para tentar, mais uma vez, derrotar Rugal.

O rei da luta

A um advogado honesto e desiludido com a corrupção que grassa 
no sistema judicial americano, é proposto que defenda um juiz acusado 
de violação.

E justiça para todos

Ataque ao poder

GLOBO 18h15MALHAÇÃO

Megan recupera 
a visão
Herval descobre que
Sandra teve alta do
hospital. Jonas deixa
Sandra em casa de
Gláucia. Brian
surpreende Lara e
Shin a beijarem-se.
Gaspar convida
Vander e Ludmila
para apresentar
Parker-Sexo. Davi
revela a Rita que
desconfia que Fred
roubou o dinheiro do
show. Arthur
enfurece-se com
Megan por mentir
sobre a cegueira. 

GLOBO 21h00GERAÇÃO BRASIL

BOOGIE OOGIE GLOBO 20h00

Carlota descobre que Ivan não foi a Marrocos
Sandra sugere a Paulo e Vitória que façam o teste
de compatibilidade através do exame de sangue.
Diana pede a Elísio que Beatriz e Sandra se
afastem de Paulo. Carlota comenta com Leonor
que desconfia que Júlia esteja envolvida na morte
do Ivan. Dr. Curi diz a Fernando que tem que
fazer uma petição ao juiz para determinar que
Beatriz faça o teste de paternidade. 

Du anuncia gravidez
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