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Divirta-se 24 de Maio

ANEDOTAS
Na aula, pergunta a professora a um aluno:
- Quantos são dois e dois?
-Depende, professora - responde de pronto o estudante.
- Depende de quê?
- Se for para mim, são quatro. Se for para dar ao Luís, é
zero, porque quando ele tem também não divide com
ninguém.

CURIOSIDADE
Pedro Álvares Cabral
Pedro Álvares Cabral viveu de
1467 a 1520. Foi um fidal-
go, comandante militar,
navegador e explorador
português, creditado
como o descobridor
do Brasil. Realizou a
primeira exploração
significativa da costa
nordeste da América
do Sul, reivindican-
do-a para Portugal.
Foi nomeado para
chefiar uma expedição
à Índia em 1500, seguin-
do a rota recém-inaugura-
da por Vasco da Gama, contor-
nando África. 

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças
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C
uilo é um município da província da Lun-
da Norte. Situa-se na zona sudoeste da
província da Lunda Norte, a cerca de 500

quilómetros da cidade do Dundo. É limitado a
norte pelo município de Chitato, a este pelo

município de Lucapa, a sul pelo município de
Lubalo, e a oeste pelo município de Caungula
e pela República Democrática do Congo. Tem
uma população estimada em cerca de 50 mil
habitantes, na maioria camponesa.

Cuilo

Carneiro
A sua vida social deve
caracterizar-se pela reflexão e
interiorização. No entanto,
tenha presente que a vida é
vivida para o presente e para o
futuro. Dedique-se mais ao lar
e aproveite este período para
fazer algumas modificações de
carácter ambiental. Além de
úteis transmitem o prazer da
mudança.
Touro
Aproveite e divirta-se com
conta, peso e medida. Procure
preferencialmente a companhia
dos seus amigos e familiares.
Os seus relacionamentos
pessoais na área profissional
devem igualmente passar por
um bom momento. 
Gémeos
Força, energia e magnetismo
são as suas armas para esta
semana. Assim, não fique à
espera do que possa acontecer.
Utilize as suas potencialidades.
Os amigos e os familiares
devem fazer parte do seu
roteiro diário para esta semana.
Caranguejo
As relações de amizade e
familiares devem merecer toda
a sua atenção. Alguns
acontecimentos podem exigir
que procure dentro de si
capacidades que desconhece.
Um familiar pode manifestar o
muito apreço que tem por si.

Leão
Esta semana tente um pouco a
sua interiorização pessoal e vai
ver que novas perspectivas se
podem abrir. É um período em
que amigos e familiares
procuram a sua companhia.
Virgem
Não permita que as suas
emoções lhe retirem a lucidez.
Caso contrário pode magoar
quem não quer. Esta semana
pode ser bastante agradável,
basta deixar fluir o que é
positivo e bom. Um seu familiar
muito próximo pode recorrer à
sua ajuda. Não lha negue.
Balança
O seu ambiente social é
bastante favorável para que se
divirta e relaxe um pouco. No
entanto, não se deixe cair em
exageros. Não se esqueça dos
seus familiares e de lhe
transmitir o consolo que alguns
tanto necessitam.
Escorpião
Relacionamentos de amizade
podem exigir alguma
moderação, para que não entre
em disputas sem sentido e que
não lhe trazem nada de
positivo. Proceda com
serenidade na forma como
encara os problemas de
terceiros. Um período, voltado
para a reflexão, é capaz de ser
a melhor atitude a tomar e que
com certeza que lhe vai
proporcionar a calma e

serenidade que tanto necessita.
Sagitário
Este aspecto é caracterizado
por alguma pressão e tensão
de ordem emocional. É, de
certa maneira, o resultado de
todo um excesso de trabalho
que lhe tem surgido e lhe vai
originando algum stress. Tente
controlar e dominar este
aspecto.
Capricórnio
É um período de
esclarecimento em que
divergências antigas devem ser
ultrapassadas. Bons
relacionamentos de amizade e
familiares. Aproveite esta boa
fase para dentro do seu lar
proceder a algumas mudanças
de mobiliário que além de
agradáveis tornam o “clima”
mais positivo. 
Aquário
Familiares e amigos não devem
constituir para si motivo de
discórdia. Pode suceder que
durante este período se sinta
um pouco tenso. Tente manter
a calma e a serenidade, isto
para evitar situações
desagradáveis e que podem ter
reflexos negativos quase de
imediato.
Peixes
As suas amizades podem ser
uma óptima solução para
limpar o espírito de ideias
negativas. Aproveite esta
semana para visitar alguns
familiares de quem se tem
mantido à parte. 

Horóscopo
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Mortadela e Salamão: Missão não Possível
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Velocidade Furiosa 7 
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Perseguição Escaldante
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Os discos do pro-
jecto musical Team
de Sonho são co-
mercializados e
autografados hoje,
no Belas Shoppin-
go, em Luanda.
Comporta dois dis-
cos e um DVD, can-
tados em kizomba,
semba, Rap, R&B,
Guerozouk, kudu-
ro, House, entre
outros estilos. 

Belas Sopping

Bob Dylan, nascido a 24 de
Maio de 1941, em Duluth,
Minnesota, EUA, é um cantor
e compositor de música Folk.
Aos dez anos de idade, Dy-
lan escreveu os seus primei-
ros poemas e, ainda adoles-
cente, aprendeu piano e gui-
tarra sozinho. 

O Air Force One é abatido por terroristas deixando o presidente dos
Estados Unidos sozinho numa área selvagem longe de tudo e só
uma pessoa pode salvá-lo - Oskari, um garoto de 13 anos que
caçava na floresta. Com os terroristas a fechar o cerco, o duo
improvável une forças para escapar aos perseguidores. 
Elenco: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor
Garber, Mehmet Kurtulus, Ted Levine, Jorma Tommila 
Direcção: Jalmari Helander

Priscilla Ann Wagner Beaulieu,
nascida em Brooklyn, Nova Ior-
que, a 24 de Maio de 1945, co-
nhecida como ex-esposa de El-
vis Presley e mãe da cantora Li-
sa Marie Presley, conheceu El-
vis na Alemanha Ocidental no
ano de 1959, quando Elvis
prestava serviço militar.

PRISCILLA PRESLEY

BOB DYLAN 

Uma exposição de
fotografia denominada
“Sem Maneiras” fica
patente ao público, terça-
feira, às 18h00, na UNAP,
e enquadra-se no projecto
“Vidrul Fotografia 2015”.
Estão à disposição obras do
artista angolano Keyezua. 
“Vidrul Fotografia” é uma
plataforma fotográfica que
dá oportunidade aos
fotógrafos angolanos de
exporem as suas propostas
e influenciarem o mundo
da arte contemporânea
angolana.

“Sem Maneiras”
UNAP

S.06 ficção 16

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

“BIG GAME 2015”

SINOPSE

Ivete Maria Dias de Sanga-
lo Cady, nascida em Juazei-
ro, a 27 de Maio de 1972, é
cantora, compositora, ins-
trumentista, actriz, apre-
sentadora, faz dobragem,
coreógrafa, produtora,em-
presária e escritora brasi-

leira. Alcançou sucesso ain-
da como vocalista da Banda

Eva, vendendo mais de
quatro milhões de discos, e
chegando a fazer cerca de
30 espectáculos por mês.
Na sua carreira a solo, já

vendeu mais de 15 milhões
de cópias.

IVETE SANGALO

Team
de Sonho
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FAMOSA PELAS INICIATIVAS CULTURAIS 

A
cidade de Veneza, na Itália, fa-
mosa pela realização de impor-
tantes iniciativas culturais, como

o Festival anual de Cinema e a Bienal de
Arte Contemporânea, recebe todos os
anos milhares de turistas.
Após uma escala de quatro horas em

Lisboa, marcada pela incerteza do em-
barque devido à greve na TAP, eis que
embarcámos com destino à cidade das
águas e canais. Chegados por volta das
23h30, seguimos do aeroporto para o
ancoradouro do barco-táxi, no qual se-
guimos para a Praça San Marcos, no
centro de Veneza.
Durante esses 20 minutos de viagem,

fomos mantendo contacto com o adido
de imprensa da Embaixada de Angola na
Itália, António Sampaio, que nos aguar-
dava com a delegação do Ministério da
Cultura, que participou na abertura do
Pavilhão Nacional na Bienal de Veneza.
O destino foi o hotel Concórdia.
Já era madrugada quando chegámos

ao hotel. Depois de acomodados, saí-
mos ao encontro dos companheiros
que nos aguardavam para jantar. “Fi-
nalmente, companheiros!”- disse o
anfitrião, que estava acompanhado
dos três directores do MINCULT: Eu-
rídice Barros, Aguinaldo Cristóvão e
Francisco Costa. 
Madrugada dentro, ouvimos as histó-

rias da festa animada por Jack Nkanga e
DJ Jesus, na véspera da inauguração do
Pavilhão de Angola na Bienal de Vene-
za, no dia 6, pelo embaixador de Angola
na Itália, Florêncio de Almeida, na pre-
sença da comissária nacional na Expo
Milão, Albina Assis, e do embaixador

na UNESCO, Sita José. Os músicos
deram o melhor de si, razão pela qual
lhes valeu um convite para actuarem
no Palco Angola na Expo Milão, no
dia 8, onde também não deixaram os
seus créditos por mãos alheias. Essa
apresentação contou também com a
participação do elenco artístico resi-
dente do Pavilhão Nacional na Expo
Milão: Gerson Castro, trio Muxima
Uami e duas bailarinas. 
A deslocação a Milão serviu também

para a delegação do MINCULT visitar o
Pavilhão Nacional na Expo, uma visita
guiada, atractiva e interactiva pela mos-
tra das potencialidades económicas e
culturais. A oportunidade serviu tam-
bém para matar saudade da gastrono-
mia angolana com pratos confecciona-
dos pelo mestre Luís Miguel.
No dia seguinte, regressámos à linda

ilha de Veneza, para a abertura oficial da
Bienal e entrega do Leão de Ouro, pré-
mio ganho por Angola na edição ante-
rior, mas que este ano foi atribuído ao
artista ganense El Anatsui pela origina-
lidade do seu trabalho e visão artística.
No Palazzo Pisani, em Campo Santo

Estêvão, está localizado o Pavilhão de
Angola na Bienal de Veneza, com um
conjunto de obras e uma instalação ví-
deo dos artistas António Ole, Binelde
Hyrcan, Délio Jasse, Francisco Vidal
e Nelo Teixeira.
A exposição angolana esteve bastan-

te concorrida por amantes das artes
contemporâneas do mundo inteiro,
fruto da conquista do Leão de Ouro na
edição anterior. Veneza é famosa pelos
seus dois grandes certames internacio-
nais, pela Regata Histórica, que ocorre
no primeiro domingo de Setembro, pelo

fabrico de vidro, pelo Carnaval de Vene-
za, pelos casinos e pelos seus passeios
românticos, onde muitos casais passam a
lua-de-mel, e vê o número de turistas au-
mentar por altura da Bienal.

Património em risco

O centro histórico de Veneza ocupa
hoje uma área de 7,6 quilómetros qua-
drados e é formado por 117 ilhas muito
próximas, recortadas por 150 canais.
Devido aos crescentes custos das mora-
dias, inundações frequentes e envelhe-
cimento da população, o número de
moradores caiu para metade nos últi-
mos 40 anos - são hoje 62 mil. Se conti-
nuar nesse ritmo, especialistas estimam
que até 2030 Veneza seja uma cidade

ocupada em exclusivo por turistas - 50
mil visitam a cidade todos os dias.
Veneza tem 409 pontes. A do Rialto,

inaugurada em 1591, foi a primeira a
transpor o canal grande, que cruza a ci-
dade inteira, e atinge 106 metros entre
uma margem e outra. Agora, é proibido
construir novas pontes e edificações no
centro histórico, para preservar a antiga
estrutura da cidade.
Embora seja possível cruzar a cida-

de a pé - carros, bicicletas, skates e
afins são proibidos - os venezianos
ainda dependem muito dos barcos co-
mo meio de transporte. Além das tra-
dicionais gôndolas, circulam pelos
canais barcos particulares a motor ou
a remo e o vaporetto, uma espécie de
autocarro aquático.

PAULINO DAMIÃO

Veneza 
uma cidade histórica 
e turística 

Capital do cinema e da arte contemporânea sentiu o calor dos angolanos

PAULINO DAMIÃO

TURISMO

ANTÓNIO BEQUENGUE | Veneza
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Família é a base 
e alicerce de uma sociedade

SUELY AFONSO | *

REGRAS DE CONDUTA

JOÃO GOMES

JOÃO GOMES

JOÃO GOMES

BEM ESTAR

Afamília é a célula básica da socie-
dade. É o primeiro agente sociali-
zador do indivíduo desde a nascen-

ça. É nela onde se constroem os valores
através do processo de aprendizagem e
prática dos princípios básicos e universais
de convivência comportamental, que fa-
zem o indivíduo saber ser e estar, preparan-
do-o para a sua integração na sociedade. 
A família é a matriz de identidade de um

indivíduo, é um dos maiores recursos nu-
ma sociedade e os pais têm papel funda-
mental nesse processo. A relação que um e
outro estabelecem com os filhos dá a estes
dimensões de reconhecimento, confirma-
ção e posição afectiva dentro do núcleo fa-
miliar. A família pode ser considerada a
matriz identitária dos seus membros.
É ainda na família que se decide a futura

atitude social de um homem, onde se
aprende a tratar os outros não como coisas,
mas sim como pessoas. Aprende-se a dar
amor, porque se recebe amor. 

Papel dos pais

É responsabilidade dos pais ensinar aos
filhos lições de obediência, respeito, domí-
nio próprio, como lidar com as finanças,
bondade e cortesia, bem como prepará-los
para a independência.
O modo como a criança é educada tem

profundas consequências na estruturação
da sua personalidade. Portanto, os primei-
ros anos de vida são de fundamental im-
portância na construção da sua identidade.

Influência da família 
na construção da identidade

Quando a criança nasce não tem identi-
dade psíquica definida, nem auto-imagem
formada. É na família que habitualmente
as crianças encontram influências no pro-
cesso de construção da sua identidade. 
É muito importante passar valores morais e

éticos às crianças, como sinceridade, honesti-
dade e integridade, bem como ter sempre uma
linha aberta para a comunicação com elas,
aceitá-las com amor incondicional, amá-las e
protegê-las contra as influências negativas.
Um dos grandes desafios na educação infantil
está relacionado com a solidificação do carác-
ter. A relação da família sempre teve grande
importância no desenvolvimento da socieda-
de. O núcleo familiar pais e filhos é responsá-
vel pela forma como vemos o mundo. A escola
tem o objectivo de difundir conhecimento e
não de educar, dar limites e moralidade. 
Não podemos permitir que a influência da

família na sociedade seja desvalorizada, pois
é ela quem define os nossos princípios, o que
entendemos por certo e errado e, principal-
mente, como nos relacionamos com os inte-
grantes de outras famílias. É a partir da nossa
casa que aprendemos como administrar os
nossos sentimentos e tudo isso contribui para
a nossa conduta na sociedade. Tornemos as
nossas famílias numa escola de reconcilia-
ção, que seja fermento de paz e amor. O bem-
estar da pessoa e da sociedade humana está
estreitamente ligado a uma favorável situação
da comunidade conjugal e familiar. 

*Miss Luanda 2012



Sopa de repolho

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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É uma planta muito utilizada como
tempero em culinária, como aroma-
tizante em certos produtos alimen-
tares, ou para a extracção do seu
óleo essencial. É também utilizada
como planta medicinal. É indicada
como estimulante estomacal. O chá
feito de hortelã também é usado co-
mo calmante.

Dicas

Chouriço
carne de galinha
carne de vaca
carne de porco
cenoura

batata
nabo
couve
chispe
presunto
sal
azeite

Cozer todas as carnes.Regar a água da
cozedura com um fio de azeite e temperar
a gosto.Por ordem de cozedura mais rápi-
da, vão-se tirando os enchidos, depois as
carnes de porco, e só no fim, depois de
bem cozida, a carne de vaca.Na água de
cozer as carnes, meter os legumes.Quan-
do cozidos, retirar a panela do lume, dei-
xando os legumes dentro. Para servir, cor-
te as carnes, disponha numa travessa com
os respectivos legumes.Acompanha fei-
jão branco cozido, cozido na água dos le-
gumes, e arroz de forno ou branco. 

PREPARAÇÃO

Cozido à portuguesa
O

cozido à portuguesa, considerado por muitos co-
mo o prato nacional luso, é composto por uma
grande diversidade de ingredientes cozidos em

água abundante. As receitas variam muito de local para
local, havendo muitas que reclamam ser mais legítimas

que outras. Contudo, é costume referir como ingredien-
tes mais utilizados as diversas qualidades de couve, ba-
tata, feijão, cabeças de nabo, cenoura, enchidos (chouri-
ço, farinheira, moura), outras carnes, geralmente de por-
co, e, por vezes, adições de carne de frango ou galinha.

DR

Sopa 
do cozido
É comum aproveitar, no cozido à
portuguesa, o caldo resultante da
cozedura das carnes para preparar
a chamada sopa do cozido. Ao cal-
do, pode ser adicionado pão, arroz
ou massinha e feijão branco, de
forma a completar a sopa, assim
como um pouco de hortelã. Os in-
gredientes da sopa variam de re-
gião para região.

Hortelã



O
filme “Njinga Mbandi”, as tele-
novelas “Jikulumessu” e
“Windeck” foram para o actor

Jaime Joaquim uma espécie de lufa-
da de oxigénio na sua carreira artísti-
ca, iniciada no teatro, onde também
teve participações notáveis.

Com 29 anos, Jaime Joaquim,
vulgarmente conhecido por Gegé,
mergulhou no mundo artístico em
1996, na escola de teatro da Igreja
Metodista de Belém, onde perma-
neceu vários anos, partindo depois
para outras aventuras. “Aprendi o
ABC do teatro na Igreja Metodista
e, depois de ganhar alguma expe-
riência, tive necessidade de seguir
outro rumo”, disse.

Pouco tempo depois de deixar a
Igreja Metodista, e já com algum
“background” sobre teatro, teve a
iniciativa de fundar o grupo teatral
“Anjo ya Diulu”, para o qual recru-
tou vários actores talentosos com
quem trabalhava. “Foi a partir da-
quela altura que comecei a ganhar
consciência de que posso fazer coi-
sas boas, se me dedicar muito nesta
carreira”, admitiu.

No ramo do teatro, Jaime Joaquim
teve ainda passagem pelos grupos
Fezuda, Banda Mulundo, Nguma e
Pita Bel. Actualmente está vincula-
do ao elenco Ekuikui II, com o qual
faz  exibições sistemáticas em várias
regiões do país.

No seu horizonte, paira o sonho
de ganhar notoriedade além-fron-
teiras, mas sabe que para isso tem
de contar com o apoio de muitos co-
legas de profissão. “Se contar com o
apoio de bons realizadores, vou fa-
zer por ser conhecido no outro lado
do Atlântico, mostrando todo o meu
talento em obras em que for convi-
dado”, admitiu. 

No filme “Njinga Mbandi” teve o
nobre papel da personagem Ngola
Mbandi, com todo o aparato à sua
volta. Na telenovela “Jukulumes-
su”, surgiu como Nuno Nassoma, o
jovem angolano “bisneiro” que pre-
tende uma vida de luxo a qualquer
custo, passando por cima de todos
os valores humanos. Na “Windeck”,
onde foi o detective Ramalho, so-
bressaiu igualmente pela prepon-
derância na investigação que teve
pela frente.
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Perfil

Como caracteriza a situação
conjuntural do país?

Angola está a crescer
indubitavelmente. Porém,
precisamos de apostar mais na
formação do homem. Por outro
lado, deve-se dar mais
oportunidades aos jovens para
fazerem aquilo que eles
sabem, para que possam
realmente contribuir para o
crescimento do país. 

JAIME JOAQUIM

Béu Pombal à conversa com Jaime Joaquim

RESPONDE

Aconteceu COMIGO
Jaime Joaquim faz por manter
estável o seu casamento, o qual
gerou dois filhos. “O que me
marcou, na minha vida pessoal,
foi o meu casamento, no ano
passado, com a Ivete Nicolau, e
consequentemente o nascimento
do meu segundo filho. Desde
então até aqui sinto que a
minha vida está a ganhar um
rumo bem melhor.”

Do teatro 
às telenovelas 
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Acontece nas NOVELAS 
BABILÔNIA

Media A semana de 24 a 30 de Maio de 2015

GLOBO 20h15

Evandro convida Alice a jantar fora. Diogo discute
com Gabi por causa dos horários de trabalho
dela. Aderbal encontra-se com Susana. Valeska
provoca Regina e Paula. Olga pede que Vinícius e
Bento apoiem Murilo. Helô visita Alice no seu
trabalho. Norberto convida Valeska para jantar
no seu apartamento. 

Gael sente saudades 
Franz pensa confrontar
Mari e Jeff, mas fica
intimidado com a
presença de Wallace.
Pedro aceita ajudar
Karina no plano para
encontrar Zé Ernesto e
desmascarar Lobão.
Duca conta a Gael que
assinou um contrato de
patrocínio com
Heideguer e Bianca
estranha. Karina envia
uma mensagem para Zé
Ernesto a fingir que é
Lobão. Roberta cuida do
Joaquim e avisa Marcelo
que vai ter um filho. 
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TVC1

Intrigados com a história de Mud, Ellis e Neckbone decidem ajudar o homem que,
apesar de acusado de homicídio e de ter caçadores de recompensas no seu encalço,
justifica os crimes com o seu grande amor, que aguarda na cidade para fugir com ele. 

Televisão

“Sessão da tarde”, programa que faz desfilar,
de segunda-feira a sábado, o melhor do cine-
ma nacional e internacional sem que o teles-
pectador saia de casa, e  “Hora da Lei”,  que le-
va ao  ecrã os casos e conflitos do dia-dia, re-
solvidos no tribunal mais famoso de Angola,
são algumas das atracções enriquecedoras da

vasta grelha de programas da  primeira e única
emissora privada de televisão em Angola,
TvZimbo, que surgiu com a finalidade de le-
var um novo conceito de televisão ao povo an-
golano. Foi fundada no dia 14 de Dezembro
de 2008 e desde as primeiras transmissões,
prima pela qualidade da sua programação,

possuindo excelência e alto grau de profissio-
nalismo em tudo o que faz. É referência no ce-
nário da comunicação social dos países de lín-
gua portuguesa e do mundo. A TvZimbo é, co-
mo refere o seu site, um mundo de entreteni-
mento, informação e interactividade feito por
angolanos para angolanos. 

Atracções do Mundo da Televisão 
MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 13H00

TVC3
DOMINGO, 10H35

TVC4
DOMINGO, 9H55

Um homem e os seus dois filhos atravessam obstáculos difíceis quando um
grupo de extraterrestres extremamente evoluídos invade a Terra.

War Of The Worlds

Henry Barthes é um professor substituto por opção, que evita assim quaisquer ligações
emocionais. Colocado numa escola pública, onde uma direcção esgotada criou um
corpo estudantil apático, Henry torna-se num exemplo para os jovens desafeiçoados. 

O Substituto

Fuga

GLOBO 18h15MALHAÇÃO

Mari sofre ao ver Margot  
Mari sofre ao ver Margot
beijar Benjamin e decide
afastar-se dele. Soraia diz
a Gabo que encontrou
uma procuração assinada
por Isabelita que lhe dá
plenos poderes para
cuidar do património da
mãe. Soraia proíbe Gabo
de ameaçar o filho.
Isabelita aceita que
Deodora seja sua
acompanhante. Natacha
pede dinheiro a Tomás
para não contar aos filhos
dele sobre a filha que
mora em Paraisópolis.
Máximo procura Grego e
diz que quer trabalhar
com ele.

GLOBO 21h00I LOVE PARAISÓPOLIS 

SETE VIDAS GLOBO 20h00

Felipe beija Júlia 
Felipe beija Júlia e Miguel vê e incomoda-se com a
resistência de Elisa em alimentar-se. Marcos e Laila
seduzem-se. Júlia e Felipe passeiam pelos locais onde
Miguel esteve. Luísa ouve Laila comentar que Pedro e
Júlia amam-se e conta a Tais. Luís sai de casa e Branca
acredita que ele está apaixonado por outra mulher. Taís
questiona Pedro sobre o envolvimento com Júlia. 

Beatriz acusa Inês do assassinato de Cristóvão
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