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Divirta-se 22 de Maio

ANEDOTAS

CURIOSIDADE
Tabela periódica e CD
“J” é a única letra que não aparece na tabela periódica. 
Você pisca aproximadamente 25 mil vezes por dia.
Os CD foram concebidos para comportar 72 minutos de música, por-
que essa é a duração da Nona Sinfonia de Bethoven.
Lina Medina Vásquez é uma peruana e a mãe mais jovem já confirma-
da na história da medicina. Teve um filho aos cinco anos de idade, se-
te meses e 21 dias. Além do feito, a menina ficou conhecida por tam-
bém nunca revelar o nome do pai da criança e também por passar a
sua vida em pobreza. Casou-se em 1972 e chegou a ter outro filho
aos 38 anos de idade.

PASSATEMPO
Descubra as 7 diferenças
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Carneiro
Semana importante para
questões financeiras, para
reflexão sobre os seus
valores e para novos
contactos e aprendizados. 

Touro
Período propício para ter
uma nova consciência das
prioridades, escolhas e
atitudes. É uma fase
importante para a vida
financeira e para a
expressão dos talentos.

Gémeos 
Inicie  uma nova etapa de
desenvolvimento. Questões
espirituais, emocionais e
financeiras estão em pauta.
Intensos aprendizados
relacionados à necessidade
de desapego emocional e
da compreensão das
questões espirituais da
relação amorosa.

Caranguejo
Semana muito importante
para a amizade, a vida
social, a saúde e o
trabalho. Sugere a
importância da amizade e
do companheirismo na
relação amorosa. 
Há mais sensualidade
e os sentimentos estão 
a flor da pele.

Leão
Período em que mais
movimento e objectividade
tendem a caracterizar as suas
acções. No amor indica um
momento importante para
agir com mais carinho e
cuidado. 

Virgem 
Semana para reflexões sobre
os ideais e os horizontes que
quer ampliar. A carreira
ganha destaque. Fase positiva
para agir com mais
estabilidade emocional e
consciência dos verdadeiros
sentimentos. O contacto com
pessoas distantes está
favorecido.

Balança
Semana muito importante
para os assuntos emocionais
e financeiros. O grande
desafio desta fase está
vinculado ao desapego e a
deixar para trás o que já não
tem mais sentido. No amor, é
um momento de se conectar
mais com os sentimentos e
desejos.

Escorpião
O momento é muito
importante para os
relacionamentos, para a
necessidade de estabelecer
acordos e agir de uma forma
mais madura e consciente nas
relações. O entendimento

afectivo está estimulado,
desde que não haja de uma
forma muito possessiva,
carente e ciumenta.

Sagitário 
Período de intensificação das
emoções e das situações na
vida. Fase em que há muito a
aprender sobre a verdadeira
natureza do amor e também
a necessidade de mais amor-
próprio e aprimoramento
emocional.

Capricórnio 
Período estimulante para mais
informações e cuidados em
relação a saúde e o trabalho.
No sector amoroso, indica
uma energia muito erótica,
sensual e afectiva. Deve ter
cuidado com a possessividade
e o apego.

Aquário
Período com grandes
perspectivas no sector
doméstico, familiar e privado.
É um momento de maiores
questionamentos e reflexões,
é necessário ter mais tempo
para si. 

Peixes 
Período importante para o
sector afectivo e criativo. Da
uma maior leveza ao seu
quotidiano e as questões
afectivas. É necessário estar
mais estabilizado interior e
emocionalmente para ter uma
relação amorosa plena.

Horóscopo

Situados na província do Cuanza Sul, a For-
taleza da Quibala e o Forte de Libolo são
os mais expressivos monumentos da arqui-

tectura militar local. Existe uma pedra escrita
que narra a revolta do Libolo, ocorrida em 1917,

entre os colonialistas e a resistência local. Pode-
mos encontrar ainda as gravuras rupestres
de Ndalambiri, no município da Quibala, as
de Kinjinje, Quinguba e a Igreja Matriz Nossa
Senhora da Conceição.

Fortaleza da Quibala e  Forte de Libolo

KINDALA MANUEL

CARTOON CASIMIRO PEDRO

Próxima estação

Um casal saiu em férias. Ao
deslocar-se para outra cidade,
de comboio, pergunta o marido
ao viajante que estava ao seu
lado:
- Por favor, o senhor podes 
dizer-me qual é a próxima
estação?
E responde o homem:
- Claro, com certeza.
- E qual é?
- É o Verão!
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PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Acontece

CINEPLACE BELAS SHOPPING
Programação de 20 a 26/05/2016
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épico
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épico
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SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

12

12

06

12

12

Lendas de Oz: O Regresso de Dorothy

Os Dez Mandamentos: O Filme

Os Dez Mandamentos: O Filme

Uma Aventura no Jurássico

Capitão Dentes de Sabre

Os Dez Mandamentos: O Filme

Fim-de-Semana 15Domingo, 22 de Maio de 2016

F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Rubens Gonçalves Barrichello,
mais conhecido como Rubinho
Barrichello, nascido em São
Paulo, Brasil, a 23 de Maio de
1972, é automobilista de Fór-
mula 1 que disputou de manei-
ra ininterrupta o campeonato
mundial entre as épocas de
1992 e 2011, tendo se tornado
o piloto mais experiente da his-
tória desta categoria. Foi presi-
dente da GPDA, a Grand Prix
Drivers' Association e represen-
tante dos pilotos de Fórmula 1.

O novo filme de Tornatore é uma história de amor profunda,
comovente e acompanhada pela maravilhosa banda sonora de
Ennio Morricone, entre um professor de astrofísica e uma jovem
estudante universitária, que nos seus tempos livres trabalha como
duplo no cinema e na televisão. Um dia o professor desaparece,
sem dar qualquer explicação. Ela tenta perceber o porquê da
distância e de ele continuar a enviar-lhe mensagens todos os dias.

Elenco: Olga Kurylenko, Jeremy Irons, Shauna Macdonald, Jerry
Kwarteng, Irina Kara, Simon Meacock, James Smillie
Produção Executiva: Marco Patrizi
Produção: Isabella Cocuzza, Arturo Paglia
Direcção: Giuseppe Tornatore

Ivete Maria Dias de San-
galo Cady, nascida em
Juazeiro, Brasil, a 27 de
Maio de 1972, é cantora,
compositora, instrumen-
tista, actriz, apresentado-
ra, dubladora, produto-
ra, empresária e escrito-
ra. Alcançou sucesso co-
mo vocalista da Banda
Eva, vendendo mais de 4
milhões de discos. 

IVETE SANGALO 

RUBENS BARRICHELLO

O músico Kid MC apresenta
no sábado, dia 4, na Praça
da Independência, em
Luanda, e no dia seguinte, na
Casa da Juventude de Viana,
o mais recente disco
intitulado “Dois lados da
mesma moeda”, durante uma
sessão de vendas e assinatura
de autógrafos.
O disco tem 19 temas de rap,
nos quais participam algumas
vozes da música angolana,
com destaque para Paulo
Flores, Lil Jorge, Selda, Gari
Sinedima, CFK e God G.
A edição tem a chancela da
Mad Tapes e a produção
esteve a cargo de Boni
Diferencial, Raiva, Flagelo
Urbano, Levell Khrónico, Dj
Caique, Ricardo 2R, Silindro,
Kilú, Nosreg e Edilásio Setas.

Naomi Elena Campbell,
nascida em Londres, a 22 de
Maio de 1970, é modelo e
actriz. Surgiu na década de
1980 e iniciou a carreira de

manequim aos 15 anos,
quando foi descoberta no
parque de Covent Garden
por um agente da Elite Mo-
del norte americana, John

Casablancas. Quando pas-
sava nas imediações da

prestigiada escola de arte
Itália Conti onde Naomi
aprendia dança clássica. 

NAOMI CAMPBELL

Kid MC regressa aos discos
Praça da Independência - 8h00

S.02 acção 162

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

A CORRESPONDÊNCIA

SINOPSEDR

Lípsia Wapota interpreta
na terça-feira, no Camões
- Centro Cultural Portu-
guês, em Luanda, temas
de sua autoria e de outros
músicos nacionais e es-
trangeiros. A performan-
ce da cantora e pianista
angolana acontece na ga-
la de apresentação do no-
vo livro de Manuel Rui, o
romance “A Acácia e os
Pássaros”.
A cantora participa ainda
no próximo domingo num
evento alusivo ao Dia de
África, a ter lugar no Mia-
mi Beach, na Ilha do Cabo,
em Luanda.

Centro Cultural Português

Lípsia canta no Camões
e Miami Beach

REGINALDO ALFREDO
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Comportamento

Guinho, um menino de oito
anos que teve uma menin-
gite viral que o colocou em

coma por 30 dias, é paciente há
três meses do Centro de Medicina
Física do Bengo e estava a ser sub-
metido a uma sessão de fisiotera-
pia quando o encontrámos.
A especialista Alzira Jorge ex-

plicou que a doença deixou seque-
las, com “comprometimentos nas
áreas músculo-esqueléticas, da fa-
la, neurológicas e nem conseguia
comer sozinho. Mas, hoje, passa-
dos três meses, tem melhorias sig-
nificativas, já fala e anda.”
No Centro, Guinho dedica-se

fielmente ao tratamento médico,
executando os exercícios, cum-
prindo, desta feita com as instru-
ções da fisioterapeuta Alzira Jorge.
A sessão de fisioterapia do meni-
no, que vive no bairro Boa Espe-

rança II, em Cacuaco, inclui subi-
da à rampa, trabalho de pernas no
tapete rolante, caminhada com su-
porte de barras e massagem locali-
zada para dar mobilidade aos de-
dos da mão esquerda.
Foi impressionante assistir à en-

trega do pequeno, que executa tudo
com curiosidade, demonstrando
nos gestos os esforços próprios da
tenra idade. No rosto, o semblante
ainda revela marcas do atropelo que
o atingiu e a esperança de que vai
vencer o desafio da reabilitação.
Alzira Jorge gosta do que faz,

diz mesmo estar na profissão cer-
ta. “Não me imagino a fazer outra
coisa”, comenta, para mais adian-
te informar que, “um fisiotera-
peuta é um profissional de saúde,
que tem como objecto de estudo o
movimento humano em todas as
suas formas de expressão e poten-
cialidades. O nosso objectivo
profissional é a preservação, o

desenvolvimento e a restauração
de órgãos e funções do organismo
humano”, disse.

Centro de Caxito
O novo centro localizado na ci-

dade de Caxito, capital da provín-
cia do Bengo, é uma unidade espe-
cializada da rede de medicina físi-
ca e reabilitação, que presta todos
os serviços que o paciente deve
beneficiar directa ou indirecta-
mente, relacionados com o seu es-
tado de saúde no âmbito do trata-
mento reabilitador.
Foi inaugurado em Fevereiro de

2016, tendo a sua construção, sido
financiada pelo Fundo de Apoio
Social, instituição que dá um gran-
de contributo à diminuição das as-
simetrias territoriais e disparida-
des sociais no acesso aos bens pú-
blicos básicos. A médica Alzira
Jorge, uma das responsáveis da-

quela unidade do Sector de Saúde,
disse que o objecto social do cen-
tro é “devolver o paciente à sua fa-
mília e ao ambiente habitual, com
o maior grau de autonomia possí-
vel, prevenindo complicações fu-
turas e mantendo-o activo e parti-
cipativo na sociedade.”

Novo e desconhecido
À primeira vista, o Centro de

Medicina e Reabilitação Física pa-
rece um edifício esquecido, algo
“adormecido”, apesar de inaugu-
rado em Fevereiro. 
A falta de conhecimento da po-

pulação da sua existência e utili-
dade deve-se a ausência de um re-
clame publicitário, que dê a co-
nhecer a importância do novo em-
preendimento do Bairro Social
daJuventude, logo à entrada da ci-
dade de Caxito.
Uma deslocação ao local reme-

te-nos a uma realidade diferente.
No interior da recepção experi-
menta-se o frenesim dos poucos
pacientes que são atendidos por or-
dem de chegada. Adiante há um es-
paço de espera, seguem-se dois
consultórios, duas salas de apoio,
quatro boxes para tratamento, com
duas macas cada, ginásios infantil
e de adultos e sanitários.
O interior do Centro de Medi-

cina Física e Reabilitação dá a
ver pormenores suis generis, cus-
ta a crer, mas o FAS equipou  a
infra-estrutura social com mate-
rial de última geração, segundo
Alzira Jorge “domais moderno
que se tem no mercado, designa-
damente, aparelhos de electrote-
rapia, mecanoterapia e criotera-
pia, entre outros. Nóspossuímos
o suficiente para prestarmos a
melhor qualidade de trabalho aos
nossos pacientes.”

GUIMARÃES SILVA I Caxito

PACIENTES NO BENGO MELHOR ATENDIDOS

Mais-valia 
O Centro, que está aberto das
7h30 às 14h30, de segunda à
sexta-feira, tem o contributo de
25 funcionários, donde sobres-
saem 14especialistas, voluntá-
rios e quatro trabalhadores de
apoio e segurança, que atendem
cerca de 25 pacientes por dia.
“Nós atendemos pessoas do
Bengo, de Cacuaco, de Viana, do
Panguila. Não fechamos as por-
tas a ninguém, atendemos todos
os que solicitam os nossos servi-
ços”, disse a responsável, que
faz parte de uma comissão que
dirige a unidade hospitalar.
A fisioterapeuta assegura que o
quadro técnico da “casa” tem ex-
periência, uma vez que há quatro
anos que desempenha as mes-
mas funções, só que antes fazia-
no no Hospital Geral do Bengo,
a escasso quilómetro, no interior
da cidade de Caxito.
Já Eugénia da Silva, uma mãe
que se desloca duas vezes por
semana de Cacuaco a Caxito
para tratar da filha recém nasci-
da, é de opinião que o equipa-
mento de saúde instalado em
Caxito presta serviços dequali-
dade. “É uma mais-valia. Espe-
ro que o apetrechamento dure
paraque possamos utilizá-lo du-
rante um bom tempo.”
O Centro é o local ideal para
apoio aos pacientes que procu-
ram serviços especializados,
num lote que, de acordo com Al-
zira Jorge, pontificam “as lesões
músculo-esqueléticas, provoca-
das por Acidentes Vasculares
Cerebrais (AVC), as decorrentes
dos traumas durante o parto, co-
nhecidas por lesão do plexo bra-
quial, e os decorrentes das frac-
turas e luxações de vária or-
dem”, informou.
No curto espaço de tempo de
funcionamento, sempre de acor-
do com a médica fisioterapeuta,
são vários os casos de pacientes
que têm tidomelhoria considerá-
vel, nomeadamente os relacio-
nados com acidentesvasculares
cerebrais (AVC).

MARIA JOÃO

MARIA JOÃO

MARIA JOÃO

Centro de reabilitação com equipamento moderno
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OSagrada Esperança des-
perdiçou na quarta-feira
à tarde na cidade do Dun-

do, província da Lunda Norte, a
oportunidade de se estrear na
fase de grupos da 13ª  edição da
Taça Nelson Mandela, após o
falhanço de um penálti pelo
avançado Love Cabungula na
ponta final do jogo entre Sagra-
da Esperança e Young Africans
da Tanzânia.
Neste desafio, em que os lun-

das triunfaram por uma bola a ze-
ro, também foi marcado por vá-
rios falhanços dos seus atacantes
para visar a baliza do guarda-re-
des Munish, do Young Africans,
já que o adversário estava ao seu
alcance. Faltou mais audácia e
concentração dos elementos do
sector atacante dos diamantíferos
para conseguirem a qualificação.
A partida foi referente à segun-

da mão da última eliminatória de
apuramento para a fase de grupos
da Taça Nelson Mandela. 
No desafio da primeira mão

disputada na cidade de Dar-es-
Salan, os diamantíferos perderam
diante dos adversários, por 0-2,
no Estádio Nacional Principal da
Tanzânia, num jogo em que o
conjunto angolano apostou numa
postura meramente defensiva e
criou poucas oportunidades de
golos para vencer o jogo.
Para chegar nesta eliminató-

ria, os diamantíferos eliminaram
a Liga Desportiva de Maputo,
Ajax de Cape Town (África do

Sul) e Vita Club Mokanda (Con-
go Brazzaville).
O Interclube foi a última equipa

angolana a disputar a fase de gru-
pos da Taça da Confederação
Africana, em 2012, e ficou no úl-
timo posto do grupo A, com um
ponto, ao lado das equipas do Su-
dão do El Merreikh, Al Ahly e
Shandy El Hilal.
Durante as quatro eliminató-

rias, o Sagrada Esperança mar-
cou dez golos e consentiu cin-
co, sendo o avançado Love Ca-
bungula o melhor goleador
com cinco tentos. 
Para a fase final de grupos, que

começa no próximo dia 17 de Ju-
nho qualificou-se o TP Mazembe,
da República Democrática do
Congo (RDC), e o Esperance de
Tunis (Tunísia). Os congoleses
afastaram na terça-feira o Stade
Gabesien, da Tunísia, enquanto o
Esperance de Tunis eliminou o
Mouloudia Olympique Bejaia.
O sorteio da fase final de grupos

realiza-se na próxima terça-feira,
às 12h30, na sede da Confedera-
ção Africana de Futebol (CAF),
no Cairo, Egipto, sendo a última
edição com o formato de dois gru-
pos de quatro equipas cada um. A
decisão foi anunciada na quarta-
feira, 11, pelo presidente da CAF,
Issa Hayatou, durante o seu dis-
curso na 38ª Assembleia-geral or-
dinária na Cidade do México.
O Sagrada Esperança estreou-

se numa eliminatória de apura-
mento da Taça Nelson Mandela,
em 1998, onde foi afastado pelo
DC Motema Pembe, da Repúbli-

ca Democrática do Congo (RDC)
na preliminar da competição.
Além do Sagrada Esperança, já

participaram na prova o 1º de Maio
de Benguela, 1º de Agosto, Petro
de Luanda, ASA, Benfica de Luan-
da e Saneamento Rangol (extinta). 
O 1.º de Maio foi a primeira equi-

pa angolana a disputar uma final da
competição diante do Bendel Insu-
rance da Nigéria, mas perdeu , por
1-3 (1-0 e 0-3), em 1995.
O Petro perdeu na final diante

do Esperance de Tunis no com-
puto geral da eliminatória, por
1-2 (1-0 e 0-2), em 1998.
Esta competição africana tam-

bém denominada Taça da Confe-
deração Africana de Futebol (Ta-
ça CAF) começou, em 1992, sen-

do uma semelhança da Taça UE-
FA. Antes denominava-se Taça
Moshood Abiola (clube fundador
Abiola Babes), um político, em-
presário, editor nigeriano e traba-
lhou como director desportivo no
seu país.
A prova, que foi uma ideia do

presidente da CAF, Issa Hayatou,
começou a ser disputada após a
disputa da Taça de África das Na-
ções (CAN), em 1992, com a par-
ticipação de 31 equipas nas preli-
minares. A equipa da Nakivubu
da Nigéria conquistou o primeiro
título após o triunfo na final sobre
o Villa do Uganda.
Em 2004, a competição foi fun-

dida depois de Taça dos Vencedo-
res das Taças Africanas para Taça

das Confederações da CAF (com-
parado a Taça UEFA).

Plantel

Os diamantíferos estrearam-se
na eliminatória da Taça Mandela
em 1998. Na presente época fute-
bolística, o técnico Zoran Macki
contou com os guarda-redes John
Matumona, João e Yuri, os defe-
sas Hernâni, Dinis, Victoriano,
Lulas, Seth Owusu, Gomito, De-
nilson e De Paizo, os médios Fa-
tite, Bugos, Ntuntu Zibakaka,
Trésor, Isaias, Oliveira, Capuco,
Ary, Capita, Rolli, Miranda e Zé
Augusto e os avançados Love
Cabungula, Guedes, Lelas, Joca
e Mailo.

Fundação

O Grupo Desportivo Sagrada
Esperança foi fundado em 22 de
Dezembro de 1976, na cidade do
Dundo, tendo conquistado um
Campeonato Nacional de Futebol
da I Divisão, denominado actual-
mente de Girabola Zap (2005) e
venceu duas edições da Taça de
Angola (1998 e 1999). Os dia-
mantíferos são um clube de fute-
bol de Dundo, capital da Lunda
Norte. As cores do clube são ver-
de e branco. O clube ganhou seu
primeiro título, a Taça de Angola
em 1988.
Osvaldo Van Dunen é actual o

presidente de direcção do conjun-
to da província da Lunda, que tem
para breve a renovação de man-
datos dos novos corpos sociais. 

Comportamento
TAÇA NELSON MANDELA EM FUTEBOL

T    

Sagrada oportunidade perdida
ANTÓNIO CRISTÓVÃO | JOSÉ SOARES

JOSÉ SOARES



1 colher (sopa) de manteiga, 3 batatas cruas fatiadas, 1 salmão inteiro de 1,5kg
(limpo, sem a pele, com a cabeça e a cauda), manjericão fresco, tomilho fresco, ale-
crim fresco, orégão fresco, sal e pimenta do reino a gosto, azeite, 8 pepinos, 200g de
ovas de salmão.

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Espinha 
de peixe

e batedeira
Como tirar a espinha do peixe

Abra o peixe do lado oposto ao da
barriga. Use uma faca bem afiada
para cortar entre a carne e a espi-
nha do peixe. Passe a lâmina de
ponta a ponta, até que a espinha e
todos os ossos dela sejam separa-
dos. Use uma tesoura para cortar a
espinha perto do rabo e da cabeça
do peixe. Retire a espinha. Lave em
água corrente. O peixe está pronto
para ser recheado.               

Como usar a batedeira

Ao bater massas, coloque primeira-
mente na tigela os ingredientes se-
cos, depois adicione margarina ou
manteiga até obter uma farofa. So-
mente então coloque os ingredien-
tes líquidos (ovos, leite, água, etc.).
Para bater chantilly, coloque o cre-
me de leite bem gelado e acres-
cente o açúcar após o creme ad-
quirir consistência.
Para fazer um chantilly perfeito, ba-
ta meia porção de creme gordo e
meia porção de magro, com açúcar
levemente acaramelado. Se bater
demais, adicione leite ou iogurte
para devolver a consistência certa.
Temperatura Ambiente: Quando for
bater claras em neve, utilize ovos à
temperatura ambiente. Margarina
ou Manteiga também são recomen-
dados que se usem sempre à tem-
peratura ambiente.   

Dicas

Numa assadeira untada com mantei-
ga, disponha a batata e sobre ela, o
peixe, temperado com sal e pimenta, e
coberto com as ervas. Regue com o
azeite. Cubra com papel alumínio e le-
ve para assar em forno pré aquecido a
180º durante  25 minutos. Enquanto is-
so, prepare as toletes de pepino, cor-
tando-os em pedaços do mesmo tama-
nho, cavando-os por dentro e preen-
chendo-os com as ovas de salmão. Sir-
va o peixe sobre uma travessa, com as
toletes de pepino em volta.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Salmão é um tipo de peixe apreciado em muitos países. É basica-
mente um peixe branco e o pigmento vermelho é proveniente
das algas e dos organismos unicelulares, que são ingeridos pe-

los camarões do mar; o pigmento é armazenado no músculo do cama-
rão ou na casca. Quando os camarões são comidos pelo salmão, es-

tes também acumulam o pigmento nos seus tecidos adiposos. Como
a dieta do salmão é muito variada, o salmão natural toma uma enorme
variedade de cores, desde branco ou um cor-de-rosa suave a um ver-
melho vivo. É muito rico em calorias, vitamina D, B3, B12 e B6, áci-
dos graxos ômega-3, selénio, proteína, fósforos e magnésio.

DR

Salmão assado 
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Perfil

PACIÊNCIA

Béu Pombal à conversa com Mawete Paciência 

RESPONDE

O realizador angolano diz
que vive grandes desafios por
ter pela frente uma
oportunidade, oferecida pela
DSTV, para mostrar ao Mundo
o seu trabalho. “O mais
importante que aconteceu na
minha vida profissional até
aqui foi o facto de a DSTV
reconhecer a qualidade do
meu trabalho e 
ter-me convidado para
apresentar uma mini-série
que será rodada no próximo
mês. Neste momento, estou
em fase de acabamento dos
trabalhos. Sinceramente, é
uma gratificação muito
grande para mim e espero,
com isso, poder dignificar
uma vez mais o nome de
Angola”, frisou.

Pergunta - Que opinião tem
sobre o momento financeiro do
nosso país, em decorrência da
baixa do preço do petróleo, a
principal fonte de receita
cambial e fiscal?  

Resposta - Acho que a crise que
estamos a viver em Angola se
afigura como um grande desafio
para todos. Temos de procurar
fórmulas para ultrapassar os
obstáculos que surgirem. As
pessoas e empresas mais fortes,
certamente não vão sentir
grandemente os efeitos, mas os
que sempre gostaram de dormir à
sombra da bananeira vão
encontrar imensas dificuldades
para sobreviver. Ainda assim, estou
em crer que o Executivo vai
encontrar as melhores soluções
para aliviar o sofrimento das
populações.  

Aconteceu COMIGO

Gratificação

Realizador aposta
na produção televisiva  
Avontade de ganhar no-

toriedade além-frontei-
ras levou o realizador e

produtor angolano Mawete
Paciência a apostar mais na
vertente televisiva depois de re-
ceber da operadora sul-africa-
na DSTV um convite para ro-
dar uma mini-série, que retrata
a conjuntura social em Angola.
Mawete Paciência tornou-se

conhecido no mundo cinema-
tográfico angolano em 2004,
ao realizar o filme “Negligên-
cia Médica”, com o qual con-
correu ao Festival de Um Mi-
nuto, organizado pela Aliança
Francesa em Angola. 
“Foi a minha primeira pro-

dução, depois de ter feito uma
formação de teatro e cinema.
No festival da Aliança France-
sa, este meu trabalho ficou en-
tre os três primeiros classifi-
cados. Portanto, foi como que
um alento para prosseguir
com a carreira e, felizmente,
estou no bom caminho, apesar
dos inúmeros constrangimen-
tos que me surgem no dia-a-
dia”, sublinhou.    
Antes da realização cinema-

tográfica, Mawete Paciência
dedicava-se à música gospel e à
realização de eventos culturais.
A viragem para o cinema
“aconteceu por influência des-
tas actividades”, embora hoje
acredite que “é algo que já esta-
va no sangue”.          
Apesar de ser apaixonado

pela província do Uíge, terra
natal dos pais, que visita com
frequência, Mawete Paciência
nasceu em Luanda, em 1981,
localidade que faz questão de
retratar nas suas produções,
particularmente sobre a vida
ilusória levada a cabo pelos
seus habitantes mais jovens.
“Em todos os meus filmes, falo
do quotidiano em Luanda, con-
cretamente da vida falaciosa
que muitos jovens tentam abra-
çar”, pontualizou .
Depois do primeiro filme, em

2008, o jovem realizador ango-
lano impôs-se ao apresentar o
filme “Resgate”, uma obra que
retrata a estupefacção da socie-
dade angolana perante um su-
posto desaparecimento da prin-
cipal estátua do Pensador. De-
pois deste filme, produziu no
Rio de Janeiro “Cicatrizes”,
uma película que aborda a ro-
tina dos adeptos do clube de
futebol Botafogo.
No seu currículo constam ain-

da os filmes “Rastos de San-
gue”, estreado em 2013, e “Deu-
ses de Água”, em 2014. O pri-
meiro aborda o tráfico e abuso
de menores. O segundo, uma
co-produção Angola-Argenti-
na, aborda a realidade nas zo-
nas periféricas dos dois países.

JAIMAGENS
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GLOBO 20h00

Martim diz a Iolanda que não volta para a fazenda.
Olívia e Lucas dançam e beijam-se. Piedade
conversa com Santo sobre Bento. Iolanda garante
que une a sua família novamente. Bento e Beatriz
amam-se. Afrânio acusa Iolanda de tê-lo traído.
Miguel alerta Afrânio sobre o mau estado das
terras, mas é ignorado pelo avô. Chico Criatura
defende Tereza junto de Santo. Beatriz teme os
sentimentos por Bento. 

Roger declara-se a Luciana
Vanda alerta Tito sobre o
envolvimento com Ana.
Rodrigo e Beto vencem
as primeiras lutas. Tito
pensa em candidatar-se
a uma vaga de emprego
na agência de Ana.
Flávia aprova o plano de
Roger contra Rodrigo.
Flávia desconfia que
Roger esteja apaixonado
por Luciana. Krica
agradece a Jéssica pelas
palavras e Cleiton
surpreende-se. Sandra
revela a Beto o carinho
por Lívia. Ana repreende
o comportamento de
Miguel em relação a
Beto e Sandra. 
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TVC2

Chris Taylor é um jovem e ingénuo americano que decide alistar-se como
voluntário para combater na guerra do Vietname. Chris Taylor pertence a
um pelotão comandado pelo sargento Grodin, um homem conhecedor e
humanitário, e pelo sanguinário sargento Barnes.

Televisão

DOMINGO, 20H00

TVC3
DOMINGO, 16H00

TVC4
DOMINGO, 21H25

Jason, o assassino da máscara de hóquei, é ferido com gravidade. Mas após
recuperar a consciência na morgue de um hospital, fixa as suas vingativas
atenções na família Jarvis e num grupo de despreocupados adolescentes.

Sexta-feira 13 - capítulo final

Um rapaz órfão é enviado para uma escola de música e ninguém
suspeita que o seu comportamento solitário e rebelde esconde o
enorme talento que lhe permite ser o solista do coro da escola, um
grupo que concede a reputação e o prestígio à escola.

O coro

Platoon - Os bravos do pelotão

GLOBO 18h00MALHAÇÃO

Carolina tem a guarda  de Gabriel
Jonatas termina o seu
namoro com Eliza. Hugo
oferece dinheiro a Dino
para que o bandido se
afaste de Gilda. Carolina
consegue a guarda
provisória de Gabriel.
Eliza avisa Germano que
Dino está a chantagear
Gilda e Hugo. Germano
tranquiliza Eliza, dizendo à
filha que apreende Dino.
Germano avisa Eliza e
Gilda que planeou com
Zé Pedro um flagrante
para capturar Dino.
Peçanha é preso, mas
Dino consegue fugir. Gilda
teme que Dino a procure.
Gilda conta aos filhos a
verdade sobre Dino. 

GLOBO 20h00TOTALMENTE DEMAIS

ÊTA MUNDO BOM GLOBO 19h00

Sandra  pretende livrar-se de Filomena
Sandra afirma a Ernesto que o filho que Filomena
espera é de Candinho. Pancrácio aconselha
Candinho a esquecer Filomena e a casar-se com
Sandra. Romeu planeia retirar grande parte do seu
dinheiro do banco para comprar a fazenda de
Cunegundes. Severo humilha Diana. Cunegundes
sofre ao trabalhar na sua fazenda. Ernesto
contrata Tigre para matar Candinho. Diana
enfrenta Severo, que agride a moça. 

Beatriz teme os sentimentos por Bento

GLOBO 22h00LIBERDADE, LIBERDADE!

Rubião pede Rosa em casamento
Raposo desaprova o beijo
entre Rosa/Joaquina e
Rubião. Virgínia descobre
que Mimi está grávida.
Rubião pede
Rosa/Joaquina em
casamento. Alexandra
reúne a família para dizer
que aprova a união de
Branca e Xavier.
Rosa/Joaquina diz a
Raposo que pretende
vingar-se do traidor de
Tiradentes. Xavier fica
curioso para saber quem
é a filha de Tiradentes. 

TVC1

Quando John Connor, líder da resistência, envia o Sargento Kyle
Reese de volta a 1984 para proteger Sarah Connor e salvaguardar o
futuro, uma série de eventos criam uma fractura na linha do tempo.
Kyle Reese tem agora a inesperada missão de reiniciar o futuro.

SEXTA-FEIRA, 21H30

Exterminador: Genisys
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