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ANEDOTAS

CURIOSIDADE

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças
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CARNEIRO

Para se sentir em
harmonia com o seu
parceiro (a), reserve o
fim-de-semana apenas
para ambos. No plano
afectivo, fortes oscilações
na vida sentimental não
permitem sentir-se na sua
melhor forma.

TOURO

Todos os seus
empreendimentos serão
favorecidos neste período,
especialmente se forem
realizados em equipa. 

GÉMEOS 

Para não correr o risco de
ser manipulado, reflicta
um pouco antes de iniciar
uma nova relação
amorosa. No plano
afectivo, afaste um pouco
a timidez que possa
possuir.

CARANGUEJO

Quaisquer informações
que surjam relativas aos
seus relacionamentos
poderão perturbá-lo. No
plano afectivo, novos
caminhos se abrem no
seu horizonte.

LEÃO

O que de melhor poderá
fazer é permitir-se alguns
pequenos luxos. No plano
afectivo, deve aproveitar
estes dias para reencontrar
amigos que já não vê há
algum tempo.

VIRGEM

A harmonia e o
entendimento vão reinar nas
suas relações pessoais e
profissionais. Aproveite a
vida social ao máximo. A
necessidade de novos
encontros será coroada com
um conhecimento.

BALANÇA

Descobrir o amor é um
momento de felicidade. Não
descuide de todo o resto. No
plano afectivo, sentirá um
forte desejo de viver
momentos intensos com o
seu parceiro.

ESCORPIÃO

Deverá refrear um pouco o
seu ritmo diário para poder
agir com sensatez. No plano
afectivo, afaste-se de
atracções meramente físicas.
Proteja-se de todas as más
intenções.

SAGITÁRIO

A conjuntura trás uma
influência auspiciosa, mas
que pode levar a um excesso
de optimismo e leveza nas
avaliações. Tente não ter
pressa na obtenção de
resultados. No plano afectivo
estará particularmente
exigente neste campo e esta
é uma boa hora para jogar
tudo ou tentar definições
sentimentais claras. 

CAPRICÓRNIO 

A sua situação financeira
permitirá viver estes dias
intensamente sem quaisquer
limitações ou barreiras.
Conseguirá ultrapassar
alguns desentendimentos no
círculo familiar.

ÁQUARIO

Esta é semana cheia de
mudanças e desafios. Para
quem souber programar as
actividades com rigor e sem
precipitações, os resultados
podem ser surpreendentes.

PEIXES

Não é porque impõe as suas
ideias com veemência no
trabalho que o consegue
igualmente fazer no campo
afectivo. Seja doce. Adoptar
postura diplomática. 

Horóscopo

Muito próximo da cidade de Ndalatando existe
um recanto turístico apetecível, resultante da
cascata Kalumueno. As águas são límpidas.

Caem do rio Sango e vão desaguar no rio Lussué. Os
camponeses que cultivam próximo desta zona bal-
near chamam-lhe Kalumueno, que na tradução lite-
ral para o Português corresponde a miradouro. A

água precipita-se de mais de 50 metros de altura e
forma maravilhosas bacias, umas profundas, outras
rasas. É um lugar frequentado nos fins-de-semana
por habitantes de Ndalatando. Ndalatando é igual-
mente a sede do município do Cazengo (município
sede da província), que dista a 190 quilómetros da ci-
dade de Luanda, capital do país. 

O recanto turístico apetecível de Ndalatando

JAIMAGENS

CARTOON CASIMIRO PEDRO

Surdo no médico
Um surdo vai ao médico e,
terminada a consulta, ele
pergunta:
- Quanto lhe devo, sr. doutor?
- Duzentos kwanzas. – responde
o médico.
- Trezentos kwanzas? –
pergunta o paciente sem ter
percebido bem.E responde o
médico:
- Sim sim, trezentos kwanzas…

- O Super Homem é o super-herói mais retratado da televisão. 
- O título mais longo de um livro contém 670 palavras e pertence
ao autor Nigel Tomm.
- O animal mais prolífico da natureza é o rato. As fêmeas dão
entre três a seis ninhadas por ano. Um só casal, ao fim de três
anos, pode dar origem a dez gerações. É por isso que o rato é o
animal preferido nas pesquisas genéticas de laboratórios.
- O animal mais rápido em terra é a chita. Pode alcançar 96 km
por hora durante breves momentos da sua corrida.
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Código Momentum 

Os Dez Mandamentos: O Filme 

Os Dez Mandamentos: O Filme 

Uma Aventura no Jurássico 

O Sr. Juiz 

Os Dez Mandamentos
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Sandra Annette Bullock
nasceu em Arlington
(EUA) a 26 de Julho de
1964. É actriz e produtora
de cinema. Atingiu o mun-
do da fama na década de
90, com papéis em filmes
como Demolition Man
(1993), Speed (1994), The
Net (1995), While You We-
re Sleeping (1995), A Ti-
me to Kill (1996) e Hope
Floats (1998). 

Ratchet e Clank são os mais improváveis heróis a quem cabe a
missão de impedir que o vilão Drek conclua o seu processo de
“desplanetização”. Ratchet é um corajoso, o último da sua espécie,
que cresceu sozinho num longínquo planeta. Clank é um pequeno e
desajustado robô com mais cérebro do que músculos. Quando os
dois se deparam com uma arma perigosa capaz de destruir planetas
inteiros, eles têm de juntar forças com a equipa dos divertidos e
poderosos Rangers Galácticos, para salvar toda a galáxia.
Elenco: Vozes de James Arnold Taylor, David Kaye, Jim Ward, Armin
Shimerman, Sylvester Stallone e Paul Giamatti.
Argumento: T.J. Fixman, Kevin Munroe e Gerry Swallow.
Produção Executiva: Brian Cleveland e Jason Cleveland.
Produção: Kylie Ellis, Brad Foxhoven e David Wohl.

Maria Carolina Casadevall
Gonzaga nasceu no estado de
São Paulo, no Brasil, a 24 de
Julho de 1987. A actriz brasi-
leira ficou conhecida depois
de estrear-se na telenovela
Amor à Vida e pelo seu papel
em destaque na mini-série Lili,
a Ex, como a personagem ho-
mónima. Esta representação
garantiu-lhe um prémio.

MARIA CASADEVALL

SANDRA BULLOCK

Jennifer Lynn Lopez tam-
bém conhecida como J.Lo,
é uma artista de referência

mundial. Jennifer Lopez
nasceu em Nova Iorque
(EUA) a 24 de Julho de

1969. Além da sua projec-
ção artística nas lides musi-
cais, tem passagens pelo ci-
nema e pelo mundo da mo-
da. De acordo com a revista
Forbes, é das figuras mais

influentes nos Estados Uni-
dos numa lista de 100 his-

pânicos.

JENNIFER
LOPEZ

Puto Prata
e Rei Loy 
animam
“Festa 

do Branco” 

Salão Mira Lopes - 21H00

S.01 acção 16

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

RATCHET E CLANK 

SINOPSE

DR

O músico Macho
Brown  realiza em
Malanje, na manhã
de sábado, dia 30,
uma sessão de ven-
da e de autógrafos
do seu terceiro dis-
co intitulado “Bai-
lando Suave”. 
No  domingo, o mú-
sico desloca-se à ci-
dade de Ndalantan-
do, para vender e
autografar o disco
no Hotel Miradouro.

Macho Brown autografa
“Bailando Suave”

DR

Nas cidades de Malanje e Ndalatando - 8H00

Os músicos Puto Prata, Rei
Loy, Puto Dino, Karliteira,
Mandiloy e Fada Melas
actuam no dia 30, a partir
das 21 horas, na “Festa do
Branco”, no Salão Mira Lopes,
localizado na 5.ª Avenida, em
Luanda. O evento conta
ainda com a animação de
Braúlio Py e dos Dj Betanay,
Tenete, Crew e Raro.
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Cidade do Vaticano

ADALBERTO CEITA | Roma

Sede da Igreja Católica, a Ci-
dade do Vaticano simboliza
para muitos, sobretudo, os

fiéis católicos, um local de vene-
ração, paz e de fé. Localizada
num enclave dentro da cidade de
Roma, capital da Itália, o Vatica-
no é um Estado. 
Com aproximadamente 44 hec-

tares e uma população de mais de
800 habitantes, o território possui
muitas estruturas que ajudam a for-
necer autonomia ao Estado sobera-
no, mas a sua maior singularidade
assenta na cristandade.
Acompanhada da filha, Jordana

Akwanum não disfarçava a emo-
ção por estar pela primeira vez na
Basílica de São Pedro, epicentro
da Cidade do Vaticano. Não era pa-
ra menos. Católica desde a infân-
cia, há anos que a anciã provenien-
te da cidade de Kumasi, no Gana,
havia programado a viagem que a
colocaria diante da mais alta estru-
tura da Igreja Católica. 
Jordana Akwanum fazia parte de

um grupo de peregrinos do seu país
e contou que ficou agradavelmente
surpreendida com o ambiente que
encontrou. Com alguma timidez,
realçou que à sua presença no Vati-
cano podia ser comparada a um re-
nascimento existencial.
“Vim de muito longe motiva-

da pela fé e quando aqui cheguei
senti uma sensação de paz espiri-
tual. A solidariedade e a compai-
xão reinam neste espaço que su-
perou todas as expectativas que
trazia”, disse. 
O Vaticano recebe diariamente

milhares de visitantes por inúme-
ras razões. Mas a busca ou o forta-
lecimento da fé em Deus sobre-
põem-se. Por norma, quase todos
visitam primeiro a Praça de São Pe-
dro. Com Marta Souza não foi dife-
rente. “Estamos diante de um espa-
ço de veneração e fé que, para mim,
transcende fronteiras e até mesmo
religiões. Digo isto, porque aqui
verificamos a presença de pes-
soas de outras religiões”, disse.
De nacionalidade brasileira, es-

tava no Vaticano pela segunda vez,
depois de uma primeira estada há
cinco anos. Para ela, desta vez foi

especial, porque conseguiu obser-
var o Papa Francisco a proferir a
sua mensagem “Urbi et Orbi”.
A história de Ramón Aquiles não

difere da maior parte das pessoas
oriundas de diferentes partes do
Mundo. Partiu da Argentina com
destino ao Vaticano com um único
propósito: “Prometi a mim mesmo
que se ficasse curado do cancro vi-

ria até aqui agradecer a Deus por
me ter livrado deste mal.” 
Homem extremamente religio-

so, Ramón Aquiles acredita que a
decisão que tomou fortaleceu a
sua fé e esperança numa vida li-
vre desta e de outras enfermida-
des por muito tempo.
Embora seja membro da Igreja

Cristã Evangélica, o moçambica-
no Atanásio Teodósio confessou
que, além do respeito teve curiosi-
dade em conhecer o Vaticano. En-
cantado com a dimensão e a bele-
za arquitectónica que envolve o
local, admitiu que é necessário
abraçar um verdadeiro exercício
de paciência e persistência para
conhecer cada recanto dos com-
partimentos que estão acessíveis
aos visitantes.“É uma estrutura
milenar que se destaca pelas relí-
quias que ostenta. Não deu para ver
tudo e espero um dia regressar”, su-
blinhou Atanásio Teodósio.

Praça de São Pedro 

A Praça de São Pedro situa-se
em frente à Basílica de São Pedro,
no Vaticano. Foi desenhada por
Bernini no século XVII em estilo
clássico. Pode ser apreciada na co-
lunata dórica que enquadra a entra-
da trapezoidal para a Basílica e a
grande área oval que a precede. A
parte oval da praça reflecte o estilo
barroco, próprio da época da con-

tra-reforma. O obelisco central
tem 40 metros de altura, incluindo
a base e a cruz no topo. Está no lu-
gar actual desde 1585 sob ordem
do Papa Sisto V, que colocou no
obelisco um dos pedaços originais
da cruz de Jesus Cristo. Bernini
complementou a colocação do
obelisco com uma fonte em 1675.
Foram precisos mais de novecen-
tos homens para erguê-lo.
Quando em 1656 Bernini rece-

beu o encargo do Papa Alexan-
dre VII de aperfeiçoar a praça
diante da Basílica de São Pedro,
esta era enorme, rectangular,
com piso de terra. A obra foi de-
senhada, imaginando dois espa-
ços abertos conjuntos. 
O primeiro, a “Piazza Obli-

qua”, tem forma elíptica rodea-
da por quatro enormes fileiras
de altas colunas dóricas que se
abrem como num grande abraço
maternal e simbolizam a Igreja
Mãe. Há um corredor largo entre
elas, pelo qual passam automó-
veis, e duas aberturas mais es-
treitas para peões. O pavimento
tem pedras brancas que marcam
o caminho até ao obelisco cen-
tral, montado sobre quatro leões
de bronze. Tradicionalmente, o
obelisco representa o elo entre a
antiguidade e a cristandade.
O segundo espaço é a “Piazza

Retta”, imediatamente a seguir à
Basílica de São Pedro, em posição

frontal. O edifício à direita abriga
o Palácio Apostólico, com a “Sca-
la Regia”, a escadaria cerimonial. 

Décadas de existência 

O Vaticano é uma Cidade-Esta-
do que existe desde 1929. É distin-
ta da Santa Sé, que remonta ao
cristianismo primitivo, sendo a
principal Sé Episcopal de católi-
cos romanos de todo o Mundo. 
As leis da Cidade do Vaticano são

publicadas em italiano e os docu-
mentos oficiais da Santa Sé são
emitidos principalmente em latim.
As duas entidades ainda têm pas-
saportes distintos.  A Santa Sé, co-
mo não é um país, apenas trata de
questões de passaportes diplomá-
ticos e de serviço, enquanto o Es-
tado do Vaticano cuida dos passa-
portes comuns. Em ambos os ca-
sos, os passaportes emitidos são
muito poucos.
O “Tratado de Latrão”, de 1929,

que criou a Cidade-Estado do Vati-
cano, descreve-a  como uma nova
criação e não como um vestígio
dos maiores Estados Pontifícios,
que anteriormente abrangiam a
região central da Itália. 
Regra geral, os Papas residem na

Cidade do Vaticano. Embora a se-
gurança do Estado seja da respon-
sabilidade das autoridades italia-
nas, a protecção de um Papa está a
cargo da Guarda Suíça. 

Veneração e fé transcendem fronteiras e religiões
AFP

AFP

A Santa Sé está localizada num enclave dentro da cidade de Roma com estatuto de Estado
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GUIMARÃES SILVA | Caxito

Valentim Augusto Ganga
tem 27 anos. O semblan-
te é de alguém interessa-

do em terminar o curso médio de
técnico de análises clínicas, pa-
ra regressar a Quibaxe, sua terra
natal, e aí exercer o ofício que
aprendeu na Escola de Formação
de Técnicos de Saúde do Bengo,
em Caxito.
Ladislau José Lisboa, finalista

do curso de enfermagem, dá prio-
ridade a Nambuangongo, onde es-
teve recentemente, para dar o seu
contributo à saúde.
O município tem uma unidade

hospitalar de referência, totalmen-
te apetrechada, que serve a popula-
ção local que pode, a breve trecho,
contar com um quadro formado
em Caxito. 
Maria de Lourdes Borges Fran-

cisco, natural de Luanda, frequen-
ta no Bengo o terceiro ano do curso
de análises clínicas, e deseja servir
a instituição da saúde no municí-
pio para onde for encaminhada. 
“Quero trabalhar na minha área,

para ajudar a tratar bem das pes-
soas que procurem cuidados bási-
cos. Sinto paixão naquilo que
aprendo neste momento”, frisou.
As motivações que levaram os

três formandos a estudar são di-
versas. Valentim Ganga segue os
passos do pai que, em Quibaxe,
dedicou-se à profissão a tempo in-
teiro. Por seu lado, Ladislau Lis-
boa diz que sempre gostou de en-
fermagem, ao passo que Maria de
Lourdes Francisco teve influên-
cia de familiares.
“O meu tio formou-se aqui e ho-

je está na faculdade a formar-se
em cirurgia. A minha cunhada, a
Maria Luísa, também passou por
Caxito e trabalha actualmente no
Centro de Saúde do município de
Bula Atumba. Pela entrega e dedi-
cação, nota-se que teve uma boa
formação”, disse, acrescentando
que “Caxito é uma cidade calma,
com condições para o estudo”. 
“Os nossos professores são pa-

cientes na transmissão de conheci-
mentos, o que é importante num
meio em que a capacidade de assi-
milação dos alunos nem sempre é
uniforme”, admitiu.

Local apetecível

A escola de formação de técni-
cos de saúde do Bengo é um lo-
cal apetecível frequentado por
centenas de alunos, que afluem
à instituição para obter forma-
ção profissional.
A escola tem actualmente 15 sa-

las de aula. “Até 2012, a escola ti-
nha apenas cinco salas de aula.
Desde que assumimos a direcção
em 2013, recebemos apoios do Go-
verno da província, das direcções
da educação e da saúde. Aposta-
mos assim na reestruturação. Ho-
je, temos 15 salas de aulas teóri-
cas, três laboratórios equipados,
uma biblioteca, uma sala de práti-
cas de anatomia, outra de informá-
tica, um internato e refeitório. Es-
tão em construção um campo poli-
desportivo e um anfiteatro para
conferências. Em suma, temos in-
fra-estrutura para os cursos que
leccionamos”, garante o director
Mário Quizembe Muginga. O in-
ternato repartido em dois blocos,

masculino e feminino, tem capa-
cidade para albergar 74 alunos
oriundos dos municípios do Am-
briz, Bula Atumba, Quibaxe,
Nambuangongo e Pango Alu-
quem, que beneficiaram de bol-
sas de estudo.

Formação profissional

O corpo docente é constituído
por 49 professores angolanos e
três estrangeiros. “Temos um uni-
verso de 2.934 alunos, dos quais
295 a finalizar os cursos de enfer-
magem, análises clínicas, farmá-
cia e radiologia. Hoje as estatísti-

cas demonstram que aproximada-
mente 57 por cento dos discentes
matriculados em 2016 são prove-
nientes de Luanda e outras provín-
cias. A partir do Bengo temos 43
por cento dos alunos inscritos,
muito dos quais dos municípios,
com bolsas de estudo internas”,
disse o director da Escola Técnica
de Saúde. A instituição tem cursos
de promoção para técnicos com
mais de cinco anos de carreira,
mais de 35 anos de idade e que são
efectivos na função pública. 
A escola tem, segundo o direc-

tor, critérios que considera apro-
priados para o ingresso. No perfil

dos alunos sobressai a nona classe
concluída, como escolaridade ob-
rigatória, e ter capacidade física e
mental em relação ao curso em
que se inscreve. A isto junta-se ida-
de superior a 14 anos e habilidades
de leitura e de escrita.
Diongana Niclete Bernadeth é

professora de matemática, disci-
plina curricular dos cursos de saú-
de. A docente diz que “os alunos
entram para a instituição com uma
faixa etária complicada e temos
que superar as dificuldades que
trazem. Contudo, este ano, o pro-
cesso docente educativo está a ser
satisfatório. Os alunos estão a de-

monstrar que estão a aprender. As
avaliações constantes mostram
rendimentos satisfatórios”.
Como suporte da actividade do-

cente, a instituição conta com o
concurso de uma associação de
alunos, que cultiva a boa convi-
vência com os professores, num
ambiente em que a harmonia tem
que ser pedra de toque, segundo o
director, Ladislau José Lisboa. 
A Escola de Formação de Técni-

cos de Saúde do Bengo conta, igual-
mente, com o apoio da comissão de
pais, um órgão que reúne regular-
mente para apoiar o processo do-
cente durante o ano lectivo.

PROVÍNCIA DO BENGO

Jovens na carreira de enfermagem

Ladislau Lisboa finalista do curso de enfermagem

EDMUNDO EUCÍLIO |  CAXITO

EDMUNDO EUCÍLIO |  CAXITO

Maria  Borges é estudante do 3º anoValentim Ganga estudante do curso médioDiongana Niclete Bernardeth é professora 



1,5 kg de picanha, 500 gr de feijão preto previamente de molho, 1 chouriço, 1 cebola picada, 1 tomate
maduro aos pedaços, 1 raminho de coentros, 2 dentes de alho, 5 colheres de sopa de óleo, 1 colher de chá
de cominhos, 2 folhas de louro,8 colheres de sopa de sal grosso, 1 jindungo caombo, 1 laranja e 1 salsicha.     

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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A mancha de uma peça de roupa preferi-
da por vezes causa problemas em como
resolver. Saiba que nem tudo está perdi-
do. Existem truques que podem deixar a
roupa sem a indesejável mancha. A pri-
meira coisa que precisa saber é que
quanto mais cedo tentar tirar a mancha,
mais fácil será removê-la. Acompanhe
abaixo algumas dicas:

Sangue

Utilize um dos processos de pré trata-
mento (pré lavagem ou molho) e em se-
guida prossiga com a lavagem na máqui-
na. Uma segunda alternativa é utilizar o
Vanish Pré Lavagem, seguido de lava-
gem na máquina com detergente.

Batom

Com um tecido ou toalha de papel ab-
sorvente, tire o excesso com bastante
cuidado para não espalhar ainda mais
a mancha.

Café

Para evitar que os tecidos estraguem, o
ideal é tentar retirar as manchas assim
que a bebida cai sobre o tecido. Utilize
um dos processos de pré tratamento (pré
lavagem ou molho) e em seguida prossi-
ga com a lavagem na máquina. Uma se-
gunda alternativa é utilizar o Vanish Pré
Lavagem Poder, seguido da lavagem na
máquina com detergente.

Vinho

O vinho está entre uma das bebidas pre-
feridas para acompanhar desde um pe-
tisco durante a tarde até um jantar mais
refinado. Mas quando cai sobre as rou-
pas é capaz de estragar um momento.
Quando isso acontecer, use Vanish Oxi
Action. Seguindo o modo de uso do pro-
duto, deixe a peça de molho e depois co-
loque na máquina.

Dicas

Aqueça o forno a 200 graus e quando estiver bem
quente tempere a picanha com duas colheres de sal
e coloque-a na grelha, com a parte da gordura vira-
da para cima. Por baixo da carne coloque um tabu-
leiro para recolher os pingos da gordura que vão
cair da picanha. Deixe a carne assar até ficar doura-
da, depois vire-a, e deixe cozinhar o tempo neces-
sário, consoante goste da picanha bem passada ou
mal passada. Para preparar o feijão preto descas-
que o alho e a cebola, e esmague num almofariz,
conjuntamente com o tomate, os cominhos, o colo-
rau e os coentros até obter uma pasta. Refogue  es-
ta pasta dentro de uma panela de pressão, adicione
louro e chouriço cortado em rodelas finas. Deixe
cozinhar durante 40 minutos. Sirva a carne cortada
em fatias muito finas, de preferência mal passadas,
com o feijão à parte, juntamente com o caldo da
sua cozedura. Dentro de uma travessa, decore a
carne com laranja aos pedaços e o feijão, com jin-
dungo caombo.

Fonte: Gastrónomo João Gonçalves

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Picanha APicanha é um tipo de carne bovina. A origem do
nome Picanha advém do tratamento talhante ita-
liano, nomeadamente do corte Picatta.

DR

Como tirar
todo o tipo 

de manchas
da roupa
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Perfil

LARANJA BARBOSA 

Guimarães Silva à conversa com Laranja Barbosa 

RESPONDE

“O momento mais triste
aconteceu este ano com a
morte da minha mãe. Vinha de
um revellion no final do ano
quando aconteceu o infausto.
Com isto tive que ficar três
meses parado para cumprir com
o luto e depois recomeçar.” 

Fale um pouco sobre a
organização de eventos?

É um processo longo. Tão logo
encerro um espectáculo,
começo a tratar do evento
seguinte. Contacto promotores,
porque o público é exigente,
gosta de caras novas e o
marketing é uma arma que
utilizo. 
As pulseiras que dão acesso às
entradas vêm de Luanda. Tenho
pessoal de bar e de segurança,
em número de quatro. Quando
utilizo o Cine Ginásio, trabalho
com 15 seguranças. Num
evento com convidados, os
custos são maiores. Pago o
transporte de ida e volta. O
rent-a-car fica caro, por volta
de 50 mil kwanzas. Pago o
hotel, alimentação e o cachet
entre os 300 a 500 mil
kwanzas, dependendo do
artista para festas.

Para quando uma volta
pelos grandes palcos do
país?

Sendo promotor de eventos as
ambições são muitas. Quero
chegar ao nível de organizar
um show no Estádio dos
Coqueiros. Quero tornar-me
um grande produtor a nível
nacional e internacional, fazer
coisas inéditas, e trabalhar com
os grandes organizadores. Já o
tenho feito no Uíge, mas
sempre em  co-produção.

Aconteceu COMIGO

O momento
mais triste da
minha vida

Miguel Geraldo é pro-
motor de eventos e de-
sempenha a sua acti-

vidade na província do Uíge.
Laranja Barbosa, como é co-
nhecido no mundo artístico e
empresarial, começou a activi-
dade em 2008 numa agência de
moda, a Toy Model, com traba-
lhos de passerelle e protocolo
em algumas galas nas “Terras
do Bago Vermelho”. 
O primeiro trabalho significa-

tivo como promotor ocorreu em
2009 com os Kalibrados. O es-
pectáculo musical com o grupo
musical de Luanda catapultou-
o, porque tudo saiu a contento. 
“Fui director artístico e de-

pois assumi a área de finanças
(da Toy Model). Em 2010, fiz o
Rock Show Blue, com a canto-
ra Ary, num projecto de uma
empresa de refrigerantes de
Luanda. Por mim já passaram
vários artistas, tais como o Yan-
nick Afro Man, Johny Ramos,
Zona 5 e Cage One”, diz o pro-
motor nascido em 1988, na ci-
dade do Uíge. 
Laranja Barbosa decidiu tra-

balhar por conta própria em
2011, quando criou a sua empre-
sa de eventos, “Irmãos Barbosa”,
que lançou o programa “Quintas
Quentes”, um espaço recreativo
no quintal da casa onde vive,
com capacidade para 300 pes-
soas. “Criei o projecto para in-
centivar a nossa juventude na
área de cultura e recreação, por-
que havia escassez de locais
apropriados para o efeito”, ex-
plicou. “Tocamos música varia-
da e damos a oportunidade para
os novos talentos mostrarem o
que sabem”, acrescentou. 
O promotor sublinha que o

início foi titubeante, com pou-
ca clientela, mas aos poucos
ganhou popularidade e hoje o
“Quintas Quentes” é conhecido
e bastante concorrido, graças
ao esforço próprio. 

Momentos altos 

Em 2014, “Irmãos Barbosa”
assumiu a organização do con-
curso Miss Uíge. “Pela primei-
ra vez, uma empresa conseguiu
realizar a gala que antes era or-
ganizada pelo Comité Miss Uí-
ge. Nesse ano fomos recebidos
pelo Senhor Governador, o Dr.
Paulo Pombolo, que gostou das
nossas iniciativas, porque já
há muito ouvia falar de nós.
Dali fomos convidados para
organizar o Reveillon da Ju-
ventude. Conseguimos alber-
gar num mesmo local perto de
900 jovens, numa festa memo-
rável”, disse Laranja Barbosa.

“No ano passado conseguimos
fazer a tournée do Anselmo
Ralph durante as festividades da
cidade do Uíge, a 3 de Julho. Fi-
zemos cinco espectáculos. Co-
meçámos no Uíge, depois fomos
para Cabinda, Bié, Huambo e
Lubango. Foi uma experiência
positiva, porque conseguimos
trabalhar com outros profissio-
nais. O Anselmo actuou com os
convidados Landrick e Ana Joy-
ce”, frisou Laranja Barbosa, que
está em negociações como can-
tor para nova actuação em Agos-
to. Laranja Barbosa admite não
estar estabilizado em termos fi-
nanceiros, algo que o impede,
por enquanto, de contratar can-
tores estrangeiros de nomeada
para actuar no Uíge. “A vontade
é tanta, a experiência também,
porque trabalhar com um músi-
co do gabarito de um Anselmo

Ralph, com passagem por vá-
rios palcos internacionais, em-
presta sempre algum subsídio a
quem está no mundo do entrete-
nimento”, disse . Quanto ao re-
lacionamento com outros orga-
nizadores de eventos no país, o
promotor confirma ter boas
relações com Link do Willy,
Délcio Ferreira, DJ conceitua-
dos, os próprios músicos e os
agentes deles.

Província carece de eventos 

A crise económica e finan-
ceira também afecta o negócio
dos “Irmãos Barbosa”. “No
ano passado, realizámos a Fes-
ta de Reveillon, mas deixámos
de apresentar o ‘Quintas quen-
tes’, contudo a marca ficou pa-
ra agrado do público. Hoje rea-
lizamos um a dois eventos por

mês, dependendo das condi-
ções financeiras”, avançou. 
Laranja Barbosa diz que a

província carece de mais even-
tos, porque festas de qualidade
contam-se pelos dedos de uma
mão. O promotor reconhece a
existência de concorrentes, jo-
vens com queda para o negócio,
mas confia na sua capacidade e
profissionalismo para manter a
liderança. “Estamos bem, te-
mos aceitação do público, o que
é importante”, admite. 
“No Uíge não temos um centro

de formação específico para a
área de espectáculos. Completei
o meu bacharelato em Geografia
e acredito que ainda este ano
consigo algo, para ser uma mais-
valia em termos de eventos”, dis-
se, apontando a capital do país ou
um país vizinho para alcançar o
objectivo que pretende. 

EDMUNDO EUCÍLIO

O jovem que faz a festa
na cidade do Uíge 
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GLOBO 21h10

Santo, Beatriz e Bento lideram um protesto
popular na Câmara dos Vereadores. Afrânio
e Raimundo preocupam-se. Miguel e Olívia
conversam sobre os seus sentimentos. Luzia
desabafa sobre Santo com Piedade. Iolanda
entrega documentos de Afrânio a Tereza.
Luzia e Tereza discutem e Miguel interfere. 

Nanda revela a Filipe
que Samurai vende 
produtos  ilícitos
Samurai leva
Rodriguinho ao cativeiro
em que mantém Ciça
como refém. Nanda
revela a Filipe que
Samurai vende produtos
ilícitos. Filipe alarma-se
ao lembrar que
esqueceu a carteira no
sítio de Samurai.
Rodrigo questiona Ana
sobre Miguel e Tito.
Artur comemora o
sucesso nas provas do
colégio com um beijo
em Júlia. Nanda pede
demissão da loja de
Samurai. 
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TVC1

Nos anos 60 do século XX, um agente da CIA e um espião do KGB são forçados a
colocar as suas diferenças de lado e juntam-se numa missão para travar uma mis-
teriosa organização criminosa internacional, empenhada na proliferação das ar-
mas nucleares.

Televisão

Está prestes a estrear na grelha da TPA (Tele-
visão Pública de Angola) um programa de
entretenimento e variedades preenchido de

“glamour”, com vários motivos de atracção, co-
mo concursos, lançamento de marcas e serviços,
desfiles de moda, entrevistas de natureza social,

desportiva, cultural, animado com uma banda e
uma plateia com pelo menos 60 pessoas. Com
uma duração de 90 minutos, o programa tem co-
mo público-alvo as famílias e é emitido no princí-
pio da noite de Domingo. Numa primeira fase, o
programa será gravado até que a equipa esteja

completamente entrosada e depois passar para
emissões em directo. O programa terá também ru-
bricas como “O Aniversário da Semana”, “Nossa
Moda”, “Realizando Sonhos”, “Nacional é Bom
Demais”, “Meu Povo” e “Fenomenal”, com o pro-
pósito de entreter o telespectador.

Domingo à Muangolê
MUNDO DOS MEDIA

SEXTA-FEIRA, 21H30

TVC2
DOMINGO, 22H00

TVC3
DOMINGO, 16H45 

Megan tem quase 30 anos, mas prefere manter-se sem grandes
compromissos. Quando o namorado a pede em casamento, Megan entra em
pânico e refugia-se em casa da nova amiga, Annika, 16 anos, que vive com o
pai, um solteiro desencantado com a vida.

Encalhados

É difícil ser um Deus, sobretudo se cairmos, como extraterrestres, num
planeta igual à Terra e formos aclamados como divindades há 800 anos
atrás. Uma adaptação do livro de Arkady e Boris Strugatsky.

É difícil ser um Deus

O agente da U.N.C.L.E.

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Apolo invade a Peripécia
para tirar  satisfações com Beto
Apolo sente-se traído ao
ouvir de Tancinha que
Beto a beijou e cancela
o casamento. Carmela
grava a discussão entre
Tancinha e Apolo e
envia-a para Beto.
Henrique convence
Penélope de que está
realmente apaixonado
por ela. Jéssica age para
que Shirlei decida pedir
demissão da casa de
Felipe. Aparício manda
Enéas retirar o quadro
de Teodora do Grand
Bazzar e comenta que
precisa de impedir o
casamento de Rebeca. 

GLOBO 20h20HAJA CORAÇÃO

ÊTA MUNDO BOM GLOBO 19h30

Celso e Araújo unem-se contra Sandra
Araújo explica a Anastácia como falsificou a sua
assinatura com Sandra. Josias propõe que Zé dos
Porcos se case com Sarita, mas o rapaz afirma que
ama Mafalda. Romeu tenta beijar Mafalda, mas a
menina afasta-o. Candinho e Filomena combinam
os preparativos para voltar à cidade com o bebé.
Araújo e Olga beijam-se, mas o advogado pede
que a moça não crie expectativas. 

Luzia e Tereza discutem e Miguel interfere
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