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ANEDOTAS

CURIOSIDADE

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças

Carneiro
Não tem motivos para
estar inseguro ou
desconfiado. A
conjuntura é de
grandes afinidades e
deveras propícia ao
crescimento 
afectivo.

Touro

Semana de grande
grau de exigência e
intensidade. No amor,
pode trazer uma
grande reviravolta na
sua vida, de repente os
sentimentos e as
vivências ganham
novos contornos com
que não contava.

Gémeos 

Há tendência para
modificações benéficas.
No plano afectivo a
semana é positiva, mas
sem grandes surpresas.
Podem surgir novos
conhecimentos, mas
que não o
impressionam. As
ligações mais antigas
são as mais protegidas.

Caranguejo

Esta semana algumas
situações vão mexer
com o seu coração e
sensibilidade, não vale a
pena fugir do que é
óbvio. Há situações que
envolvem outras pessoas

e que só agora chegam
até você, tente aprofundar
com rigor os factos.

Leão

A semana recomenda
ponderação e analise a
fundo todas as questões.
Não são aconselháveis
pressas ou precipitações
dado que tende a cair em
situações ilusórias ou
instáveis. Reaja com
grande calma a todas as
situações da vida afectiva.
Prefira não dar grande
importância a reacções
negativas ou mudanças
de atitude, tudo parece
transitório.

Virgem 

Estão previstas grandes
evoluções. Não perca
tempo e actue
rapidamente. Está muito
hábil a lidar com
situações difíceis e
relações em conflito,
pode preparar-se para
entrar em nova fase, mais
positiva. Avalie bem as
opções de vida e decida
sem influências.

Balança

Não iniba nem reprima
os seus sentimentos, as
suas palavras são bem
recebidas e as
retribuições podem ser
muito positivas. A vida
sentimental está numa
fase francamente
auspiciosa.

Escorpião
Semana de grandes
definições e mudanças que
vele mais do que nunca
pelos seus direitos e não
se verga a situações de
domínio ou posse.

Sagitário 

Conflitos e erros de
julgamento afectam este
plano e isso abala um
tanto a sua confiança.
Especialmente o elemento
feminino está muito
sensível, mas são para ele
os melhores momentos.

Capricórnio 

Jogam-se emoções fortes e
estão em causa grandes
definições. As questões
inerentes ao amor devem
ser encaradas com a maior
serenidade sob pena de
surgirem atitudes
descontroladas.

Aquário

O sector afectivo evolui
num sentido positivo e
tranquilo. As ligações em
curso podem consolidar-
se. A semana promete ser
compensadora.

Peixes 

A vida sentimental tem
indicadores de
instabilidade e a melhor
forma de evitar atritos é
tentar ser calmo e bom
ouvinte, assim tudo se
resolve da melhor forma.

Horóscopo

Com uma superfície geográfica de sete mil e
733 quilómetros quadrados, o município de
Milunga está localizado à 235 quilómetros a

nordeste da sede capital da província do Uíge. É li-
mitado a norte pelo município do Quimbele, à sul a
província de Malanje e a Oeste pelos municípios do
Sanza Pombo e Buengas e a Leste a República De-
mocrática do Congo. 

A sua base económica assenta na produção do
café, ginguba, mandioca, feijão, milho, pevides,
inhame, arroz em pequena escala e outros pro-
dutos alimentar da região. Possui uma popula-
ção de 48.158 habitantes, na sua maioria campo-
nesa, distribuídos em quatro comunas: Santa
Cruz, Macocola, Massau e Macolo, 16 regedo-
rias e 218 aldeias. 

Milunga tem base económica assente na agricultura
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Aula de Inglês

A professora para o aluno:
- Como se diz em inglês: “o
gato caiu na água e
afogou-se”.
E diz o miúdo:
- Essa é fácil! “The cat
catrapum in the water and
glugluglu and not more
miaumiau…

Bob Kane 
Bob Kane, nome artístico de Robert Kahn, nasceu em Nova Iorque,
a 24 de Outubro de 1915  e viveu até 1998. Foi roteirista e dese-
nhador, famoso por ter sido o criador do Batman. Kane chegou ao
mundo das histórias em quadrinhos em 1936, publicando a sua
própria revista que passaria por diversas reformulações. Foi
quando o personagem Super homem foi criado, alavancando as
vendas de revistas em quadrinhos, que Kane e o escritor Bill Finger
resolveram desenvolver outro combatente do crime mascarado: o
"BatMan". Bob Kane, entretanto, foi quem apresentou a ideia aos
editores, e foi o único a ficar com os créditos pelo personagem. 
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Wayne Mark Rooney nas-
ceu em Liverpool, a 24 de
Outubro de 1985. É um fu-
tebolista e actua no ataque
da equipa do Manchester
United. Rooney fez a sua
estreia na equipa principal
da Inglaterra em 2003, tor-
nando-se o jogador mais
jovem a representar a In-
glaterra (um recorde que-
brado por Theo Walcott). 

“Doutor Estranho” é a história do mundialmente famoso
neurocirurgião Dr. Stephen Strange cuja vida muda para sempre
depois de um horrível acidente de carro que lhe rouba o uso das
mãos. Quando a medicina tradicional falha, é forçado a procurar pela
cura e esperança num lugar improvável - um enclave misterioso
conhecido como Kamar-Taj. Rapidamente descobre que este não é
apenas um centro para a cura, mas também a linha da frente de uma
batalha contra forças negras invisíveis determinadas a destruir a
nossa realidade. Em pouco tempo, Strange - munido de poderes
mágicos recém-adquiridos – tem de decidir se quer voltar à sua vida
afortunada e com estatuto ou deixar tudo para trás para defender o
mundo como o mais poderoso feiticeiro existente. Junte-se a Strange
nesta viagem perigosa, mística, e totalmente alucinante quando o
filme da Marvel Studios "Doutor Estranho" estrear nos cinemas a 27 de
Outubro de 2016.

Katheryn Elizabeth
Hudson nasceu em
Santa Bárbara, a 25
de Outubro de 1984,
é uma cantora e com-
positora norte-ameri-
cana de música pop e
dance e é mais conhe-
cida pelo nome artísti-
co Katy Perry.

KATY PERRY

WAYNE ROONEY

Julia Fiona Roberts nasceu
em Smyrna, a 28 de Outubro
de 1967, é actriz e produtora
norte-americana vencedora
do Oscar de Melhor Actriz pe-
lo filme "Erin Brockovich". Tor-
nou-se uma estrela de Holly-
wood depois de ser a atrac-
ção principal da comédia ro-

mântica "Pretty Woman"
(1990), que arrecadou $464
milhões de dólares em todo o

mundo. 

JULIA
ROBERTS

S. drama 06
SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

DOCTOR STRANGE 

SINOPSE

As Africanas realizam no sá-
bado, na Centralidade do Ki-
lamba, em Luanda, a primei-
ra actividade cultural e des-
portiva, na qual os partici-
pantes recebem aulas de
dança, de forma descontraí-
da, e fazem exercícios físicos.
Alegria, diversão e interac-
ção com as integrantes do
Melhor Grupo do Angola Mu-
sic Awards 2016 é o que se
prevê no projecto "Vem dan-
çar com As Afrikanas", a ser
realizada em outras provín-
cias e municípios. A participa-
ção carece de inscrição.

Vem dançar 
com As Africanas

DOMBELE BERNARDO Centralidade do Kilamba

Ary participa no próximo
sábado, no Cine Atlântico,
em Luanda, na 2ª edição da
Festa do Fado, oficialmente
designado Festival Caixa
Luanda. Sob iniciativa do
Banco Caixa Angola, o
concerto conta ainda com
performances de interpretes
portugueses de fado, género
musical que é Património
Imaterial da Humanidade,
entre eles Ana Moura,
Gisela João, Raquel Tavares,
Maria Ana Bobone, Marco
Rodrigues e José Gonçalez.

Festa do Fado
Cine Atlântico 

PAULO MULAZA
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Festa
Quitexe

VALTER GOMES |Quitexe

Com104 anos de existência, a
localidade de Quitexe se
apresenta hoje como um dos

patrimónios históricos do país.
Tem uma extensão geográfica de
três mil 872 quilómetros e cerca de
33 mil habitantes. Quitexe está lo-
calizado a 41 quilómetros da sede
da província do Uige. É composto
por três comunas, nomeadamente
Cambambe, Vista Alegre e Aldeia
Viçosa, que por sua vez deram lu-
gar a criação de 75 aldeias.
A quizaca, feijão de óleo palma,

carne de caça, o funje de bombo e
de milho, a fúmbua, a macasquila,
a banana, batata doce, são alimen-
tos típicos mais consumidos pelos
habitantes. No que toca ao abaste-
cimento de água potável, a popula-
ção local beneficia de pequenas
quantidades, através de um sistema
de gravidade captado a partir do rio
Cassamba, a 8 quilómetros da sede
do município, por intermédio de
quatro furos artesanais, localizados
nos bairros mais populosos .
O sistema é alimentado por um

tanque com capacidade para 125
milmetros cúbicos, lavandarias e
14 chafarizes, dos quais nove estão
em pleno funcionamento e os de-
mais avariados.
Ainda nesta vertente, a adminis-

tradora municipal, Maria Ferreira
Pinto, assegura que “dentro do pro-
grama Água para Todos, nos próxi-
mos momentos o sistema de abas-
tecimento de água será alargado a
todos os bairros”. A energia eléctri-
ca chega aos munícipes aos solu-
ços, devido a avarias constantes
nos grupos de geradores. “A admi-

nistração está a empreender esfor-
ços para aumentar a capacidade de
fornecimento de energia. Será me-
lhorada a rede de iluminação públi-
ca, domiciliaria e o sistema de ilu-
minação nos bairros”, disse a res-
ponsável máxima da localidade. 

Comércio

A actividade comercial vem ga-
nhando corpo. Quem viaja pela es-
trada nacional nº 220 para Luanda e
Uíge ou no sentido inverso depara-
se com pequenos mercados ao lon-
go das aldeias de Quitexe, alimen-
tados por camponeses que culti-
vam produtos diversos.
O chefe de secção municipal do

Comércio, Hotelaria e Turismo,
Santos Mendes, disse que a politica
para o desenvolvimento económi-
co que a Administração municipal
está implementar no âmbito da di-
versificação da economia, “está a
permitir o surgimento de vários es-
tabelecimentos comerciais na sede
do município”. Lembrou que até
antes de do ano 2000 Quitexe con-
tava com apenas três lojas, mas ac-
tualmente o número multiplicou-se
para 38. Tem ainda oito barres, no-
ve lanchonetas e 15 cantinas de pe-
quenos comerciantes.
“O surgimento de vários estabe-

lecimentos comerciais, lojas, res-
taurante e bares aliviou bastante a
vida da população, pois anterior-
mente via-se obrigada a deslocar-
se até a sede da província para ad-
quirir qualquer produto básico”,
disse Santos Mendes. Apontou a
falta de energia eléctrica com
maior capacidade como sendo a
maior dificuldade dos agentes co-

mercias, visto que a maioria dos es-
tabelecimentos depende de peque-
nos grupos geradores.

Falta de hospital 

O sector de saúde no município
enfrenta algumas dificuldades. A
falta de um hospital municipal tem
criado grandes embaraços à popu-
lação. O município possui 17 uni-
dades sanitárias, sendo quatro cen-
tros de saúde assegurados por 63
trabalhadores, entre enfermeiros e
o pessoal administrativo. Na sede
da localidade funciona apenas um
centro de saúde com capacidade
para 53 camas, assegurado por 32
técnicos. Tem ainda serviços de
banco de urgência, pediatria, con-
sultas externas, laboratório, farmá-
cia, secção de hemoterapia, vigi-
lância epidemiológica, consultas
pré - natais, Programa Alargado de
Vacinação, Planeamento Familiar e
uma área de nutrição. O director mu-
nicipal da Saúde, Kuavita Afonso,
disse que o centro atende também

doentes provenientes de diversos
pontos da província como o municí-
pio do Bolongongo, na província do
Cuanza Norte. Kuavita Afonso in-
formou que o seu sector no municí-
pio debate-se com a insuficiência de
enfermeiros e de pessoal de apoio e
meios essenciais como ambulância
e material gastável.  
“Queremos expandir os serviços

de saúde a nível do município, cons-
truindo novas unidades sanitárias
nas localidades onde não existem.
O Sector necessita de 80 novos en-
fermeiros, seis médicos, sobretudo
ginecologistas, Ortopedistas, cirur-
giões e técnicos de diagnóstico te-
rapêutico”, apontou.

Educação

Neste ano lectivo, estão matricu-
lados 12 mil e 50 alunos nos três ní-
veis de ensino, o processo de ensi-
no e aprendizagem é assegurado
por 586 professores, sendo 368
professores para o ensino primário,
146 para I ciclo e 72 outros para o II

ciclo.O director Municipal da Edu-
cação, Josué Puni, avançou que es-
te número é totalmente insuficien-
te, são necessários 80 professores
para reforçar o quadro docente.
O sector controla 67 escolas, 64

para ensino primário e duas para o
I e II ciclo. “Precisamos de novas
salas , porque algumas escolas fo-
ram destruídas pelas chuvas e ou-
tras vandalizadas, principalmente
nas localidades de Cawanga, Ca-
tulo, Quihinga e Quitoque, onde
os alunos estão a estudar ao relen-
to”, informou.

Festa
As celebrações do dia da cida-

de de  Quitexe tiveram como cen-
tro o largo da administração mu-
nicipal, para onde convergiram
gentes dos mais variados recan-
tos do país e de outras latitudes, e
durou  três dias. Foram montadas
barracas de comes e bebes e cria-
das outras condições festivas pa-
ra acolher os convidados.

A localidade centenária
do Uíge

FILIPE BOTELHO

FILIPE BOTELHO FILIPE BOTELHO
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Depois de se destacar no
panorama musical no
país, através do Angola

Music Awards edição 2016, con-
curso em que foi o vencedor na
categoria “Músico Mais Popu-
lar da Internet”, Dizzy Diddy
projecta o lançamento do novo
CD “Afro-TrapKumbela”, uma
fusão de afro-beat com o trap,
género musical americano.Tam-
bém estilista, Dizzy Diddy lançou
em Los Angeles em 2008 a sua
marca de moda “Felifeli”, uma
referência luxuosa originária de
África. Quatro anos depois mere-
ceu convite para participar no
desfile de moda de Paris, “Paris
Fashion Week”, onde apresentou
a sua colecção “Felifeli” na pre-
sença dos mais conceituados
agentes da indústria mundial da
moda. Em entrevista ao Jornal de
Angola, fala essencialmente da
sua carreira musical.

MÁRIO COHEN |

Jornal de Angola - Qual a sen-
sação de ser o vencedor do Ango-
la Music Awards 2016, na catego-
ria de Artista mais Popular da
Internet? 
Dizzy Diddy - Foi uma grande

honra, apesar de ter trabalhado
com a finalidade de me destacar
nesta categoria. Tive um trabalho
árduo, com muita fé e dedicação.
Este prémio é o princípio de várias
conquistas nacionais e internacio-
nais que virão. 
Jornal de Angola - Está a dizer

que o prémio não foi uma surpre-
sa para si? 
Dizzy Diddy - Foi simplesmen-

te o reconhecimento do trabalho
que faço há anos. Para mim, é um
presente que veio de Deus, mos-
trando quão poderoso Ele é e exis-
te para aqueles que realmente
acreditam Nele e trabalham. Foi
uma categoria que eu disputei
com os gigantes do nosso merca-
do que faz de mim um contribuin-
te para o music-hall nacional. 
Jornal de Angola - A partir de

agora como vai gerir a sua ima-
gem? Afinal acabou catapultado
para a ribalta... 
Dizzy Diddy -Tenho a minha es-

tratégia e os planos A e B, acrescen-
tando ainda o C (risos). Sou um
músico com muitas ambições para
atacar o mercado. Vou continuar a
contribuir para o desenvolvimento
da música angolana. 
Jornal de Angola - Sempre so-

nhou ser cantor? 
Dizzy Diddy - Na realidade não

sei como responder a esta ques-
tão, mas nunca foi a minha priori-
dade. Sempre gostei da música
desde a infância. Tinha outras
prioridades, mas como a música
já estava no sangue não tive como
me desviar dela. Queria trabalhar
mais como empresário musical,
mas infelizmente as pessoas com
quem tentei trabalhar não tinham
as mesmas ambições e acabei por

investir em mim mesmo. 
Jornal de Angola - Em termos

de espectáculos, qual foi o que
mais o marcou? 
Dizzy Diddy - Não diria muito

sobre a minha carreira por estar a
começar profissionalmente ago-
ra. Quando tinha 14 anos, se não
estou errado, depois de me ter
separado do meu grupo Gangsta-
Lover, em França, participei
num show com vários músicos

numa noite em que fui o artista
em destaque. Foi marcante. Até
aos dias de hoje foi para mim um
dos melhores momentos artísti-
cos da minha vida. 
Jornal de Angola - Em Angola

vive-se da música sem grandes
preocupações? 
Dizzy Diddy - Há uma série de

pressupostos que me levam a pen-
sar que sim. Se fizermos cálculos,
um artista médio pode cobrar cem

mil kwanzas por prestação de 30 a
45 minutos num evento. Se por se-
mana tiver três actividades pode-se
fazer alguma coisa com o que se
ganha. Mas atenção, isso não é para
todos, porque há outras despesas
que o artista tem. 
Jornal de Angola - Qual a sua

opinião sobre a música feita ac-
tualmente em Angola? 
Dizzy Diddy - Ainda temos mui-

to caminho a percorrer. As entida-

des competentes devem projectar
artistas com potencial para que es-
tes saiam do anonimato e se fir-
mem no mercado. 
Jornal de Angola - Que projec-

tos leva a cabo actualmente em
prol da sua carreira musical? 
Dizzy Diddy -Este ano acabei de

lançar gratuitamente três projec-
tos: a “Trapologia” 2.0 que pode
ser baixada no meu site www.diz-
zydiddy.com e brevemente lança-
rei a reedição “Trapologia” 2.0 De-
luxe via Altafonte Portugal, com
três novas músicas, assim como o
meu novo trabalho discográfico
“Afro-TrapKumbela” de que tam-
bém está ser gravado o vídeo clipe.
O projecto vai ser distribuído em
todas as plataformas de venda de
música legal na Internet, graças ao
Grupo Mener que me fez a propos-
ta, no âmbito da internacionaliza-
ção da música angolana. 
Jornal de Angola - Qual a sua opi-

nião sobre a música angolana no es-
trangeiro? 
Dizzy Diddy -Estamos a tentar dar

o nosso melhor, mais ainda temos
muito trabalho a fazer. Além de Co-
reon Dú, não vejo artistas nacionais
que se destaquem internacionalmente
para além das fronteiras da lusofonia. 
Jornal de Angola - Que reco-

mendações deixa para os artistas
angolanos se afirmarem na are-
na mundial? 
Dizzy Diddy -O único segredo é

o trabalho e a persistência. Depois
elaborar projectos musicais com
pessoas certas. Pensar positiva-
mente, sonhar grande faz com que
as pessoas atinjam os seus objecti-
vos. A lei da atracção funciona e os
fortes sabem. Tudo o que você po-
de imaginar é real e tudo o que pre-
cisas está dentro de ti. 

PERFIL 
Natural de Luanda, Dizzy Did-

dy cresceu nos Bairros Hoji-Ya-
Henda e Operário. Viveu a infân-
cia e grande parte da adolescên-
cia em França e nos Estados Uni-
dos. O primeiro trabalho disco-
gráfico da carreira “Dizzillumi-
nation”, com 10 faixas, foi lança-
do em 2014.

Dizzy Diddy
A promessa 
da nova geração musical 

DR
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Dicas

Tira as folhas da mandioqueira e lave
com água morna. Seque-as e triture
numa pilão. Triture com alho, cebola e
pimento. Coloque numa panela com o
peixe leve ao fogo com um pouco de
água. Depois de cozido o peixe, tire da
panela e separe das espinhas. Desfaça
o peixe e volte na panela. Aqueça o
óleo de palma e coloque na panela,
deixando ferver por uns minutos.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Sacafolha 
Sacafolha é um prato muito apreciado na região nor-
te de Angola. É feito com base nas folhas novas da
mandioqueira, que depois de pisadas são cozidas e
misturadas com outros ingredientes, produzindo-se
um sabor agradável.

DR

INGREDIENTES
sacafolha, peixes médios, óleo de palma, sal, gindungo, pimento, alho e cebola.

A folha da mandioca possui uma das
maiores fontes de vitamina A, ami-
noácidos e sais minerais encontrados
em folhas, correspondendo aos Nu-
trientes de 3 cenouras ou 2 pés de alfa-
ce. É muito rica em vitamina C, ferro,
cálcio e vitamina B2.
Enriquece sumos, sopas e outros pra-
tos. É excelente para crianças desnu-
tridas ou qualquer pessoa carente de
nutrientes. Previne grande quantida-
de de doenças, como as respiratórias,
cegueira nocturna, vista fraca, man-
chas da velhice, acne e outros proble-
mas de pele. Promove um belo bron-
zeado com pouca exposição ao sol,
fortalecendo a pele.
A folha da mandioca fresca possui
ácido cianídrico, um ácido perigoso
que reduz drasticamente com a seca-
gem da folha (desidratação) que de-
ve ser feita na sombra, em varais se-
melhantes aos de roupas, utilizando-
se prendedores como prevenção ao
vento. Exponha as folhas por cinco
ou sete dias, observando se não há
possibilidade de humidade ou infil-
tração de água, isso pode causar bo-
lores. Verifique se o agricultor que
forneceu a folha utiliza venenos no
plantio. Prefira sempre a mandioca
produzida organicamente.

Folhas
de mandioqueira
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Perfil
Manuel Albano à conversa com Didi Murras

Didi Murras lançou na
Holanda o seu primeiro
álbum em 2005, intitulado
“Hora H”. O disco teve as
participações de Maninho
Teixeira, Baby Max, MC
Katinga e dos irmãos
cabo-verdianos Gil e Vado
Semedo. 
Está a preparar o segundo
disco que vai ser
apresentado em 2017,
com o título “Do M.K para
o mundo”, e conta neste
momento com as
participações de Moniz de
Almeida, Matias Damásio,
Yuri da Cunha, Livongue,
Bruno M, Bebucho Que
Cuia e Dog Murras, este
último a sua “fonte de
inspiração e referência”.
Com mais de uma década
de carreira, diz que
sempre esteve ligado à
música por intermédio do
seu irmão mais velho, Dog
Murras. Navegando em
vários estilos musicais,
canta essencialmente
Kizomba, Kuduro, Semba
e Rap.
Didi Murras tem
participações nos seis
discos do seu irmão Dog
Murras. Deu igualmente
contribuições a álbuns de
Tony do Fumo Filho,
Presilha, MC Catinga,
Picante 4, Livongue, Gil
Semedo, Rei Helder e
Master Jack.
Confessa que não tem
“nenhuma formação
musical”, mas recebe
aulas em casa de guitarra
e canto.
Bob Marley, Michael
Jackson, Paulo Flores,
Djavan, Bonga, Teta
Lando, Dog Murras e
Walter Ananás são as suas
principais referências no
mundo artístico.

Dividido em inúmeros
estilos musicais 

Hildebrando Bravo de Oli-
veira, tratado nas lides
musicais por Didi Mur-

ras, procura afirmar-se na arena
musical no país. Irmão de Dog
Murras, um nome sonante do
musical angolano, o jovem can-
tor promete “surpresas agradá-
veis nos próximos tempos”. 

“Incondicional apaixonado
pela música”, como diz, Didi
Murras começou a cantar na in-
fância participando em concur-
sos realizados entre amigos e
familiares. Já como adulto, no
final da década de noventa, in-
tegrava o elenco do irmão, com
o qual participou em vários es-
pectáculos como corista. “A
minha carreira foi positiva-
mente influenciada pelo meu
irmão mais velho, Dog Mur-
ras”, disse.

Um dos seus maiores sonhos é
ser reconhecido no mundo da
música internacional, um desa-
fio que o tem levado a trabalhar
arduamente. Com o grau de Ba-
charel em informática, na espe-
cialidade de Teoria da Infor-
mação, concluída no ITC -
College em Arnhem, Holanda,
continua na senda da forma-
ção. Actualmente está ainda a
frequentar o 3º ano do curso de
Gestão e Marketing na Univer-
sidade Independente de Ango-
la, em Luanda.

Nascido em 1982, Didi viveu
durante muito tempo na Holan-
da, para onde foi estudar e procu-
rar novas oportunidades de vida,
numa época em que o país ainda
estava mergulhado em conflito
armado, em 2000. Nessa época,
além da música, abraçou ainda o
mundo empresarial. 

A aventura como empreende-
dor começou em 2004, na altura
em que vivia na Holanda. Com-
prava carros usados em vários
países na Europa e nos Estados
Unidos e vendia-os em Angola.
“Era um negócio que rendia,
consegui custear os estudos e
fazer muito mais para a famí-
lia”, informou.

Por ter angariado muita clien-
tela com a venda de automóveis
decidiu apostar neste ramo. Em
2009, fez sociedade com alguns
amigos e aumentou o volume de
compra de carros usados, viran-
do-se para o mercado do Dubai. 

Jovem empreendedor 

Didi Murras, que aprendeu ra-
pidamente a valorizar o dinheiro
que recebia da venda dos carros,
“por ser uma actividade de mui-
to sacrifício e riscos”, diz que
foi em 2012 que constitui a sua
própria empresa de Rent a Car,
em Luanda. 

DISCO “HORA H”

Nascido no seio de uma
família humilde e
religiosa, Didi diz que
continua a sentir
amargamente a falta do
seu pai, que faleceu em
2002. “Infelizmente não
acompanhei o funeral,
porque na época estava
na Holanda. Tinha que
me decidir entre voltar
para Angola ou dar
continuidade ao projecto
que me levou para a
Europa. Tinha apenas 19
anos e foi muito duro
superar essa perda, pois
ele era um verdadeiro
líder.Mas graças a Deus
a minha vontade de
vencer foi maior e tudo
aquilo que sou devo
muito ao meu querido
pai”, referiu.

Aconteceu COMIGO

CONTREIRAS PIPAS
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GLOBO 21h10

Pedro questiona Tião sobre o noivado de Tiago
e Letícia. Zelito envia uma mensagem do
telemóvel de Isabela para Tiago. Pedro
questiona Zuza sobre Miro. Letícia percebe o
sumiço de sua pulseira. Magnólia acerta com
Ciro o seu retorno. Helô discute com Gigi.
Tiago mostra a Camila e Ana Luiza a foto de
Carmem. Helô não gosta de ver Jéssica
próxima ao noivo da filha. 

Giovane interessa-se 
por Joana
Caio afirma a Joana que
era amigo de Carmem.
Tânia exige que Ricardo se
afaste dela. Juliana dança
com Lucas, e Jabá e
Belinha ficam
incomodadas. Júnior
lamenta ter perdido o jogo,
mas Giovane e Joana
incentivam-no. Ricardo diz
a Tita que pedirá o teste de
paternidade a Joana.
Giovane interessa-se por
Joana. Caio comunica que
fará o teste de DNA para
descobrir se é o pai de
Joana. Gabriel reaproxima-
se de Bárbara. Nanda
teme perder Rômulo por
conta do campeonato de
boxe em que ele
participará. 

20 Fim-de-Semana Domingo, 23 de Outubro de 2016

TVC1

As facções estão a desmoronar-se. Beatrice Prior tem que arcar
com as consequências das suas escolhas e salvar aqueles que
ama - e a própria vida - enquanto lida com questões como a má-
goa e o perdão, a identidade e a lealdade, a política e o amor. 

Televisão

Rádio Cacuaco é uma estação emis-
sora do grupo Rádio Nacional de An-
gola (RNA), que emite em FM na sin-
tonia de 105.0, 24 horas por dia e tem
como objectivos formar, informar e

recrear os munícipes, bem como a
transmissão das actividades das auto-
ridades públicas e privadas da cir-
cunscrição. Foi inaugurado no dia 4
de Janeiro de 2014 e está localizada

no Marco Histórico de Kifangondo,
município de Cacuaco. Com a abertu-
ra da Rádio Cacuaco, a província de
Luanda conta com três emissoras mu-
nicipais (Luanda, Viana e Cazenga).

Rádio Cacuaco 
MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 11H55 

TVC2
DOMINGO, 09H55

No Paquistão, uma jovem casou-se com o homem que
amava. O seu pai não aceitou o casamento. Atingiu a filha a
tiro na cabeça e atirou-a ao rio, crendo que só dessa forma
a honra da família seria restaurada. Mas a jovem sobreviveu.
Esta é a sua história.

A girl in the river:
O preço do perdão

Insurgente 

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Rebeca procura Aparício
Fedora fica transtornada ao ver
Leozinho sendo preso. Tancinha
pede desculpa a Aparício por
tê-lo acusado de assassinato e
diz que não pode perdoar
Guido. Giovanni e Camila
fazem um plano para que
Shirlei e Felipe se encontrem.
Tamara pergunta a Apolo se ele
desistirá do casamento se não
conseguir a guarda das
crianças. Leozinho diz a Agilson
que não irá entregá-lo à polícia.
Fedora paga a fiança de
Leozinho. Tancinha conta a
Giovanni que Guido está vivo.
Aparício enfrenta Teodora e
avisa que lutará pelo Grand
Bazzar. Felipe avisa a Shirlei
que ela deverá ser indiciada por
roubo e agressão. Enéas pede
demissão do Grand Bazzar.

GLOBO 20h20HAJA CORAÇÃO

SOL NASCENTE GLOBO 19h30

A fazenda de Sinhá é invadida por bandidos
Carolina finge que está ofendida com a reacção de
Mario após a notícia da gravidez. Ralf questiona Mario
sobre a sua relação com Alice. Tanaka aguarda a
cirurgia e Alice fica tensa. Vittorio estranha o
comportamento de Milena. Cesar obriga Alice a aceitar
o investidor indicado por ele. Felipe reclama da
proximidade entre Lenita e Milena. Mieko e Damasceno
trocam olhares. Carolina exige dinheiro de Sinhá. Mario
vai para São Paulo atrás de Alice.

Letícia percebe o desaparecimento de sua pulseira
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