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Divirta-se 13 de Novembro

ANEDOTAS

CURIOSIDADE

PASSATEMPO
Descubra as 7 diferenças
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Carneiro
Esta semana, vão surgir
boas oportunidades para
a evolução dos seus
projectos profissionais.
No plano afectivo,
acalme-se, reflicta e
controle os seus
impulsos. Alguma
ansiedade e
descontentamento
consigo próprio podem
originar problemas nos
seus relacionamentos. 

Touro
Esta semana, poderá
sentir-se instável e
inseguro, mas mostre-
se positivo e optimista
perante os outros. No
plano afectivo, tenha
algum cuidado com as
más-línguas, pois
poderão jogar por terra
a sua relação amorosa. 

Gémeos
Em nome do bem-estar
familiar, dedicará algum
do seu tempo a pequenos
trabalhos domésticos. No
plano afectivo, a paixão
leva-o a ser um pouco
possessivo e a não
respeitar o espaço do ser
amado. 

Caranguejo
A sua experiência ditará
o bom desenvolvimento
da sua vida pessoal e
profissional. No plano
afectivo, poderá debater-
se com um problema
ligado à família. Tudo
fará para assumir as suas
responsabilidades e toda
a sua energia estará ao
serviço de quem ama.

Quanto à instabilidade na
vida amorosa, saiba que
depois da tempestade vem
a bonança.

Leão
Não se aborreça se os
seus amigos não sentem
o mesmo prazer que o
seu pelas coisas que
realiza. No plano
afectivo, conte com dias
de vida social
particularmente intensa,
que não permitem uma
união efectiva com a sua
parceira. 

Virgem
Procure repousar e
recarregar baterias para os
tempos vindouros. No
plano afectivo, poderá
sentir-se desmotivado,
possuído por uma baixa de
vitalidade. Procure os
mimos do ser que partilha a
sua vida e em conjunto
dedique-se a actividades
caseiras que lhe dão prazer.

Balança
Alguns auxílios
financeiros poderão trazer
uma maior tranquilidade
ao seu dia-a-dia. No
plano afectivo, o seu
relacionamento será
extremamente tranquilo.
O desejo de novidade e
renovação será exaltado. 

Escorpião 
Se está directa ou
indirectamente ligado ao
campo das artes, terá
uma semana produtiva e
recompensadora. No
plano afectivo, não se
sentirá muito satisfeito
com a falta de
correspondência ou

compreensão da sua
parceira. 

Sagitário 
Se estiver disposto a lutar
por aquilo que deseja,
alcançará os seus
objectivos. No plano
afectivo, poderá assumir
uma nova relação que, de
um modo geral, não será
bem vista pelos outros.
Mesmo assim, lute por
ela, se estiver certo que é
positiva para a sua vida. 

Capricórnio 
A boa reputação
profissional poderá levá-lo
a obter excelentes
propostas que devem ser
analisadas. No plano
afectivo, os casais em fase
de desgaste podem viver
reconciliações ardentes e
fogosas, e de alguma
forma, conseguir também
diálogos positivos para a
construção de uma vida a
dois, que poderá incluir
um projecto de
maternidade.

Aquário
Observe o que se passa
em torno da sua
actividade profissional e
tome as melhores
decisões. No plano
afectivo, relaxe e
aproveite os momentos
bons que a vida lhe vai
proporcionar esta
semana.  

Peixes
Se está à procura da sua
alma gémea, faça algo
para fazer as coisas
acontecerem. Entre em
acção. No plano
afectivo, deixe-se levar
pelos acontecimentos,
pois terá bons
desfechos.  

Horóscopo

AIgreja de Santa Ana situa-se no Bairro Po-
pular de Luanda. Mesmo em frente ao lar-
go do “Popula”, o templo é um dos mais

frequentados da capital angolana. A igreja tem
construção sóbria, com linhas rectas, num estilo
que caracterizava os edifícios do género nos

anos 70 do século XX no país. Não está nos ro-
teiros turísticos, que prestam atenção a templos
históricos como o da Nazaré, a Igreja do Carmo,
a Igreja da Sagrada Família, ou a Sé Catedral.
No entanto, a Igreja de Santa Ana é também um
lugar especial e de tradição.  

Paróquia de Santa Ana em Luanda

DR

Futebol entre insectos

-Os insectos resolveram organizar um campeonato de futebol. O
equipa das formigas estava a perder para a equipa das aranhas.
O primeiro tempo termina em oito a zero. 
Na saída para os balneários, o técnico da equipa das formigas diz:
- A equipa jogou bem, mas o problema é que faltaram pernas…

- No segundo tempo, entra a centopeia para a equipa das
formigas, que reage e o jogo acabou empatado.
- Porque é que ela não jogou logo no primeiro tempo? -
perguntou um repórter.
- O técnico, feliz após o empate, respondeu:
- Porque estava a calçar as chuteiras! 

O imbondeiro
O nome científico do imbondeiro, uma árvore africana, é Adanso-
nia digitata, mas é também conhecida como baobá. O imbondeiro
possui um tronco muito espesso na base, chegando a atingir até
nove metros de diâmetro. O tronco vai-se estreitando em forma de
cone e apresenta grandes protuberâncias. As folhas brotam entre
os meses de Julho e Janeiro mas, se a árvore conseguir ficar hu-
medecida, podem manter-se durante todo o ano. Em geral, o im-
bondeiro floresce durante uma única noite, no período de Maio a
Agosto. Durante as poucas horas da abertura das flores, os consu-
midores de néctares nocturnos, particularmente os morcegos, as-
seguram a polinização.
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Gerard James Butler nasceu em
Paisley, a 13 de Novembro de
1969. O actor e produtor de cine-
ma escocês notabilizou-se pelo de-
sempenho no grande ecrã como o
rei espartano Leónidas, O Fantas-
ma da Ópera, na versão cinemato-
gráfica de 2004, e Gerry Kennedy
em PS, I Love You, Law Abiding Citi-
zen e London has fallen. 

Monstros fantásticos e onde encontrá-los é a nova aventura que nos
faz regressar ao mundo mágico de J.K. Rowling. O vencedor do
Óscar de Melhor Actor, Eddie Redmayne, no filme A Teoria de Tudo,
surge no papel principal deste mundo mágico como o
“magizoólogo” Newt Scamander, sob a direcção de David Yates,
realizador dos últimos quatros filme da saga Harry Potter.
A história começa em 1926, quando Newt Scamander termina a
sua excursão global para encontrar e documentar um extraordinário
leque de criaturas mágicas. Regressado  a Nova Iorque para uma
rápida estadia, poderia ter passado despercebido, se não fosse um
“SemMage” chamado Jacob, uma mala mágica extraviada e a fuga
de algumas das suas criaturas fantásticas, que vão lançar problemas
quer ao mundo dos feiticeiros quer ao dos “SemMages”. 

Michael Ray Nguyen-Stevenson nas-
ceu a 19 de Novembro de 1989, em
Compton, nos Estados Unidos da
América. Mais conhecido por Tyga, é
um artista de hip-hop. Lançou o seu
álbum de estreia No Introduction em
2008, mas só alcançou a fama com o
segundo CD Careless World: Rise of
the Last King em 2012, após partici-
par no disco We Are Young Money
em 2011 com os demais artistas da
gravadora Young Money Entertain-
ment e da “mixtape” Fan of a Fan
com Chris Brown. 

TYGA

GERARD BUTLER

S. drama 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

MONSTROS FANTÁSTICOS E ONDE 

SINOPSE

A produtora B26 realiza,
na sexta-feira, no Cine
Atlântico, um concerto de
apresentação dos temas
que compõem o CD “O le-
gado da lenda”. Big Nelo,
CEF, Lil Saint e Young
Double, autores e intér-
pretes das músicas do dis-
co, sobem ao palco para
animar o espectáculo
com canções como “Atro-
fiar”, segundo lugar no
Top dos Mais Queridos
2016, “Te peço perdão”,
“Devolve” e “Tarrachi-
nha”. O espectáculo tem
como convidados os mú-
sicos Puto Português, Ga-
ge One e MC Cabinda.

B26 realiza
concerto

EDUARDO PEDROCine Atlântico - 18H00

Dez mil e 200 livros de
autores angolanos e
estrangeiros estão expostos
na cidade do Huambo,
numa feira alusiva ao 41º
aniversário da
independência nacional,
proclamada a 11 de
Novembro de 1975, numa
acção promovida pela
Associação Literária e
Cultura de Angola (ALCA).
No certame, que decorre no
pátio do Instituto Superior
Politécnico da Universidade
José Eduardo dos Santos
(UJES) no Huambo, estão à
mostra livros sobre cultura
geral, política, romance,
infantis e outras de
incentivo à liderança e auto-
determinação.

Feira do livro
em alusão

à independência
do país 

No pátio do UJES -Huambo - 8H00

KINDALA MANUEL

Caryn Elaine Johnson, conhe-
cida no cinema como Whoopi
Golberg, nasceu a 13 de No-
vembro de 1955, nos Estados

Unidos da América. É uma con-
sagrada actriz, comediante,

cantora e apresentadora de es-
pectáculos. Foi nomeada para
o Óscar de Melhor Actriz em

1986 pela sua interpretação no
filme The Color Purple (1985),
de Steven Spielberg, e ganhou
em 1991 o prémio pela sua in-
terpretação em Ghost (1990),
como actriz secundária. Inter-
pretou no cinema papéis em

comédias como Sister Act, Sis-
ter Act 2, Back in the Habit e

Corrina, Corrina. Apresentou,
também, a cerimónia da atri-
buição dos prémios Óscar em

quatro ocasiões.

WHOOPI
GOLDBERG
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Na sala de informática, Pau-
lo Augusto, 21 anos de ida-
de, manuseava com mes-

tria o “rato” e o teclado do compu-
tador. O formando do curso de In-
formática, no centro Polivalente
São João Calábria, afecto à Igreja
Católica no Uíge, demonstrava os
conhecimentos técnico-profissio-
nais que aprendeu em três meses
naquela instituição.
Em 90 dias de aulas no centro,

Paulo Augusto aprendeu a ligar e
desligar o computador com segu-
rança, digitar textos, calcular mé-
dias no Excel, desenhar no Power
Point ou realizar tarefas diversas no
Microsoft Word. “Quando cheguei
ao centro não sabia usar o computa-
dor. Mas agora faço de tudo um
pouco e já me sinto preparado para
o mercado do trabalho”, disse.
Na turma de Economia Domésti-

ca, um dos cursos mais solicitados
pelos jovens, sobretudo do sexo fe-
minino, o ambiente era de muita
disposição e concentração. Todos
os formandos seguiam com muita
atenção a explicação do formador. 
No momento em que a equipa de

reportagem do Jornal de Angola vi-
sitou o local, os alunos do Curso de
Economia Doméstica falavam de
“Culinária”. O curso tem outras dis-
ciplinas, como o de “Decoração de
Interiores” e “Restauração”. 
Com uma esferográfica na mão e

o caderno apoiado na carteira, Cre-
milda Joana Gomes registava os in-
gredientes da receita para a prepa-
ração de um “Chocolate Caseiro”.
“Cada momento é uma ocasião úni-
ca para aprender, por isso não pode
ser desperdiçado”, alertou. 
Cremilda Gomes referiu que a

colocação em prática dos conheci-
mentos adquiridos deve ser ime-
diata, tal como defendem os forma-
dores/professores do centro. “Toda
a mulher sente vontade e paixão de
saber preparar uma diversidade de
pratos gostosos antes mesmo de
constituir família”, disse.
A jovem de 22 anos de idade vê

na formação em Economia Domés-

tica uma oportunidade para o seu
enquadramento social e na obten-
ção de um emprego que a ajude a
sustentar a sua família. “Para além
de aprender a fazer vários pratos in-
ternacionais e típicos da região,
aqui também recebo muitos conse-
lhos morais, cívicos e religiosos, e
sobre a Lei Geral do Trabalho.”
No Curso de Economia Domésti-

ca os homens quebram o precon-
ceito. Massindidi Pedro adora cozi-
nhar. O jovem de 23 anos confes-
sou à nossa reportagem que, além
de gostar de cozinhar, sente uma
paixão enorme em manusear os
utensílios de cozinha, como pane-
las, pratos e talheres.
“Neste curso aprendemos de tudo
um pouco, desde a confecção de ali-
mentos, decoração e restauração,
além de conhecermos também os
nossos direitos e deveres nos locais
de trabalho”, disse, para de seguida
declarar: “estou agora em condi-
ções de realizar várias tarefas com
um nível de profissionalismo aceitá-
vel. Mas penso primeiro aplicar em
minha casa, lugar que penso ser pri-
mordial para aprimorar as técnicas
antes de conseguir um emprego”.

Aptidões profissionais

O padre Miguel Hamuyela, que
lecciona as disciplinas de Culiná-
ria e Educação Trabalhista e Reli-
giosa no curso de Economia Do-
méstica, avançou que os jovens for-
mados naquela instituição adqui-
rem competências que lhes possi-
bilitam exercer funções em qual-
quer unidade hoteleira com servi-
ços internacionais, onde podem de-
sempenhar as funções de decora-
dores, chefes de cozinha ou de sala,
barmans, e de garçons.
“A formação decorre a bom rit-
mo. Dentro do curso de Economia
Doméstica, os formandos apren-
dem técnicas de decoração, culi-
nária, pastelaria, educação traba-
lhista e religiosa. É dos cursos
mais procurados pelos jovens da
província, principalmente do sexo
feminino”, explicou. Os hábitos
alimentares das populações de vá-

rias regiões do mundo e a determi-
nação das calorias que podem ou
não fazer parte duma boa refeição
constam do conjunto de factores
motivadores da grande aderência
de formandos no curso.
O sacerdote/formador lançou

um apelo aos jovens no sentido de
apostarem na formação profissio-
nal e académica se quiserem al-
cançar êxitos no futuro, conviven-
do de forma civilizada na socieda-
de e enfrentar tudo com harmonia
e equidade.
Para o director do Centro São

João Calábria, Miguel José Cache-
quele, uma das principais compo-
nentes da formação que qualifica
os profissionais preparados na ins-
tituição que dirige tem a ver com a
Educação Trabalhista, disciplina
que confere aos jovens conheci-
mentos que lhes permitem inter-

pretar os dispositivos legais que re-
gulamentam as relações de traba-
lho, consagrados na Lei Geral de
Trabalho em vigor.

Cursos encerrados 

Miguel Cachequele disse que a
situação económica que o país atra-
vessa afectou significativamente o
funcionamento da instituição. “Por
causa da crise financeira, fomos
obrigados a encerrar os cursos de
Electricidade e Canalização, fican-
do apenas o de Economia Domésti-
ca, que agrega a culinária, hotela-
ria, pastelaria e decoração, e o cur-
so de Informática”, referiu.
“O centro carece actualmente de
algum apoio para levar com suces-
so as suas actividades. Contamos
sempre com a providência de
Deus. Mas um apoio material e fi-
nanceiro que permita o bom fun-
cionamento desses cursos ajudaria
muito para darmos continuidade à
missão de ajudar os jovens interes-
sados em crescer de forma profis-
sional, intelectual, humana e com
valores cívicos e morais”, referiu.
Este ano o centro inscreveu 350

jovens nos cursos de Economia
Doméstica e Informática. Miguel
Cachequele disse que a instituição
continua a registar forte aderência
de jovens que procuram alcançar
uma profissão e que reclamam por
mais cursos disponíveis. 
“Mas, por razões financeiras, se-
rá impossível termos novos cursos
num curto espaço de tempo”, afir-
mou o responsável. O centro Poli-
valente São João Calábria funcio-
na com sete formadores, dois dos
quais asseguram o curso de Infor-
mática e outros cinco leccionam as
disciplinas que compõem o curso
de Economia Doméstica. Os gesto-
res do centro não poupam esforços

na procura de soluções para que
num futuro breve sejam melhora-
das as condições com vista à res-
tituição dos cursos encerrados. 

Percurso histórico

O centro Polivalente São João Ca-
lábria, afecto à Igreja Católica no
Uíge, é um dos pioneiros na provín-
cia no campo da formação profissio-
nal. Foi criado em 2001, através de
uma iniciativa filantrópica da Con-
gregação dos Pobres Servos da Di-
vina Providência, com o objectivo
de ajudar as pessoas desfavorecidas
a possuírem equivalências profis-
sionais que lhes permitam realizar
alguma actividade produtiva.
O centro foi inaugurado neste

mesmo ano pelo actual bispo eméri-
to da Diocese do Uíge, D. Francis-
co de Mata Mourisca. Os primeiros
342 técnicos formados nas especia-
lidades de Informática, Carpintaria,
Sapataria, Horticultura, Corte-e-
Costura e de Economia Doméstica
foram lançados para o mercado de
trabalho em 2002. No ano seguinte,
foram introduzidos mais cursos no
centro, de Canalização e Electrici-
dade, sendo que nos anos de 2008 e
2009 funcionou também o curso de
Inglês. O director do centro, Mi-
guel Cachequele, avançou que a
instituição já certificou até agora
mais de cinco mil jovens nas espe-
cialidades referenciadas. 
“Hoje, muitos deles trabalham
em sectores importantes da vida
económica do país e da província,
em particular”, concluiu. A institui-
ção funciona na província desde
2002 e já formou mais de cinco mil
técnicos especializados nas áreas
de Canalização, Corte-e-Costura,
Electricidade, Serralharia, Carpin-
taria, Informática, Inglês e Econo-
mia Doméstica.

INSTITUIÇÃO QUE FUNCIONA DESDE 2002 NA PROVÍNCIA JÁ FORMOU MAIS DE CINCO MIL TÉCNICOS

Formação

S. João Calábria certifica milhares 
de jovens para o mercado do emprego 

JOAQUIM JÚNIOR | Uíge

EUNICE SUZANA

EUNICE SUZANA
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PROJECTO AMBICIOSO

Centro comercial Xyami leva crianças à lua
ANA PAULO

“Pequenos Astronautas Aven-
turas na Lua” é um projecto inter-
nacional financiado pela Agên-
cia Espacial Europeia (ESA),
que vai permitir às crianças ad-
quirirem melhores conhecimen-
tos do espaço.
Pela primeira vez em África,

Angola foi escolhida para dar
às crianças a oportunidade de
viajarem no mundo das desco-
bertas espaciais e conhece-
rem as experiências vividas pe-
los astronautas.
O projecto tem como objecti-

vo revelar de forma prática e
interactiva os passos traçados
pelo homem na conquista es-
pacial, bem como sensibilizar
crianças e adultos, de forma re-
creativa e pedagógica, para o
desenvolvimento da tecnolo-
gia. A exposição é para crian-
ças dos cinco aos 12 anos de
idade e comporta elemento
educacional e pedagógico.
“Pequenos Astronautas Aven-

turas na Lua” é composto por jo-
gos interactivos, imagens multi-
média e outras actividades, que
mostram as actualizações mais
importantes da Administração
Nacional do Espaço e Aeronáu-
tica (NASA) e da Agência Espa-
cial Europeia (ESA).
Durante a visita ao espaço

imaginário os petizes apren-
dem com os guias a parte cultu-
ral, terrestre e lunar. Após a visi-
ta à exposição as crianças saem
satisfeitas e felizes com a histó-
ria de Neil Armstrong e Edwin
Aldrin, primeiros astronautas, e
os seus sucessores.
Os guias contam histórias às

crianças através de fotografias
dos primeiros astronautas no
espaço e na Lua, réplicas de na-
ves espaciais e do fato do astro-

nauta Neil Armstrong.  Na parte
terrestre, os pequenos visuali-
zam através de vídeo com ima-
gens fantásticas do espaço e as-
tronautas na história do mundo.
Depois do vídeo, os pequeni-

nos partem para o módulo lunar,
equipando-se com o fato e capa-
cete de astronauta e lá “no espa-
ço imaginário” pisarão o “solo
lunar” onde ensaiam a gravida-
de, saltitam e cantam até atingi-
rem o máximo de diversão.
“Pequenos Astronautas” teve

início no dia 4 de Novembro e
diariamente fazem-se presen-
tes mais de 400 crianças de es-
colas públicas, privadas e popu-
lação em geral. Para as escolas
públicas a entrada é gratuita,
com direito a transporte. As pri-
vadas contribuem com um va-
lor simbólico de 500 kwanzas e
a população em geral 1.500
kwanzas. O projecto esteve pre-
sente em 20 países da Ásia,
América do Norte e Sul. E em
Luanda vai permanecer até ao
dia 31 de Dezembro.
O director-geral da Zahara

Imobiliária disse que o projecto
“Pequenos Astronautas Aventu-
ras na Lua” é uma experiência
inesquecível para estes mini-as-
tronautas, que vão lembrar-se
para sempre da sua ida à Lua.
“Devemos apostar em iniciati-

vas desta magnitude, pois estamos
também a retribuir o voto de con-
fiança que nos é depositado, en-
quanto marca de eleição no país.”
O Centro Comercial tem em

carteira outros projectos de ca-
rácter púbico para o ano de
2017. Em Janeiro e meados de
Fevereiro de 2017 a exposição
vai ser transferida para a pro-
víncia da Huíla, no Xyami
Shopping, e no final de Feve-
reiro a Março, no Xyami Retail
em Benguela.

CONTREIRAS PIPA

CONTREIRAS PIPA

CONTREIRAS PIPA



•12 carapaus médios (2 por pessoa) ,•8 dentes de alho, •2 a 3 gindungos (malaguetas de piri-
piri), •2 cebolas, •± 0,5 dl de óleo ou de azeite, •± 4 colheres de sopa de vinagre, •2 a 3 colhe-
res de sopa de água, •Sal

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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1.Passe os carapaus por água, escorra bem e disponha-
os numa travessa.
2.Esborrache os dentes de alho, tire-lhes a pele e esma-
gue-os num almofariz juntamente com um pouco de sal
e metade dos gindungos. Tempere os carapaus com a
pasta obtida e borrife-os com um pouco de vinagre. Dei-
xe marinar durante meia hora.
3.Entretanto, descasque as cebolas e pique-as finamen-
te. Misture-as com o restante gindungo desfeito e adi-
cione o óleo, o vinagre e a água. Misture bem e reserve.
4.Aqueça o grelhador ou uma chapa para grelhados.
Pincele os carapaus com um pouco de óleo e grelhe-os
de ambos os lados.
5.Coloque os carapaus no prato de serviço e cubra-os
com o molho de cebola.
6.Sirva com feijão de óleo de palma e farofa.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Mufete
Constituído por peixe grelhado

(carapau, peixe galo ou cacus-
so), feijão de óleo de palma,

mandioca, banana pão, batata-doce e
farinha musseque, acompanhado por
molho de cebola com vinagre, azeite
doce, gindungo e uma pitada de sal.

DR

Como poupar 
energia eléctrica
O consumo de energia eléctrica aumenta
todos os anos em Angola. Em parte, isso
acontece porque o país está a atravessar
um ciclo de desenvolvimento, o que sig-
nifica mais fábricas, serviços e outros
negócios. Mas parte do consumo repre-
senta um desperdício de energia, quando
as pessoas voltam do trabalho ou da es-
cola para casa, acendem lâmpadas, as-
sistem à televisão, tomam banho, ligam
os ventiladores ou os aparelhos de ar
condicionado, ao mesmo tempo. Se-
guindo estas dicas você estará a econo-
mizar energia.

- Utilize lâmpadas mais económicas
(aprenda a diferenciar as lâmpadas);

- Use a luz natural, com aberturas de janelas;

-  Coloque as mesas de trabalho e de leitu-
ra próximas das janelas;

-  Pinte os ambientes de cor clara, espe-
cialmente os tectos, que reflectem e espa-
lham a luz para todo o ambiente;

- Nos corredores, escadas e outros locais
de passagem, onde não há uma longa per-
manência de pessoas, instale temporiza-
dores ou sensores de presença embutidos
em lâmpadas;

- Utilize “dimmers”, que controlam a in-
tensidade da luz (além de economizar,
ainda pode criar um clima na casa);

- Não deixe as luzes acesas em ambientes
onde não há ninguém;

- Instale um sistema solar de aquecimen-
to de água;

- Mantenha limpos os filtros do ar condi-
cionado e evite deixar o aparelho ligado
quando o ambiente estiver desocupado;

- Não instale o fogão e a geleira lado a
lado, pois um atrapalha o desempenho
do outro;

- Não forre as prateleiras da geleira, pois
isso dificulta a passagem do ar, gastando
mais energia;

- Evite usar equipamentos de alto consu-
mo, como ferro de engomar e chuveiro
eléctrico, nos horários de ponta.

Dicas
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Perfil

NELO BINGO

Béu Pombal à conversa com Nelo Bingo

RESPONDE

Nelo Bingo diz que tem uma dívida
de gratidão para com o pai, por este
ter persistido em dar-lhe uma boa
educação. “Não fosse o afecto e a
persistência do meu pai para me
tirar das más companhias, nesta
altura estaria transformado num
marginal. Por isso, agradeço imenso
o apoio e carinho do meu pai, que
tudo faz para o meu bem e,
consequentemente, de toda a nossa
família. Sinceramente, é algo que
nunca conseguirei pagar”,
sublinhou.

Pergunta - Acha que a
juventude angolana está a
contribuir positivamente para o
crescimento do país?

Resposta - Os jovens
angolanos, maioritariamente,
apresentam muita disposição
para ajudarem no crescimento
do país, mas precisam de mais
oportunidades de trabalho e de
negócios. Nos últimos tempos,
o Executivo tem dado sinais de
que está atento às grandes
preocupações da juventude.
Portanto, acredito que,
proximamente, a juventude
dará um grande contributo nas
mais diversas áreas, para o
engrandecimento de Angola. 

Aconteceu COMIGO

Ojovem Nelo Bingo, 19
anos, faz por apare-
cer sistematicamente

na cena musical  angolana,
quer por intermédio de pro-
gramas televisivos, quer
através das estações de rá-
dio. A presença em vários
espectáculos acaba por ser
o ponto mais alto da sua
notoriedade no panorama
artístico.

Atrás desta estratégia
de promoção e divulgação
da música está o seu pai,
Manuel Bingo, seu promo-
tor musical. “É ele que
programa e agenda toda a
minha actividade artística.
Aliás, sem ele não seria o
músico que sou hoje. Ele
dá toda a sustentabilidade
à minha carreira”, expli-
cou, referindo-se ao empe-
nho do pai para o bom an-
damento musical. 
Nelo Bingo ficou famoso

há cerca de sete anos co-
mo cantor infantil, tendo
arrebatado vários pré-
mios, e espera ganhar
mais notoriedade. No final
deste mês, divulga o tema
Vai Fluir. Antes disso lan-
çou as músicas Vai se Ar-
repender, Vou te dar Tudo
e Volta para Mim.

Programas infantis 

Foi na tenra idade, quan-
do demonstrou vocação
para cantar, que o pai con-
seguiu que Nelo Bingo ac-
tuasse em programas in-
fantis da Televisão Públi-
ca de Angola e da Rádio
Nacional de Angola.  
“Foi através da TPA e da

RNA que me notabilizei.
Arrebatei vários prémios
em concursos infantis nes-
tas duas cadeias de comu-
nicação”, frisou.
O pai, que não poupa es-

forços para ver o filho a tri-
lhar a via do sucesso, conta
que Nelo Bingo “ganhou
muito dinheiro” como ar-
tista infantil. “Quando este-
ve no auge, como cantor in-
fantil, fazia shows atrás de
shows, e arrecadou muito
dinheiro, inclusive com-
prou uma casa para a sua
mãe”,  exemplificou.

Apoios de consagrados

Nelo Bingo conta com o
apoio, para arranjos e pro-
dução, dos categorizados
músicos Nelo Paím e Do-
dó Miranda. Recebe ainda
a colaboração dos produ-
tores Paulo Vunge e Zé Li-
to. A vocalista Lídia Qui-
tanda empresta a sua voz
no coro das músicas. 

O intérprete da canção
Vou te dar Tudo anunciou
que vai lançar em Fevereiro
do próximo ano um CD
com seis faixas musicais, cu-
ja produção está a cargo de
Louperas. Os temas Volta
para Mim, Vou-te dar Tu-

do e Porquê são ouvidos
com alguma frequência
em estações de rádio e em
pistas de dança no país. 
Nelo Bingo também

tem audiência nas redes
sociais, com um video-
clip onde canta o tema

Volta para Mim.  “Espe-
ro não decepcionar as
pessoas que sempre se
animaram com a minha
música. O meu próximo
lançamento, Vai Fluir, vai
certamente agradar a mui-
ta gente”, vaticinou.  

PAULINO DAMIÃO

PAULINO DAMIÃO

Na rampa da fama 
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Media                                                     A semana de 13 a 19 de Novembro de 2016

GLOBO 21h10

Aline exige que Vitória convença Magnólia a
readmiti-la no emprego. Tião recusa-se a
conceder o divórcio a Helô. Flávia ameaça
contar sobre o furto de Jéssica, se ela não
desmentir as calúnias contra Salete. Fininho
assiste à entrevista de Jéssica pela TV. Vitória
pede à mãe que não demita Aline. A
concentração de pessoas em solidariedade a
Salete convence os jornalistas. 

Giovane defende
Joana de Gabriel
Joana convence Gabriel
de que não está
interessada nele. Tânia
discute com Irene.
Bárbara influencia
Ricardo contra Joana.
Joana conta para
Giovane sobre a conversa
que teve com Gabriel, e
os irmãos acabam por se
desentender num jogo de
vólei. Ricardo tira
satisfações com Tânia.
Cleo é internada. Joana
diz a Caio que deixará a
equipa se Gabriel e
Giovane perderem o
campeonato. 
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TVC1

Um jovem agente do FBI infiltra-se num grupo de bandidos, amantes de des-
portos radicais, suspeitos de cometerem os mais bizarros e assustadores assal-
tos. O agente rapidamente consegue aproximar-se de Bodhi, o líder do grupo,
e conquistar a sua confiança.

Televisão

ARádio Ngola Yetu, a Rádio da Unidade e Identi-
dade cultural, é um dos 5 canais que constituem
a RNA-EP. Foi inaugurada a 5 de Outubro de

1999, pelo antigo ministro da Comunicação Social,
Hendrick Vaal Neto, e a antiga ministra da Cultura, Ana
Maria de Oliveira. A Rádio Ngola Yetu é sucessora do

Departamento de Línguas Nacionais e posteriormente
Antena 2. Transmite a partir de Luanda em 14 Línguas
Nacionais: Bângala, Nyaneka, Lunda, Songo, Luvale,
Ngangela, Helelo, Fiote, Ngoya, Umbundu, Cokwe,
Kimbundu, Kikongo, Kwanyama. Este canal tem ao
seu serviço uma rede de emissores em Onda Média,

Onda Curta (7.245 KHz) e Frequência Modulada (FM)
101.4, 104.6 MHz com uma emissão de 20 horas diá-
rias. O Canal tem como objectivos a promoção do res-
peito pelos valores éticos e sociais da pessoa humana e
da família, sendo o seu alvo as populações urbanas, su-
burbanas e rurais utilizadoras das línguas nacionais. 

Rádio Ngola Yetu
MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 21H30

TVC2
DOMINGO, 18H10

TVC3
DOMINGO, 14H30

Dois criminosos que se evadem por acidente levam consigo um miúdo de 8
anos enquanto escapam à polícia.

Um Mundo perfeito

J. Edgar Hoover foi chefe do FBI (polícia de investigação criminal dos Estados
Unidos da América) durante quase 50 anos e faria tudo para proteger o seu
país. Temido por uns, admirado por outros, J. Edgar Hoover guardava segredos
que poderiam ter destruído a sua imagem, a sua carreira e a sua vida.

J. Edgar

Point break-Caçadores de emoções (2015)

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Júlia encontra no celular 
uma prova da sua inocência
Júlia afirma a Diana que
não está envolvida com Gui.
Lázaro diz a Zac para não
contar a Gui o que viu. Júlia
encontra no celular uma
prova da sua inocência.
Romildo e William
recuperam o celular de
Alex. Léo procura Diana.
Gilda e Haroldo atendem o
telefonema de Paula para
Nicolau e pensam ter
descoberto o segredo do
filho. Luizão afirma a Nestor
que não pagará a multa do
condomínio. Lázaro ouve
Léo marcar um encontro
com Diana e tem uma ideia.
Júlia decide contar a sua
história a Nelson. 

GLOBO 20h20
ROCK STORY

SOL NASCENTE GLOBO 19h30

Milena é contratada para trabalhar em bar
Lenita flagra Mário e Alice a discutir. Vittorio avisa
Geppina que Milena vai trabalhar. Dora incomoda-
se com a presença de Tiago. Mano e sua turma de
motoqueiros ameaçam Ralf e Lenita. César tenta
conseguir uma nova empresa de exportação para
ganhar a licitação da Arraial Pescados. Sirlene
chega a Arraial. Geppina convida Ralf e Lenita para
jantar em sua casa. 

Isabela aceita o convite de Tiago para ir ao Rio
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