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CARNEIRO
Nesta semana poderão ocor-
rer oportunidades que lhe
permitem evidenciar as
suas qualidades profissio-
nais. No plano afectivo, se ti-
ver razões para colocar um
ponto final no passado, não
hesite. Arregace as mangas
e não tema situações por
mais delicadas ou espinho-
sas que se apresentem. 

TOURO
Com bom humor conseguirá
ultrapassar intrigas e atitu-
des mesquinhas por parte de
quem o rodeia profissional-
mente. No plano afectivo de-
verá dar especial atenção ao
seu cônjuge. Proporcione al-
gum do seu tempo em exclu-
sivo. Os momentos a dois se-
rão extremamente impor-
tantes para poder discutir al-
guns temas relativos à vida
em comum e ao tão necessá-
rio namoro.

GÉMEOS 
Algumas boas notícias po-
derão ajudá-lo a ultrapassar
dificuldades pontuais. No
plano afectivo, deverá apro-
veitar a sua vida social ao
máximo. Promova reuniões
de amigos com os quais não
se encontra há muito tempo.
Se está sozinho, o romance
pode acontecer. 

CARANGUEJO
Os bons momentos vividos
nesta semana serão fruto do
empenho que imprime ao
seu dia a dia. No plano afecti-
vo, não peça aos outros aqui-
lo que não pode dar. Tente
ser autocrítico e analise as si-

tuações com clareza. Terá a ca-
pacidade e a segurança neces-
sárias para analisar as ques-
tões com maturidade. Procure
dar-se mais sem querer rece-
ber contrapartidas.

LEÃO
As suas relações afectivas
vão situar-se preferencial-
mente no campo social. No
plano afectivo, se está só, são
de prever aproximações e en-
contros escaldantes. O poder
de sedução está no seu ponto
alto e promoverá novos conhe-
cimentos que despertam o seu
lado aventureiro inato, prome-
tendo grandes alegrias e pai-
xões desenfreadas.

VIRGEM 
Para se sentir em harmonia
com o seu parceiro, reserve o
fim-de-semana apenas para
ambos. No plano afectivo, são
esperadas fortes oscilações na
vida sentimental, que não per-
mitem sentir-se na sua melhor
forma, tornando difíceis algu-
mas tomadas de decisão. 

BALANÇA
O amor e o dinheiro sorriem e
há que aproveitar bem estes
dias. No plano afectivo, este é
um óptimo período para o ro-
mance e namoro. Se está sozi-
nho, conhecerá talvez o maior
amor da sua vida. Se tem uma
relação estável ela será fortale-
cida. A boa harmonia conjugal
será evidente. 

ESCORPIÃO
Nesta semana terá todas as
oportunidades para fazer va-
ler as suas opiniões e ideias,
desde que respeite igualmen-
te as dos outros. No plano
afectivo, tenha cuidado com

o  excesso de auto-confian-
ça, porque, em caso contrá-
rio, poderá dar origem a con-
flitos desnecessários. Não
magoe o ser amado, tente
compreender os seus pontos
de vista. 

SAGITÁRIO 
Nesta semana, procure uma
maior aproximação da pes-
soa amada para concretizar
os seus desejos de harmo-
nia amorosa. No plano afec-
tivo, estão reunidas todas as
condições para começar da
estaca zero um novo projec-
to ou enfrentar uma mudan-
ça radical na sua vida. 

CAPRICÓRNIO 
A partilha do bem-estar e
harmonia que sente passará
pelos prazeres da mesa. No
plano afectivo, a semana se-
rá agitada em encontros so-
ciais. Prepare-se para que
as soluções dos seus pro-
blemas surjam nestes dias.
Nem sempre serão aquilo o
que mais gostaria. 

AQUÁRIO
O seu maior objectivo nestes
dias será o de assegurar a es-
tabilidade dos seus familia-
res ou amigos mais carencia-
dos. No plano afectivo, pode-
rão surgir alguns problemas
com um familiar mais idoso.
Porém, vai sentir-se um pou-
co agitado e sem energia pa-
ra se dedicar à família. 

PEIXES
A boa reputação profissio-
nal que possui vai permitir
voar mais alto. No plano
afectivo, se a sua relação
está conhecendo momen-
tos menos agraváveis, terá
uma oportunidade de re-
lançar-se com base no diá-
logo a dois. 

Horóscopo

OViva Luanda é um dos mais recentes restau-
rantes emblemáticos da província de Luanda.
Localizado na rua de São Tomé, no centro do

bairro do Miramar, foi inaugurado e aberto ao públi-
co no dia 10. O visitante tem a oportunidade de

 degustar as melhores iguarias da gastronomia da
nossa terra e das diferentes partes do Mundo, além
da música angolana. Com um “designer” moderno,
o Viva Luanda, é um espaço propício para encon-
tros românticos, neste mês dedicado ao amor.

Restaurante Viva Luanda

EDIÇÕES NOVEMBRO

Um jovem estava num baile e era
apaixonado por uma rapariga mais
velha que ele. Quando o conjunto
começou a tocar, a jovem entrou no
salão e o adolescente, cego pela
paixão, foi ter com a amada:
- Dás-me o prazer desta dança? Em
resposta a jovem diz: 
- Eu não danço com crianças! Nos
instantes seguintes surge a resposta do
jovem:
- Desculpa, não sabia que estavas
grávida. 

A tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos quí-
micos ordenados pelos números atómicos, configuração electrónica
e recorrência das propriedades periódicas. Este ordenamento mos-
tra tendências periódicas, como elementos com comportamentos
similares na mesma coluna. Também mostra quatro blocos rectan-
gulares com propriedades químicas similares. Em geral, dentro de
uma linha (período) os elementos são metálicos na esquerda e não
metálicos na direita. O químico Dmitri Mendeleev publicou em
1869 a primeira versão amplamente reconhecida da tabela. O seu
trabalho no desenvolvimento da tabela demonstra as tendências
periódicas dos elementos até então conhecidos e também previu
algumas propriedades dos elementos ainda não descobertos que
iriam preencher espaços vazios na tabela.

Tabela periódica  
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

John Joseph Travolta (En-
glewood, 18 de Fevereiro
de 1954) é um actor, cantor,
dançarino e piloto norte-
americano. Aos 16 anos
conseguiu seu primeiro tra-
balho profissional, no musi-
cal de Verão, Bye Bye Birdie.
É casado com a actriz Kelly
Preston desde 1991.

Após os atentados terroristas à Maratona de Boston em 2013, um
grupo formado pelo Sargento da Polícia (Mark Wahlberg), o Agente
Especial (Kevin Bacon), o Comissário da Polícia (John Goodman), o
Sargento (J.K. Simmons) e a enfermeira (Michelle Monaghan) se une
aos bravos sobreviventes para identificar e capturar os responsáveis
pelo ataque terrorista antes que eles possam fazer novas vítimas.

Género: Drama
Elenco: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, J.K. Simmons
Realizador: Peter Berg
Duração: 133 minutos
Restrição de idade: 12
Ano de Produção: 2016

Michael Jeffrey Jordan nascido
em Nova Iorque, 17 de Feverei-
ro de 1963 é um ex-jogador
profissional de basquetebol
norte-americano, actualmente
dono da equipe da NBA Char-
lotte Hornets. É considerado por
muitos como o melhor jogador
de basquete de todos os tempos
e por muitos como um dos mais
importantes desportistas mas-
culinos da história.

MICHAEL JORDAN

JOHN TRAVOLTA

Martinho José Ferreira, mais co-
nhecido por Martinho da Vila, nas-
ceu em Duas Barras (Rio de Janei-
ro), 12 de Fevereiro de 1938 é um
cantor, compositor e músico brasi-

leiro. Filho de lavradores da Fa-
zenda do Cedro Grande, mudou-
se para o Rio de Janeiro com ape-
nas quatro anos. Quando se tor-

nou conhecido, voltou a Duas Bar-
ras para ser homenageado pela

prefeitura numa festa  e descobriu
que a fazenda onde havia nascido
estava à venda. Não hesitou em
comprá-la e hoje é o lugar que

chama de "meu off-Rio".

MARTINHO
DA VILA

S. Drama 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

UNIDOS POR BOSTON

SINOPSE

Paulo Flores, Yola Semedo,
Ary, Kyaku Kyadaff, Yola
Araújo, Landick, Nsoki, Li-
vongh, B26, Puto Português,
Anna Joyce e Telma Lee são
os artistas convidados para
animarem o espectáculo
“Show Kero Amor”, a partir
das 19h00, no Estádio dos
Coqueiros, em Luanda. Pro-
movido pelo hipermercado
Kero, os 12 artistas de vá-
rias gerações da música an-
golana, foram selecciona-
dos para cantar para milha-
res de casais namorados,
na quarta edição do “Show
Kero Amor”, para celebrar o
Dia de São Valentim.

Espectáculo
para namorados

KINDALA MANUEL|EDIÇÕES NOVEMBRO

Um conjunto de seis peças
de escultura em madeira,
que retratam o dia-a-dia
da mulher angolana, da
autoria do artista angolano
Massongui Afonso, estão
expostos até ao dia 15 do
corrente mês, em Luanda,
no âmbito da "Semana do
Artista", uma organização
da Nikharte-galeria de arte
contemporânea.

Retratos
da mulher 

de Massongui
Afonso

Estádio dos Coqueiros - Luanda

Exposição na Nikharte-galeria
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MÁRIO EUGÉNIO |

Integrado no “núcleo Ximben-
go” da telenovela portuguesa
“A Impostora”, cuja primeira

temporada foi exibida até 28 de
Janeiro último, pelo canal de tele-
visão português TVI, o jovem ac-
tor angolano Anilson Eugénio de-
sempenha o papel de mecânico de
uma oficina, cujo patrão Pauli-
nho, (interpretado por António
Pedro Cardeira), é um homosse-
xual que não assume publicamen-
te a sua condição.
Ximbengo é uma localidade

que retrata uma zona pobre e de
gente humilde de Maputo, capi-
tal de Moçambique. Para além
da história dos mecânicos que
trabalham para um patrão "gay",
neste bairro desenrolam-se ou-
tras narrativas, como, por exem-
plo, a relação amorosa e secreta
do padre Francisco (Sabri Lu-
cas), que se envolve com uma
advogada, que também é uma
prostituta (Patrícia), e é perdida-
mente apaixonada por ele.
Por ser uma área de gente humil-

de e carente, o Ximbengo é cobiça-
do pelo patrão da empresa MZ, Sa-
muel Matshine (interpretado pelo
conceituado actor angolano Ery
Costa),  que quer fazer do local um
“ex-líbris” da capital moçambica-
na, para gente de alta renda e com
outro “status quo”.
Esta pretensão é, porém, con-

trariada pelos habitantes que lu-
tam para defender o bairro contra
a invasão do poderoso. E aí entra
em cena o jovem talento angola-
no, que mostra ter nascido para as
artes cénicas. Anilson Eugénio
encarna Mussa, um mecânico
moçambicano pouco instruído,
desbocado e que raramente en-
tende alguma coisa à primeira,
acabando, com isso, por causar
muita confusão.
Tal como o seu companheiro

de profissão Cuamba (Leandro
Pires), Mussa se bate, ao  lado de
outros habitantes, pela manuten-
ção e a identidade do Ximbengo.
Com sotaque de um nativo da-
quele país do Índico, Anilson Eu-
génio acaba por ser um persona-
gem com uma pitada de humor,
dada a maneira hilariante como
interpreta o seu papel.
A primeira temporada da novela

foi exibida de 4 de Setembro de
2016 até 28 de Janeiro de 2017. A
segunda iniciou dia 30 de Janeiro e
pode prolongar-se por um período
de quatro meses.
“A Impostora” é exibida pela

TVI em horário nobre, a partir
das 23 horas locais num dos ca-
nais de maior audiência em Por-
tugal. Em Angola, a novela po-
de ser vista no canal TVI Áfri-
ca, na posição 516 da DSTV, a
partir das 22 horas. Nela fazem
parte alguns actores locais de
renome, como Dalila Carmo,
Fernanda Serrano, Diogo Infan-
te, Nicolau Breyner (falecido o
ano passado), Eunice Munõz,
entre outros.

CARREIRA

Antes da novela “A Impostora”,
Anilson Eugénio teve já uma ou-
tra experiência em televisão, ao
participar da série “Bem-vindos a
Beirais”, exibida no ano passado,
pela RTP1, e na qual interpretava
o filho de um casal, dono de uma
funerária da cidade de Beirais.
Antes disso nunca imaginou

ser actor, até porque tinha o so-
nho de ser advogado. Mas duran-
te a formação de nível médio per-
cebeu que a sua vida estava liga-
da às artes cénicas.
“O gosto pela representação sur-

giu no curso de línguas e humanida-
des, quando tinha ainda a idéia de
seguir Direito e ser advogado”, con-
ta. Contudo, o destino reservara-
lhe algo bem diferente. “Entrei pa-
ra o grupo de teatro da escola que
apresentava peças para os pais. A
partir daí percebi que havia algo
dentro de mim, ligado à arte da re-
presentação. Os colegas diziam
que tinha jeito e que devia apostar.
Então comecei a procurar uma es-
cola para fazer a minha forma-
ção”. Motivado com os incentivos
e convicto daquilo que queria,
Anilson Eugénio fez a aposta e en-
trou para a escola, fundada pela
actriz Maria do Céu Guerra, que
tem um protocolo com a compa-
nhia de teatro “A Barraca”, cujo

percurso conta com mais de qua-
tro décadas.“Fiz um curso de três
anos no qual aprendi muito, aca-
bando por ser uma auto-desco-
berta. Percebi que não tinha ape-
nas vocação para a representação,
mas também para a música. Du-
rante o curso eu também tocava a
percussão”, contou.
Recentemente surgiu algo mais

sério em que o actor está igual-
mente apostado. “Surgiu-me a
oportunidade de fazer parte de um
grupo denominado “Spell Choir”,
que faz música sem instrumentos.
Neste grupo a minha função é fa-
zer de “beet box” (caixa de ritmo).
Participamos recentemente de
um concurso denominado “À ca-
pela”, do qual vencemos e tere-
mos a oportunidade de gravar
um disco com a produtora Sony
Music. Este concurso será exibi-
do no próximo mês de Maio pela
RTP 1”, revelou.
O jovem angolano que quer im-

por-se no mercado português e
não só, e acredita que para além da
encenação também tem vocação
para a música e que o seu grupo
pode fazer muito sucesso.
“Fazemos um estilo de música

diferente e novo, acreditamos em
nós e estou esperançado de que
podemos fazer muito sucesso nes-
te estilo que vai cativar muita gen-
te”, garante bastante convicto.

SINOPSE DA NOVELA

VITÓRIA e VERÓNICA são
duas gémeas idênticas, que emi-
graram para Moçambique há oito
anos, tendo ali visto uma terra de
oportunidades, após uma tragédia
ocorrida em Lisboa. Durante uma
festa, Vitória é violada. Dessa vio-
lação, nasce Jaiminho. Actualmen-
te com 7 anos, a criança tem can-
cro, cujo tratamento é muito caro e
tem que ser realizado fora de Mo-
çambique. Nessa altura, a vida das
duas irmãs volta a cruzar-se com a
de Frederico Varela, um inescru-
puloso empresário português, que
se encontra em Maputo. As duas ir-
mãs trabalhavam no hotel do pai
dele, quando se deu a violação.
Frederico é casado com Diana,

uma bem-sucedida médica-investi-
gadora na área do cancro em Lisboa.
É daqueles homens que acham que
o dinheiro tudo compra e faz uma
proposta milionária a Vitória, para
que esta seja sua acompanhante nu-
ma viagem pelo Chile e pelos Esta-
dos Unidos, em troca de dinheiro
para salvar a vida de Jaiminho. Pen-
sando na cura da criança, Vitória
embarca com Frederico, mas o
avião onde os dois viajam desapare-
ce misteriosamente no Pacífico. Os
dois são dados como mortos.
Depois de descobrir que a irmã

foi vítima dum embuste e quase

certa de que Frederico foi o viola-
dor de quem Vitória nunca quis fa-
lar, Verónica toma uma atitude
drástica para poder curar o sobri-
nho (que acha que está na presença
da verdadeira mãe). Assume a
identidade da irmã, mostrando-se
disposta a tudo para destruir a fa-
mília de Frederico. Chile, Moçam-
bique, Lisboa e Porto são o palco de
cruzamento de amores arrebatado-
res, traições dilacerantes, jogos de
poder, guerras intermináveis pelo
dinheiro, mas também optimismo,
casos de sucesso, gente que não cru-
za os braços diante das adversida-
des, pessoas que batalham pelo que
querem de forma digna e até quem
use meios menos ortodoxos para
ajudar os outros.
Abordando uma panóplia de te-

mas pertinentes da sociedade ac-
tual, a novela mostrará que não há
línguas, raças, fronteiras ou quais-
quer outras barreiras para quem
quer amar e ser amado… Afinal,
num mundo escravizado pelo di-
nheiro, há pessoas que amam o po-
der, mas também ainda há pessoas
que têm o poder de amar…

VIDA DE ANILSON
NO PALCO DO TEATRO

Após a conclusão do curso de in-
terpretação, a oportunidade de tra-
balhar para uma grande empresa
de espectáculos de teatro, a Yellow
Star Company, uma empresa diri-
gida por Paulo Sousa Costa e Car-
la Mzatadinho.
Participou em dois espectáculos

de teatro no cinema que são histórias
que se contam entre o palco e a gran-
de tela do cinema. O primeiro em
Novembro de 2015 na peça “Alice
no País das Maravilhas”, interpre-
tando um dos soldados da rainha de
copas, e depois entre Abril e Dezem-
bro de 2016 no espectáculo “Aladi-
no e a Lâmpada Mágica”, com o per-
sonagem Bassam, o confidente de
Sultão, o pai da princesa Jasmine.
Para além de trabalhar para a

empresa de espectáculos Yellow,
criou o grupo de teatro “Ilumina-
dos da Luz” com mais três colegas
(amigos) do curso. 
“Criamos este grupo porque o

teatro é a melhor forma de come-
çar a mudança na cabeça das pes-
soas, acreditamos vivamente que
o homem cada vez mais se torna
distante da real comunicação inter-
pessoal e das emoções da vida, tor-
namo-nos cada vez menos preocu-
pados com o próximo. Acredita-
mos, sim, que o teatro é a nossa
única esperança”, explicou.
Com o referido grupo apresenta-

ram já um espectáculo no Teatro
de Turim, com um texto adaptado
a partir do autor Eugene Ionesco,
cuja peça intitula-se “A Cantora
Careca”, que foi adaptada para
“Não é por Lá é por Aqui”. Nesta
altura, o grupo prepara idéias para
diversos projectos futuros. Anil-
son Eugénio realça que além da
carreira a solo pretende também
singrar no teatro com o projecto
criado com os colegas.

MÁRIO EUGÉNIO

Cultura

O rosto angolano na telenovela “A Impostora” 

Jovem actor mostra talento 
em novela portuguesa 
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O NAMORO DE ONTEM E O DE HOJE 

JOSÉ SOARES|EDIÇÕES NOVEMBRO

Luanda cria opções para a comemoração
DOMIANA N’JILA|

O14 de Fevereiro suscita ca-
da vez mais controvérsia.
Consagrado aos namora-

dos, o Dia de S. Valentim é o cen-
tro de um aceso conflito de gera-
cões, em que um dos temas princi-
pais é a relação entre o amor e o
sexo, quando soam em todo o mun-
do os alertas para os efeitos deste
último no desenvolvimento das di-
ferentes sociedades.
Para as gerações mais antigas, co-

mo a da professora Irene Luceu, o
namoro perdeu muito do seu antigo
significado. O que era antes consi-
derado como período preparatório
para uma relação mais prolongada e
séria, o casamento, foi tomado por
uma verdadeira sede de sexo, com
as mais pesadas consequências para
os protagonistas e famílias.
“O namoro hoje baseia-se no se-
xo”, afirma. “Não sei se é por falta
de informação ou diálogo de pais
com os filhos.” Antes, para come-
çar o namoro, era preciso conhecer
os familiares, saber quem eram os
pais, amigos e relações. Só depois
se realizava um encontro para,
com o devido acordo dos pais ou
encarregados, ter início a relação. 
Os encontros tinham lugar dentro

de casa. A responsabilidade de su-
pervisionar tais momentos cabia aos
donos da casa de um ou do outro, de
acordo com o local onde se realiza-
va. “Hoje, num piscar de olhos, já
são namorados”, alarma-se.

Falta de diálogo 

Irene Luceu acredita na falta de diá-
logo entre pais e filhos. “Nós tínha-
mos pais que, mesmo sendo analfa-
betos ou terem pouca formação
académica, conversavam connos-
co, souberam dar educação.”
A professora diz desconhecer as

verdadeiras razões para tal realida-
de. Arrisca entre as dificuldades
sociais, a globalização, com a In-
ternet livre e os pais, que dão tele-
fones caros aos filhos e esquecem-
se de monitoriza-los, sendo que o

usso errado desses aparelhos resul-
ta em “situações incontornáveis.” 
Refere ainda a falta de tempo

por parte dos progenitores, que
saem de casa de manhã e voltam à
noite, encontram os filhos a dor-
mir e ignoram o que aconteceu
durante o dia. “Antes, até os vizi-
nhos nos davam educação. Cada
um cuida do que é seu”, disse.
A educadora apela ao diálogo e

aos pais e familiares para gastarem
o pouco tempo livre com os filhos.
“Os finais de semana são momen-
tos propícios para tal. Tenham
muito cuidado e velem pelas ami-
zades dos vossos filhos. Conhecer
onde moram os amigos e os pais
destes é muito importante”, refere.

Roteiro para apaixonados 

Para este Dia dos Namorados, o
Jornal de Angolapreparou um rotei-
ro para a aquisição de presentes de
namoro ou para sair de casa e desfru-
tar de uma noite agradável ao lado
da cara metade. 
A casa de flores Belladonna, na

rua Comandante Che Guevara, no
Maculusso, tem arranjos de plan-
tas e flores, cestas com chocolate e
garrafinhas de bebidas, entre ou-
tros presentes para apaixonados.
A gerente do espaço, Ana Paula,

garante que os clientes têm op-
ções de compra, que vão dos três

aos 20 mil kwanzas ou mais, “a de-
pender do que o cliente queira
comprar para oferecer.” 
Leidiane Maciel, gestora da es-

planada Gril, na Ilha de Luanda,
anuncia para 14 de Fevereiro um
jantar de gala, com a participa-
ção da cantora Yola Semedo. O
jantar vai das 19h30 às 20h30,
momento em que a cantora sobe
no palco. Por norma, os casais
clientes destes jantares são rece-
bidos com drinks. Faz-se ainda a
oferta de bombons e flores. Está
preparado um buffet com cerca de
20 pratos quentes, saladas e so-
bremesas e um rodízio, considera-
do a “marca” da casa. As entradas
custam 20 mil kwanzas por pes-
soa. O casal mais romântico ga-
nha bilhetes para o espectáculo
seguinte, previsto para Março.

Cosméticos para namorados 

A loja Yves Rocher, em frente
ao Ministério das Relações Exte-
riores, na Mutamba, tem produtos
naturais para a pele, diz Elisabeth
da Costa, responsável do espaço.
A casa preparou alguns kits e ou-

tros podem ser compostos pelos
clientes na altura da compra. Reú-
nem creme para a pele, perfume,
gel de banho, esfoliante para trata-
mento do rosto e corpo, maquilha-
gem, desmaquilhantes e batons. 
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Os preços variam entre três e 18
mil kwanzas, valores considera-
dos ao alcance dos clientes.
A loja Boticário também entrou

nessa corrida. Beatriz Mendes,
consultora de vendas, diz que al-
guns produtos baixaram de pre-
ço para que os clientes consi-
gam comprar presentes para os
amados. “Temos uma campanha
de baixa de preços de alguns
produtos exclusivos para o Dia
dos Namorados, como o Mal-
bec, perfume da linha masculina
com mais saída, e o Ageu, na li-
nha feminina.” A maioria dos
clientes é maior de idade e repar-
tem-se entre mulheres e homens.
Dulce Pedro, cliente da Boticá-

rio, disse diz já ter comprado o pre-
sente para o esposo. “Ofereço
sempre algo especial ao meu espo-
so no Dia dos Namorados. Tenho
pedido a Deus para continuar a
abençoar os casais e que ilumine
sempre o meu lar.” 

Flores e mensagens 

No largo da Escola Nzinga Mban-
de, Tomázia Aurora vende arranjos
florais a 4.500 kwanzas, além de
pastas, ursos de pelúcia, chinelos e
estatuetas para o Dia dos Namora-
dos de mil a 45 mil kwanzas. Os in-
teressados podem ainda enviar tele-
mensagens por dois mil kwanzas.

Tomázia Aurora diz que alguns
clientes “confessam” ter magoa-
do a pessoa amada. “Querem pe-
dir desculpas com um ramo de
flores e nós indicamos as rosas
brancas, que simbolizam a paz.”
História do Dia de São Valentim
A história conta que São Valen-

tim, um santo reconhecido pela
Igreja Católica, que dá nome ao
Dia dos Namorados, era natural de
Roma, Itália,  e realizava casamen-
tos às escondidas, mesmo tendo si-
do proibido pelo Imperador Cláu-
dio II, que queria organizar um
grande exército e precisava de ho-
mens sem compromisso matrimo-
nial por acreditar que era mais fácil
recrutar solteiros.
São Valentim realizava casa-

mentos em segredo, mas tal práti-
ca acabou por ser descoberta e ele
foi condenado à morte. Mesmo
na prisão, recebia bilhetes e flo-
res de namorados, que acredita-
vam no amor. Preso, Valentim
apaixonou-se por Artérias, cega,
filha do carcereiro, que o visitava
com a permissão do pai. 
Os dois acabaram por se apai-

xonar e a jovem recuperou a vi-
são. O bispo Valentim escreveu
uma carta a relatar o amor que nu-
tria por Artérias, assinando “seu
Valentim”, termo ainda hoje mui-
to usado. Valentim foi morto a 14
de Fevereiro de 270.



Bagre fumado, Muamba de ginguba, Tomate, Alho, Óleo de palma, Jimboa, Sal a gosto

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer

18 Fim-de-Semana Domingo, 12 de Fevereiro de 2017

Conselhos 
de gestão para
empreendedores
iniciantes
Abrir um negócio é sempre um grande de-
safio. Muitos empreendedores concen-
tram-se apenas na ideia e esquecem o prin-
cipal: elaborar um bom planeamento es-
tratégico e financeiro. Eis algumas dicas:

Compartilhe a sua ideia
Essa atitude, mesmo em estágio inicial
do negócio, pode economizar um bom
tempo e muito dinheiro. Esqueça o me-
do de que alguém irá copiar o seu pro-
jecto e compartilhe.

Valide o seu modelo de negócio
O consultor Roveda afirma que a falta de
planeamento é uma das principais causas
de mortalidade das empresas. Os erros
são comuns, mas o importante, segundo
ele, é que as falhas sejam encaradas como
uma lição. O ideal é testar e validar o seu
negócio o mais rapidamente possível.
Aprenda aqui a fazê-lo.

Conheça profundamente os seus clientes
Quanto mais você conhecer o seu clien-
te, maior será a probabilidade de ter su-
cesso. Mas não basta apenas ter infor-
mações do tamanho do seu público-alvo
e da sua preferência.

Fuja da informalidade
Empreendedores iniciantes vêem-se ten-
tados a começar as suas actividades de
maneira informal. A intenção principal é
fugir dos impostos. No entanto, sem a
formalização, o seu negócio fica impedi-
do de crescer.

Seja um bom gestor administrativo
Ter experiência no ramo de actuação é
importante, mas não é tudo. Boa parte
dos empreendedores iniciantes acredita
que é possível administrar uma empresa
com o conhecimento adquirido em uma
universidade específica. 

Tenha uma vida financeira organizada
Muitos empreendedores vivem mergu-
lhados em uma completa desorganização
financeira, algo terrível para os negócios.
Para “sair do vermelho”, o primeiro pas-
so é organizar o seu fluxo de caixa. 

Separe despesas pessoais e empresariais
Às vezes, por causa de apertos financeiros
ou pura desorganização, o empreendedor
usa o dinheiro da empresa para pagar des-
pesas pessoais, ou vice-versa. Segundo
Roveda, esse é um dos erros mais comuns
entre os donos de pequenos negócios. 

Dicas

Coloca-se o bagre de
molho durante cinco
minutos para tirar as
espinhas. Coloca-se
depois numa panela,
juntamente com o to-
mate, a jimboa e o
alho. Quando o bagre
estiver quase cozido, é
adicionada a muamba
de ginguba e, por fim,
sal a gosto.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Bagre 
com muamba
de ginguba
Obagre de muamba de

ginguba é uma das igua-
rias da nossa gastrono-

mia. Este peixe de rio é confec-
cionado com vários ingredien-
tes. Esta iguaria tem uma gran-
de aceitação.
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Perfil

HÉLDER LUPANGO

CÁTIA RAMOS  à conversa com o músico Hélder Filipe Lupango

RESPONDE
Quais são os seus maiores
desejos?
Sou o cassula da minha mãe. O
meu maior desejo é realizar os
desejos dela. Por me ter tornado
homem muito cedo e ter assumido
as rédeas da família, hoje sou o
seu maior orgulho. Cuido dela
com amor, gratidão e muto
respeito pelas dificuldades que
passámos. O que ela fez por mim
não tem preço. Emociono-me ao
falar dela. Tudo o que tenho devo
à minha mãe. Trabalho bastante
para alcançar as minhas metas,
sou dedicado e esforçado. Não
tolero qualquer obstáculo ao meu
crescimento. Se percebo qualquer
situação que crie obstrução ao
meu espaço, corto logo. Isso faz-
me ser regrado e exigente.

Porque razão saiu da
produtora Bom Som?
Quando existe uma disparidade
em termos de objectivos e metas a
atingir, temos de procurar
satisfação noutros locais. Estou
fora, mas as boas relações
mantêm-se. Aquando do prémio
alcançado no Top Rádio Luanda, a
Madelice veio felicitar-me. Isso é
muito bom! Apenas tivemos um
fim de relações laborais e não
pessoais. Não existe qualquer
problema entre nós.  
É autor de um dos maiores
sucessos musicais da actualidade.
A letra é dirigida a alguém?
A música intitulada “Sem Norte”, é
uma das que vão constar no meu
álbum que vai ser  lançado em
Maio. Todas as músicas trazem um
“recado”, título do CD que tem
letras com características próprias,
escritas por mim.

Conta com alguma participação
no seu álbum?
Fui um aventureiro (risos). Por ser
o meu primeiro trabalho, quero
pôr nele cem por cento da minha
marca. Admiro vários músicos,
mas ainda não solicitei
participações. 

Quais são as suas preferências
no mundo da música?
Gosto de cantar R&B, Soul Music,
Funk e Guetho Zouk, mas existem
estilos que não me atrevo a fazer.
Tenho consciência que não me ia
sair bem com Kuduro e afro-house.

Atende pelo nome artís-
tico Bass. Oriundo da
província da Lunda

Norte, Hélder Filipe Lupan-
go, de seu nome completo,
rumou em 1999 à cidade do
Lubango, Huíla, por razões
académicas. Foi lá que viu
transformada a sua vida, en-
quanto frequentava o ensino
médio Agrário. 
Vencedor da categoria Me-

lhor Voz Masculina no último
Top Rádio Luanda, Bass ga-
nhou paixão pela música no
Lubango. Aliado a amigos,
formou  um grupo de RAP, no
qual fazia o papel de secretário.
Em 2004, de tanto escrever

documentos e acompanhar as
gravações das músicas do gru-
po percebeu que os colegas
não finalizavam as letras. Sur-
giu-lhe, então, a idéia de escre-
ver coros para os artistas que
frequentaram o estúdio. Foi a
partir daí que aperfeiçoou a
habilidade para o canto.
Quatro anos depois come-

çou a cantar letras de R&B.
Foi neste estilo que ganhou
experiência e teve o reco-
nhecimento do público ao
seu talento. Bass ganhou,
então  popularidade na cida-
de em que vivia. 
Filho de uma camponesa

e de um homem de “mil ha-
bilidades”, como define o
pai, o artista considera-se
um sonhador.  Veio ao mun-
do no dia 22 de Fevereiro e
não revela o ano. 
Do político, professor e mé-

dico, que era o seu pai, guarda
os bons exemplos e a convi-
vência baseada no amor. Não
esquece, entretanto, a tristeza
pela sua morte prematura, que
abalou sobremaneira a famí-
lia, numa altura em que estu-
dava no Lubango. “Foi aos
meus 16 anos. Ele  é que dava
suporte à família e cobria as
nossas necessidades no geral”.
Entre as dificuldades, Bass

teve que pedir guarida a um
tio,  mas teve de abandonar
rapidamente a residência
do familiar, pois era moti-
vo de discórdia para a tia e
os primos. Sem lugar para
viver, interrompeu os estu-
dos para procurar emprego.
“Mesmo sem experiência
comecei a trabalhar numa
garrafeira. Ganhava 15 mil
kwanzas”, revelou.
Em seguida, foi trabalhar

no Novo Hotel do Lubango,
que funcionou como “pas-
saporte” para um emprego
que lhe garantia maiores
vantagens. “Uma agência de
viagens me contratou. Esta,
sim, permitiu dar continui-
dade aos meus estudos e
passei periodicamente a via-

jar a Luanda, onde frequen-
tava o ensino superior”.
Licenciado em Bioquími-

ca, Bass tem sob a sua res-
ponsabilidade a mãe, dona
Isabel e a irmã, Esperança,
que ainda vivem no Luban-
go. O músico tem familiares
na capital, onde fixou resi-

dência, mas não desenvol-
veu laços de amizade com
estes. “Nunca fomos próxi-
mos, pois caracterizo-me co-
mo pessoa tímida, regrada e
muito disciplinada. Foi com
esta postura que assumi a vi-
da adulta muito cedo”. Pro-
dutor, compositor, escritor e

arrangista, o músico é com-
pletamente apaixonado pela
música, mas encontra na filha,
Dyu, 7 anos, o seu maior afec-
to. Ambiciona conquistar o
mercado internacional, ter um
estúdio e criar uma empresa
de produção e gestão de car-
reiras artísticas.
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O vencedor da categoria
Melhor Voz Masculina
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GLOBO 21h10

Tiago conta que Marina o beijou, mas Letícia
não acredita. Augusto reclama por Vitória
querer levar Caio para visitar Sílvia. Tião
manda Valdir seguir Ciro. Xanaia descobre
que Aline entrou para a agência. Ciro
anima-se com a visita de Yara. Marina
confirma a Letícia que beijou Tiago no
hospital. Tião fica noivo de Magnólia. Letícia
tenta aconselhar Helô. 

Renato declara-se
a Nanda
Ricardo garante a Tânia
que Caio não a ama.
Sula diz a Rómulo que
Nanda parece estar
apaixonada por Renato.
Rómulo conversa com
Jéssica e Belloto sobre a
desconfiança de Renato.
Renato declara-se a
Nanda. Rómulo ajuda
Sula. Ricardo pede
Tânia em casamento.
Nanda revela a Rómulo
que está a namorar com
Renato. Tânia e Ricardo
beijam-se com paixão.
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TVC1

Uma nova missão obriga um espião de topo do MI6 a juntar-se ao idiota do seu
irmão hooligan, de quem esteve separado durante 28 anos, depois de terem
sido adoptados por famílias distintas.

Televisão

Kialumingo é um programa radiofónico
emitido todos os domingos das 8 às 10
horas, na Rádio Luanda. Do grupo Rá-

dio Nacional de Angola (RNA), o programa

tem como principal apresentador Salú Gonçalves
e Carla Pena.  “Kialumingo” é um magazine de en-
tretenimento. Dentre outros motivos interage com
o público ouvinte. O programa está dividido por ru-

bricas como Kujiculando, Dicas & Dicas que inci-
dem na crítica sócio-cultural angolana, brincadei-
rinhas para as crianças, hora do matabicho, um es-
paço reservado a concursos de culinária. 

Kialumingo
MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO - 12FEV - 21H30

TVC2
TERÇA - 14FEV - 22H00

TVC3
DOMINGO - 12FEV - 22H30

Margot, uma escritora nova-iorquina transforma a vida da sua irmã mais
nova Pauline, quando a visita acompanhada pelo seu filho adolescente.

Margot e o Casamento

Documentário sobre o problema do abuso do álcool nos Estados
Unidos, com foco em quatro casos particulares de jovens e adultos que
enfrentam o problema.

Beber no limite

Irmãos e espiões

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Diana desconfia do
atropelamento de Júlia
Marisa confirma a Gui que
Alex está morto. Nicolau
aconselha Luana a morar
com Marisa. Júlia não
acredita na morte de Alex
e garante a Gui que viu o
bandido no autocarro.
Gordo pede a Diana que
não venda a sua parte da
produtora a Léo. Diana
desconfia do
atropelamento de Júlia.
Léo avisa a Diana que
quer a banda 4.4 fora da
produtora. Nanda beija
uma foto de Gordo, e
revela a sua paixão pelo
chefe.

GLOBO 20h20ROCK STORY

SOL NASCENTE GLOBO 19h30

Gaetano e Geppina confortam Tanaka
Mário e Damasceno pedem ajuda a Hideo para tentar
libertar Alice. Sinhá e César ameaçam Mocinha e
expulsam-na de casa. Lenita prepara a sua mudança
para a casa de Vittorio. Alice afirma que César precisa
de ser investigado. Milena comemora com Ralf a sua
ida à faculdade. Vittorio garante a Lenita que a
ajudará a encontrar a sua filha. Geppina e Gaetano
levam Peppino à escola de música. 

Tião fica noivo de Magnólia
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