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5 de Março

Divirta-se

Morro do Moco

O

Morro do Mocoé o ponto mais alto de Angola,
com 2.620 metros de altitude e é uma das inúmeras atracções turísticas da província do

Huambo. Está situado no município de Londuimbali. No local, podem ser contemplados mais de 85
hectares de floresta de montanha.
EDIÇÕES NOVEMBRO

CURIOSIDADE
Carnaval pelo Mundo

O Carnaval é um festival cultural originário do cristianismo ocidental que ocorre antes da estação litúrgica da Quaresma. Os principais eventos ocorrem em Fevereiro ou início de Março, durante o
período historicamente conhecido como Tempo da Septuagésima
(ou pré-quaresma). O Carnaval envolve uma festa pública e/ou
desfile de rua combinando alguns elementos circenses e máscaras.
Segundo especialistas, os dez melhores carnavais do Mundo realizam-se no Rio de Janeiro, Brasil, Notting Hill - Londres, Reino
Unido, Mardi Gras - Nova Orleães, EUA, Santa Cruz de Tenerife,
Espanha, Veneza, Itália, Port of Spain (Porto-de-Espanha), Trinidade
e Tobago, Quebeque, Canadá, Nice, França e Goa - Panaji, Índia.

ANEDOTAS

LIMPE OS PÉS

Uma formiga, um gafanhoto e uma
centopeia decidiram reunir-se na casa da
formiga. A formiga e o gafanhoto
esperaram pela centopeia mais de uma
hora. Finalmente, ela aparece a suar em
bica.
- Por que razão demoraste tanto tempo a
chegar? - perguntam os amigos.
- É que está lá fora um cartaz que diz:
Limpe os pés.

Horóscopo
CARNEIRO
Nesta semana receberá algumas informações que o levam a tomar múltiplas acções a nível profissional. A
maior parte dos seus problemas amorosos têm como base um baixo moral e pensamento negativo. Reaja. Não
necessita que lhe dêem conselhos sobre nada quando a
solução está em si.
TOURO
Alguns mexericos poderão
atrasar a realização dos seus
objectivos assim como a recompensa dos seus esforços.
Deverá ter o máximo cuidado com situações de dualidade, pois poderão pôr em perigo as suas actuais relações.
Aja com bom senso e não
por impulsos de sedução.

GÉMEOS
A sua boa relação afectiva
poderá suscitar algum ciúme nas pessoas que vivem
ao seu redor. Vários serão
os desafios que vai ter de ultrapassar nestes dias. O desejo de emoções fortes em
termos amorosos serão uma
constante e a sua relação viverá momentos intensos
propícios à consolidação da
mesma.
CARANGUEJO
A compensação dos seus esforços poderá não ser aquela que deseja e merece, por
isso, há que esperar melhores dias. Este é um período
em que estará particularmente susceptível, por isso,
sujeito a reacções imprevisíveis. A sensibilidade que
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apresenta à flor da pele só pode ser extremamente negativa.
Não alimente discussões ou lutas que só o tempo poderá resolver.

LEÃO
Não conte com qualquer ajuda
a nível profissional por parte
de quem o rodeia. Não se deixe afectar por sentimentos negativos. Se está só, não queira
trazer alguém para a sua vida
apenas por capricho. Os seus
esforços de conquista poderão resultar num tremendo
quebra-cabeças. Se tem uma
relação duradoura envolva de
afecto o seu parceiro.

VIRGEM
Poderão ocorrer alterações na
sua vida sentimental, facto
que o levará a procurar novas
amizades. Deve conviver o
mais possível e procurar alguns amigos que já não vê há
algum tempo. Podem surgir
desses convívios alguns encontros fugazes, apaixonantes,
mas meramente físicos.

BALANÇA
Esta semana terá tendência
para ser desvalorizado pelos
seus parceiros profissionais.
Explore as suas emoções e
não se deixe afectar por sentimentos negativos. Os altos e
baixos no seu estado de humor serão uma constante.

ESCORPIÃO
A sua vasta experiência permite constituir uma maior segurança em torno de quem partilha o seu quotidiano. Deverá
dar uma especial atenção ao
seu cônjuge. Demonstre os
seus sentimentos com pequenos actos quotidianos. Comba-

ta tudo aquilo que não lhe
agrada na sua relação. Faça
um esforço para eliminar a
rotina da sua vida.

PASSATEMPO
Descubra as 7 diferenças

SAGITÁRIO
Sem quaisquer preocupações financeiras, saberá
aproveitar as coisas boas da
vida. Existe uma maior propensão ao início de novas
relações. O seu desejo de
partilha é grande. Se partilha a sua vida com o eleito
do seu coração, aproveite
estes dias para namorar e
descobrirem-se mutuamente de forma mais profunda.
CAPRICÓRNIO
Nestes dias tanto poderá
sentir necessidade da proximidade da família como, pelo contrário, afastar-se um
pouco mais. Os conflitos que
possam surgir em família
devem ser observados com
rigor e solucionados com a
maior brevidade.

AQUÁRIO
A expectativa de uma maior
progressão profissional e financeira poderá afastar a
atenção do campo afectivo.
A sua vida sentimental estará muito activa, no entanto,
os erros de julgamento serão sucessivos. Procure trazer tranquilidade à sua relação amorosa.

PEIXES
As suas relações pessoais
evoluem numa perfeita harmonia, trazendo alegria e
bem-estar. O romance está
no ar. Podem surgir novos
encontros, que, com uma certa dose de sorte, podem vir a
ser decisivos na sua vida
afectiva. Prevê-se uma maior
estabilidade emocional nas
relações já existentes.
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Matias Damásio canta
no Tchianda House
Lar do Patriota - 20H00

PAULINO DAMIÃO|EDIÇÕES NOVEMBRO

O músico angolano Matias
Damásio e a sua banda cantam na terça-feira, dia 7, no
espaço cultural Tchianda
House, Lar do Patriota, em
Luanda. O evento alusivo
ao Dia da Mulher Angolana
começa a partir das 20h00,
antecedido de um jantar, e
vai contar com a participação especial de Edmásia
Mayembe e Calabeto.

Link Space do Kilamba - 16H00

Acontece

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
CINEMA
SALAS

S.

Vozes femininas
saúdam Março
Mulher

Irmã Sofia é o destaque de
um concerto que reúne
vozes femininas da música
sacra no Link Space do
Kilamba, hoje pelas 16h00
no município de Belas, em
Luanda. O concerto ao vivo,
com duração de três horas,
visa saudar o Dia da Mulher
Angolana, motivo pelo qual
é unicamente animado por
cantoras, como Elisabeth
Mambo, Irmã Joly Makanda,
Glória, Lurdes e Chilo.

F AZEM ANOS ESTA SEMANA

SHARON
STONE

Sharon Yvonne Stone nasceu nos
Estados Unidos da América no estado de Meadville, a 10 de Março
de 1958. É actriz, modelo e produtora de cinema. Alcançou o reconhecimento internacional pelo seu
papel no filme erótico Instinto Selvagem. Foi nomeada para um Óscar de Melhor Actriz e ganhou um
Globo de Ouro de Melhor Actriz
em Filme Dramático pela sua actuação em Casino.
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de 5 a 11 de Março

Programação

FILMES EM PROJECÇÃO

LEGO BATMAN O FILME 3D VP

GÉNERO

Animação

IDADES

6

SINOPSE

Existem várias mudanças a nascer em Gotham, e se desejar salvar a
cidade do hostil ataque do vilão Joker, Batman terá que aprender a
abandonar o seu trabalho como vigilante solitário e a trabalhar com
outros e talvez, apenas talvez, aprenda a relaxar.

Género: Animação
Elenco: Diogo Infante, Benedita Pereira
Realizador: Chris McKay
Duração: 105 minutos
Restrição de idade: 6
Ano de Produção: 2017

BELMIRO CHISSENGUETI
O padre Belmiro Chissengueti é uma das figuras emblemáticas da Igreja Católica em
Luanda. Dono de uma modéstia, Belmiro Chissengueti
celebra o seu 47.º aniversário
natalício no dia 5. Entre as várias responsabilidades que
assume, Belmiro Chissengueti responde também pelos
destinos dos padres Espiritanos em Luanda.

AGNELO NOGUEIRA

Radialista de profissão, Agnelo de Jesus Nogueira é uma
das vozes notáveis da Rádio
Luanda, afecto ao grupo Rádio
Nacional de Angola (RNA).
Embora não tenha sido muito
ouvido nos últimos tempos,
Agnelo Nogueira responde
pela produção diária em termos noticiosos da Rádio Luanda. Agnelo de Jesus Nogueira
comemora o seu aniversário
natalício no dia 7.

Fim-de-Semana
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António Gonçalo

O revitalizador do Maringa do Kaboxa

EDMUNDO EUCÍLIO

ALFREDO FERREIRA | BENGO

António Gonçalo é um homem
de cultura e conseguiu revitalizar o grupo carnavalesco Maringa do Kaboxa (Bula Mbunda),
vencedor de quatro edições do
Carnaval na província do Bengo
(1994, 95, 96 e 98).
Com a sua eleição na presidência do grupo em 2011, António
Gonçalo, de 39 anos, nascido
em Caxito, capital aa província
do Bengo, “emprestou” o seu saber ao grupo carnavalesco para
continuar a manter a hegemonia e a preservação da dança tradicional maringa, do Dande.
António Gonçalo ingressou no
grupo Maringa do Kaboxa em
2010 e foi indicado pela corte
comandada por mais velhos para o cargo de comandante. Em
2011, criou a classe infantil do
grupo e venceu o Entrudo no
ano seguinte. No mesmo ano,
colocou os adultos no terceiro lugar da classificação.
Antes de rumar para o grupo de
Bula Mbunda, António Gonçalo
dava o ar da sua graça nas pistas
de dança com as colectividades
Estrela Negra do Kimaria e Kabocomeu do Kitonhe, na cidade
de Caxito. “Devido à idade avançada dos executantes do grupo,
muitos reformaram-se e deram
lugar aos mais jovens, tendo em
vista a renovação para a continuidade”, disse.
“Estou no grupo há sete anos e
sou respeitado pelos mais velhos. Tenho dado todo o meu saber ao longo destes anos para o
fortalecimento do conjunto e
continuar a passar o testemunho recebido deles aos mais pequenos”, destacou.
Surgimento do grupo

Segundo António Gonçalo, o
grupo “Bula Mbunda” deu os
primeiros passos de dança em
meados de 1950, no bairro do
Kaboxa, arredores da cidade de
Caxito, numa margem do rio
Dande. O grupo surgiu por iniciativa de uma família, com o objectivo de animar os eventos festivos locais com música e dança
e celebrar os óbitos.
O nome do grupo é uma expressão de origem kimbundo com o
significado em português de
“parte nádegas”, maringa é a
dança predominante e Caboxa,
o nome do bairro onde foi fundado. Por isso, é chamado Maringa
do Caboxa “Bula Mbunda”.
“O grupo foi fundado em 1947,
conta actualmente com 208
membros e dança a maringa (casal unido) ao som de batuques e
chocalhos”, disse o responsável,
explicando que nessa altura era
composto por seis integrantes,
entre os quais pais, filhos e sobrinhos. Neste percurso há a destacar António Leão, escolhido para comandante em 1964, que dinamizou o grupo com o qual participou e venceu o primeiro desfile carnavalesco em 1976.
Depois da vitória, o grupo começou a apostar seriamente na formação de novos integrantes, para dar continuidade ao estilo da
dança a nível das competições
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provinciais.
Dança Maringa

A dança folclórica maringa surgiu em 1938, segundo pesquisas de António Pile, natural do
município de Cacongo, e era
apenas praticada por “assimilados” (designação atribuída às
pessoas que sabiam ler e escrever), que dançavam em pares
(mulher e homem agarrados e
com os olhares fixos).
A última edição do Carnaval homenageou o “Bula Mbunda” por
ser a agremiação que desde a
sua fundação tem preservado a
maringa e as tradições e sabido
passar o testemunho aos mais
jovens, com o objectivo de dar
continuidade aos hábitos e costumes da região.
A visão de António Gonçalo

P: Que comparações faz entre o grupo Maringa do Kaboxa, os “Quando decidi dançar pelo
Carnaval de hoje e de antiga- meus amigos diziam que os grupo Maringa do Kaboxa, os
mente?
mais velhos praticavam actos meus amigos diziam que os
R: O Carnaval feito hoje baixou de feitiçaria. Eles pensavam mais velhos praticavam actos
muito de ritmo. Antigamente, os que, por ostentarem idades já de feitiçaria. Eles pensavam
instrumentos musicais eram ru- avançadas, faziam mal aos jo- que, por ostentarem idades já
dimentares e hoje as apostas re- vens. Mas, graças ao meu inte- avançadas, faziam mal aos jocaem na gravação por meios lecto, pude perceber que eles vens. Mas, graças ao meu inteelectrónicos. Hoje, temos difi- eram bibliotecas vivas para o lecto, pude perceber que eles
culdades, como a falta de apoios engrandecimento de qualquer eram bibliotecas vivas para o
por parte dos empresários lo- obra em carteira”, enfatizou. engrandecimento de qualquer
cais, bem como a entrega tardia “Outra situação que não posso obra em carteira”, enfatizou.
de material pelos promotores, deixar de relatar, tem a ver com “Outra situação que não posso
embora reconheça que a crise fi- a falta de coerência entre os deixar de relatar, tem a ver
nanceira que assola o país tenha amigos de antigos grupos por com a falta de coerência entre
contribuído consideravelmente onde passei. Passaram a olhar os amigos de antigos grupos
para este ambiente. Já não reali- para mim como alguém que por onde passei. Passaram a
zamos o Carnaval de rua como traiu a casa que o viu crescer. olhar para mim como alguém
antigamente, onde a duração Mas sempre com olhos atentos, que traiu a casa que o viu cresatingia uma semana. Actual- procuro rentabilizar o meu tem- cer. Mas sempre com olhos
mente, desfilamos num espaço po com acções de socialização atentos, procuro rentabilizar o
indicado pelas autoridades.
cultural e apoiar aqueles que meu tempo com acções de some procuram”, desabafou.
cialização cultural e apoiar
Aconteceu comigo
aqueles que me procuram”, de“Quando decidi dançar pelo Desconfiança em aderir a dança sabafou.
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TURISMO
EDMUNDO EUCILIO|EDIÇÕES NOVEMBRO

Carnaval continua na Ilha de Luanda
VITÓRIA DO GRUPO CARNAVALESCO EMBLEMÁTICO DE LUANDA

Béu Pombal

A euforia continua a tomar conta do grupo carnavalesco União
Mundo da Ilha e dos seus prosélitos, pelo 13.º título conquistado do carnaval de Luanda, na
semana passada, depois de um
largo jejum de nove anos.
Defronte à sede do grupo, no
“Coração da Ilha”, as noites continuam agitadas, ora ao som de
batucadas e danças a mistura,
ora marcada por "sentadas",
com muita diversão ao sabor de
variados pratos típicos bem à
moda da Ilha de Luanda. Enfim,
o panorama é de festa, é de Carnaval, a manifestação espontânea do povo.
A euforia justifica-se. Trata-se
de um grupo com uma admirável história cultural, que durante vários anos, acabou por ser
relegado para o escalão inferior
da tabela classificativa do carnaval de Luanda. Agora que, por
mérito próprio voltou à ribalta,
há sim, motivos de sobra, para
exaltar o seu feito.
Contudo, para o grupo não se
tratou propriamente de uma surpresa, como diz o seu presidente, António Custódia, pois desde
que foi destronado do pódio,
“vem redobrando esforços”, para melhorar os quesitos, que levam o júri, a escolher os melhores da maior festa popular de
Angola.
O "União Mundo da Ilha", uma
agremiação fundada em 1962,

com uma história mítica da cultura ilhoa, reconquistou o troféu
de vencedor do Carnaval de
Luanda mercê da sua atraente
alegoria, dança, canção e falange de apoio. “O jurado na leitura
dos resultados classificativos
disse que o nosso carro alegórico foi fantástico. A nossa dança,
a canção e a falange de apoio,
ainda segundo o júri, suplantaram os argumentos de todos os
adversários. Vencemos e convencemos, fruto de um trabalho
árduo, que vem sendo gizado
desde que perdemos o título de
campeão em 2008”, frisou à nossa reportagem António Custódio, de quem se diz ser o suporte do grupo, nestes momentos
de aperto financeiro.
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A canção que desta vez levou o
União Mundo da Ilha, à reconquista da "cadeira do rei" retrata
o panorama e esplendor da Ilha
de Luanda, como uma fonte de
atracção do turismo em Luanda.
Fala ainda dos pratos típicos daquela região, que são, o mufete
com feijão de óleo de palma e o
caldo. Cantada em kimbundu, a
canção foi escrita por anciãos
membros honorários do elenco.
A dança, outro quesito que impressionou o júri, não fugiu ao
estilo peculiar da "varina", um
modelo com o qual o grupo se
identificou desde a sua fundação, ao som da música semba.
A falange de apoio, que nos dias
de hoje comporta um elenco de
mais de duas mil pessoas, seEDMUNDO EUCILIO|EDIÇÕES NOVEMBRO

gundo António Custódio, despertou a atenção da plateia,
quer pela sua indumentária,
quer pela espontaneidade. Só
mesmo os grupos com grande
expressividade na cultura do
país conseguem apresentar,
desfilar com uma falange tão numerosa. Querem apresenta
uma falange tão numerosa.
Homenagem

Em face da conquista do título
da edição de 2017, o emblemático Mundo da Ilha está a preparar uma mega cerimónia para comemorar o feito, que, na
óptica do seu responsável máximo, "foi arrancado com muito suor". Na agenda da festan-

ça, constam entre outros eventos, uma homenagem aos
membros fundadores do grupo, alguns deles são hoje representantes honorários. “Não
podemos de deixar de olhar
para atrás, isso significa quando atingimos o pódio temos de
ter em conta que alguém nos
catapultou para lá, daí que vamos homenagear os membros
fundadores do grupo. São os
que na verdade, contribuíram
grandemente, para a sua existência! Portanto, será um acto
extensivo a todos fundadores,
tanto os que estão presentes,
quanto os que já não fazem
parte do mundo dos vivos “,
prometeu o número um do grupo, António Custódio.
EDMUNDO EUCILIO|EDIÇÕES NOVEMBRO
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Bom apetite

Lazer

Dicas

A importância
da saúde ocular

Muteta valoriza a
abóbora
A

muteta é uma comida típica angolana, que provem da abóbora. O fruto desenvolve-se em matas, hortas e lavras em quase
todas as regiões de Angola. Este prato típico é rico em vitaminas e proteínas, porque acompanha com carne seca ou peixe bagre
fumado. É muito apreciada em refeições familiares e também não
falta nas cerimónias tradicionais. Encontramos a muteta nos mercados já descascada e moída.

I TA
E
C
A
R E MAN
SE
da

INGREDIENTES

A saúde ocular é tão importante quanto ter uma alimentação saudável, realizar exercícios físicos ou outras medidas
de cuidado com o nosso organismo.
Cuidar da saúde ocular não é apenas ter
cuidado directo com os olhos, mas com
a manutenção e a melhoria da visão. A
visão é um dos cincos sentidos que permite a percepção do Mundo. Os olhos
são órgãos sensoriais da visão que captam a luz e a transformam em impulsos
nervosos, chegando ao cérebro por
meio do nervo óptico.
- Sempre que sentir algum desconforto
na vista ou se observar alguma alteração
nos olhos, como prurido (coceira), visão
turva, embaralhada, cansaço visual, lacrimejamento excessivo, secreção purulenta ou aquosa, deve-se procurar um
profissional da saúde para que ele possa
avaliar e orientar quanto à melhor forma
de tratamento.
- Sempre que as lentes dos óculos estiverem sujas, deve-se fazer a higienização
das mesmas com água corrente. As lentes
de silicone merecem cuidado maior: devem ser higienizadas com soro fisiológico e também armazenadas em um recipiente limpo, embebido em soro fisiológico e guardadas em local fresco, onde
não haja luz solar.
- No caso das mulheres que usam sempre maquilhagem na região próxima da
vista, deve-se fazer a higiene dos olhos
para retirar o produto de beleza. Para isso, pode-se usar demaquilantes anti-alergénicos e também fazer uso de maquilhagens hipo-alergénicas. Essa medida é importante, pois evita a irritação dos olhos
em decorrência do uso do produto.
- Deve-se evitar assistir à televisão por
muito tempo com as luzes apagadas. O
ideal é assistir à televisão com a luz acesa. Quando o quarto está totalmente escuro, o contraste entre a tela da TV e a área
em torno dela torna-se muito grande para
que a visão fique confortável e eficiente.
- Os cuidados relacionados com o uso
de televisão e de computador são importantes, pois o utilizador desses aparelhos deve dar intervalos de uma em
uma hora, para descansar os olhos, e deve manter uma distância mínima de 50
cm da tela do aparelho. Outra opção é
fazer uso de protecção de tela especializada para o computador.

Muteta, água, bagre fumado, óleo de palma, tomate, cebola e sal.

PREPARAÇÃO
Coloca-se ao lume uma panela com água e em seguida bate-se a muteta em
uma tigela com água fria ou
morna como se estivesse a
fazer papa, formando pequenas bolas. Colocam-se
as bolas na panela e adiciona-se o sal. Deixa-se ferver
até ficar pronta. Corta-se a
cebola e o tomate e adiciona-se na panela. Desfia-se
o bagre antes de o colocar
na panela. Acrescenta-se o
óleo de palma, tapa-se a
panela e deixa-se cozer durante dez minutos.
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CÁTIA RAMOS à conversa com o músico

Perfil

Yuri da Cunha

O coleccionador de prémios confessa:

“Eu cantava para ter os músicos
e não ganhava com os shows”
É conhecido como o "Show
man" de Angola, depois de Barceló de Carvalho, que o inspira.
Considerado um dos músicos
mais queridos pelos angolanos,
Yuri da Cunha venceu quatro
vezes o Top Rádio Luanda,
duas vezes o Top dos mais queridos, entre outros prémios.
Subiu pela primeira vez o palco aos três anos, num concurso infantil no seu bairro, na
província do Cuanza Sul. Venceu pela capacidade vocal e talento para a dança. Aos cinco
anos, Yuri da Cunha era o estudante que representava a sua
escola, nos eventos culturais.
A sua veia artística vem da influência do pai, Henrique da Cunha “Riquito”, exímio guitarrista do conjunto "Os Kwanzas".
Os ensaios do grupo do pai,
eram feitos em casa, no bairro
Rocha Pinto, em Luanda.
Aos sete anos, Yuri ganhou o
primeiro concurso escolar no
bairro Prenda e aos dez, foi
distinguido num concurso de
rua, denominado Kutonoca,
da Rádio Luanda. Em seguida,
em 1993, conseguiu ingressar
na escola Pió da Rádio Nacional de Angola. Dois anos depois venceu a categoria de Melhor Artista Infantil.
Intérprete da canção “ O Amigo”, da autoria do professor
“Makanha”, venceu em 1995,
o concurso de música infantil
da Rádio Nacional de Angola.
Tal distinção guindou-o para
a fama. Yuri da Cunha guardou na memória, o dia 1 de Junho de 1995, quando fez a sua
primeira aparição em palco.
Desde essa altura viu-se incentivado pela família exceptuando o pai, que desejou ver seu
filho formar-se em engenharia
de petróleos.
"Recebi apoios da minha família, principalmente da minha
mãe, Dona Josefa, avós paternos e maternos e dos primos,
sobretudo o Nando. Só mesmo
o meu pai é que não apoiou".
O músico não se formou em
engenharia de Petróleos, mas
orgulha-se por hoje ver o pai
satisfeito com o sucesso que
alcançou na música.
Vem também do pai, o gosto pela música angolana, uma vez que
o sr. Riquito proibia a interpretação de estilos musicais internacionais, como as músicas de Madonna e Michael Jackson, de
quem é fã incondicional pelo estilo de dança e postura em palco.
Vítima da guerra
Natural do Sumbe, Yuri da Cunha, nascido aos 13 de Setembro de 1980, veio a Luanda, no
colo da Dona Josefa, sua mãe,
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YURI DA CUNHA

RESPONDE

Quantos filhos tens? Algum
deles tem o dom para a
música?
São sete. Todos têm o dom
para a música. A Sheila e a
Catarina gostam de cantar, o
Higino toca percussão e
dança. A Ana toca piano. A
Taynara gosta de música e o
Júnior, de apenas três anos, é
a minha cópia. Canta e dança
exactamente como eu, em
palco. E a Julieta, de três
meses, só se acalma ouvindo
música.

Criou a sua própria
empresa para promover
jovens artistas: quais são
os músicos que já lançou
no mercado?
No princípio promovia muitos,
por achar que podiam dar
contributo para a música
angolana. Porque o Semba
era cantado apenas pelos
mais velhos. Quando comecei
a cantar este estilo sentia-me
isolado e vi a necessidade de
transportar os estilos
kilapanga e Semba para a
juventude. Assim, lancei no
mercado músicos com o Eddy
Tussa e Puto Português.

Quais são os músicos
angolanos que admira?
São vários. Começo pelo
Bonga, Beto de Almeida, Teta
Lando, Sabino Henda, David
Zé, Bangão, Carlos Burity e
outros.

com apenas 3 anos de idade. Fruto da
guerra que assolou o país, toda a sua
família foi obrigada a refugiar-se na
capital do país. "A adaptação não foi
fácil. Vivíamos todos na mesma casa.
Tios, sobrinhos, irmãos, pai , mãe,
quase toda a família da mãe e do pai".
Aos 16 anos partiu para Lisboa (Portugal), onde viveu momentos difíceis,
mas aprendeu a ser homem. "Inúmeras vezes dormi nas ruas, por baixo de
pontes. Trabalhei na pedreira com o
amigo e colega de profissão Virgílio
Fire, até encontrar o meu amigo especial Pedro Nzagi, que ofereceu aos
dois colegas a sua casa.
Com a ajuda de Pedro Nzagi, Yuri viu
o seu sofrimento reduzido e voltou a
sonhar com a música. Nessa altura gravou em Portugal o seu primeiro disco
intitulado “É tudo Amor”, nos estúdios
da produtora Valentim de Carvalho.
Em 1999, após o lançamento do disco,
arrebatou o prémio da Rádio e Televisão Portuguesa (RTP) para a categoria
Melhor. No mesmo ano foi distinguido
com o prémio Melhor Música do Ano
dos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP), na Holanda.
Um ano depois regressou ao país e começou a interpretar músicas de "David Zé e Bonga, entre outros, em concertos com Rei Weba, que lhe sugeriu
interpretar o estilo Semba que, na visão de Weba, o caracterizava. Yuri da
Cunha resistiu, pois achava que o estilo pertencia aos "mais velhos.
Rei Weba escreveu, então, uma músi-
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ca e apresentou-lhe o instrumental. Yuri ouviu uma história na rua e pediu para alterar a letra com a história de um
zungueiro, que ficou com a filha do ministro. Os seus familiares jogaram
uma “Makumba” na letra. Foi a canção que o tornou conhecido pelo grande público angolano, em 2003, levando-o ao galardão no Top dos Mais
Queridos, em 2004.
Em 2005 lançou o segundo álbum
“Eu”, que lhe permitiu confirmar o sucesso, com temas que o colocaram na
ribalta da música angolana. Hoje o
músico interpreta estilos como o Semba, Rumba e Kizomba, cantados em
português e kimbundo.
É ainda autor do CD “Kuma Kwa Kié”,
que significa ‘amanheceu’, lançado em
2009, que o levou a vencer o prémio
Rádio Luanda 2008, na categoria
Kianda do Sucesso, pela quantidade
de shows realizados. Em 2010 participou numa tournée de Eros Ramazzotti, por diversos países europeus, onde
o seu sucesso foi reconhecido.
A experiência, trouxe-lhe grandes vantagens, alcançando prémios pela segunda vez consecutiva no concurso
"Top dos mais queridos", quatro vezes
Top Rádio Luanda, dois Angola 35
Graus; três Moda Luanda; um "Angola
Music Awards" e outros.
"Todos estes prémios representam o
carinho das pessoas. Sinto que elas
gostam da pessoa que é o Yuri da Cunha. Isso mudou a minha forma de
agir e viver, em muitos aspectos".

O que mais lhe marcou
nesta trajectória artística
que já leva 24 anos de
carreira?
Conheci muita gente, fiz boas
e péssimas amizades, mas até
as pessoas más, com quem
tive de conviver trouxeram
alguma experiência à minha
vida. A minha maior alegria é
levar a música angolana,
para outros países e, assim,
acabo conhecendo outros
astros, que muito admiro na
música.
Na intenção de expandir a
minha música, em 2006, em
companhia do meu antigo
agente Ruca Fançony,
agendámos o primeiro
concerto angolano no Coliseu
em Portugal, que ficou
abarrotado. Deste modo
abriu-se uma porta para
outros músicos actuarem
naquele país.

Quais são os projectos
para o futuro?
O meu maior projecto é amar
e amar. Tenho uma vida
muito agitada com vários
projectos, mas prefiro não
adiantar. Tenho cinco álbuns
no mercado, não pretendo
lançar discos nos próximos
tempos, devido à crise que
assola o país. Apelo ao
Ministério da Cultura, no
sentido de criar condições de
trabalho para os artistas.
Fim-de-Semana
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Palanca Tv: O novo canal de informação

C

hama-se Palanca Tv e é o mais novo canal televisivo angolano. Apresenta uma grelha de
programas com conteúdos integralmente
produzidos em Angola, com destaque para o entre-

Acontece:
A LEI DO AMOR

tenimento, magazines e serviços noticiosos. Disponível na DSTV, na posição 514, e nos mais diferentes pacotes da DSTV, a Palanca Tv emite a partir do
distrito urbano do Benfica, zona onde foram monta-

dos os estúdios que suportam toda a operação. A actualidade, entretenimento, humor, dança, música,
moda, desporto e a informação estão presentes na
emissão diária.

SOL NASCENTE

GLOBO 19h30

GLOBO 21h10

Laura declara-se a Pedro

Tiago vai atrás de Marina. Helô diz a Pedro que
não confia nele. Tiago pede para conversar
com Marina, enquanto Flávia observa os dois.
Jéssica fica furiosa com Antônio. Magnólia
questiona Tião sobre Marina. Laura tenta criar
um clima romântico entre ela e Pedro. Misael
não aceita que Flávia tenha pedido dinheiro a
Tião. Tiago tenta falar com Letícia. Helô discute
com Laura e Pedro fica indignado. Edu
preocupa-se com Letícia. Tião leva Aline para
casa e Magnólia fica furiosa.

Tanaka descobre que Cesar é filho de Wladimir

Carolina conta tudo o que sabe sobre Cesar a
Louzada, mas esconde os crimes de Sinhá. Cesar
consegue fugir com os documentos. Daniel aproximase de Milena. Paula aceita ser sócia de Dora e Elisa.
Lúcia aconselha Lenita a esperar pelo novo contacto
de Marina. Loretta diz a Vittorio que fará de tudo para
ajudar Lenita a reencontrar Paty. Sinhá conta a Tanaka
que Mocinha deixou a cidade.
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Sicário - Infiltrado
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Maratona : O Atentado de Boston

TVC3

DOMINGO - 05 MAR - 17H55

O Guarda Costas

Rachel Marron, uma cantora pop com recorde de vendas, tem um
perseguidor, que por causa de sua obsessão, acaba-lhe fazendo ameaças
perturbadoras. Atendendo ao pedido do seu empresário, Rachel contrata
Frank Farmer, um ex-agente dos serviços secretos, como seu guarda-costas.
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Luiza sente a distância de Lucas

Joana defende Bárbara.
Renato propõe morar
com Nanda. Luiza sente
saudades de Lucas.
Nanda recusa a
proposta de Renato.
Tânia chega para jantar
com Ricardo e as filhas.
Bárbara provoca Tânia.
Joana surpreende-se ao
encontrar Toninho a
vender produtos na
praia. Com raiva de
Vanderson, Jorjão aceita
treinar Rômulo para a
luta. Damiana e Joana
cuidam do ferimento do
pé de Giovane.

Na zona fronteiriça sem lei que se estende entre os EUA e o México, uma agente idealista do FBI integra uma força-tarefa de elite do Governo para ajudar na
crescente guerra contra as drogas.

Documentário que relata a dramática história do ataque terrorista na maratona
de Boston em Abril de 2013, através das experiências de pessoas cujas vidas
foram afectadas. O filme utiliza vídeos de câmaras de segurança, entrevistas
exclusivas com sobreviventes e familiares, com oficiais, investigadores e
repórteres do “The Boston Globe”, que ganharam o prémio Pulitzer.

GLOBO 19h00

ROCK STORY

GLOBO 20h20

Léo é expulso da Som
Discos

Tiago vai atrás de Marina.
Helô diz a Pedro que não
confia nele. Tiago pede
para conversar com
Marina, enquanto Flávia
observa os dois. Jéssica
fica furiosa com Antônio.
Magnólia questiona Tião
sobre Marina. Laura tenta
criar um clima romântico
entre ela e Pedro. Misael
não aceita que Flávia
tenha pedido dinheiro a
Tião. Tiago tenta falar com
Letícia. Helô discute com
Laura e Pedro fica
indignado. Edu preocupase com Letícia. Tião leva
Aline para casa e
Magnólia fica furiosa.
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