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Carneiro

Nesta semana antevê-
se bom ambiente fami-
liar. Os conflitos que
possam existir encon-
trarão resolução. É mo-
mento de namoro e ro-
mance. Demonstre ao
ser amado com peque-
nos gestos quotidianos
que o ama. Surpreenda
e será surpreendido.

Touro

Semana repleta de agra-
dáveis surpresas. Vai
sentir habitado por um
novo dinamismo. Acon-
tecimentos inesperados
podem contribuir de for-
ma positiva para a evolu-
ção de novos relaciona-
mentos. A vida familiar
está favorecida.

Gémeos

O amor paira no ar, pre-
pare-se para o romance.
Um novo amor pode sur-
gir do nada e trazer um
novo colorido ao seu quo-
tidiano. Se possui uma re-
lação de longa duração,
sentirá o renascer da mes-
ma. Use e abuse da sua
sensualidade.

Caranguejo

Nesta semana a família
é a primeira priorida-
de. Pode fazer projec-
tos de interesse co-
mum. O seu bem-estar
passa pela organização
do lar e pelo convivo

que nele possa proporcio-
nar. As reuniões de ami-
gos trazem ao seu quoti-
diano alegria e harmonia.

Leão

Nesta semana a sua vida
amorosa toma uma nova di-
mensão. Coloque de lado to-
dos os tabus e preconceitos
que possa possuir. Viva o
dia-a-dia de forma alegre e
descontraída. Neste perío-
do todos os nativos estão de
uma forma geral protegidos.

Virgem

Podem surgir alguns proble-
mas com um familiar mais
idoso, porém se sentirá um
pouco agitado e sem energia
para se dedicar à família. A
predisposição para parti-
lhar os seus problemas com
o seu parceiro será nula. Fa-
ça um esforço.

Balança

Nesta semana pode tomar
decisões sérias relativas a
casamento ou a uma vida
a dois. A lucidez de espíri-
to que o habita, permite ul-
trapassar as opiniões mais
ou menos negativas que
lhe transmitam. Razão e
coração estão em perfeita
harmonia.

Escorpião

Período excelente para ini-
cio, relançamento ou con-
solidação de relações amo-
rosas. A paixão está no ar,
o mundo ao redor toma a
tonalidade rosa aos seus

olhos. Vencido pela seta do
Cupido só lhe resta viver
intensamente estes dias.

Sagitário

Pode ter de enfrentar uma
ruptura definitiva nos
seus relacionamentos ou
até mesmo de tomar a de-
cisão de ficar sozinho. O
seu estado de espírito e
moral não são os melho-
res para tomar decisões
radicais e definitivas.

Capricórnio

Deixe os acontecimentos
fluírem de uma forma na-
tural. Tente intervir o me-
nos possível, será melhor
para si e para os outros à
sua volta. Esta semana os
seus actos estão favoreci-
dos pelo destino. Não te-
nha medo ou pudor de di-
zer o que sente.

Aquário

Semana próspera tanto em
negociações quanto nos re-
sultados que já esperava
há algum tempo. Seja arro-
jado e corajoso em novos
desafios. Embora a vida fi-
nanceira esteja protegida,
não abuse da sorte.

Peixes

Esta é uma semana de altos
e baixos no seu estado de
humor. Deve tomar uma
postura calma e esperar
melhores dias. Se possui
um relacionamento re-
cente, deve rodear o seu
parceiro de atenções e de-
monstrar os seus verda-
deiros sentimentos.

Horóscopo

Akifrango é uma das referências gastronómi-
cas no dia-a-dia de Luanda. Este restaurante
localizado nas imediações do antigo Mutu

ya Kevela, distrito urbano da Ingombota, serve um
dos churrascos preferidos em Luanda. Mas as ou-
tras carnes grelhadas, incluindo a picanha, tam-

bém são muito apreciadas. O ambiente é totalmen-
te despretensioso, a comida é saborosa e as por-
ções generosas. Talvez por isso, o Akifrango está
sempre cheio à hora do almoço, faça sol ou chuva.
E ao jantar, se for noite de música ao vivo, é difícil
encontrar uma mesa vazia.

Os churrascos preferidos em Luanda

LUANDA NIGHTLIFE

No Colégio

A professora pede ao aluno:
Diga em inglês o gato
afogou-se.
Responde ao aluno:
The cat miau, gluglu,
gluglu...morreu...coitadinho.

Maquiavel viveu de 1469 a 1527. Foi historiador, poeta, diplomata
e músico de origem florentina do Renascimento. É reconhecido
como fundador do pensamento e da ciência política moderna, por
ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não
como deveriam ser. Os recentes estudos do autor e da sua obra ad-
mitem que o seu pensamento foi mal interpretado historicamente. 
Desde as primeiras críticas, as opiniões, muitas vezes contraditórias,
acumularam-se, de forma que o adjectivo maquiavélico, criado a
partir do seu nome, significa esperteza, astúcia, aleivosia, maldade.
Maquiavel viveu a juventude sob o esplendor político da República
Florentina durante o Governo de Lourenço de Médici e entrou para
a política aos 29 anos no cargo de Secretário da Segunda Chance-
laria. Nesse cargo, Maquiavel observou o comportamento de gran-
des nomes da época e a partir dessa experiência retirou alguns
postulados para a sua obra. 

Nicolau Maquiavel
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

David Robert Joseph Beck-
ham nasceu em Leytonsto-
ne, a 2 de Maio de 1975,
foi um futebolista inglês
que actuava na posição de
meio campista.
A sua última equipa foi o
Paris Saint-Germain, na
qual anunciou a sua apo-
sentação no final da tem-
porada 2012-2013.

Baseado no sucesso internacional de ficção científica, “Ghost in the
shell: Agente do futuro” acompanha Major, uma agente de
operações especiais, híbrida de humano e ciborgue, que lidera a
equipa de elite Section 9.
Decidida a parar os mais perigosos criminosos e extremistas, a
Section 9 depara-se com um inimigo cujo único objectivo é
eliminar os avanços tecnológicos da Hanka Robotic.
Actores: Scarlett Johansson, Michael Wincott, Michael Pitt 

Ezequiel Lavezzi nasceu a
3 de Maio de 1985, é um
futebolista argentino que
actua na posição de ata-
cante. Actualmente joga
pela equipa do Hebei Chi-
na Fortune.

LAVEZZI

DAVID BECKHAM

Afonso Abel de Campos
nasceu em Luanda, a 4
de Maio de 1962, é um

antigo futebolista ango-
lano que jogou no Petro

de Luanda e no Sport Lis-
boa e Benfica. É pai de

Djalma Campos

ABEL
CAMPOS 

S. drama 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

GHOST IN THE SHELL 

SINOPSE

O grupo TRX, concorrente em
três categorias do Angola Mu-
sic Awards 2017, anima hoje
uma actividade festiva dedi-
cada ao Dia do Trabalhador,
a ter lugar no espaço CHIC
Gin & Wine Bar, em Luanda.
O concerto da mais nova sen-
sação da música moderna fei-
ta por angolanos, na véspera
do feriado que se celebra ama-
nhã, acontece com o tema “La-
bor Day”, e é animado por pe-
los DJ's Renato Jr, F Mendes, O
Mix e Devon.
TRX é um grupo composto
por 18 elementos, a designar
Kelson Most Wanted, Addy
Buxexa, Carla Prata, Nilton
CM, Emana Cheezy, Tio Ed-
son, Rui Malbreezy, Éclat Ed-
son, L.F.S, Lil B, Coola Bacardi,
GodGilas, Kiamo The Real G’,
Dizzy Lemos, Yank B, Lu Swag,
Edgar Songz e Yuri Twist.

TRX canta no Dia do Trabalhador
DR

Chic Gin Wine Bar

A quinta edição do
festival Sons do
Atlântico reúne na
próxima quinta-feira,
na Baía de Luanda,
reconhecidos nomes
da música da
Comunidade dos
Países da Língua
Portuguesa, com
destaque para
angolanos, cabo-
verdianos, brasileiros
e portugueses.
O cartaz integra a
dupla Ana Carolina e
Seu Jorge, Eduardo
Paim, Tito Paris, Yola
Semedo, SSP, Ary,
N'Soki, CEF, Lil Saint,
Nelson Freitas e Tito
Paris.
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Sons do Atlântico reúne músicos de sucesso
DR
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Maria Helena Miguel

Acinco dias da comemora-
ção do Dia Internacional
da Língua Portuguesa e

da Cultura, a assinalar-se a 5 de
Maio, o Jornal de Angola conver-
sou com a linguista angolana Ma-
ria Helena Miguel, que teceu vá-
rias considerações sobre o ensino
da Língua Portuguesa no país. A
exercer, actualmente, as funções
de vice-reitora para a Área Aca-
démica da Universidade Católica
de Angola, Maria Helena Miguel
chama a atenção dos professores
de Língua Portuguesa sobre a ne-
cessidade de se usar o melhor mo-
delo para o ensino da disciplina.
A linguista é de opinião que o
professor de língua deve cons-
ciencializar-se de que ensinar
Português não é sinónimo de en-
sinar gramática e que esta con-
cepção de ensino da língua tem
de mudar se quisermos ter um en-
sino produtivo e motivador. 

Jornal de Angola  – Além de ser
a vice-reitora da Universidade
Católica de Angola, onde também
é professora, é igualmente uma in-
vestigadora nas áreas das línguas,
com destaque para a Língua Por-
tuguesa, fruto da formação que
tem. Quando e em que circunstân-
cias  descobriu que gostava da
Língua Portuguesa?
Maria Helena Miguel – De-

pois da Independência, estive su-
cessivamente integrada em pro-
gramas de formação de professo-
res: primeiro na formação chama-
da “acelerada” (porque o era, real-
mente), depois em institutos mé-
dios normais e, finalmente, no IS-
CED, após o término da licencia-
tura. A descoberta do gosto pela
Língua Portuguesa ocorreu quan-
do fui integrada num grupo de for-
madores: fui incluída num grupo
de professores de Português. Fiz o
seminário como formadora de
Português e começou, assim, a mi-
nha carreira. Ganhei-lhe o gosto…
JA – Era mesmo o que que-

ria estudar?
MHM –Era. Sempre foi. A par-

tir do momento em que comecei a
leccionar esta disciplina, senti
que estava aí a minha vocação,
não só de formação e de profis-
são, como de investigação. Quan-
do da Requalificação, um curso
que o Estado angolano realizou
para formar formadores com vis-
ta à concretização de um projecto
de superação de professores, a
minha especialidade foi, também,
a Língua Portuguesa. No ano em
que comecei a licenciatura, não
havia a especialidade de Língua
Portuguesa; matriculei-me em
Francês, porém, no ano seguinte,
ela abriu, e eu não hesitei em re-
cuar um ano para me inscrever no
curso da minha preferência. 
JA – Foi influenciada por al-

guém a gostar da disciplina de
Língua Portuguesa?
MHM – De maneira nenhuma.

Não houve influência de ninguém.
Na realidade, enquanto estudante
liceal, eu detestava esta disciplina.
Era enfadonha, sem interesse: es-
tudávamos várias obras de clássi-
cos portugueses, como “Os Lusía-
das”, o “Frei Luís de Sousa”, “O

Auto da Barca do Inferno”, as
“Viagens à Minha Terra”, etc., nu-
ma perspectiva essencialmente
linguística, sem grande incidência
ao plano ideológico. Ninguém
gostava. Eu não era excepção.
JA – Com quantos anos come-

çou a dar aulas?
MHM – Com dezoito. Comecei

como professora primária. Depois
passei a leccionar em cursos de
formação de professores, primei-
ro do ensino primário, depois do
médio, em institutos médios nor-
mais e, finalmente, no ensino su-
perior: leccionei no ISCED de
Luanda, durante três anos.
JA –  Como é que surge o con-

vite para dar aulas na Universi-
dade Católica?
MHM – Quando se preparava

para abrir, a Universidade Católi-
ca começou a recrutar professores
com um determinado perfil. O
meu encaixava no que era exigido,
por isso me candidatei e fui recru-
tada imediatamente. Estou a traba-
lhar nesta Instituição desde o pri-
meiro ano do seu funcionamento,
em 1999, primeiro como professo-
ra, apenas. Depois fui desempe-
nhando vários cargos, como sub-
directora do curso propedêutico,
depois directora dos serviços aca-
démicos e, finalmente, vice-reito-
ra, desde 2013.
JA –  É a primeira mulher a

exercer o cargo de vice-reitora
da Universidade Católica de An-
gola. Como é que recebeu o con-
vite e como encara esse desafio? 
MHM – Foi, realmente, um

grande desafio, mas é, sobretudo,
uma enorme responsabilidade. O
convite para este cargo, até então
desempenhado apenas por sacer-
dotes, fez-me sentir profunda-
mente honrada pela confiança
que os Senhores Bispos deposita-
ram em mim, ao me darem esta
missão. Esta nomeação constitui
um dos aspectos muito fortes pa-
ra a minha realização pessoal e
profissional. Espero estar sempre
à altura dessa confiança.
JA – Quantos livros tem já

publicados?
MHM – Tenho vários livros pu-

blicados maioritariamente de ca-
rácter didáctico. O primeiro foi
um manual de Língua Portuguesa
para a décima classe, em co-auto-
ria, quando ainda me encontrava a
leccionar no Instituto Garcia Neto.
Seguiu-se a publicação de um tra-
balho de investigação já na segun-
da edição; posteriormente, publi-
quei mais cinco livros didácticos,
todos eles relacionados com a Lín-
gua Portuguesa. Tenho colabora-
do na revista académica da Uni-
versidade Católica, com publica-
ção de artigos em que faço refle-
xões sobre a Língua Portuguesa.
JA – A disciplina de Português

é considerada por muitos como
um quebra-cabeças, sobretudo
quando se trata do seu uso a nível
da escrita e da fala. Onde acha
que reside  o problema?
MHM – Na generalidade, essa

opinião  que as pessoas, mormen-
te os estudantes, têm da disciplina,
deve-se, a meu ver a vários facto-
res, o mais importante dos quais
tem a ver com o próprio ensino.

Na maioria dos casos, nas escolas,
pratica-se um modelo de ensino
da língua tradicionalista, cujo fo-
co é a descrição linguística, com
uma grande incidência na gramáti-
ca - aulas de análise morfológica e
sintáctica - cuja matéria é reiterada-
mente dada ao longo dos anos de
formação. Mesmo quando se traba-
lham textos, o foco é, invariavel-
mente, esse, o que torna o ensino,
além de monótono e desmotivador,
improfícuo. Consequentemente, o
desenvolvimento das competên-
cias para o uso da língua, fica com-
prometido. Os resultados estão aí,
agravados por tantos outros pro-
blemas que enfermam o nosso en-
sino em geral e que não vou refe-
rir, porque não teria espaço.
JA – De que forma é que esse

problema pode ser superado?
MHM – O caminho passa, por

um lado, pela mudança da forma
de ensinar a Língua Portuguesa:
imprimir às aulas uma dinâmica e
uma perspectiva metodológica e
de conteúdo que contribua não só
para motivar os alunos e fazê-los

ter o gosto pelo ensino/aprendiza-
gem, saindo do ensino normativo
para um ensino reflexivo, mas
que, conduza ao desenvolvimento
das competências linguísticas e
comunicativas dos estudantes. Is-
to exige que se concretizem pro-
gramas de formação/superação
dos professores para que eles não
fiquem agarrados a práticas de en-
sino historicamente enraizadas.
O professor de língua deve cons-

ciencializar-se de que ensinar Por-
tuguês não é sinónimo de ensinar
gramática, esta concepção de ensi-
no da língua tem de mudar, se qui-
sermos ter um ensino produtivo e
motivador. A aprendizagem deve
estar focada no uso dinâmico da
língua, centralizando o ensino na
produção linguística em todas as
suas vertentes, e não somente na
gramática. Vou citar um linguista,
cujo nome não me ocorre que refe-
riu o seguinte a propósito do ensi-
no da língua: não é tão importante
mostrar como funciona a “ferra-
menta”, mas capacitar para o uso
dessa ferramenta. Dois linguistas

brasileiros, Bechara e Travaglia,
consideram que o objectivo funda-
mental da escola é a formação,
aperfeiçoamento e controlo das di-
versas competências linguísticas
do aluno. Ora, se nos limitarmos
ao ensino da gramática, que é ape-
nas uma componente do domínio
linguístico, estaremos a coarctar
as competências do aluno.
JA –  Durante uma palestra

que deu, em 2016, no Centro de
Formação de Jornalistas (CEFO-
JOR), concretamente na décima
edição da Feira Internacional do
Livro e do Disco, disse que os fre-
quentes erros de Português nos
media resultam do modelo usado
nas escolas para o ensino da Lín-
gua Portuguesa. O que há de erra-
do nesse modelo e como acha que
se devia proceder?
MHM – Tudo passa, como refe-

ri, pela melhoria das condições de
ensino, fundamentalmente, com
professores com a devida compe-
tência linguística e pedagógica,
com conhecimento das boas práti-
cas sobre o ensino da língua.

“A concepção de ensino da língua tem de mudar”
DR
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JA – Tem uma conta numa das
redes sociais mais populares do
momento: o Facebook. E é nessa
mesma rede social onde se chega
a registar o maior número de er-
ros de Português pelos usuários.
Onde acha que está o erro para
que haja essa situação? Será que
o problema está no não aprovei-
tamento da disciplina de Portu-
guês por estes ou na forma de en-
sino desta disciplina? 

MHM – As redes sociais, por se-
rem, habitualmente, espaços infor-
mais de comunicação, têm estado
a imprimir nas línguas  - não ape-
nas no Português, pois o problema
é geral, para todas as línguas - um
outro nível de uso. Por um lado, a
proximidade temporal dos inter-
nautas, no momento da interacção,
provoca o desejo de que a comuni-
cação escrita se aproxime o mais
possível da oralidade; por outro la-
do, a rapidez da troca de mensa-
gens imprime à escrita e às pró-
prias palavras uma nova estrutura:
as palavras são, muitas vezes, re-
duzidas ou truncadas, há novas pa-
lavras que se criam, outras que, da-
da a pressa se afastam da grafia ofi-
cial, etc. Este é um processo natu-
ral e podemos até dizer, normal. 

JA –  Que consequências pode
ter um indivíduo que sai a dar,
permanentemente, erros de Por-
tuguês nas redes sociais? 

MHM –  Gostaria de ressaltar
que alguns estudos sobre a possibi-
lidade de a linguagem das redes so-
ciais exercer influência na escrita
convencional dos estudantes foram
inconclusivos. Creio que se o estu-
dante tiver segurança e a sua apren-
dizagem da língua for consistente,
ele não “misturará” as variedades
linguísticas, aliás, um aspecto que,
nessa comunicação virtual, se des-
taca é que a linguagem descontraí-
da e com “erros” ocorre quando o
interlocutor com quem o internauta
comunica tem o mesmo estatuto
que o produtor das mensagens. Co-
municando com um interlocutor
com um estatuto distinto do seu, o
internauta é mais cuidadoso e recor-
re a um nível de língua mais formal.
Nesta óptica, fica evidente, que, ha-
bitualmente, as pessoas conse-
guem fazer a distinção dos usos
mais ou menos formais, adequados
à situação comunicativa, mesmo
na comunicação virtual. O papel da
escola é ensinar a língua padrão,
mas é preciso que reconheça a im-
portância das demais variedades. O
estudante deverá ser conscienciali-
zado de que todas as variantes da
língua são socialmente válidas (to-
dos usamos registos diferenciados
da língua, adequados ao contexto,
isso é incontestável). Portanto, de-
ve ficar claro que, na escola ou nou-
tro qualquer ambiente formal, não
é permitido o emprego da mesma
linguagem que usa nas redes so-
ciais, ou a que usa quando se intera-
ge com os amigos.

JA –  Que conselho gostava de
deixar a essas pessoas?

MHM –  O conselho está implí-
cito no que referi atrás: ter cons-
ciência do ambiente em que está a
falar e da situação em que se co-
munica, para, em função disso,
adequar o emprego da língua. Si-
tuações mais formais exigirão
empregos rigorosos da língua; si-
tuações informais permitem uma
linguagem mais descontraída.

JA – Há uma questão cuja so-
lução tem dividido a opinião pú-
blica angolana. Tem a ver com
as expressões “via expresso” e
“via expressa”. Para uns, o certo
é via expresso. Já para os outros,
o correcto é “via expressa”.
Olhando para o que estabelece a

gramática, qual delas está cor-
recta e por quê?

MHM –  “Expresso” é um adjecti-
vo e, como tal, concorda em género
e em número com o nome que quali-
fica. Se “expresso” está a caracteri-
zar “via”, que é um nome feminino,
a lógica gramatical exige que o ad-
jectivo “expresso” fique, igualmen-
te, no feminino, ficando, portanto,
“via expressa”, tal como se diz “via
rápida”. Não há nenhuma razão que,
neste caso, justifique o emprego da
palavra “expresso” no masculino.
Temos estado a assistir à flutuação
do uso desta e de tantas outras ex-
pressões no Português de Angola (a
sida-o sida; a UNICEF-o UNICEF;
o imprenso-o impresso; etc.).

JA –  Há casos em que a ex-
pressão “via expresso” pode ser
utilizada?

MHM – Não me parece… Li,
em tempos, a opinião de um lin-
guista português que dizia que se
podia utilizá-la quando exprimis-
se a ideia de entrega rápida e di-
recta de correspondência (de
comboio, de autocarro). Sincera-
mente, não me convenceu.

JA –  Falemos agora do Novo
Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa. Este documento foi
aprovado com o objectivo de pa-
dronizar a Língua Portuguesa a
nível dos Países de Língua Ofi-
cial Portuguesa (CPLP), mas, de
forma surpreendente, Angola
decidiu não ratificar ainda. O
que está a levar Angola a não fa-
zê-lo ainda?

MHM –  Parece-me que as ra-
zões que levaram Angola a não ra-
tificar o Acordo Ortográfico (AO)
são de peso e têm a ver não só com
algumas inconsistências que o AO
apresenta (palavras com dupla gra-
fia, a dificuldade da hifenização…
), mas foi, sobretudo o problema
na elaboração do VOLP - Vocabu-
lário Ortográfico da Língua Portu-
guesa, o qual deveria integrar o vo-
cabulário de todos os países da
CPLP, na realidade, isso não acon-
teceu. Esta foi uma exigência de
Angola. É uma reivindicação ab-
solutamente legítima que, a meu
ver, também já deveria estar resol-
vida. Falamos disto e colaborei no
levantamento de vocábulos, eu e
uma equipa de estudantes da
UCAN, há uns quatro anos. Esta-
mos a conviver com duas normas
ortográficas - nos computadores,
nos livros mais recentes, na comu-
nicação social de Portugal e do
Brasil - e isto tem deixado muita
gente confusa. Muitas vezes, hesi-
tamos em penalizar a escrita dos
estudantes que já reflecte a nova
grafia. A língua contagia.

JA – Que avaliação faz do uso
do Português pela juventude an-
golana?

MHM – A juventude, em qual-
quer país, caracteriza-se pelo dese-
jo de se demarcar e fazer a diferen-
ça em relação à geração mais ve-
lha, e isso também se reflecte na
língua. Os jovens angolanos não
são excepção. O uso que fazem da
língua, além de evidenciar essa
tendência natural, está fortemente
marcado pelas condições da apren-
dizagem do Português: muitos jo-
vens não tiveram oportunidade de
aprender correctamente a norma
padrão da língua. Bastantes deles
chegam à Universidade sem esse
domínio. Acontece, com frequên-
cia, nas aulas, apresentarmos a for-
ma padrão de um determinado uso
linguístico e estudantes afirmarem
que, se falassem assim no bairro,
os amigos rir-se-iam deles…

JA –  Qual é a avaliação que
faz do ensino do Português em
Angola?

Depois de tudo o que já referi, só
podemos depreender que o ensino
do Português não está bem. Não
era suposto que, após doze anos de
escolaridade de Português e num
ensino em Português, os estudan-
tes apresentassem as debilidades
linguísticas que apresentam. Hoje,
a maior parte das instituições de
ensino universitário reconhece es-
tas debilidades nos estudantes que
ingressam nos seus cursos, por is-
so, muitas delas estão a incluir nos
seus curricula a disciplina de Lín-
gua Portuguesa.

JA –  É natural de Gabela. Co-
mo é que vem parar a Luanda? 

MHM – Vivi e cresci na Gabela,
mas, depois de me casar, fui para o
Bié, esta que considero a minha se-
gunda província. Na fase da inde-
pendência, saímos do Bié e, du-
rante dois anos, estive ausente
dessa província, mas regressei em
1977. Vim para Luanda em 1986,
quando o meu marido foi nomea-
do para um cargo de director na-
cional. E cá estamos, desde então.

Foi fácil instalar-se em Luanda?
Não foi fácil pelo grande desa-

fio que foi o de arranjar casa em
Luanda. Fiquei dois anos a viver
num hotel… Depois, que conse-
guimos casa, tudo começou a ser
melhor.

JA –  Quais foram as principais
dificuldades que encontrou? 

MHM –  Posso dizer que, feliz-
mente, com excepção das dificulda-
des iniciais da falta de casa, não me
lembro de problemas de monta por
que tenha passado, tirando aquelas
dificuldades inerentes ao contexto
sociopolítico que o País vivia: as bi-
chas, a falta de água, de energia, a
escassez de produtos comerciais...
Na altura, havia as lojas do povo e
as lojas dos dirigentes… O meu ma-
rido era dirigente. Era um grande
privilégio! Isso facilitou imenso a
minha adaptação a Luanda. Profis-
sionalmente, também não tive pro-
blemas. Fui colocada no Ministério
da Educação, com uma equipa que
eu conhecia muito bem e fiquei a fa-
zer um trabalho para o qual havia si-
do formada. 

JA –  Há algum episódio cari-
cato ou dramático que tenha vi-
vido e que gostaria de partilhar
com os leitores?  

MHM – Estou a rir-me porque
me ocorreu a ideia de que há uns
anos a esta parte, sempre que, nós,
professores de Português pedísse-
mos aos estudantes que contas-
sem um episódio marcante das
suas vidas, quase todos narravam
histórias dramáticas de guerra.
No fim das correcções das provas,
estava deprimidíssima… Vou
contar um episódio do tempo de
guerra, que nada tem de dramáti-
co, embora eu tenha vivido al-
guns bastante dolorosos e mar-
cantes: num certo dia, no Bié, fui
ao Chinguar, numa comitiva que
ia apresentar o novo comissário
municipal. Era tempo de guerra,
de emboscadas. As deslocações
de carro tinham de ser em coluna,
com um carro de militares a prote-
ger a coluna. Para o carro dos mi-
litares, altamente armados, uma
carrinha Toyota aberta, nova, não
havia motorista. O meu marido
ofereceu-se para o conduzir, e eu
levaria o carro dele, uma viatura
velha, a cair aos bocados. Parti-
mos do Chinguar, mas eu não es-
tava a conseguir evoluir com o
carro e comecei a atrasar a coluna.
Parámos e trocámos de carros: eu
ia conduzir o carro dos militares e
ele, o carro velho, ao qual estava
habituado. Não consigo esquecer
o espanto e a contrariedade dos
soldados ao verem-me tomar o

volante. Eu tinha pouco mais de
vinte anos e parecia, literalmente,
uma miúda de dezasseis. Nunca
senti tanto o peso de uma respon-
sabilidade: demonstrar àqueles

homens armados que era capaz de
os levar ao seu destino. Senti que
iam com o coração nas mãos.
Quando chegámos ao Kuito vie-
ram felicitar-me…

Perfil
Maria Helena Ramos Pereira dos Santos Miguel é natural de

Boa-Entrada (Gabela), província do Cuanza Sul, onde nas-
ceu a 7 de Julho de 1950, é casada com Rui Manuel Miguel.
Detentora de um “curriculum” recheado de formações, Maria
Helena Miguel é licenciada em Linguística Portuguesa, pelo
Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED), mestre
em Ensino da Língua Portuguesa, pela mesma instituição e
Pós-Graduada em Ensino da Língua Portuguesa, também pe-
lo ISCED. É autora e co-autora de vários livros de carácter di-
dáctico, com destaque para “Convergências”, Manual de Lín-
gua Portuguesa para o ensino universitário, “Língua Portu-
guesa - Outros Horizontes”, manual para a décima classe do
Ensino Médio Técnico, “Português - Funcionamento da Lín-
gua, “Saber +”, Manual de Língua Portuguesa para o ensino
universitário e  "Língua Portuguesa Tira-Dúvidas de A a Z”, es-
te último lançado no ano passado. Em termos de experiência
profissional, Maria Helena Miguel foi directora Nacional do
Gabinete de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, da
Secretária de Estado do Ensino Superior, coordenadora da
Comissão Instaladora do Instituto Nacional de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior e consultora da Ministra da
Ciência e Tecnologia. Em termos de formação, já orientou cur-
so de Língua Portuguesa a jornalistas da Edições Novembro
e do Novo Jornal.   
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Pedaços médios de frango; coentros picados; pimento preto em grãos; malaguetas verdes;
alho amassado; gingibre picado; cebolas médias picadas; manteiga; folhas de coentro picados
para guarnição.

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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O repolho é um dos vegetais mais
utilizados na cozinha, em diversas
aplicações. Pode ser usado como so-
pas, saladas, conservas, acompanha-
mentos, massas ou outros preparos.
Reconhecem-lhe também proprie-
dades curativas sendo usada fre-
quentemente como ingrediente em
dietas de emagrecimento.
O  repolho é apontado ainda como

contendo sinigrina, um glicosinola-
to que foi encontrado em estudos
para ajudar na prevenção do cancro
de próstata, cancro do cólon e can-
cro da bexiga. Para obter os benefí-
cios preventivos do câncer, aconse-
lha-se comê-lo cru ou cozinhá-lo
apenas levemente. O repolho tam-
bém é rico em antioxidantes que
ajudam o corpo a lutar contra todas
as formas de câncer. É também ópti-
ma fonte de fibras, que tem sido as-
sociada com os níveis de colesterol.
Quando é consumido, funciona com
os ácidos biliares no processo diges-
tivo para remover o colesterol do
sangue e de radicais livres.

Dicas

Faça cortes nos pedaços de frango,
moa os ingredientes com o sal, com ex-
cepção da manteiga, até formar uma
massa, esfregue sobre os pedaços de
frango e, durante uma hora, deixe ficar
a temperar.
Aqueça a manteiga numa panela. Acres-
cente o frango e frite em lume médio du-
rante cerca de 12 minutos. Cubra e cozi-
nhe em lume brando até o frango estar
tenro e todo o líquido se ter evaporado. 
A quantidade de malaguetas verdes po-
de ser aumentada ou diminuída à gos-
to. O frango pode ser pincelado com
manteiga e levado ao forno para assar.  

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Frango à indiana

DR

Repolho
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Perfil

ZÉ LUÍS 

Fula Martins à conversa com Zé Luís

RESPONDE

Zé Luís guarda, negativamente, na
memória os maus momentos que
viveu, em 1983, quando foi passar
férias junto da família no município
do Mussende. “Nas vestes de militar
das FAPLA, fui, de férias, visitar a
família, no município do Mussende,
província do Cuanza Sul. Três dias
depois, a vila é atacada pela UNITA
e, na fuga para as matas, a minha
prima, Maria dos Anjos, morre de
fome no meu colo. Nunca consigo
esquecer este triste acontecimento.

P - Como encara o futuro da
música angolana? 
R - Está a fazer-se um grande
esforço para tirar a música
angolana da letargia em que se
encontra para ter mais
credibilidade a nível internacional.
Vários passos já foram dados
neste capítulo e já são visíveis os
resultados dos esforços
empreendidos. 

Aconteceu COMIGO

José Luís Jacinto, conheci-
do nas lides musicais por
“Zé Luís”, aprendeu aos

14 anos a tocar guitarra, junto
do primo Manuel Capanda.
Mais tarde, juntou-se a um gru-
po de amigos no bairro do
Sambizanga, em Luanda, com
os quais fundou o grupo Afro
Zouk. Mercê dos excelentes do-
tes no domínio da guitarra, Zé
Luís foi dando nas vistas e ati-
çando a curiosidade de outros
músicos mais experimentados.
Por isso não tardou que fosse
convidado a fazer parte dos
“Lukenos”, adstrito a JMPLA
e fundado por Conceição Cris-
tóvão, antigo vice-governador
da província de Malanje. 
A força com que Zé Luís en-

trou nos meandros da música
registou a primeira intempérie
nos anos de 1983 a 84, altura
em que teve de incorporar-se
nas forças armadas para o cum-
primento do serviço militar ob-
rigatório. Por ter sido destaca-
do para a província da Lunda
Norte, Luís teve de operar uma
paragem na carreira.
A assinatura dos acordos de

paz para Angola, em Bicesse,
Portugal, em 1992, reactivou
as esperanças do retorno a car-
reira. Beto Pederneira era di-
rector de uma banda do exér-
cito, denominada os Magna-
tas, e com ele Zé Luís passou a
repartir os palcos por onde a
banda actuava. 
Mas foi uma convivência

que não durou muito tempo,
pois, no ano de 1998, através
do músico Bernardo Jorge ou
simplesmente Bangão,  Zé Luís
é convidado por Gabi Montei-
ro, para fazer teste no agrupa-
mento Jovens do Prenda, onde,
num universo de dez candida-
tos, foi o único aceite, passan-
do, desde então, a integrar
aquele influente agrupamento
de Luanda, que era dirigido, na
altura, por Luís Massi.
Nos Jovens do Prenda, Zé

Luis participou na gravação do
CD “Kudicola Kuetu”, onde
constam temas como Ngá zua,
Bela, Kussabula Ngó, entre ou-
tros. Integravam, na altura, o
agrupamento nomes como Gabi
Monteiro, Carlos Timóteo (Ca-
lili), Conceição, Charles, Au-
gusto Sacaía e outros. 
A sua permanência nos Jo-

vens do Prenda durou até
2006, altura em que, na com-
panhia de outros colegas, for-
ma a Banda Chamavo, onde é
nomeado director. No mesmo
período, o grupo viaja para
Portugal onde grava o primei-
ro CD, intitulado “Tempesta-
de, e em, 2010, o segundo dis-
co intitulado “Kimbombeia”,
onde constam temas como
“Iambala”, “Massoxi” e tan-
tos outros. 

Em 2015, Zé é convidado,
por intermédio dos músicos
Cota Curri e Disbunda, para
fundar a Banda Folclórica e
convencional “Crisgunza”, a
pedido do patrono da empresa
com mesmo nome, onde passa
a ser, também, o director artísti-

co. 
Participações 
Zé Luís tem participações

especiais em vários discos
como os de Givago, Ban-
gão, António Paulino, Pro-
letário, Robertinho, Mamu-
kueno, Tony Amado, Dino do

Pongue, Nelo Trovão, Dom
Manix, Tino Silva, Nelson Ne-
ves e Titi Matias, visitou vá-
rios países e partilhou palcos
com renomados artistas inter-
nacionais como Grace Évora,
Justino Delgado, Tito Paris e
tantos outros. 

Guitarrista do bairro Sambizanga
ajudou músicos atingir o auge 
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GLOBO 21h10

Nazaré teme pelo namoro do sobrinho.
Eugénio acerta com Heleninha os detalhes da
hospedagem de Ritinha. Bibi garante a Ritinha
que vai ajudá-la. Eurico decide conversar com
Edinalva. Cibele pensa em sair do país. Caio
discute com Eurico por causa de Edinalva.
Ritinha fica apreensiva quando Eugénio
pergunta sobre os seus documentos. Cândida
confirma que Jeiza está a gostar de Zeca.
Edinalva insinua-se ao namorado de Aurora.
Bibi ouve uma mulher a falar com Rubinho ao
telefone e decide seguir o marido. 

Alice alerta Renato
Vera pede ajuda a Toni.
Alice alerta Renato sobre a
prisão de Gustavo e implora
que o namorado fuja do
país. Vera vai à esquadra e
consegue falar com
Gustavo. Samuel explica a
Renato o que ele deve fazer
para chegar ao Chile. Vitor
e Arnaldo mentem a Alice
dizendo que Renato morreu.
Renato consegue dinheiro
para seguir a sua viagem.
Alice aparece no falso
enterro de Renato e Vera
irrita-se. Arnaldo expulsa
Josias da sua construtora.
Renato pede boleia para
chegar ao Chile. Amaral
leva Padre Nuno a cela de
Gustavo. Renato conhece
Rimena. Alice passa mal.
Renato encontra o doutor
Hernando e descobre que
Rimena é sua filha.
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TVC1

Numa expedição pelo desconhecido território americano, o explorador Hugh
Glass é brutalmente atacado por um urso e deixado à morte pelos companheiros.
Mas Glass resiste a um sofrimento inimaginável e enfrenta um inverno rigoroso
em busca de vingança.

Televisão

“Dá Jajão” é a designação de um programa de
humor da grelha de programação da ZAP VIVA,
disponível no canal 4. Criado com o objectivo
de entreter os angolanos, o programa vai ao ar

de segunda a sexta-feira, às 19h00. “Dá jajão”
limita-se à apresentação de vários vídeos engra-
çados, conhecidos também por “apanhados”.
Recentemente na tela da ZAP, o programa já é

líder de audiências nesse horário. Actualmente,
devido algumas mudanças, o programa é apre-
sentado por dois novos rostos: Érica Chissapa e
Quim Fasano. 

Entretenimento na ZAP

MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 06H40

TVC2
DOMINGO, 06H00

TVC4
DOMINGO, 04H05

O que é que está a possuir Deborah Logan? Existem certas memórias que é
melhor esquecer...

A Possessão

Pancho Villa lidera a Revolução Mexicana com a ajuda de um jovem piloto
americano, que aceita colaborar com o rebelde para escapar à pena de morte.

A Honra de um Herói

The Revenant: O Renascido

GLOBO 19h00OS DIAS ERAM ASSIM

Yasmin procura Tiago
Marisa questiona Alex sobre
a importância do caderno
que ele deixou na sua casa.
Haroldo demite Yasmin.
Diana chora quando Chiara
mostra o vestido que Gui
comprou para ela usar no
casamento dele com Júlia.
Yasmin beija Tiago. Zac
descobre que Tiago mentiu
a Júlia. Yasmin procura
Tiago. Lázaro é condenado
a pagar uma grande
indemnização a Gui. Júlia
desmascara Tiago à frente
de Yasmin. Lázaro tenta
reconquistar Diana. Gordo
diz a Diana que não
confia mais nela. Léo avisa
o pai que Néia e Yasmin
não demonstraram
interesse em vê-lo. 

GLOBO 20h20ROCK STORY

NOVO MUNDO GLOBO 19h30

Anna desmaia depois de autografar os livros
Cecília confidencia a Diara que está
apaixonada por Libério. Thomas exige que
Elvira convença Anna de que tem uma
família feliz com Joaquim. Joaquim questiona
Pedro sobre as mudanças no livro de Anna.
Anna desmaia depois de autografar os livros.
Jurema torce para que Piatã se case com
Jacira. Cecília envia outra carta a Libério.
Joaquim ataca os bandidos que tentam levar
o baú com o dinheiro de Dom Pedro. Avilez
surpreende-se com o conteúdo do baú que
foi roubado. Piatã beija Jacira. 

Caio discute com Eurico
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