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Manuel Pimentel

Uma trajectória de triunfos
A trajectória do antigo instrutor e árbitro da Confederação Angolana de Futebol (CAF), Manuel Pimentel,
constitui orgulho para o desporto angolano, africano e mundial. Lúcido e com a memória fresca, Manuel Pimentel,
79 anos, que também já exerceu o cargo de presidente do Conselho Central de Árbitros de Angola,
acumula inúmeros troféus e medalhas de toda uma vida dedicada ao desporto.
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CARNEIRO de 21/03 a 20/04
Nesta semana, as situações de dualidade são extremamente
perigosas neste período. A insatisfação que poderá sentir
na sua relação amorosa poderá ter origem apenas em si
próprio. Auto analise-se e estabeleça um diálogo aberto
com a pessoa amada.
TOURO de 21/04 a 20/05
Semana repleta de bons humores em que os novos encontros serão benéficos e podem evoluir para relações
sérias e concretas. Dê todo o seu amor sem esperar
qualquer retorno. Dê tempo ao tempo a estabilidade virá
sem demora.
GÉMEOS de 21/05 a 20/06
Nesta semana, serão colocados novos pontos de partida.
As suas decisões serão cruciais para uma nova mudança
de rumo na sua vida. Se pretende terminar um relacionamento, seja diplomático na forma como o faz para não
magoar ou ser ofendido.
CARANGUEJO de 21/06 a 21/07
Nesta semana, explore as suas emoções e não se deixe
afectar por sentimentos negativos. Os altos e baixos no
seu estado de humor serão uma constante. O seu parceiro
nem sempre conseguirá lidar consigo de forma a transmitir
a paz que tanto necessita.
LEÃO de 22/07 a 22/08
Nesta semana, deverá aproveitar a sua vida social ao
máximo. Promova reuniões de amigos com os quais não
se encontra há já muito tempo. Se está sozinho o romance
pode acontecer, se tem uma relação estável esta conhecerá
momentos intensos.
VIRGEM de 23/08 a 22/09
Nesta semana, embora o momento não seja o mais
indicado, sentirá necessidade de fazer modificações na
sua vida ou de tomar um novo rumo. Um sentimento de
egocentrismo virá e tornará a sua relação amorosa desconcertante e pouco viável.
BALANÇA de 23/09 a 22/10
Nesta semana, vai se sentir um pouco desgastado e sem
grande capacidade de compreensão e tolerância para
com o ser amado. Deverá dizer aquilo que sente no seu
íntimo, ultrapassar dúvidas e fazer as suas opções.

Aspecto das quedas de Cambuque

Quedas de Cambuque
No interior da mata do Nteya, um barulho estrondoso, ouvido de longe, chama a
atenção do visitante, a água que cai violentamente sobre rochas. São as quedas de
Cambuque, situadas na aldeia do Denga, a 20 quilómetros da sede municipal do Songo,
província do Uíge.
Um fino apeadeiro conduz o turista à cachoeira, num percurso de cerca de oito quilómetros, contados a partir da aldeia do Denga. As águas de Cambungue, no percurso
do rio Lucunga, o mais caudaloso da região, precipitam-se de uma muralha rochosa
de quase 30 metros de altura. O sopé da queda é aproveitado para mergulhos e outras
actividades de lazer.
Joaquim Júnior/Songo

CAPRICÓRNIO de 22/12 a 20/01
Nesta semana não seja o seu próprio inimigo. Dedique
mais tempo à pessoa com quem vive o seu quotidiano.
Nem tudo se passará como inicialmente previu, no entanto
os momentos de alguma ternura que lhe dispensar
poderão tranquilizar a relação.
AQUÁRIO de 21/01 a 19/02
Nesta semana, não se surpreenda se de uma amizade
surge uma forte paixão. Controle os seus impulsos e não
coloque tudo a perder. Se não está comprometido avance
e desfrute, se o estiver, não incorra em situações de dualidade, pois sairá arrasado e desgastado.
PEIXES de 20/02 a 20/03
Nesta semana, a paixão leva-o a ser um pouco possessivo
e a não respeitar o espaço do ser amado. Esse facto
pode trazer alguns dissabores, assim há que tomar
outra atitude para não os provocar. Reflicta sobre a
forma como age com a família mais próxima.

Thomas Müller
Nasceu em Weilheim, a 13 de Setembro de 1989.
O futebolista joga na posição de atacante, defendendo
actualmente as cores do clube alemão do Bayern
de Munique. Thomas Müller tem sido elogiado pela
sua velocidade, técnica e compostura, e tem
mostrado consistência em criar e marcar golos.

Oliver Stone
Nasceu em Nova Iorque, a 15 de Setembro de
1946. O cineasta ganhou dois Óscares de melhor
realizador com os filmes Platoon e Nascido em 4
de Julho. Oliver Stone escreveu ou participou em
todos os filmes que dirigiu, à excepção de U Turn,
de 1997. Além disso, ajudou a escrever os argumentos de O Expresso da Meia Noite, Conan, o
Bárbaro, Scarface, O Ano do Dragão, 8 Million
Ways to Die e Evita.

Tommy Lee Jones
Nasceu em San Saba, nos Estados Unidos da América,
a 15 de Setembro de 1946. O actor, realizador e
produtor de cinema venceu o Oscar de Melhor
Actor Coadjuvante, em 1994, pela performance
em O Fugitivo e destacou-se em diversos filmes
de sucesso, como Men in Black, Men in Black II,
Men in Black III, No Country for Old Men, Batman
Forever, Under Siege, The Three Burials of Melquiades
Estrada, Captain America: The First Avenger e
Lincoln. Possui uma estrela na Calçada da Fama,
em 6925 Hollywood Boulevard.

Gabriela Rivero Abaroa
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Percy Sledge foi um cantor de
soul e r&b norte-americano que
se tornou mundialmente famoso
pela interpretação da canção
“When a Man Loves a Woman”,
ainda hoje muito actual. A música resultou do contrato com
a primeira produtora a que esteve vinculado. Gravada em
1966, alcançou lugar de destaque nas estações de rádio dos
Estados Unidos da América
(EUA) e do Canadá. Seguiu-se
uma vaga de popularidade pelo
Mundo fora, que incluiu países
como Angola, onde actuou antes
e depois da Independência Nacional. Conta-se que a inspiração
para a composição da música
tenha sido o fim de seu relacionamento um ano antes com
a namorada que o deixou para
tentar a carreira de modelo. A
canção tornou-se o marco na
carreira de Percy Sledge.
Outros sucessos do cantor foram
as composições “Warm and
Tender Love”, “It Tears Me Up”,
“Take Time to Know Her” e “Cover Me”, mas nenhuma fez tanto
sucesso quanto “When a Man
Loves a Woman”.

Fazem anos esta semana

ESCORPIÃO de 23/10 a 21/11
Neste período, a tranquilidade vai instalar-se no seu
coração. Um novo amor poderá surgir anunciandose de alguma forma duradouro e de acordo com todas
as suas expectativas neste campo. Viva a felicidade
destes dias.
SAGITÁRIO de 22/11 a 21/12
Nesta semana, alguns conflitos podem surgir. Poderá
sofrer acusações infundadas e deve acalmar-se para ter
energia para as combater. Separe os seus sentimentos
da vida material. Avalie se vale a pena continuar uma
relação iniciada recentemente.

Percy Sledge

Mais conhecida como Gaby Rivero, nasceu na
Cidade do México, a 15 de Setembro de 1964. A
actriz e cantora protagonizou o papel de professora
Helena nas novelas Carrusel e Carrusel de las
Américas.

Agatha Christie
Agatha Mary Clarissa Christie,
nascida Agatha Mary Clarissa
Miller, viveu de 1890 a 1976.
Popularmente conhecida como
Agatha Christie, foi uma escritora britânica romancista, contista, dramaturga e poetisa,
que se destacou no subgénero
romance policial, tendo ganho
popularmente, em vida, a alcunha de “Rainha/Dama do
Crime”. Durante a sua carreira,
publicou mais de oitenta livros,
alguns sob o pseudónimo de
Mary Westmacott.
Segundo o Guiness Book,
Christie é a romancista mais
bem sucedida da história da literatura popular mundial em
número total de livros vendidos,
uma vez que as suas obras, juntas, venderam cerca de quatro
mil milhões de cópias ao longo
dos séculos XX e XXI, cujos números totais só ficam atrás das
obras vendidas do dramaturgo
e poeta William Shakespeare
e da Bíblia.
Segundo a organização Index
Translationum, as obras de Agatha Christie já foram traduzidas,
em levantamento recente, para
mais de 100 idiomas.
Em 1971, foi condecorada
pela rainha da Inglaterra, Isabel
II, com o título de Dama do Império Britânico. Ela é constantemente referida pelos seus
emblemáticos personagens,
incluindo o detective belga
Hercule Poirot e a idosa detective amadora Jane Marple, ou
Miss Marple.
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Manuel Pimentel

Uma trajectória de triunfos
A trajectória do antigo instrutor e árbitro da Confederação Angolana de Futebol (CAF),
Manuel Pimentel, constitui orgulho para o desporto angolano, africano e mundial.
Arão Martins | Lubango
Lúcido e com memória fresca, Manuel Pimentel, 79 anos,
que também já exerceu o
cargo de presidente do Conselho Central de Árbitros de
Angola, descreve a sua trajectória que acumula inúmeros troféus e medalhas.
Descendente de uma família
de desportistas, daí o ter enveredado pela prática da modalidade de futebol 11, para
depois abraçar a arbitragem
durante décadas, Manuel Pimentel, nascido aos 23 de
Julho de 1938, natural da comuna do bairro Operário,
distrito do Sambizanga, província de Luanda, foi durante
15 anos, jogador do Clube
Ferroviário de Angola, Sporting Clube do Amboim, no
antigo Atlético de Nova Lisboa, Lândana Clube e Futebol
Clube de Cabinda.
Na sua trajectória como
futebolista, Manuel Pimentel
conta ter defrontado, enquanto jogador do Clube Ferroviário de Angola, o
Presidente da República,
José Eduardo dos Santos, que
na altura actuava no Futebol
Clube de Luanda. “Tive a
oportunidade de jogar com
a equipa do Presidente da
República, José Eduardo dos
Santos. Mesmo jovem, já demonstrava o espírito de li-

derança e pacificador. Sabia
perder e ganhar. José Eduardo
dos Santos foi sempre humilde com fortes sinais de
ser líder mesmo em campo”,
destacou na sua trajectória,
Manuel Pimentel.

Actualmente,
Manuel
Pimentel,
exerce as
funções de
delegado
regional
do Comité
Olímpico
de Angola
para as
províncias
da Huíla,
Namibe
e Cunene.
A par do Presidente da
República, Manuel Pimentel
jogou também futebol com
Lutero da Mata, tio do candidato do MPLA, eleito à Presidente da República, João
Manuel Gonçalves Lourenço.
Leitor assíduo do Jornal
dos Desportos e Jornal de
Angola, produtos das Edições
Novembro, dos árbitros da
década de 80, Pimentel é
dos mais antigos a par de
Dionísio de Almeida, actual
comentador da Rádio 5.
Consta dos mais recentes
reconhecimentos, a atribui-

ção da medalha de honra e
mérito pela pátria e José
Eduardo dos Santos, atribuído
pelo Movimento Nacional
Espontâneo.
Manuel Pimentel frequentou vários cursos desportivos,
onde se destaca o curso de
treinadores de futebol, ministrado pelo professor Severino Correia. Treinou, em
1957, a equipa do Centro Social
das actividades económicas,
onde se sagrou campeão da
2.ª Divisão corporativa e depois
transitou para I Divisão Corporativa. Treinou ainda a equipa dos Dínamos da Huíla,
com o qual sagrou-se campeão da II Divisão, o que lhe
permitiu transitar para I Divisão provincial.
Arbitragem
Para atingir as profissões de
instrutor nacional CAF e FIFA, na arbitragem, Manuel
Pimentel destaca a humildade, dedicação e sacrifício.
Ao frequentar, em 1964,
o curso de árbitros de futebol,
percorrendo os escalões de
estagiário de 2.ª e 1.ª categoria
provincial, para depois da
Independência, em companhia de Guilherme Mendes
da Silva e Dionísio de Almeida, ministrarem o 1.º curso de árbitros de futebol, de
onde saíram filiados como
Cruz Lima, Sebastião Reis,
Manuel Fernandes, que per-

tenceram aos quadros da FIFA.Manuel Pimentel foi nomeado, em 1979, árbitro
internacional, figurando durante 5 anos nos quadros da
FIFA. Depois de 20 anos de
actividade, (1964 a 1984), abandonou a carreira e enveredou
pelo dirigismo desportivo.
Na qualidade de árbitro
internacional, Manuel Pimentel aponta como marco
histórico a arbitragem do
jogo que opôs os Palancas
Negras à Selecção dos Camarões, qualificativo para
uma das edições do Campeonato Africano das Nações.
“O jogo mais difícil que marcou a minha carreira foi entre
Angola e Camarões. Era um
jogo muito importante para
a qualificação de uma das
equipas e a equipa de arbitragem nomeada pela CAF
não se fez presente. Como
tinha sido indigitado pelo
Conselho Central de Árbitros
como 4.º árbitro, o antigo
presidente da CAF, o camaronês Issa Hayatou, depois
da reunião técnica, os membros que fizeram parte da
mesma regressaram à sala,
onde decidiram nomear-me
para dirigir o jogo, porque
já conheciam as minhas actuações noutros jogos de
caris africano”, disse.
Depois da brilhante carreira, foi, em 1988, nomeado
Instrutor de Arbitragem da

Confederação Africana de
Futebol (CAF). Ministrou
ainda por diversas vezes,
cursos de arbitragem em Cabo
Verde e Guiné-Bissau e sob
a égide da FIFA/Coca-Cola,
frequentou vários cursos. Os
ministrados na Huíla, Cunene,
Namibe, Guiné Equatorial,
Moçambique, São Tomé e
Príncipe e a frequência de
cursos da FIFA, em Munique,
Alemanha, são ganhos que
Manuel Pimentel lembra ao
longo da sua carreira.
Um exímio dirigente
Em representação do Presidente da Associação dos Árbitros de Futebol de Angola
(AAFA), Manuel Pimentel,
participou, de 5 a 7 de Novembro de 2004, no XVII
Congresso das Entidades e
dos Árbitros de Futebol do
Brasil, em Caldas Novas.
Actualmente, Manuel Pimentel, exerce as funções
de delegado regional do Comité Olímpico de Angola
para as províncias da Huíla,
Namibe e Cunene. Exerceu
o cargo de vice-presidente
do Conselho Provincial de
Árbitros de Luanda, presidente do Conselho Central
de Árbitros de Angola e coordenador adjunto da comissão
de apoio técnico da arbitragem do Conselho Central de
Árbitros de Futebol de Angola
(CCAFA).

Mérito

Recompensa
pelos feitos
à arbitragem
Outorgado com o diploma de reconhecimento ao
contributo prestado à arbitragem angolana pela
Associação de Árbitros de
Futebol de Angola (AAFA)
e com diploma de amizade
e reconhecimento pelas
acções benéficas ao apito
nacional e internacional,
pela Associação Nacional
de Árbitros de Futebol do
Brasil (ANAF), à Manuel Pimentel coube ainda a placa
de reconhecimento pela
dedicação, abnegação e
empenho na fundação e
em desenvolvimento do
movimento Olímpico Angolano (COA), bem como
o certificado de participação
no XXXI Congresso Brasileiro
de Entidades e dos Árbitros
de Futebol, realizado em
Novembro de 2012, na cidade de São Paulo, no Brasil,
entre outros.
Espírito das leis
Para Manuel Pimentel, o
futebol é o principal desporto no planeta. É jogado
em todos países e a muitos
níveis diferentes. As leis do
jogo são as mesmas para
todos em todo o mundo.
"É com esse espírito que
continuo a encarar o desporto como factor importante, não só na
socialização, como também
na preservação da saúde."
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Movimento Lev´Arte desperta muito interesse
na província da Huíla

Huíla

Desafio

Movimento Lev´Arte
expande actividades
Humanizar o comportamento das pessoas através da arte é a base do
programa que o Movimento Lev´Arte está a implementar com muito
sucesso na província da Huíla,
Arão Martins | Lubango
O Movimento Lev´Arte, na
província da Huíla, está a
empreender uma série de
acções com vista a "humanização comportamental das
pessoas", segundo a sua secretária executiva, Justina
Kibeka. "Temos um programa de humanização que vamos implementar nos 14
municípios da província. Vamos humanizar o comportamento das pessoas através
da arte, promovendo a criatividade artística", disse ao
Jornal de Angola.
O Lev´Arte é um movimento artístico e literário,
fundado no dia 20 de Julho
de 2006 em Luanda. Na Huíla, a instituição constituída
em 2014 integra dois núcleos
nos municípios da Matala e
Chibia, comportando mais
de 200 membros, entre poetas, escritores, músicos, modistas, fotógrafos, entre
outros profissionais de arte.
Justina Kibeka informou
que os trabalhos em curso
estão a ser implementadas
ciclicamente através dos programas denominados “Poesia eu Vivo”, “Poesia A Volta
Da Fogueira”, “Faça Uma
Criança Feliz”, “Poesia Na

Mulemba”, “A Voz Poética
Da Mulher” e “Tardes De
Poesia”, com sessões de declamação de poesia, canto,
teatro, sugestão de leitura,
humor, dança, entre outras
actividades.
“Estamos a incentivar o
gosto pela leitura, promoção
de eventos culturais e de publicação de obras científicas
e literárias. Estamos ainda
a promover o intercâmbio
entre os distintos actores de
arte, além do projecto de
lançamento de uma antologia
intitulada PALAVRAS”, assegurou a responsável.
O Lev´Arte da Huíla recebeu várias distinções nos
últimos tempos, entre as
quais ressalta-se uma da
própria estrutura central em
Luanda, por ter sido considerado como o núcleo com
melhor capacidade de execução, uma outra da Assoc i a ç ã o Ag ro - p e c u á r i a ,
Comercial e Industrial da
Huíla (AAPCIL), por ter a
melhor bancada cultural na
Expo-Huíla 2016.
Justina Kibeka fez saber
ainda que a sua instituição
vai aprofundar os trabalhos
junto de escolas na província,
no âmbito do seu programa
de formação literária. “O nosso balanço é satisfatório por-

que os jovens estão a despertar
o gosto pela leitura e pela escrita também”, ressaltou.
"Estamos virados também
para a promoção de lançamentos de livros. Queremos
dinamizar essa experiência
na Huíla, com vista a aumentar o leque de actividades
nesta vertente", acrescentou.

Estamos virados
também para
a promoção
de lançamentos
de livros.
Queremos
dinamizar essa
experiência
na Huíla, com
vista a aumentar
o leque
de actividades
nesta vertente
Actividades humanitárias
O Lev’Arte tem desenvolvido
várias actividades sociais e
filantrópicas, como angariação de donativos para o programa “Faça uma Criança
Feliz”, é um evento que se
realiza desde 2007, destinado
a ajudar Lares de Acolhimento
na Huíla. “Temos estado a
solicitar patrocínios para acudir causas humanitárias em
toda província", disse.

Banda de Jazzando
Composto por cinco músicos,
a banda “Jazzando”, versada
nos estilos world music, jazz
fusion, soul, balada, bossanova, integra o Lev' Arte da
Huíla. Franklin Costa (guitarra e voz), José Undangala
(Kito) (viola baixo), Naurea
Figueiredo (Voz), Nuno Barreto (Bateria e Percussão) e
Wilson Baptista “Wilsong”
(teclados), fizeram a primeira
aparição pública na cidade
do Lubango, no dia 16 Abril
de 2016. Na altura, estes músicos realizavam shows consta n te s at ravé s d e u m
programa que deram nome
de "Jazzando", em referência a própria banda. No princípio, parecia apenas um
convívio de amigos. Mas
nos dias de hoje o programa
"Jazzando" absorve a presença de um número relevante de apreciadores dos
seus estilos musicais.
O grupo realiza ainda
anualmente um Concerto
com participação de músicos
renomados angolanos e estrangeiros, além dos espectáculos semanais denominado
“Ensaio ao vivo”, que visa
promover a música do grupo
em vários cantos da cidade
do Lubango, inclusive em zonas pouco povoada.

Programa é inclusivo
para todas as artes
Segundo Franklin Costa, um
dos integrantes da Jazzando,
o objectivo primacial do grupo é "difundir a sua linha
musical pouco trabalhada
por músicos locais, oferecendo assim uma nova opção
aos amantes da música."
Inclusão da capoeira
A inclusão dos praticantes
da capoeira no Movimento
Lev´Arte tem estado a despertar muito interesse da
população na província
da Huíla.
A capoeira é uma arte de
defesa que nasceu no Brasil
como uma forma de resistência à opressão dos escravos africanos. "Actualmente
a capoeira deixou de ser apenas uma dança ou arte marcial. É também uma excelente
actividade física que fomenta
uma série de equilíbrios no
organismo dos praticantes",

Grupo de artes em acção

disse Justina Kibela.
O Lev' Arte agregou o Centro
Desportivo Cultural Pura-Capoeira da Huíla, em de Janeiro
de 2013, "com o objectivo de
difundir a arte da capoeira como filosofia principal de trabalho", segundo ainda a sua
secretária executiva. "Nós
buscamos o desenvolvimento
técnico, teórico e didáticopedagógico que a capoeira
oferece. Encaramos este desporto também como cultura,
profissão e filosofia de vida,
procurando resgatar a valorização dos verdadeiros mestres velhos, como
representantes autênticos da
manifestação cultural genuinamente angolana", justificou.
Com sede no Lubango, o
núcleo da Capoeira tem 63
integrantes, distribuídos em
dois sectores, concretamente
nas comunas da Arimba em
Quilemba.
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Nakobeta e
Puto Português,
quem quem
iniciou
a actuar
formando
a “Dupla”

Kuduro sem a dança de Nacobeta

A grandeza do
“Rei do Ndonboló”

Brio

Nacobeta ganhou a fama de “O Rei do Ndomboló” pela desenvoltura que tinha ao dançar
o estilo típico da República Democrática do Congo, que aliado a outros predicados
tornaram-no num dos cantores mais populares no país
Béu Pombal
Nos vários círculos musicais
diz-se que Nacobeta tinha
uma desenvoltura ao dançar
sem igual. Exibia-se com
uma miscelânea de Kuduro
e o estilo típico do Congo
Democrático, o Ndonboló.
Este atributo, aliado a outros
predicados, tornaram-no
num dos cantores mais populares do Kuduro no país.
Na semana passada, a sua
voz aguda que teimosamente
atraia uma infinidade de prosélitos da música angolana
calou-se definitivamente.
Morte prematura!
Por se ter destacado com
a dança congolesa mereceu
o nome de "Rei do Ndonboló". Os seus fãs advogavam
que ele não tinha adversário
nesta vertente entre os homólogos do Kuduro. Nacobeta fez vários clipes onde
aparecia simplesmente a
dançar Ndonbolo com alguns
fãs a volta aplaudi-lo. Conseguiu formar um estilo próprio de dança, aliando dois
ritmos diferentes.

Nacobeta, que respondia
oficialmente pelo nome de
Edson Guedes Fernandes,
não resistiu a infecções malignas na garganta, acabando
por falecer depois de vários
dias de internamento no hospital Josina Machel, interrompendo uma carreira
brilhante de 17 anos. Com
33 anos, e com uma margem
de progressão profissionalmente, foi como que um ultraje ao "musicall" angolano.
O seu perfil musical está
marcado por momentos bons
e polémicos, mas o que vingou foi a sua determinação
de se impor como um profissional de referência cujas
músicas retratavam essencialmente o dia-a-dia das
zonas suburbanas Luanda.
Destacou-se ainda por ter
sido um dos músicos que arrastava multidão nos seus
espéculos.
Deixou de ser um ilustre
desconhecido, quando surgiu, publicamente em 2000,
em parceria com o Puto Português, cujo dueto denominava -se a "Dupla". Eram
dois caloiros do Rangel que

estavam ainda na ladeira de
projecção, e tinha pela frente
a nobre missão de vincar o
nome do bairro que desde
os anos cinquenta se apresenta como um grande viveiro de exímios músicos .

Por se ter
destacado com
a dança
congolesa
mereceu o nome
de "Rei do
Ndonboló".
Os seus fãs
advogavam que
ele não tinha
adversário nesta
vertente entre
os homólogos
do Kuduro
Na companhia do Puto
Português lançou dois álbuns.
O primeiro foi "A Dupla",
em referência ao próprio
dueto, e o segundo, o "Kuduro is Life". Este último foi
um sucesso que impulsionou
sobremaneira o Kuduro,
aliás, a músicas "Wakimono", "Habadja", "Makudé"

e "Chupa Lá", entre outras
do disco continuam nos dias
de hoje muito badaladas em
pistas de dança no país e
além-fronteiras.
Animação em farras
de quintal
A sua predisposição para
abraçar a carreira musical
foi se manifestando pouco
antes de 2000, quando impulsionado pelo irmão mais
velho, Bula Manuel, se tornou
num simples animador de
Reves, as célebres festas de
quintal, que habitualmente
os jovens nos bairros periféricos realizam aos finsde-semana. Foi nesta altura
que Nacobeta, que deixou
viúva e três filhos, começou
a se notabilizar no Rangel,
onde nasceu e viveu até aos
últimos dias da sua vida.
Por força da boa impressão
que deixava nas actuações
em Reves, acabou por merecer a escolha para um dos
principais animadores da
Mãe Jú, na altura, um dos
centros recreativos mais badalados do Rangel, que se
apresentava como o maior

centro de convergência dos
frequentadores de bailes. Foi
a partir de então que passou
a fazer parte do leque dos
cantores notáveis do bairro.
O seu mano Bula Manuel
não mediu esforços para o promover em meios musicais do
bairro, pois na qualidade de
DJ levava-o com regularidade
em vários bailes onde tocava,
dando oportunidade ao irmão
de apresentar os seus trabalhos.
Foi, pois, subindo estes degraus
que Nacobeta foi ganhando
traquejo até que se impôs no
cenário nacional .
Música polémica
Em 2010, numa altura que se
alistava a berlinda da música
angolana, mercê das suas boas
exibições, Nacobeca passou
por grandes embaraços na
carreira, ao lançar uma música
na qual ofendia deliberadamente as mulheres. O cantor
acabou por ser severamente
enxovalhado por quase toda
sociedade, e em sinal de arrependimento fez uma outra
música, denominada "Mamãs
da OMA", onde rogava para
que o desculpassem.

Humildade
para aceitar
as falhas
Depois de alguma temporada de rígidas censuras
e bloqueio para não subir
a grandes palcos, Nacobeta ressurgiu com "afin a çõ e s " e m a l g u m a s
músicas, mas fazendo
questão de cantar em todos os espectáculos a "Mamãs da OMA"
A este respeito, o Jornal
de Angola apurou que Nacobeta ficou profundamente magoado por ter
terminado um relacionamento, alegadamente por
adultério da então companheira. Inconformado
com o sucedido, e manifestamente sem capacidade de suprimir a
amargura que o assolava,
lançou uma música com
letras literalmente obscenas, beliscando a honra
das mulheres.
Ao fazer a música "Mamãs da OMA", Nacobeta
não só deu a mão à palmatória, mas também um
sinal de grandeza, mostrando que afinal havia
resvalado para o torto por
algum desequilíbrio emocional e não por um comportamento habitual.
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Grupo talentoso aguarda por melhores dias

“Makinu ma Tsi” quer
mostrar o quanto vale
Makinu ma Tsi, que significa dança da terra em língua fiote, é um dos grupos artísticos mais
populares de Cacuaco. O seu elenco exibe dança folclórica, teatro, música e moda.
Guimarães Silva | Funda
Os jovens dão cartas e conseguem juntar no mesmo
local pessoas interessadas
em apreciar o seu talento.
O grupo foi fundado em
2008 por Abraão Kumba, o
“mestre Maradona”, com
dom para a formação de jovens, sobretudo adolescentes
de ambos os sexos, nas lides
da interpretação e na dança,
ao som de instrumentos tradicionais onde pontificam
o batuque, o apito, o chifre
e outros menos conhecidos.
As raparigas têm papel de
destaque e chamam a atenção pela forma peculiar de
tocar o batuque.
Há quatro anos, as percussionistas desse grupo co-

meçaram a fazer furor, com
actuações regulares de fazer
inveja em diferentes palcos.
Elas cativavam o público
com o toque singular do batuque, o sorriso contagiante
e o desempenho em palco.
“Tudo fruto de muito trabalho e entrega de meninas
e meninos, na altura com 16
anos de idade”, explicou
Abraão Kumba. “Antigamente, os elementos do grupo dedicavam quatro horas
a fio a apurar técnicas de tocar batuque e o enquadramento dos passos da dança
folclórica com música. O
grupo tem em regra actuações de duas horas em palco,
no qual enquadram música,
coreografia e sintonia para
15 tipos de dança”, acrescentou.

O “Makinu
ma tsi”
hoje
aposta
num misto,
( rapazes
e raparigas)
de qualidade
como
filosofia
de actuação
para
passar
a mensagem
cultural.

Um misto de qualidade
O Makinu ma tsi aposta num
misto de rapazes e raparigas

de qualidade como filosofia
de actuação para passar a
mensagem cultural.
A avaliação que o mentor
do grupo faz, revela que seria
um erro alinhar só sob inclinação feminina. “Houve,
no passado, alguma intenção
neste sentido, alguma tendência que até certo ponto
deu certo. Admito que suscitou curiosidade a formação
e actuação em palco de meninas”, disse.
“Entretanto, temos o reverso da medalha. É difícil
dirigi-las. Aparentemente,
são obedientes, pacíficas,
mas há o lado que complica,
porque não aguentam a pressão quanto à hora do início
dos ensaios. Atrasam regularmente, porque tem que
lidar com as tarefas de casa,

com lavras e há a questão da
gestação, quando tal acontece”, explicou.
Abraão Kumba disse que,
actualmente, “o grupo é misto, constituído por meninas
e rapazes. Desta feita não
excluímos ninguém. Mesmo
em situações de gravidez,
depois do parto, se alguma
das integrantes do Makinu
ma tsi manifestar vontade
de regressar ao grupo, estamos sempre de portas
abertas”, garantiu.
Ausência dos palcos
“Neste momento estou a trabalhar com pessoal dos 12
aos 25 anos de idade, todos
da Funda, para não termos
custos em transportes, nestes
tempos de crise. Noto que
este grupo está empenhado

no que está a aprender. Há
esperança de que podem ser
bons com esta aprendizagem”, adiantou.
“Comparar o passado ao
presente é triste. Há quatro
anos atrás, o grupo tinha
mercado, ‘peso’ e era bastante conhecido, mas já vai
algum tempo, principalmente com a crise, que as coisas
não correm da melhor maneira. O trabalho continua,
os eventos estão escassos.
Temos tido poucas oportunidades para actuarmos”,
informou com alguma amargura Abraão Kumba.
O director do grupo endereça uma nota de agradecimento ao Governo que o
convidou para várias actuações. “Os eventos dão-nos
vida. Quando somos convi-
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dados, há sempre algum ganho que nos permite sustentar o grupo. Chamamos
grupo, por sermos um conjunto de pessoas, mas na
realidade é uma escola, um
centro de artes. Recebo os
meninos com oito anos”,
sublinhou.
“ Me smo ne sta idade ,
quem tiver habilitações pode
participar nos eventos, pois
o que interessa é mostrar o
quanto sabe, a sincronia e a
harmonia enquanto em grupo”, acrescentou.
O Makinu ma tsi atravessa
um período menos conseguido, o que faz com que tenha pouca visibilidade.
Contudo, o criador e formador do grupo adverte que,
“parados como tal não estamos, porque continuamos
com os ensaios, sempre na
esperança de um convite

quer individual, quer de alguma instituição, que nos
permite actuar”.
“Quando falamos da formação, cingimo-nos ao futuro. Quando formamos, é
no sentido de transmitirmos
às novas gerações o que temos. Um menino, ao aprender, recebe conhecimentos.
Ao exibi-los, mostra o que
sabe”, sustenta.
“Para nós, quem estiver
disposto a prosseguir fora da
escola de artes está autorizado
a criar um grupo, desde que
nos alerte primeiro. Não proibimos a saída de quem tiver
a intenção de criar um grupo
para a transmissão de conhecimento.
Esta acção é benéfica, sob
pena de corrermos o risco
de qualquer dia, o que apresentamos como arte, desaparecer’, disse.

Os eventos
dão-nos vida.
Quando
somos
convidados
há sempre
algum ganho
que nos
permite
sustentar
o grupo.
Chamamos
grupo, por
sermos um
conjunto de
pessoas,
mas na
realidade
é uma escola,
um centro
de artes.

Um vasto reportório
Nos seus tempos áureos, o
Makinu ma tsi foi quase
sempre a primeira escolha
para actuações de dança
folclórica angolana e não
só. O grupo actuou na inauguração do Pavilhão Multiusos de Luanda, na
abertura do Campeonato
do Mundo de Hóquei em
Patins e no Fenacult, em
Malanje.
“Em todos os grandes
eventos realizados no país,
nós já demonstrámos o nosso real valor. Tenho fé em
dias melhores. Participámos
no Fenacult em Malanje e
o trabalho correu bem. O
mesmo passou-se com o
trabalho conjunto com os
cubanos que participaram
naquele magno evento”,
recordou. “Sou conhecido.
Não s o u o m e l h o r , m a s

acredito no que já fiz. Muita
gente aparece, recebe prémios, viaja, mas quem fez
o trabalho continua por baixo da cama, dentro da gaveta. Ninguém o puxa”,
lamenta.
Falta de instrumentos
Abraão Kumba revela que
o grupo já teve 100 batuques
de vários tamanhos, mas a
maioria está em mau estado.
“Trabalho com batuques
furados. Muitos deles foram
adquiridos no exterior e
hoje há, inclusive, dificuldades em viajar para obtêlos. Estou a trabalhar com
15 instrumentos estragados,
entre batuques, marimba,
ngongui, um instrumento
oriundo do Senegal, o baram, e chifres para sons
produzidos com sopro”,
afirmou. “É no tipo de ins-

trumentos que se reconhece
a grandeza do grupo. Quando os temos com qualidade,
o trabalho dá certo, há harmonia de sons e dos praticantes. Faço um paralelismo
com o futebol, onde num
campo com muitos buracos,
o executante não mostra o
seu real valor, por causa
das limitações do terreno”,
disse.
Centro de artes
Contudo, mantém a esperança em dias melhores.
“Arranjei um espaço grande
para a construção de um
centro de artes, de formação
artística, para ensinar tudo
o que sei. Para ensinar a tocar instrumentos tradicionais, teatro e moda.
Em Luanda já fazia isto.
Aqui, na Funda, vou dar
continuidade”, garantiu.
EDMUNDO EUCILIO | EDIÇÕES NOVEMBRO
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TAAG as Linhas Aéreas de Angola cruzam os céus e ligam o país a
vários outros recantos do mundo deixando vincada a sua marca

Taag

Uma "viagem"
ao sabor dos Sabores
Viajei há dias, como tenho feito centenas de vezes, a bordo da nossa
companhia de bandeira, a TAAG, que nos enche de orgulho e vaidade.
Mas às vezes se esquece do cumprimento de obrigações
Ramiro Barreira
É nossa, mas também, num
ápice, num piscar de olhos,
"esquece-se" do cumprimento de obrigações, atrasa,
cancela voos, sem ter em
conta os constrangimentos
que cria, deixando em terra
centenas de pessoas sem que
garanta hotéis e alimentação,
indemnizações previstas pela
IATA, salvo, apenas, quando
no estrangeiro.
Mesmo assim, a nossa
companhia de bandeira faznos sentir mais e muito angolanos. São os nossos
pássaros voadores, que escalam sem cessar os mais
lúgubres recantos deste mundo, ligando civilizações,
criando pontes, devastando
e abrindo caminhos em poucas horas a léguas de distância, nos longínquos céus,
sem fim. A nossa TAAG, foi
e é, e continuará a ser o nosso
irmão gêmeo, que durante
anos de guerra, perante todos
os riscos e contrariedades
galgava, enobrecida, às capitais do mundo, ligava o
país de lés a lés e, mesmo,
perante a ameaça de mísseis
que eram lançados pelo inimigo, aterrava sóbria, e fazia
"jus" ao valor de manter An-

gola ligada permanentemente, quase como a única alternativa viável, face às
distâncias e aos riscos inerentes a uma guerra fratricida.
Eram os tempos dos Boeings
707 e 737, os Folk-26, os Yak
40, Hércules e também em
menor escala os Tupolev, o
Tree-Star, no tempo de muitos pilotos que andaram no
"cangaço" como o Comandante Madeira, Van-Dúnen,
estes, com os quais tinha estado no Cuito Cuanavale em
1979 no Acto Central das FAPLA com o Comandante Iko
Carreira, então Ministro da
Defesa. Nessa altura, serviam
a pátria como pilotos de helicóptero Mi 8. A brigada aí
estacionada, com mais de
1.500 homens e com um
grande nível de organização,
detinha na altura os tanques
famosos Dq 3a Guerra Mundial, os T-34, os Mona Caxito
ou órgãos de Stalin, e antiaéreas ZGU-23, canhão 76
mm, comandados na época
pelo Capitão João de Matos,
hoje General na reserva, que
posteriormente, anos mais
tarde, viria a ser Chefe do
Estado Maior General da FAA.
Porém, 15 anos depois do
fim do conflito, face à situação da aviação civil, sentimos
o quanto os aviões evoluíram,

tanto em segurança como
em conforto. O triple seven
-Boeing 777-, é o exemplo
de uma obra conseguida ao
mais alto requinte e, considerado, um dos aviões mais
seguros do mundo. No seu
interior, a TAAG desenhou
ao pormenor os meandros
de ligação da cultura angolana, com música e vídeos,
que reflectem a nossa cultura
na sua forma mais visível e
também erudita.

Mesmo assim, a
nossa companhia
de bandeira faznos sentir mais e
muito angolanos.
São os nossos
pássaros
voadores, que
escalam sem
cessar os mais
lúgubres
recantos deste
mundo, ligando
civilizações,
criando pontes
Recordo-me de uma viagem onde me deleitei com
o documentário "Canta Angola", realizado por uma
amiga e apaixonada do nosso
país, a realizadora francesa
Ariel de Bigault, com quem

trabalhei várias vezes em
acções de cultura em Paris.
Aliás, foi com ela, na companhia do Mena Abrantes,
que levamos a Banda Maravilha a Lille, no festival de
música africana, numa das
mais memoráveis presenças
da qualidade inquestionável
da nossa música. Como dizia,
pude ler no preâmbulo do
documentário que "os músicos de Angola dão voz a
uma nação que acredita no
futuro. (...) A sua música é
um reflexo da sensibilidade
e da vida do povo angolano".
Efectivamente, fui discorrendo na leitura calma e musicada e no sulcar desse
monstro turbinado que, de
quando em vez, nos prega
enormes sustos em zonas de
muita turbulência.
Nos últimos anos fui apanhando alguns calafrios,
alguns mesmo de arrepiar!
Lembro-me de um raio que
atravessou o avião, no trajecto São Paulo-Luanda, 15
minutos depois da descolagem, num daqueles
monstros, o Boeing 747,
uma das obras mais bem
conseguidas da engenharia
aeronáutica e magistralmente acabada e que, ainda
hoje, dá inveja, não fosse
o tempo irreversível.

Boeing 747

Engenho que marcou
a história da aeronáutica
É um dos engenhos difíceis de esquecer que marcou a história aeronáutica,
por ter imposto ao mundo
a fortaleza de Angola com
as cores da nossa TAAG, na
forma mais possante possível, mas com a humildade,
brio e dignidade que se impunham. Com esse raio, incandescente, há mais de
10 mil metros de altura, foi
aterrador sentir o avião
todo a estremecer. Vi, inclusivamente, fogo numa
das turbinas. Mas, tudo não
passou de um susto e daqueles de "molhar" as calças. Felizmente, o avião
reagiu bem e comportouse ao nível das exigências
impostas pelo fabricante.
Os nossos pilotos, estiveram
à altura das exigências. Muitos deles calejados nas
grandes batalhas, quando
ainda muito jovens tripulavam helicópteros, caças
ou cargueiros, no cumprimento do serviço militar
obrigatório, em condições
verdadeiramente difíceis
e "dramáticas". É, pois, nessas situações de profunda
impotência que ficamos
estatelados, impávidos e
deixamo-nos levar, ante à
ineficácia de forças, pois
lá em cima, estamos entregues aos caprichos da tecnologia, à destreza, vontade
e experiência dos pilotos.
Mas, é nestas contingências que viajamos nos cre-

púsculos da imensa litosfera, com oxigénio fabricado
artificialmente, na expectativa que não surja, pelo
menos, literalmente, alguma
falha, que ponha a nú, a infalibilidade humana. Afinal,
falhar também é humano!
Mas, todas essas contingências são estudadas e
ensaiadas ao pormenor,
não venha o diabo tecê-las.
É nestes aviões, hoje,
magistralmente conseguidos, que viajamos a gosto
ou a contragosto. Mas não
temos alternativas! Se queremos viajar, temos de suportar as contingências do
tempo, as caras simpáticas
e antipáticas das nossas
hospedeiras, hoje na sua
maioria, recém recrutadas.
Umas, bem educadas, com
nível e com queda para a
profissão e outras carrancudas como se o favor é
dos serviços que prestam
e não dos "dinheiros" pagos
pelos sempre bons viajantes, cada vez mais exigentes.
Pagam por bons serviços,
pelo menos deveriam ser,
não fossem os valores éticos
e deontológicos completamente arrolados, numa
visão míope, de uma cultura
profissional que tem de ser
reeducada, na perspectiva
de mudança, de hábitos e
costumes da nova TAAG,
que procura viabilizar os
seus negócios e torná-los
sustentáveis.
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Kilola continua a fazer furor na provincia do
Bengo e pretende aproveitar esse bom
momento da sua carreira para estender o
seu talento ao outros recantos do país

Kilola

Uma voz que encanta multidões
Pedro Sebastião Gonga, ou simplesmente “Kilola”, é dono de uma voz que encanta a população residente na
província do Bengo. O cantor tem sido nos últimos dias solicitado a actuar em vários eventos,
Alfredo Ferrreira | Bengo
Pedro Sebastião Gonga, ou
simplesmente “Kilola”, é dono de uma voz que encanta
a população residente na província do Bengo. O cantor
tem sido nos últimos dias solicitado a actuar em vários
eventos, no sentido de marcar
a sua performance nos corações daqueles que precisam
de paz de espírito, ao entoar
canções que retratam os mandamentos da Lei de Deus.
Nascido em terras de
Nambuangongo, município
da província do Bengo, em
1986, Pedro Gonga teve de
deixar a primeira região político militar, aos 11 anos,
devido à guerra para instalar-se em Luanda, no município do Cazenga. Aqui

frequenta a Igreja Metodista
e faz parte do grupo coral
daquela instituição religiosa
onde aprendeu os primeiros
passos de canto vocal e instrumentalização.
A zunga
Aos 12 anos, Kilola começou
a vender bolos no famoso
mercado dos Kwanzas, para
auxiliar o tio no sustento da
família de cerca de 25 pessoas, incluindo crianças. A
“zunga para mim foi uma lição de vida”, enfatizou.
Outro ofício que lhe mostrou que os sons têm grande
importância e que iriam
contribuir para a sua carreira musical foi a mecânica,
que praticou durante seis
anos. Hoje sabe distinguir
cada som de um determinado instrumento. Como

Kilola
está a preparar
a sua primeira
obra discográfica
que contará com
13 faixas .
O disco será
no estilo Gospel
com
predominância
das línguas
portuguesa,
quimbundo,
kikongo, inglês e
lingala
exemplo, citou o roncar de
carros e motorizadas. “Bem
trabalhados traduzem-se
numa perfeita nota musical”, afirmou.
Participações em concursos
Pedro Sebastião Gonga co-

meçou a participar, em 2001,
em concursos que deram
voz a muitos cantores, que
hoje são sucessos tanto a
nível nacional quanto internacional. O concurso “Gala
à Sexta-feira” e “Estrelas ao
palco” foram alguns destes
espaços, uma montra que
partilhou com cantores como
Mito Gaspar, Lourdes VanDúnem, Alfredo Osse e Matias Damásio.
Gonga referiu que a relação com os outros músicos
é saudável, porque "ajuda a
fortalecer a carreira. Aprendo
muito com cada um deles.
Um exemplo é o Sakatwala",
confessa. Em 2010, o músico
participou num concurso da
LAC, com duas músicas da
sua autoria, intituladas “Xiame" e "Infeliz”. Esta última
foi interpretada por Espe-

rança Miranda, com quem
venceu a competição.
Gonga recordou igualmente que o saudoso músico
e trovador Moisés Kafala dava-lhe força no sentido de
continuar a cantar, porque
acreditava no seu potencial.
Obra discográfica no final
do ano
Kilola está a preparar a sua
primeira obra discográfica
que contará com 13 faixas .
"O disco será no estilo Gospel
com predominância das línguas portuguesa, quimbundo, kikongo, inglês e lingala",
referiu. Adiantou que a obra
ainda não tem título, mas
poderá ser apresentada em
Dezembro do ano em curso.
O cantor fez saber igualmente
que para tal necessita de
apoios de empresários, ar-

tistas e pessoas de boa-fé,
sublinhando "que esta parte
é a mais difícil".
Pedro Sebastião Gonga
disse que já compôs mais
de 85 músicas e que apenas
faltam patrocínios no sentido de poder colocar no
mercado as suas relíquias.
Um homem sonhador, acredita que as suas intenções
serão materializadas ao longo dos tempos, como ser
conhecido a nível internacional e ser um empreendedor de sucesso.
Acontecimento marcante
“O que até agora me deixa
triste e que a cada dia penso
é a perda prematura dos
meus pais, quando eu ainda
tinha 11 anos. Abriu uma ferida que vou carregar para
vida toda”.
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As executivas
do protocolo
Estão sempre de salto alto, bronzeadas, cabelo emprestado do Brasil e da Índia e unhas sempre em
dia. São jovens na flor da idade. Uma vez na rua, apresentam-se de forma muito ousada.
São as “organizadoras” de eventos sócio-culturais e “meninas do protocolo”
para notáveis da alta sociedade.
Soberano Canhanga
São jovens na flor da idade,
algumas ainda “pubertárias”.
Estão sempre de salto alto,
bronzeadas, cabelo emprestado do Brasil e da Índia e
unhas sempre em dia. Ao
sair de casa, algumas se vestem à executiva, para fingir
ser gente. Uma vez na rua,
apresentam-se de forma
muito ousada: de collants
extravagantes, muitas vezes
mostrando a natureza genitália, calções curtos e top
less que deixam a “faixa de
gaja” e pinturas labiais que
as distanciam das demais
fêmeas do bicho homem.
Habitualmente, dormem
durante o dia, quando não
têm trabalho extraordinário,
e trabalham à noite. São as
“organizadoras” de eventos
sócio-culturais e “meninas

do protocolo” para notáveis
da alta sociedade. Apostando
no marketing, as executivas
do protocolo optaram por
elaborar business cards com
fotos ousadas e endereço telefónico que entregam a convivas bem aparentados e
desacompanhados nos eventos públicos e ou restritos
das cidades angolanas. O
resto é preço a combinar.
Dessas negociatas das
executivas do protocolo surgem jeeps top de gama com
que algumas raparigas, ainda
púberes, se exibem, quando
não são os famigerados i10
e arredores.
Endinheirados, pseudo
empresários, administradores de empresas públicas,
altos dignitários do Estado,
kamanguistas e generais fazem parte dos preferidos e
muito cobiçados pelas “moças do protocolo” que, muitas

Peixe cozido com legumes
Ingredientes:
• 1 peixe grosso fresco;
• 300 grs de peixe seco;
• 3 cenouras;
• 1 pimento verde;
• 1 pimento vermelho;
• 1 molho de couves;
• 200 grs de feijão verde;
• 250 grs de repolho;
• azeite doce qb;
• sal qb;
• 3 dentes de alho;
• 1 limão;
• vinagre qb;
• 250 grs de batata;
• 1 cebola;
• água qb;
Modo de preparar
Tempere o peixe fresco. Leve uma panela ao lume
com pouca água e coza-o. Coloque o peixe seco em
água suficiente para tirar o sal, coza-o e guarde-o,
noutro recipiente. Coza os legumes a parte e depois
tempere com azeite doce e vinagre. Desfrute de um
alimento rico em proteínas diversas e com pouco
valor calórico.

Apostando no
marketing
optaram por
business cards
com fotos
ousadas.
Dessas
negociatas das
executivas do
protocolo
surgem jeeps
top de gama.
vezes, chegam a resolver
contendas entre elas com
imposição de voz e músculos
sempre que uma se antecipe
ao cliente permanente de
outra. Pena é que já não cantam as kalashnikov e de tanques, tirando os de lavar
roupas, já ninguém morre
de medo. Nos tempos da outra senhora seriam capazes
de resolver as diferenças

protocolares a balázios…
Perante outras mulheres,
elas são diferentes. Deslizam
no gingar. Ciciam como cadelas no cio. Usam perfumes
com fragrâncias super sex e
têm perícias em coçar a barba
do idoso ou roçar a zona baixa
do “Cabo de Santo Homem”.
Tem também expressões
decoradas que lhes confere
uma aparente cultura do bem
falar e modos cordatos. Apenas trechos de folhas decoradas, porque o resto são
borboletas. O verbo que melhor sabem conjugar é fazer.
Sendo “se fazer” o tempo
mais empregue.
Uma vez transitadas para
a fase posterior, a do emprego
com remuneração mensal,
não se coíbem de passar
pelo “teste do sofá”, galgando
como alpinistas. De sofá em
sofá e de homo sapiens ao
homo sapiens… Do general

Muzongué
com peixe seco e fresco
Ingredientes:
• 1,5 lts de água;
• 1,5 kgs de peixe grosso;
• 300 grs de peixe seco;
• 5 tomates maduros;
• 2 dentes de alho;
• cebolas;
• 1,5 lts de azeite doce;
• 1,3 kgs de mandioca;
• 1 kg de farinha musseque;
• 1 limão;
• sal qb;
• jindungo;
Modo de preparar
Tempere o peixe fresco com alho e sal. Retire
o sal do peixe seco. Refogue no azeite, o
tomate e a cebola. Depois junte os peixes e a
mandioca previamente descascada. Deixe no
lume durante algum tempo e rectifique o sal.
Retire parte do azeite, misture com farinha e
sirva o muzongué num prato onde
previamente foi esmagado o jindungo. No
final acrescente o sumo de limão.

ao praça, até que sua volúpia
se esfume.
Para os pais, as filhas fazem biscates de protocolo
em eventos culturais.
- O emprego está difícil.
- Concluem.
Para as puritanas, elas são
a nova peste que arrasa a humanidade. As estraga lares
e outros epítetos.
– É preciso tomar medidas
contundentes e urgentes,
antes que o pântano nos engula. -Apregoam.
Para as mães libertárias,
elas são coitadas, invejadas
pelas más-línguas.
– São trabalhadoras honestas, submetidas a longas
horas de labuta, sem tempo
para descanso. – Acodem.
Para os músicos da nova
vaga, elas são a razão das
vendas, de casas cheias e
fonte de inspiração para temas prolixos.

– Essas munzúbias me
‘arrebentam’. – Evocam no
seu pobre vocabulário.

Mwamba de pargo
Ingredientes:
• 1 kg de pargo;
• 10 cl de óleo de palma;
• 300 gr de abóbora;
• 250 gr de quiabo;
• 4 dentes de alho;
• 2 beringela;
• 2 cebolas;
• sal qb;
• jindungo;
Modo de preparar
Lave o peixe e o corte em postas. Tempere-o com
sal. Descasque as beringelas e corte em rodelas.
Coloque sobre um passador, polvilhe com sal
grosso e deixa descansar por 10 minutos. Depois
passe rapidamente por água e enxugue com papel
absorvente. Picar as cebolas e o alho. Leve ao fogo
com óleo de palma para alourar. Junte a abóbora
cortada aos cubinhos e as beringelas. Deixe estufar
em fogo brando. Adicione um pouco de água e
junte o peixe, o quiabo cortado aos bocados.
Rectifique o sal e tempere com jindungo a gosto.
Depois acrescente a água necessária para obter
um molho espesso e abundante. Deixe cozinhar o
peixe. Servir com arroz branco ou, de preferência,
com funge, como é da tradição angolana.
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Num estreito e sem grande utilidade quintal do velho
Cinema Nacional funciona, há pouco mais de seis anos,
uma pizzaria, que veio aumentar o leque da boa
restauração em Luanda. A lista de ofertas é vasta. Com
vários sabores baptizados com nomes africanos.

Capricciosa

Sabores bem italianos
com pronúncia africana
A pizza começou por ser comida de gente pobre, mas transpôs barreiras sociais,
internacionalizou-se, passou a ter também lugar em mesas abastadas. Em
Angola foi bem acolhida. A “Capricciosa”, em Luanda, é prova disso.

Localização
Rua do 1ºCongresso do MPLA, nº 24
Fundação 2010
Telefone 934 766 686/222 393 867
Marcações sim

Luciano Rocha
O espaço, durante décadas,
não teve utilidade, a não ser
para, em noites e tardes
quentes, os frequentadores
do “Nacional” se refrescarem
nos intervalos de espectáculos, pois a sala, autêntica
sauna, era arejada por ventoinhas de tecto.
Do local pouco mais se via
do que a pequena rua ao lado,
então empedrada, já na altura
mal iluminada. E parte da
que passa em frente, a do Primeiro Congresso do MPLA.
Na altura, apesar da placa toponímica referia outro nome,
era conhecida por “avenida
do hospital”. Onde estava a
“Casa Americana” que vendia
automóveis. Comprados,
principalmente, com o dinheiro do café. Eram os “espadas”, que ocupavam, em
muitos casos, em largura, as
artérias da pequena cidade.
E estacionavam à-vontade!
Agora, apenas é possível vêlos em filmes de Hollywood
sobre a época ou em Havana.
Já após a Independência Nacional, as instalações foram
adaptadas para acolher a Universidade Lusíada.
Se “engarrafamento de
trânsito” era algo desconhe-

cido - apenas a meio dos anos
de 1960 é que passou a haver
palidíssima ideia do que podia
ser - a palavra “pizza”, e então, apenas a associávamos
à “torre inclinada”. Mostrada
em textos e gravuras. A feita
de massa de farinha de trigo,
em forma circular, nem a
víamos nos filmes com Sophia Loren ou Marcello Mastroianni. Pelos vistos, mais
dados ao esparguete.

“ A pizza, cuja
origem
permanece dúbia,
mantém a base,
mas ganhou
roupagens novas,
como sucede,
com o nosso
súmate. ”
A pizza de comer chegounos, tanto quanto me lembro,
já depois da Independência
Nacional. Presumo, no recém-extinto “ Ri Alto”. Os
angolanos provaram-na, passaram a inclui-la nos hábitos
alimentícios. Comida em restaurantes da especialidade.
Igualmente em sentadas, piqueniques, à mesa de casa.
Compradas em espaços com
serviço de entregas ao domicílio. Também adquiridas

congeladas em supermercados. A origem da iguaria é
controversa. Há quem defenda
terem sido os fenícios a “inventá-la”. Outras fontes, referem os gregos. O certo é que
foram os italianos a popularizá-la e reivindicar louros.
De tal modo, que os de Nápoles
conseguiram que o governo
do país deles considerasse a
cidade “Região Demarcada”.
Outra certeza é a pizza ter
começado em zonas pobres.
Por requerer poucos ingredientes e baratos: massa de
farinha trigo, estendida à
mão, temperada com azeite
doce e ervas aromáticas.
Consoante as posses, os condimentos podem ser aumentados. Como acontece em
todas as latitudes. De que é
exemplo, o nosso súmate,
cujo molho original é água
morna ajindungada.
Após esta introdução, voltamos ao pequeno quintal,
do lado esquerdo da sala do
“Nacional”. Transformado
há cerca de sete anos em
mais uma pizzaria “Capricciosa” – já havia outra na
Maianga - que alarga o leque
de opções da boa restauração
da Baixa luandense.
Das 28 pizzas disponíveis,
a “Maquela do Zombo” (mozarela, fiambre, cebola, co-

gumelos) é a de maior saída,
logo seguida pela “Cabo Ledo”,
que além daqueles três primeiros ingredientes, leva tomate e ananás. A “Cabo Ledo”
(4.630 kwanzas) é a mais barata da lista de preços. No lado
oposto (7.500) está a “Parque
do Iona” . Que à massa junta,
além do queijo, camarão,
atum, alcaparras e cebola.
Na “Capricciosa”, as pizzas
tem tamanho único e dão, no
mínimo, para duas pessoas.
Da ementa de sobremesas,
quatro seguem a “regra dos
nomes”: “Quilombo dos
Dembos”, com banana e caramelo, “Tchitundo Hulo”, à
base de creme de avelã, e
“largo Dilolo”, com mozarela
e goiabada. O primeiro custa
4.630 kwanzas. Os outros,
4.920. Também há tarte de
maçã (1.600), mousse de chocolate e pudim de leite, ambos
a 1.450. Este “subcardápio”
peca por falta de fruta.
A lista de vinhos, todos
portugueses, limita-se a duas
marcas: Marquês de Borba
e Monte e Velho, em garrafas
de 7,5 e 37,5 centilitros. No
primeiro caso, os brancos
custam 5.800 e 3.950. Os
tintos, 7.550 e 4.950 kwanzas.
No segundo, os brancos,
4.150/ 3.050 e os tintos,
5.850/3.950 kwanzas.

Horário das 11h30 às 23h00
(sem dia de encerramento)
• Matabicho (não)
• Almoço a partir das 11h30
• Jantar a qualquer hora depois do almoço
Pizza mais pedida Parque do Iona
Lugares 50 pessoas
Espaço para fumadores (sim)
Carta de vinhos
Sim (portugueses)
Multicaixa
Sim
Televisão
Sim, sem som
Serviço
(

= fraco,

= regular,

= bom)

Qualidade da comida
(

= fraca,

= regular,

= boa)

Preço
(

= barato,

= médio,

= caro)
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Vista do campo de golf dos Mangais onde
decorre o campeonato que tem encerramento
previsto para o dia 9 de Dezembro altura da
realização da última fase

Angolano Cândido Lázaro vence sétima etapa

Golfistas regressam à Barra do Kwanza
A sétima etapa do campeonato de golfe Ordem de Mérito Mangais sorriu para um angolano, tal como aconteceu
na primeira, que foi conquistada por Adão de Sousa, esperando-se a mesma proeza na etapa que se avizinha
Armindo Pereira
A oitava etapa do campeonato de golfe, denominado
“Ordem de Mérito Mangais/BFA 2017” está agendada para o próximo dia 30
do corrente, no campo do
Mangais, Barra do Kwanza,
uma iniciativa do Mangais
Golf Club e da BS By Sport.
Na último final de semana,
o golfista angolano Cândido
Lázaro sagrou-se vencedor
da sétima etapa, ao totalizar
40 pontos, à frente de António
Kaschaka e Scott Whitmine,
com 39 e 36 pontos respectivamente. À semelhança do
que tem acontecido, aquele
recinto esgotou a capacidade
máxima do campo, recebendo 76 golfistas nacionais
e estrangeiros.
Na Segunda Categoria Net
ficaram classificados os sulcoreanos Won Jun Ho, em
primeiro lugar, e Park Su Mi,

em segundo, e Guido Brusco,
na terceira posição. O prémio
"Nearest the Pin" foi atribuído
ao japonês Mitsuhino Yashima, sendo atribuído o prémio de 1.º Gross a Lee Yu
Sang e o prémio Longest Drive ao americano Ayo Abe.
Aberto a todos os praticantes da modalidade, no
campeonato a ser disputado
em 11 Etapas até Dezembro
de 2017 destaca-se o italiano
Alessandro Perciante, na liderança, com 209 pontos,
na tabela classificativa. A
competição é disputada em
duas categorias: Hcps até 21
e Hcps 21,1 ou superior.
A classificação final do
campeonato será definida
pelos dez melhores resultados
de cada jogador, ficando assim apurados os vencedores
com melhor pontuação final
Net e Gross, em valores acumulados. O campeonato conta com os patrocínios do BFA,
Global Seguros, Pumangol,

Casais Angola, Mangais Golf
Resort e Refriango, através
das marcas Pura e Tigra.

O campeonato
conta com
os patrocínios
do BFA, Global
Seguros,
Pumangol,
Casais Angola,
Mangais Golf
Resort
e Refriango,
através das
marcas Pura
e Tigra.
Em Março último, o capitão do Clube de Golfe de
Luanda, Manuel Barros Pedro, sugeriu a criação de out ra s e st r utu ra s q u e s e
juntassem ao Ministério da
Juventude e Desportos no
sentido de atingir os objectivos preconizados para a
modalidade. Em declarações

à imprensa, o experiente
golfista afirmou que a expansão da modalidade não
depende apenas da existência
de campos, mas de um trabalho persistente em que todos se envolvam.
Na sua opinião, a modalidade não se expandiria apenas com a existência de mais
campos, mas com um trabalho aturado em que todos os
ministérios se envolvessem.
“ De qualquer maneira é possível começar com algumas
academias”, adiantou.
A instalação de Driving
Range na cidade e nas zonas
periféricas de Luanda levaria
o golfe para escolas, no entanto
é uma situação que passa por
um trabalho ininterrupto,
porque as pessoas não podem
andar em plena cidade com
os sacos de golfe às costas,
precisam de apoios com viaturas, bolas e outros meios.
O português Rui Baía,
vencedor da terceira prova

do certame, destacou na altura o nível dos golfistas angolanos, em cada jornada,
e defendeu o aumento de
praticantes como ponto de
partida para o aumento da
qualidade nos diferentes torneios disputados ao longo
do ano nos Mangais.
“Felizmente, já temos
muitos colegas angolanos a
praticar golfe de excelência.
Agora é levar a modalidade
ao alcance de mais pessoas.
A par de todos os outros, este
campeonato promove a prática do golfe em Angola. O
mais importante é o convívio
entre as pessoas. Mas, a divulgação também é importante. Para tal, contamos
com o apoio da comunicação
social”, argumentou Rui Baía.
A primeira prova, que se
disputou em Março, havia
sido vencida pelo angolano
Adão de Sousa, que ficou em
primeiro lugar na Primeira
Categoria Net, com 43 pontos,

ronda apadrinhada por Yara
Mosquito, promotora da Câmara do Comércio Angola Estados Unidos, apresentadora de televisão e Embaixadora da Boa Vontade da
UNICEF em Angola.
Coube ao norte-americano Robert Connolly vencer
a segunda jornada, ao totalizar 40 pontos na Primeira
Categoria Net. Rui Baía (português) venceu a terceira,
seguido pelo sul-coreano
Lee Yu Sang, que logrou 39
pontos na Primeira Categoria
Net, ao passo que o seu compatriota Mu Won Bae, triunfou na quinta etapa.
A sexta teve como vencedor o italiano Alessandro
Perciante, que antecedeu
Cândido Lázaro. Angola e
Coreia do Sul são os únicos
países que tiveram dois vencedores até o momento. A
última ronda foi apadrinhada
pala equipa Mangais Golf
Resort.
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Casamento
comunitário inédito
em Paróquia
de Viana
Um total de 28 casais disseram "sim", na passada quinta-feira, dia 8 de
Setembro de 2017, reafirmando o amor que cada um nutre pelo seu par,
diante do altar da Paróquia de São Paulo de Viana, numa cerimónia que
junto dois mil convidados, um facto considerado inédito. Segundo
algumas pesquisas feitas, esta cerimónia ultrapassou os casamentos
comunitários realizadas a nível de outras partes do mundo. As felicitações
vão para os casais e para os jovens pPadres, Queirós e Cláudio, que
acompanharam os casais nesta caminhada desde a evangelização,
recepção de processos, até a consumação das núpcias. A Paróquia
ofereceu um almoço aos casais, que contou com o apoio dos músicos Don
Manix e Ti Nato, que não deixaram os créditos em mãos alheias e
condimentaram a festa com a interpretação de vários números do seu
vasto repertório.

Contactos para publicação de casamentos, baptizados, aniversários e outras festas: 926 406 929 | 925 134 301 | 923 694 810 | 923 409 613
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TCHILAR

O “Jango” dos jovens angolanos
Tchilar é a designação de um programa juvenil da grelha de programação do canal 2
da Televisão Pública de Angola (TPA)
Vai para o ar de segunda a
sexta-feira, a partir das
18h00. É um talk-show recheado de novidades, dirigido pelos apresentadores
Benvindo Magalhães e Edvánia do Carmo, tratados carinhosamente pelos
telespectadores por Bevánia,
uma fusão do nome dos dois.
O programa dedica-se a
abordagem de temas directamente ligados à vida da
juventude. Com uma hora e
meia de duração, o programa,
além dos temas reservados
para os seus convidados analisarem, tem, igualmente,
uma agenda cultural onde,
a sexta-feira, divulga os principais eventos culturais a
acontecerem no fim-de-semana. Nesse espaço, são
anunciados, por exemplo,

as peças de teatro a serem
exibidas nas principais salas
de teatro e as festas mais badaladas da cidade.
Tchilar dedica-se, igualmente, à descoberta de jovens talentosos com
inclinação para ser cantor,
artista plástico, apresentador de televisão e muito
mais, que conseguem encontrar no programa a oportunidade para trabalhar na
área desejada.
O programa prima por um
ambiente não muito formal,
o que o torna mais arejarei.
As pessoas que acompanham
a partir do estúdio têm a possibilidade de dirigir perguntas
aos convidados. De igual
modo, os telespectadores
têm a possibilidade de interagir enviado mensagem

para um email, onde revelam
as suas opiniões.

Tchilar dedicase, igualmente, à
descoberta de
jovens talentosos
com inclinação
para ser cantor,
artista plástico,
apresentador de
televisão e muito
mais, que
conseguem
encontrar no
programa a
oportunidade
para trabalhar na
área desejada.
Se até há um tempo se dizia que não havia na grelha
de programação da TPA mais

programas virados para a juventude, actualmente já não
se pode dizer o mesmo.
O Tchilar é um dos programas surgidos para dar
resposta a essa inquietação.
Hoje, quando o relógio toca
18h00, os jovens já conseguem ligar a TV e ficar sentados no sofá de suas salas
para acompanharem um
programa cujo conteúdo
lhe toca directamente. Os
temas abordados no programa são de extrema rel e vâ n c i a e c o n s e g u e m
influenciar positivamente
a conduta dos jovens.
Os convidados, investidos
de conhecimentos sólidos,
partilham com a juventude
as formas mais correctas de
se resolver uma determinada
situação. Temas que não são

abordados em muitas famílias, por causa do tabu, são
abordados abertamente e
pedagogicamente no programa Tchilar, o que permite
aos jovens estarem mais informados sobre os mais variados assuntos da vida.
Uma particularidade do
programa que não passa despercebido, por causa do seu
valor na vida de qualquer
pessoa, independentemente
da faixa etária, é a sugestão
de leitura que acontece a sexta-feira. Nesse dia, Nguimba
Ngola, figura escolhida pela
produção do programa, para
passar a sugerir um livro
para os jovens lerem, propõe
sempre um livro aos jovens
para fazerem uma viagem
literária a fim de conhecerem
outras paragens.

O programa que
sugere leituras
aos jovens
Essa ideia do programa,
de sugerir regularmente
um livro aos jovens, é de
um valor incalculável, na
medida em que permite
a juventude fazer leituras
mais direccionadas. Temse dito que a juventude,
quando não acompanhada, chega a cometer muitos erros. Portanto, com
essa orientação, não há
como este segmento da
sociedade desviar-se, lendo livros cujo conteúdo
não o ajude muito na construção do seu carácter.
A leitura, como se sabe,
precisa de ser feita com
um certo acompanhamento. Não se pode sair por aí
a ler tudo. Por isso é que,
quando mais novo, os mais
velhos nos aconselhavam
a não ler o livro "São Cipriano", cuja autoria é erradamente atribuída ao
autor com o mesmo nome.
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Novelas

Filmes

Mais pequenos

Dérbi da Semana

1º de Agosto - Petro de Luanda

A Lenda de Tarzan
As Poderosas Magiespadas
As Poderosas Magiespadas
conta as aventuras de dois
irmãos guerreiros de aluguer
enquanto cumprem missões
e coleccionam Poderosas
Magiespadas.

NOVO MUNDO

Bonifácio conforta
Leopoldina
Diara desconfia de que Schultz tenha
sido assassinado. Nívea e Olinto demonstram interesse um pelo outro. Wolfgang implica com Hilda e Diara estranha.
Dom Pedro garante a Leopoldina que
Domitila não influenciará a vida dos dois.
Elvira anuncia a Leopoldina que fará
uma peça de teatro em sua homenagem.
Ferdinando aceita marcar a data do casamento com Greta. Joaquim e Anna
encontram o galeão. Domitila, Benedita
e Rosa instalam-se no Rio de Janeiro e
Leopoldina tem um mau pressentimento.
TV Globo
Todos os dias, 19h00

Domingo, 10 de Setembro - 10h00

Tarzan trocou a selva pela vida
civilizada e é agora conhecido
como John Clayton e casado
com Jane. Inesperadamente é
convidado a regressar ao Congo,
como emissário do Parlamento,
desconhecendo que está a ser
usado num plano de ganância
e vingança.!
TVC1
Domingo 17h20

Os Profissionais

Código Panda
Código Panda é o novo e
mais divertido concurso
onde crianças entre os 5 e os
7 anos são os protagonistas.
Três equipas formadas por
um pai ou mãe e duas
crianças, vão descobrir se
realmente se conhecem
assim tão bem como
pensam e se formam a mel.

As equipas do 1º de Agosto e do Petro de Luanda jogam
hoje, às 16h30, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, a
contar para a 24.ª jornada do Girabola 2017. Esta partida
opõe os dois maiores rivais do futebol angolano e principais
candidatos à conquista da competição nacional. Daí a grande
expectativa do jogo.

Domingo, 10 de Setembro 12h00

MARVEL INHUMANS

TPA1
16h30
Estádio 11 de Novembro

Séries

Radicalmente Pateta
PEGA PEGA
Doménico beija Antónia
Antónia irrita-se por ter beijado Júlio.
Madalena conta a Maria Pia que Dom é
seu filho. Pedrinho pede para Nelito
voltar a ser o seu mordomo. Sandra Helena faz uma promessa envolvendo os
dólares e visita Agnaldo. Malagueta leva
o chapéu de Maria Pia para casa, e Mónica
pega o acessório emprestado. Luísa
conta a Antónia que falou com Eric sobre
a investigação e diz que acredita no marido. Eric pede ajuda a Bebeth para melhorar o clima entre os empregados.
Doménico beija Antónia.
TV Globo
Todos os dias, 20 horas

Colectânea de alguns dos
melhores episódios de Mickey
Mouse, como Saída de
Emergência e Viagem ao
Interior do Donald.
Domingo, 10 de Setembro - 11h00

Um rico industrial texano contrata
um grupo de homens para resgatarem a sua bela mulher que
foi raptada por um bandoleiro
mexicano.
TVC2
Domingo, 17h10

O Cavaleiro das
Trevas Renasce

A FORÇA DO QUERER

Zeca brinca com Ruyzinho e
lembra-se da profecia
Irene ameaça Elvira, que consegue escapar, mas não reconhece a vilã. Rubinho
comenta com Sabiá que presenteará
Carine. Ritinha implora para que Zeca
não comente com Caio sobre o casamento dos dois. Silvana vai a uma roda
de jogo e Dita fica preocupada. Nonato
consegue um emprego para Ivana. Abel
teme a aproximação de Ritinha e Zeca.
Dedé chora ao descobrir que Bibi foi
presa. Zeca brinca com Ruyzinho e
passa mal ao lembrar-se da profecia
do índio. Ivana anuncia que mudará o
seu nome e Joyce desespera. Heleninha,
Junqueira, Eurico e Cibele descobrem
sobre o sequestro de Dantas e Yuri.
Joyce e Eugénio vêem Ivana a trabalhar
na bilheteria do teatro.
TV Globo
Todos os dias, 19h30

Chica Vampiro
Daisy é uma rapariga
comum que sonha
com uma carreira
de cantora de
comédia musical.
Ou quase comum!
Porque os seus
pais são vampiros.
Quando faz 17
anos, ela decide ficar
humana para viver ao lado
de seu amor, Max, o seu
vizinho e colega na escola.

O filme relata uma aventura épica, nunca antes contada, da
família real dos Inumanos e do enigmático rei Black Bolt, que
lidera esta família com uma voz tão poderosa que ao mínimo
sussurro pode causar a destruição de uma cidade.
Género: Ficção científica
Realizador: Roel Reine
Ano: 2017
Classificação etária: M/12
Actores: Anson Mount Serinda Swan Iwan Rheon Eme Ikwuakor
Isabelle Cornish Keng Leung Ellen Woglom
TVSéries
Sexta - Feira, 6 de Outubro - 21 horas

MASTERS OF SEX T4

Domingo, 10 de Setembro 16h30

Sábado - 30Set - 22h00

Passaram-se oito anos desde
que Batman desapareceu na
noite tornando-se, nesse momento, de herói a fugitivo. Mas
o aparecimento de um novo terrorista em Gotham City vai fazer
Bruce Wayne sair do seu exílio
auto-imposto.
TVC4
Domingo 16h30

Explorar com Babyhood

XXXXXXX

As primeiras canções do
bebé, Grupinho, Maya e
Yaya, tempo de dança, Que
dia maravilhoso, A
pequena Lola visita a
quinta, BabyTV Studios,
Tricky Tracks. Angelina
Bailarina
é uma pequena
estrela com o sonho
de se tornar bailarina.

Perante uma queda eminente, Masters e Johnson procuram
propósito num Mundo sem a presença um do outro e vão
tentar continuar a trabalhar, ao mesmo tempo que as vidas
pessoais de ambos começam a desabar à volta deles.
Género: Drama
Realizador: Michael Apted
Ano: 2016
Classificação etária: M/12
Actores: Michael Sheen Lizzy Caplan Caitlin Fitzgerald Teddy
Sears Nick D’Agosto

3 de Setembro - 10h00

TVSéries
Quarta - Feira, 27de Setembro - 8h10

16 ROTEIRO DE RUA
Estética Facial

Domingo
10 de Setembro de 2017

Espectáculo

Cinema

Estreias da semana

First kill:
Caça ao homem
Stand Up Comedy no Camões
O Auditório Pepetela, no Centro Cultural Português, no Distrito Urbano Da Ingombota, em
Luanda, é palco, na próxima quinta-feira, às
19h00, de mais uma edição do projecto Goz'Aqui.
Os amantes do humor podem ver mais um espectáculo no formato Stand Up Comedy.
Com o título “O Resultado... No Dia Seguinte”
o evento de humor conta com a apresentação
dos humoristas Richa, Dange, Renata Torres
e Arroz Doce.
A transmissão do programada “GozaTv” conta
com as presenças de Sizaltina Cutaia e Tito
Cambanje.

Centro cultural português
Quinta-feira- 19h00

Curso

Teatro na escola Alda Lara

Nosso Centro/Bairro do Gamek
Sexta-feira -9h00

Workshop de Bolos e Tortas de Vitrina
O Conde dos Bolos realiza, na segunda e terça-feira, entre 9h00 e às
15h00, no seu atelier localizado no Bairro dos Coqueiros, no distrito
Urbano da Ingombota, em Luanda, um seminário sobre bolos e tortas
de vitrina. O seminário, dirigido aos amantes da arte de confeitaria,
promove aulas com duração de seis horas por dia e os participantes
recebem diplomas de participação.
Bairro dos Coqueiros
Terça-feira 15h00

O Dia Seguinte

Centro Cultural Português
Quarta-feira, às 19h00

Sinopse
Will Beamon (Hayden Christensen), um homem de negócios bem
sucedido, descobre que Danny (Ty Shelton), o seu tranquilo ﬁlho,
está a ser vítima de “bullying” na escola e decide levá-lo para
uma viagem de caça que visa estreitar os laços entre pai e ﬁlho,
tal como o seu progenitor havia feito quando ele era jovem.
Durante a sua estadia nos bosques, pai e ﬁlho deparam com um
jovem criminoso ferido, Levi Barrett (Gethin Anthony), e apesar
dos esforços de Will para o proteger, Danny é raptado. A relação
entre pai e ﬁlho, bem como a relação entre o ﬁlho e o seu raptor,
são testadas ao limite, forçando todos os envolvidos a
adaptarem-se a circunstâncias extremas para sobreviverem.

Teatro

Um curso de estética facial é realizado sexta-feira, no interior do Nosso
Centro, localizado no Bairro Gamek, na Avenida 21 de Janeiro, em Luanda,
uma promoção da Luria Esteticista.
O curso, com duração de um mês e destinado a interessados a trabalhar
por conta própria, vai ensinar Anatomia da Pele, Cosmetologia, Limpeza
como Lazer, Tratamento de Acne e Obstrução dos Poros.

O Grupo teatral Nguindo Zeto exibe
na quarta-feira, às 19horas, no Centro
Cultural Português, em Luanda, a
peça “O Dia Seguinte”, que narra a
história de um jovem casal, com um
ﬁlho prestes a nascer, que não aguentando as diﬁculdades ﬁnanceiras
em que vive, decide suicidar-se. Já
mortos, são chamados a prestar
contas dos seus dias em vida, o que
os leva a reviver os seus momentos
mais importantes, desde os mais
optimistas e esperançados no futuro,
aos de desespero que os levam à
própria morte e à negação da vida
do ﬁlho.

Estreia - 15 de Setembro
Actores: J.K. Simmons e
Sullivan Stapleton
Ano: 2017
Argumento: Luc Besson
Género: Acção
Realizador: Steven Quale
Sinopse

O grupo teatral Amor àArte, Prémio Nacional de
Cultura e Artes, apresenta, hoje, às 20h00, no
auditório do Instituto Médio Politécnico Alda Lara,
no Distrito Urbano da Maianga, em Luanda, a peça
“Cuidado Com a Boca”. A obra, de autoria e
encenaçao
̃ de Marisa Júlio, retrata a vida de um
casal humilde do Bairro do Mbocoio (Bié), zona
cuja tradição e costumes falam mais alto do que
qualquer decisão. A peça, com a duração de 55
minutos, tem o elenco composto por nove actores:
Marisa Júlio, Jaime Cazeza, Danilson Novais,
Verónica Andreia, AndréManuel, Helena Pascoal,
Rosa Cecília, Ntima Rafaela e Xavier António..
Auditório Alda Lara
Dia 10 de Setembro

Momo omomm momo
omo omomm momo

Farra de Quintal
com Edmázia

Momomm momo ommmo momomom
omomm momo ommmo momomom omomm
momo ommmo momomom omomm momo
ommmo momomom omomm momo ommmo
momomom omomm momo ommmo momomom omommomom omomm momo ommmo
momomom omomm momo ommmo momomom omomm momo ommmo momomom
omomm momo ommmo momomom

Edmázia é o destaque de mais um
concerto integrado no projecto
Farra de Quintal a ser realizado no
próximo sábado, às 21h00, no quintal da Liga Africana, em Luanda.
Além da intérprete dos êxitos “Alma
nua”, “Herói” e “Amor Yame”, cantam
Karina Santos, Dj Sottão, O Trio,
Scró Q Kuia e Mário Vaz. Animam
a farra de quintal, uma produção
do Dj João Lopes, os também Dj’s
Manucho Cola, Marcelo Rodas e
Celson Freitas.

Local local local,
Local local local,
Dia, XX de Julho, 00h00

Liga Africana
Sábado - 21h00

Auditório Manuel Rui
Sexta-feira - 20h00

Projecto “Yakalakaya”

O Auditório Manuel Rui, da Casa das Artes,
em Talatona, acolhe às 20h00 de sexta-feira,
o espectáculo de dança “Yakalakaya”, iniciativa
cultural com objectivo de aceder à herança
literária, à tradição oral, às musicas, danças
e lutas tradicionais angolanas. Ya kala ya Grito de liberdade exalta a grandeza dos espíritos e inspira a alma.

It
Estreia - 15 de Setembro
Actores: : Bill Skarsgård,
Jaeden Lieberhe, Jeremy Ray
Taylor, Sophia Lillis, Finn
Wolfhard, Wyatt Oleff e
Nicholas Hamilton
Ano: 2017
Argumento: Chase Palmer e
Cary Fukunaga
Género: Terror
Realizador: Andy Muschietti
Sinopse
O novo ﬁlme de terror da New Line Cinema, IT, realizado por
Andy Muschietti (“Mama”), é baseado no popular romance com o mesmo nome - de Stephen King, que tem aterrorizado
leitores durante décadas.
Após o desaparecimento misterioso de algumas crianças na
cidade de Derry, no Maine, um grupo de pré-adolescentes é
confrontado com os seus maiores medos quando inicia um
confronto com o maquiavélico palhaço Pennywise, cujo
historial de crimes e violência tem origem há séculos.

Blade Runner
2049
Estreia - 6 de Outubro
Actores: Harrison Ford, Ryan
Gosling, Ana de Armas e Robin
Wright
Ano: 2017
Argumento: Hampton
Fancher e Michael Green
Género: Ficção cientíﬁca e
Thriller
Realizador: Denis Villeneuve
Sinopse
Trinta anos após os eventos do primeiro ﬁlme, K, um novo
“blade runner”, oﬁcial do LAPD (Ryan Gosling), desvenda um
segredo há muito enterrado que pode potencialmente
mergulhar no caos o que resta da sociedade.
A descoberta de K leva-o numa missão para localizar Rick
Deckard (Harrison Ford), um antigo “blade runner” do LAPD,
desaparecido há 30 anos.

