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CRISTIANO MANGOVO

Vencedor do Prémio de Pintura da XIV edição do ENSARTE, Cristiano Mangovo não pára.  A reportagem do Jornal de Angola
encontrou-no no atelier na véspera de partir para uma agenda intensa de compromissos na Europa. O artista partilhou
connosco o seu processo de criação e revelou a expressão da sua obra: “É um pouco sobre África, de como precisamos

libertar a verdade”, disse o artista que se libertou do mestre e está agora entregue à bonança 
e aos espinhos da sorte da sua pincelada. 

Entregue à sorte 
da sua pincelada

Domingo, 13 de Maio de 2018
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Nascente do rio Luena
A nascente do rio Luena é uma das principais atracções turísticas daquela cidade.
Diariamente, os habitantes da cidade frequentam o local para se deleitarem com as
águas do rio Luena, com mergulhos e piqueniques. Está localizado a sul da capital
da província do Moxico. A cidade do Luena (Moxico) é uma das maiores potências
em recursos hídricos do país por estar localizada entre os rios Luena e Lumeji. Luena
(às vezes escrito Lwena), conhecida como Vila Luso durante o período colonial, é a
capital da província do Moxico, em Angola.

Manuel Bango
Professor e gestor de recursos humanos, Manuel
Bango ou simplesmente Bango, nasceu no bairro
da Maianga, em Luanda, no dia 13 de Maio. Dono
de uma oratória invejável, Manuel Bango, é um in-
divíduo com grande intervenção no seio da comu-
nidade juvenil da Igreja Católica. Por está via,
encontra-se a escrever uma obra que retrata o as-
sociativismo católico em Angola. 

Horóscopo Angola

Fazem anos esta semana

Saiba

Álvaro Macieira
Álvaro Macieira é jornalista, escritor e pintor. Nasceu
a 13 de Maio de 1958, em Sanza- Pombo, província
do Uíge. Esteve durante oito anos nas Forças Amadas
de Libertação de Angola (FAPLA), onde se especializou
em Comunicações. A sua faceta de pintor foi revelada
em 1998.

Margareth do Rosário
Margareth do Rosário nasceu no dia 14 de Maio.
Cantora e apresentadora da Televisão Pública de
Angola (TPA), tem no mercado três discos, “Love 1
(2001)”, “Amor Profundo (2003)” e “Em Nova Di-
mensão”, lançado em 2008. Notabilizou-se no grupo
feminino “Melomanias”, depois de um longo período
a imitar cantoras estrangeiras, como Whitney
Houston, Suzana Lubrano, Dina Medina, Roberta
Miranda e Marisa de Rosário. 

Vigas da Purificação
Vigas da Purificação integra o grupo de fotógrafos
da Edições Novembro, principalmente do Jornal
de Angola. Nasceu no dia 14 de Maio e destaca-se
por ser um dos repórteres de imagens que, com o
seu talento e brio, divulga aos nossos leitores os
principais factos noticiosos do país.

CARNEIRO de 21/03 a 20/04
São dias de mais ansiedade e impaciência. De mais tensão,
turbulências, imprevistos e muitas mudanças nos planos.
Não jogue expectativas em cima dos outros e cuidado com
a forma como diz as coisas. Uma briga pode levar a uma
ruptura. 

TOURO  de 21/04 a 20/05
São dias importantes para o trabalho, taurino, com mais
foco e visibilidade. Mas o excesso de possibilidades pode
trazer certa ansiedade. Podem ser dias mais nebulosos em
termos de resultados. Você precisa de tomar cuidado para
não acabar por se desvalorizar. 

GÉMEOS  de 21/05 a 20/06
Dias intensos. Situações que chegam ao seu extremo.
Sonhos que demoram para se realizar. Mas pense que
isso também pode ser um teste de paciência para você
ter mais certeza sobre onde deseja chegar, sobre o que
importa para valer. 

CARANGUEJO de 21/06 a 21/07
Você pode viver momentos agradáveis ao longo da semana,
especialmente na companhia de pessoas queridas. Mas
pode ficar ansioso demais e precisa de ser paciente com o
tempo dos outros. Dias intensos em termos de vida afectiva
e sexual. Cuidado com todo o tipo de excesso e de exagero.  

LEÃO  de 22/07 a 22/08
Semana intensa, leonino.  Tem novidades importantes
e muitos acontecimentos. Você pode ter uma boa notícia
de trabalho, um encontro afectivo e alguma decisão ou
definição importantes de vida. Cuidado com os excessos.
Cuidado para não criar expectativas exageradas. Talvez
você  se decepcione com algum amigo. 

VIRGEM  de 23/08 a 22/09
É uma boa semana para organizar a rotina. Tente diminuir
o ritmo, até os dias podem ser mais tensos. Cuide da
saúde, resolva as pendências, corte o que não te faz bem,
elimine o que não serve mais. Uma boa semana para
iniciar uma dieta, por exemplo, para mudar alguma coisa
na rotina e buscar mais qualidade de vida.

BALANÇA  de 23/09 a 22/10
Pode ser uma semana mais dispersa, muita coisa para
fazer e pensar mas muita distracção. Pode ser um bom
momento para fechar uma viagem, ou mesmo viajar
agora, mas cuidado com os gastos que vai ter. Tente di-
vertir-se, fazer coisas que gosta e relaxar a mente, porque
você pode perder energia com mais facilidade.

ESCORPIÃO  de 23/10 a 21/11
Uma boa semana para organizar a casa e cuidar dos assuntos
pessoais e familiares. Foco na vida pessoal. Organize-se
melhor. São dias emocionalmente mais intensos, de fortes
emoções. Ë importante ter certeza de que está a cuidar
bem da sua saúde. Afectiva e sexualmente é um momento
importante e intenso. Mas cuidado com as ilusões.

SAGITÁRIO de 22/11 a 21/12
Uma semana para se ter cuidado extra com excessos que
possam afectar a sua saúde. O exagero também pode atra-
palhar na comunicação, que até flui bem, mas pede ob-
jectividade. Uma semana para planejar viagens, estudos,
coisas de trabalho ou de amor. Mas são dias mais para ficar
pensando do que para decidir de facto.

CAPRICÓRNIO  de 22/12 a 20/01
É uma boa semana para organizar papéis, documentos e
dinheiro. Foco nas coisas mais objectivas, no que precisa de
ser feito, nas coisas mais importantes. Aproveite para eliminar
os excessos. Vale doar roupa que não serve mais, jogar papéis
fora, começar um regime para eliminar os quilos a mais. 

AQUÁRIO de 21/01 a 19/02
Uma semana inteira para você cuidar mais de você mesmo.
É importante cuidar do corpo, da alma e da mente. É fun-
damental observar os seus sentimentos, avaliar o que
precisa de mudar na sua vida, e dar um passo nessa
direcção. Cuidado com as decisões e acções por impulso.
Cuidado para não se machucar por distracção.

PEIXES  de 20/02 a 20/03
Dias mais introspectivos. Para olhar mais para dentro, cuidar
das emoções. Cuidado com a sua vida financeira. Não faça
dívidas, não gaste demais. Cuidado para não perder o foco
com as coisas de família. Aproveite esses dias para pensar
nos padrões que mais deseja mudar e pense no que pode
fazer para que isso efectivamente aconteça. 

Editor-Chefe António Cruz
Editor Isaquiel Cori
Subeditores Edna Cauxeiro e Ferraz Neto
Edição de Arte Sócrates Simóns, Raúl
Geremias, Henrique Faztudo e A. Quipuna
Textos R. Silva, M. Albano, A. Santos, J. Bule,
F. Curihingana e L. Kanyanga 
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Esquimós

Pentagrama

Os esquimós vivem no Árctico,
uma das regiões mais frias da
Terra. As teorias mais propagadas
afirmam que o seu assentamen-
to nas regiões mais frias do pla-
neta se deve ao rechaço de que
foram objecto por parte dos ín-
dios americanos há 12 mil anos,
quando chegaram ao Alaska,
vindos do nordeste da Ásia e
através do Estreito de Bering.
Hoje, os esquimós não formam
nem pertencem alguma nação.
Trata-se de um povo solidário,
acolhedor e muito pacífico.
São nómadas por natureza. A
sua civilização baseia-se na
família, patriarcal e poligâmica,
na qual o homem tem mais
mulheres à medida em que
possuir mais riquezas. As crian-
ças são muito importantes
para os esquimós porque, de
acordo com suas crenças, os
pequenos são reencarnações
dos seus antepassados.

O Pentagrama possui várias de-
finições esotéricas. De uma ma-
neira simplificada, o termo
Pentagrama serve para identificar
uma estrela desenhada com
cinco rectas contendo cinco pon-
tas, uma palavra com cinco sílabas
ou as linhas paralelas que formam
a partitura de uma música. Tudo
isso é significado directo e em-
prego simples para o termo Pen-
tagrama. Porém, os esotéricos
reconhecem uma série de signi-
ficações no símbolo.

Alessandro Volta

Nascido na cidade pitoresca de
Como, na Itália, quando pequeno,
Alessandro Volta só conseguiu
falar aos quatro anos, fazendo
com que os seus pais e membros
da nobreza local achassem que
ele tivesse retardamento mental.
Após a morte do seu pai, o seu
tio decidiu enviá-lo para que
fosse educado pelos jesuítas.
Então, Volta estudou Filosofia,
Retórica e demonstrou atenção
especial para a poesia. Girolamo
Bonesi, um dos seus professores,
tentou fazer a sua cabeça para
que seguisse o caminho religioso,
mas Volta manteve os seus in-
teresses iniciais em Filosofia e
acabou por recusar. Nessa época,
ele começa a demonstrar um
profundo interesse pelo estudo
de Electricidade e cria a pilha.
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Curta-metragem sobre um dos passistas mais afamados do país 
precisa de ser apresentada a um público mais vasto

Roque Silva

Quando, em 2011,o produtor
Chico Júnior Gonçalves co-
meçou a gravar o documen-
tário sobre a vida e obra de
Mateus Pelé do Zangado, os
familiares, amigos e segui-
dores deste pensaram que
em pouco tempo o trabalho
estaria concluído. 

O passista pensou o mes-
mo após ver todo o material
de apoio à filmagem à sua
volta e ouvir o clique das câ-
maras. Estava dado o passo
certo para o início do processo
para imortalizar Mateus Pelé
do Zangado, aquele que em
vida foi um dos melhores
passistas do país e que se
notabilizou sobretudo nas
farras de quintal desde os
anos 50 até à data da sua
morte, em 2012. O processo
de filmagem que estava para
ser curto foi interrompido
pela morte da personagem
principal em Fevereiro da-
quele ano, aos 78 anos. As
gravações voltariam a ar-
rancar meses depois, em rit-
mo lento e arrastado.

Hoje é um dado adquirido:
“Mateus Pelé - A Lenda”, é
assim que se chama o do-
cumentário, estreou-se fi-
nalmente este ano, no mês
da sua morte, no programa
“Cine Nosso” da TV Zimbo.

Se a produção do docu-
mentário já é um facto que
vai contribuir para a eter-
nização dos feitos do passista
afamado, não é menos  ver-
dade que, infelizmente, falta
patrocínios para a sua di-

vulgação mais ampla.
O realizador Chico Júnior

Gonçalves quer editar o filme
em DVD com vista a apre-
sentá-lo oficialmente e assim
cumprir o último desejo de
Mateus Pelé do Zangado. Mais
concretamente, a intenção é
fazer a sua apresentação oficial
numa cerimónia no Centro
Recreativo e Cultural Kilamba,
espaço onde Mateus Pelé do
Zangado esbanjou charme e
espalhou o seu perfume. “O
desejo de Mateus Pelé do
Zangado sempre foi reunir
a família consanguínea e os
amigos, sobretudo os do dis-
trito urbano do Rangel, para
uma tarde de nostalgia, onde
além de verem o documen-
tário poderão trocar impres-
sões sobre a sua humilde
contribuição em várias áreas,
com destaque para a política,
cultura e o desporto”, diz o
também argumentista Chico
Júnior Gonçalves.

Figuras e revelações
O curta-metragem reúne
um conjunto de reportagens
em centros recreativos e cul-
turais, que ainda resistem

ao tempo, mostra o surgi-
mento das luxuosas espla-
nadas por onde Mateus Pelé
exercitou o seu pé de dança
e testemunhos de familiares
e amigos, com quem o pas-
sista dividiu os tempos de
lazer no Zangado, zona do
distrito urbano do Rangel.

Surgem também no do-
cumentário artistas de alguns
dos conjuntos que animavam
as farras, a igualmente len-
dária Joana Pernambuco,
companheira e par de dança
de Mateus Pelé, e Afonso
Quintas, na qualidade de
produtor de projectos e apre-
sentador de programas ra-
diofónicos de promoção da
música dos anos 50, 60 e 70.

“Mateus Pelé - A Lenda”,
que  tem 40 minutos de du-
ração, traz revelações do
próprio Mateus Pelé do Zan-
gado sobre as suas outras
valências. Fica-se a saber
que teve um notável envol-
vimento com a política e foi
jogador de futebol, modali-
dade em que era um craque:
nos rectângulos onde jogou,
notabilizou-se pela forma
singular como tratava a bola

e ultrapassava os defensores
directos, motivo pelo qual,
aliás, lhe foi atribuído o nome
Pelé, em alusão a quem, claro
está, todos sabem.

Mateus Pelé já tinha sido
homenageado no filme “Os
Emplastros” (2009), de Al-
berto Botelho, pelo contri-
buto que deu à música e à
cultura angolana. 

Mateus Jorge António, de
seu nome de registo e BI, que
viria a ser carinhosa e po-
pularmente conhecido por
Mateus Pelé do Zangado,
nasceu aos 25 de Março de
1933. Gerado por Jorge Ma-
teus e Juliana António, deixou
11 filhos.

Quem é o realizador?
Francisco Júnior Gonçalves,
o realizador, natural do Bié,
trabalha na TPA há mais de
20 anos. Começou como re-
dactor, depois foi operador
de câmara e actualmente é
realizador.   

Repórter de guerra nos
anos 90, é licenciado em Ci-
nema e TV (Ciências da Co-
municação). É ainda fotógrafo,
realizador, produtor inde-

pendente e pesquisador. Chico
Júnior Gonçalves tem cinco
documentários na sua obra
filmográfica, incluindo “Ma-
teus Pelé - A Lenda”. Trata-
se  de  “Quem  Somos” ,
“Culturas Vivas” (exibido em
quatro festivais de cinema
internacional), “Raízes do
Carnaval de Luanda” e “O
Início do Fim”, sobre as ne-
gociações dos acordos de paz
entre as forças governamen-
tais e da UNITA.

É membro do Sindicato
dos Jornalistas Angolanos,
do Instituto Angolano de
Cinema e Audiovisual e Mul-
timédia (IACAM) e da As-
sociação dos Profissionais
de Cinema e Multimédia
(Aprocima). Participou em
quatro exposições fotográ-
ficas individuais e uma co-
lectiva, com destaque para
“O Modus Vivendi dos Khoi-
san (camussequeles)” e “O
Côncavo e o Convexo em
Nairobi”.

Foi distinguido com o 2º
troféu da primeira edição
do Besa Foto e a Menção
Honrosa do mesmo concur-
so em 2012.

O desejo 
de Mateus Pelé

sempre foi reunir
a família 

e os amigos  
para uma tarde
de nostalgia,
onde além 
de verem 

o documentário
podem trocar

impressões sobre
a sua humilde
contribuição
para a política,

cultura 
e o desporto

Faltam apoios para a divulgação

“Mateus Pelé - A Lenda”
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É uma das poucas mulheres com cargo de direcção num órgão de comunicação social. Sem favores, apenas com a
competência. Aconselha os jovens a optarem pelo jornalismo escrito, “porque é uma escola.” Tem memória dos
períodos mais difíceis da profissão em Angola, que se confundem com a guerra. Menciona alguns deles: “No troço
Santa Clara-Ondjiva, uma viatura carregada de açúcar foi atacada e os ocupantes foram queimados no açúcar.
Tenho ainda a recordação de quando libertaram a Jamba, no aeroporto não fomos admitidos a viajar por sermos

mulheres. Isto marcou-me muito.”

Tem boas recordações de
quando começou na Huíla?
Naquela altura, na Huíla,
não se escrevia para sair no
jornal, mas somente para
aprender as técnicas de re-
dacção. As experiências pro-
priamente ditas começaram
quando me transferi para a
província do Cunene. Mas é
como tudo,   tenho recorda-
ções boas e outras péssimas.
Péssimas porque, devido à
situação do conflito armado,
nas  reportagens, víamos
coisas difíceis e já se falava
que o jornalista é tropa. Isso
ficou-me na memória.

Qual é a experiência mais
difícil que viveu na profissão?
Lembro-me de um incidente
que ocorreu no troço Santa
Clara-Ondjiva, onde uma
viatura carregada de açúcar
foi atacada e os ocupantes
foram queimados no açúcar.

Arão Martins | Lubango

Pode resumir para nós a sua
trajectória profissional?
O jornalismo é um sonho
que começou no estágio que
realizei na delegação da Edi-
ções Novembro na Huíla. Na
altura, o delegado local era
o nosso famoso dirigente Mi-
guel Filipe, em memória.
Fazia trabalhos para ganhar
conhecimento das técnicas
de jornalismo. Mais tarde
houve a necessidade de me
mudar para a província do
Cunene, isto em 1998.  

Qual foi o motivo da sua
mudança para a Angop?
Em 1999, apareceu uma
oportunidade de emprego
na Angop. Por causa da rotura
de quadros da Angop, havia
vagas por preencher. Fui e
acabei por ficar até hoje.

Esta imagem, até hoje, não
consigo esquecer. Tenho ain-
da outra recordação, de
quando libertaram a Jamba.
No aeroporto, não fomos ad-
mitidos a viajar por sermos
mulheres. Isto também mar-
cou-me muito.

Aconselharia as jovens a
enveredarem pela imprensa
escrita?
Aconselho, porque o jorna-
lismo escrito é uma escola.

Quanto mais se escreve,
mais se cultiva o interesse
de investigar. No meu caso
particular, gosto de fazer re-
portagens de investigação,
sobretudo dos hábitos e cos-
tumes dos povos da provín-
cia do Cunene.
A província do Cunene tem
uma diversidade cultural enor-
me. Por que não falar daquele
povo?  Da tradição do efiko,
para mostrar ao mundo o bom
que há no Cunene, na região
sul de Angola. Com o jorna-
lismo escrito, é possível fazer
descobertas inéditas.

Podemos considerar a
província do Cunene ainda
virgem e por desbravar pelo
jornalismo?
A província do Cunene po-
de, realmente, ser consi-
derada virgem, porque tem
ainda muitos aspectos por
explorar, de modo a levá-

los ao conhecimento do pú-
blico. O Cunene é uma pro-
víncia que necessita de ser
desbravada mesmo em ter-
mos jornalísticos. 
Temos poucos jornalistas. E
a escassez de meios rolantes
e equipamentos também li-
mitam-nos. Só com o inte-
resse dos jovens e a posse de
meios técnicos e rolantes,
poderemos desbravar aquilo
que é o Cunene.

Há quem diga que fazer
jornalismo no Cunene é
complicado. Concorda com
isso?
Fazer jornalismo em qual-
quer parte do país é um pou-
co complicado. Reconheço
que as pessoas ainda têm
um mito daquilo que é a pro-
víncia do Cunene. Isso é co-
mo tudo. Para quem segue
todos os parâmetros de re-
dacção de uma notícia, tudo

fica mais fácil.
Aliás, terminámos recente-
mente a formação sobre “Re-
portagem Jornalística”,
decorrida na cidade do Lu-
bango, que congregou os jor-
nalistas das províncias do
Cunene, Namibe e Huíla. No
encerramento, o ministro
da Comunicação Social, João
Melo, referiu o exemplo de
uma panela de pressão e co-
mo destapá-la. 
O jornalista deve saber, no
seu dia-a-dia, como destapar
a panela de pressão, para
não ferir sensibilidades. Mui-
tas vezes queremos ser os
especialistas de investigação
ou polícias. Mas se quisermos
fazer o nosso trabalho com
profissionalismo, com inte-
ligência e deontologia pro-
fissional, não é aquilo que
as pessoas dizem que fazer
jornalismo no Cunene é um
bicho-de-sete-cabeças.

“Tenho
recordações

boas e péssimas.
Devido ao

conflito armado,
nas  reportagens,
víamos coisas
difíceis. Falava-

se que o
jornalista é

tropa”

FABIANA HITALUKUA, CHEFE DE REDACÇÃO DA ANGOP NO CUNENE

“O jornalismo escrito é uma escola”
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O jornalismo de ontem e de
hoje, há comparação possí-
vel?
Os avanços estão à vista de
todos. É só recuarmos um
pouco. Naquela altura, para
“caçar” uma notícia era di-
fícil. As fontes também não
eram abertas. Hoje, com as
novas tecnologias, com as
fontes mais abertas, há muita
evolução e a diferença é in-
comparável. Sentia, quando
ingressei nos quadros da An-
gop, que não havia o retorno
dos meus trabalhos. Enviá-
vamos as nossas notícias e
não sabíamos se a notícia
estava no ar ou não. Hoje, a
realidade é completamente
diferente. Em função das
tecnologias de informação,
depois de expedir o material,
minutos depois consegues
ver o resultado ou o produto
final da tua matéria, o que
nos incentiva a buscar cada
vez mais assuntos de inte-
resse público.

Concorda que há poucas
mulheres a enveredar pelo
jornalismo escrito?
Quando entrei no jornalismo,
e na Angop sobretudo, havia
um dilema, com as pessoas
a dizerem que na Angop o
jornalismo é invisível e es-
tá-se mais atrás da cadeira.
Reconheço que as jovens es-
colhem outros órgãos em de-
trimento da imprensa escrita.
A nível das agências inter-
nacionais, os bons profis-
sionais são aqueles que fazem
o jornalismo escrito. Actual-
mente, na nossa realidade,
a maioria das jovens quando
tencionam ingressar no jor-
nalismo pensam logo em tra-
ba lha r  n a  rád i o  ou  n a
televisão. Mas para mim o
jornalismo está na escrita,
porque tudo que se lê e se
fala é preciso escrever. Aliás,
para ser bom locutor ou apre-
sentador de televisão, é pre-
ciso ler e escrever bem para
que o trabalho seja de qua-
lidade. Eu amo a escrita. Hoje
em dia, a maioria dos colegas,
sem retirar o seu mérito, bus-
cam o suporte do jornalismo
escrito para fazer as suas pe-
ças. Temos verificado isso,
o que nos dá muito valor.

O que dizer do plágio no
jornalismo?
É uma prática preocupante.

Alias, o plágio é muito preo-
cupante. O jornalista que
assim procede não se supera.
Um jornalista que está ha-
bituado a fazer plágio, digo
sempre que é apenas um
imitador ou copiador e no
jornalismo o copiador não
vai a lado algum, fica sempre
a reboque de alguém. É pre-
ciso interligar a inteligência
para exprimir aquilo que
testemunhamos e ouvimos
para uma boa reportagem
ou notícia jornalística. Na
qualidade de chefe de re-
dacção, é algo que tenho
combatido, já que tenho a
felicidade de corrigir, o que
me dá a facilidade de pes-
quisar sempre.

Há quanto tempo exerce a
função de chefe de redacção
na Angop-Cunene?
Exerço esta função desde
2006. Encontrei a Angop-
Cunene praticamente virgem
e mesmo não sendo expert
na matéria, na altura, consegui
dar o meu humilde contributo
na instrução de alguns colegas,
que hoje, verdade seja dita,
cresceram e estão a dar um
contributo valioso na profis-
são. Basta dizer que estivemos
durante três dias na cidade
do Lubango e a Angop não
parou. É uma satisfação, quan-
do conseguimos transmitir
os nossos conhecimentos aos
colegas e eles correspondem
pela positiva.

Ainda falando de plágio.
Tem exemplos concretos?
Tenho notado em várias ma-
térias jornalísticas de alguns
profissionais que efectuam
o “copy and past” em peças
jornalísticas, utilizando ma-
térias da Angop sem citação.
Na rádio, televisão e até no
jornal verificamos isso.  Mas
é a dinâmica da vida. Temos
bons jornalistas nos órgãos
e outros nem por isso.

Quanto à abertura das
fontes. Algo a comentar?
A abertura das fontes regista
melhorias significativas. Já
tivemos períodos difíceis,
em que as fontes tinham re-
ceio de passar a informação.
O jornalista deve saber cativar
as suas fontes. Então, com
um bom trabalho, conse-
guimos cativar as fontes de
informação.

Qual tem sido a sua
experiência pessoal?
Não digo que tenho dificul-
dades com as fontes, sobre-
tudo,  fontes  l igadas  ao
aparelho governativo no Cu-
nene, porque conhecem
aquilo que é o trabalho da
Angop. Não temos essa gran-
de dificuldade de acessar
fontes pessoais, o que já não
acontece com as fontes do-
cumentais.

Alguma das reportagens que
fez marcou definitivamente
a sua memória? 
Há uma reportagem que mar-
cou-me muito. Foi feita no
município do Curoca, que
dista 333 quilómetros da ci-
dade de Ondjiva. Na altura,
o acesso era difícil. Muitos
dos que conhecem a provín-
cia do Cunene limitam-se
apenas a Ondjiva por causa
da estrada. Quando fui ao
Curoca, era preciso ter bons
pneus e essa reportagem
marcou-me bastante, e no
bom sentido, porque con-
seguimos colher a novidade
do povo local, os muvaka-
honas. Tenho uma reporta-
gem onde falámos de vários
aspectos, partindo da ma-
ternidade, dos clãs e termi-
nando naquilo que são os
ritos, hábitos e costumes em
termos de casamentos, óbitos,
corte de cabelo, circunci-
são… É uma reportagem que
ficou na minha memória.

Os três dias de formação em
matéria de “Reportagem Jor-
nalística”, decorrida no Lu-
bango, foram proveitosos?
Na nossa profissão, a forma-
ção é sempre bem-vinda,
em qualquer  formação
aprendemos algo novo. O
professor Adérito Quizunda
disse que a reportagem nem
sempre tem fim. É algo novo
para mim, porque muitas

vezes vamos a uma repor-
tagem e pensamos que tudo
já foi dito, quando na verdade
não.  É algo que me marcou
muito, porque, muitas vezes,
contamos histórias e fecha-
mos. Dou os parabéns ao Mi-
nistério da Comunicação
Social pela aposta na for-
mação dos profissionais, no
sentido de melhoramos cada
vez mais os nossos trabalhos.  

É fácil conciliar a profissão
com a responsabilidade
familiar?
É um pouco complicado. Sou
mãe e trabalhadora na co-
municação social. Com o car-
go que exerço, de chefe de
redacção, às vezes, fica mes-
mo um pouco complicado.
Todos os dias, temos a reunião
editorial e a distribuição dos
jornalistas na agenda. Além
de fazer correcção, faço tam-
bém reportagens. Antes, era
mais difícil porque tinha de
ir à escola. Mas agora já con-
sigo gerir o espaço e a partir
das 18h00 procuro estar ao
lado da família. Agradeço
também por os filhos já sa-
berem da profissão da mãe.
Agradeço também porque
sempre tive o apoio da família
e do esposo em especial. Isso
é como tudo. No princípio,
o esposo estava céptico. Mas
agora aceita e respeita a mi-
nha profissão, que exige sa-
crifício. Há homens que têm
preconceito a respeito de ca-
sar com uma jornalista. Gra-
ças a  Deus conto com a
compreensão do esposo.

Qual é o procedimento que
segue para corrigir os textos
dos colegas jornalistas?
A correcção de textos muitas
vezes dá dor de cabeça. Mas
conseguimos conciliar na

redacção. Não sou autori-
tária e na correcção dos tex-
tos primo pela dualidade.
Gosto de corrigir com a pre-
sença do jornalista, para
esclarecer dúvidas. Faço o
mesmo ao telefone, quando
há necessidade.
Quando há alguma dúvida,
procuro clarificar o texto sem
fugir da lógica ou essência
da notícia.

O que gostaria de ver
melhorado na classe?
Ver melhoradas as condições
sociais dos próprios jorna-
listas. Vemos que os jorna-
listas muitas vezes ficam na
condição de pedintes. O mi-
nistro disse que neste mo-
mento está a ser feito um
estudo de melhoramento da
condição social dos profis-
sionais, com a criação do
qualificador. É uma boa nova
para nós. O jornalista não
pode depender das gracinhas,
tem de ser independente e
ter as condições próprias
criadas, não só de trabalho
mas também sociais.
Precisamos de maior digni-
dade. O que se nota é o  jor-
nalista ser levado em conta
no momento da cobertura ou
reportagem. Mas depois da
reportagem esquecem-se do
jornalista. É preciso saber que
depois da colheita dos dados
o jornalista vai matutinar a
cabeça na redacção para
transmitir o que se disse.

Tem boas recordações dos
colegas tanto na Huíla como
no Cunene?
Na Huíla, tenho referências
positivas do antigo delegado
da Edições Novembro, Miguel
Filipe. Foi a pessoa que me
deu as primeiras noções de
jornalismo. No Cunene, tenho

boas referências do jornalista
João Luhaco, que sempre de-
monstrou o espírito de ajudar
o próximo. Foi ele que me
recebeu no Cunene e serei
sempre grata pelos ensina-
mentos e ajuda prestada na
área do jornalismo. Também
trabalhei com o antigo de-
legado Pedro. Tenho também
boas referencias do falecido
Domingos José, da Rádio Cu-
nene, e do João Damba, da
Angop-Luanda.

Lembro-me que quando en-
trei na profissão não havia
computadores. Enviávamos
os trabalhos por telex. Hoje,
estamos com a internet. É
um passo grande. Antes, as
condições de trabalho não
eram salutares. Aliás, a pro-
víncia do Cunene estava des-
t ru ída  e  começámos  a
trabalhar em situações difí-
ceis. O local que acolhia todos
os jornalistas dos diversos
órgãos na província estava
praticamente em escombros.
Era uma única sala.

Sente-se famosa e
reconhecida pelo que faz?
Famosa não. Conhecida.

Acha que a Angop é muita
lida?
Sim. A Angop é uma agência
e muitos jovens, em função
das ferramentas actuais, vão
lá buscar as informações pri-
márias. A Angop já é fonte
de consulta. 
Apercebi-me que a direcção
da Edições Novembro criou
os jornais regionais. É uma
mais-valia, as nossas acções
serão mais divulgadas. As
pessoas que estão nestas pro-
víncias vão-se rever melhor
no que nelas acontece. É uma
boa proposta.  

“Tenho notado em
várias matérias

jornalísticas 
de alguns

profissionais que
efectuam o “copy

and past” em peças
jornalísticas,
utilizando

matérias da Angop
sem citação”

EDIÇÕES NOVEMBRO

Nome: Fabiana Crispiniana
Hitalukwa.
Filiação: Lucas Hitalukwa 
e Antónia Mwawangilange.
Naturalidade:município
de Kuanhama.
Estado civil:vive maritalmente.
Habilitações literárias: licen-
ciada em Agro-Pecuária pela
Escola Politécnica de Ondjiva.
Profissão: jornalista.
Onde passa férias: Lubango,
Namibe e Namíbia.
Clube: 1º de Agosto.
Clube no estrangeiro:Benfica
de Lisboa.
Modalidade: futebol.
Prato preferido: súmate 
e a galinha com funji.
Filhos:cinco, sendo dois rapazes
e três meninas.
Sonho: ver as pessoas cada 
vez mais harmonizadas.

Perfil
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Mangovo é o Prémio de Pintura da XIV edição do ENSARTE. A gala de entrega dos prémios aconteceu no passado
1 de Maio, no Museu da Moeda. O júri atribuiu-lhe o prémio pela obra “Os Desejos da Menina”. O Caderno Fim-

de-Semana bateu à porta do atelier do artista, no Bairro Popular, em Luanda.

Matadi Makola

O atelier é um cubículo de
pouco mais de cinco metros
quadrados, na parte de cima
de uma vivenda. De lá, Man-
govo tem a visão de um Bairro
Popular que não oferece mais
do que a pálida imagem de
outros tempos. O calor não
o poupa, mas ele, totalmente
mergulhado no  trabalho,
não dá por isso. Fala para
nós um tanto absorto, como
que preocupado em voltar
ao estado de inspiração. 

À chegada da nossa re-
portagem, Mangovo estava
de pincel na mão. Pudemos
perceber que a nossa visita
interrompia o “processo de
parto” de uma obra que in-
titulou “Chafariz”. Conta que
faz parte de uma série de

quadros a serem expostos
numa colectiva que terá lugar
em Junho. Serão mais de vin-
te obras de Mangovo, Nelo
Teixeira, Paulo Kussy, Ka-
puka Ricardo e Sónia Ribeiro.
A exposição terá como te-
mática a cidade. 

Dos seus complexos des-
dobramentos, cada um dos
artistas seguirá o seu ponto
de partida. Mangovo se ape-
gará no movimento da cidade
para mais uma vez fazer so-
bressair a figura humana no
seu trabalho, o tema que vai
se tornando uma constante
na sua obra.“O povo a ir bus-
car água, a movimentação
da zungueira, os meninos a
brincarem nos bairros, os
esforços dos kupapatas, a
caça da água de beber”, diz
ser essa cidade que poderá
trazer. 

Mangovo está em ebulição.
Não é o mesmo que fez a
aparição na Tamar Golan e
também já ultrapassou os
guiadores, que até bem re-
centemente constituía a sua
zona de conforto. Está muito
mais pictórico, embora tam-
bém muito mais distante da

faceta impressionista que
desenvolvia. Recusa que seja
resultado imediato das várias
residências artistas em que
vai participando dentro e fora
do país. E, muito modesta-
mente, responde: “já não sei
o que acontece comigo”. 

Criação versus inspiração
Não se arrisca a acusar so-
mente a inspiração. Prefere
abrir uma desculpa assente
em hábitos de grandes da
pinturas, sempre em ebulição
criativa, como foram os casos
das várias fases de Picasso,
ou da forma/formato com
que Jean-Michel Basquiat
sempre se apresentou. A mu-
dança é significativa, talvez
por ninguém ser o mesmo
a cada instante que passa,
mudando a percepção de si.
“Às vezes, eu só pinto. Não

sei bem o que o público vai
ver ou como vai reagir”, par-
tilha o automatismo do seu
processo de criação. 

Agrada-lhe seguir o ins-
tinto, exercitar por completo
a liberdade que norteia a
criação artística. Em oposição
à instalação guiadores, o tra-
balho que o levou airosa-
mente à Expo Milão em 2015,
onde se destacam as impo-
nentes esculturas de ferro
com cabeças de volantes de
motorizadas e lâmpadas que
significativamente levavam
a simbolizar o cérebro; não
é muito difícil acusá-lo de
se sentir mais humano, ou
de se debater menos com as
emoções quase férreas que
caracterizam os tempos pós-
modernos. Mas Mangovo não
se vê no direito de duvidar,
e reconhece que,“de facto,

é flagrante uma expressão
muito forte na figura huma-
na”. Isso não o leva a aban-
donar o surrealismo, mas a
acomodar-se ainda mais.
As figuras humanas são tra-
zidas sempre com muitas
bocadas, o que nos garante
ser uma reivindicação de li-
berdade de expressão. “É um
pouco sobre África, de como
precisamos libertar a ver-
dade”, refere.

O prémio inesperado
Sempre sonhou avançar em
grande nas distinções que a
sua obra merece. O mais lon-
ge que chegou foi ser Prémio
ENSARTE Alliance Française
de 2014, embora também
valorize muito o encorajador
Prémio Mirella Antognoli
Argelá, outorgado pela Em-
baixada de Itália.

“Às vezes, eu só
pinto. Não sei
bem o que o

público vai ver 
ou como 

vai reagir.
Agrada-me

seguir o instinto,
exercitar por
completo a

liberdade que
norteia a criação

artística”

CRISTIANO MANGOVO

Um artista em ebulição criativa
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Visto por alguns como
uma proeza justificável para
qualquer manifestação de
vaidade da sua parte, o facto
de o seu quadro ir parar às
mãos de Marcelo Rebelo de
Sousa despoletou olhares
para a sua existência em Por-
tugal. No fundo, para Man-
govo não foi mais do que uma
tentativa de fortalecer laços
e chamar a atenção ao mais
alto nível e à comunidade
lusófona de que as relações
culturais não podem ser pre-
judicadas por qualquer tem-
porária querela diplomática.
“É uma honra que um quadro
meu esteja dentro do palácio
de Belém. Pintei uma menina
angolana vestida com as cores
portuguesas”, manifesta. 

Decididamente, o ENSAR-
TE foi uma grande surpresa
para si. Jamais esperava ga-
nhá-lo este ano, dado que
tem consciência do estádio
a que a sua arte depura. Aliás,
depositou mais fé na edição
passada. Mas há três edições
que concorre ingloriamente.
Nos dias que correm está em
Portugal. Veio casualmente

a Luanda, cumprindo o cha-
mado de Sónia Ribeiro, para
a residência artística da ex-
posição marcada para Junho. 

A obra que venceu o pré-
mio é também de temática
social, em que faz um apelo
ao ser humano para pôr fim
aos comportamentos gro-
tescos, tendo como fonte um
vislumbre de todo um pro-
cesso conflituoso vivido na
Líbia e a venda dos homens
pelos homens. “Eu me per-
gunto: para onde vai o mun-
do?”, inquire-se. É um pouco
também sobre as mortes de
tantos irmãos africanos que
se arrojam na suicida tentativa
de fazer a travessia marítima
para chegar à Europa. Por
isso, dispensa qualquer ins-
piração bucólica. “É preciso
intervir. Eu vejo que sou um
artista social”, define-se.

O homem põe e Deus dispõe
A maior parte dos seus qua-
dros carrega tonalidades es-
curas exactamente porque
acredita que o futuro é sempre
impalpável, ou seja, o homem
põe e Deus dispõe, como dita

o adágio. “O amanhã nunca
tem rosto”, acrescenta. E isso
o empurra ainda mais para
o surrealismo. “É… Porque o
mundo é para mim um es-
paço surreal”, sentencia. Re-
clama que só de ver a pessoa,
em África, a fazer um esforço
surreal para ir buscar água,
enquanto na Europa, que ga-
nhou muita fortuna prove-
niente deÁfrica e construiu
cidades com a mão de obra
africana, está tudo organi-
zado, já o apoquenta.

A realidade é-lhe tradu-
zida por via de vozes na sua
cabeça, que lhe dão as in-
dicações. “Eu oiço vozes”,
confessa. Pensa que tudo,
até os objectos, tem voz. E
também acha que são vozes
surreais. Essas vozes não são
de há muito tempo, dado
que nem sempre as ouviu
ou compreendeu. Ganharam
autonomia com o passar do
tempo, à medida que equi-
librava o seu trabalho. O final,
à vista, parece sempre al-
guma coisa espontânea. 

A sua colecção no exterior
do país vai ganhado corpo.
Neste momento está repre-
sentado em galerias em Por-
tugal, Suíça e França. Partiu
dia 10 de Maio para Portugal,
a fim de cumprir compro-
missos com a sua gente em
terras lusas, onde participa
num projecto cuja temática
incidirá na desmobilização
humana, estando agendada
ainda para este Maio, dia
26, uma exposição indivi-
dual em Lisboa. Também
tem outra agenda para Lu-
xemburgo, com a data a

ser definida brevemente. 
Teve uma exposição in-

dividual em Harare, em 2017,
consequência de uma resi-
dência artística naquele país,
sob custódia da fundação
suíça Prohelvetia Swiss Arts
Council, com sede na África
do Sul, que apoia projectos
de artistas, galerias e ateliers
dos países da SADC. Essa
mutação a que chegou co-
meçou a nascer naquele país,
decidido a experimentar um
novo trabalho.  

Foi Valerie Kabov, uma
conceituada crítica de arte
africana, que o convidou e,
após olhar minucioso feito
à obra do angolano, simples-
mente lhe disse: “Aqui não
me pintes os guiadores”. Essa
sinceridade de Valerie con-
venceu Mangovo. A amizade
de ambos tornou-se forte,
permitindo que a crítica opi-
nasse livremente.

Mangovo entregou-se a
uma pesquisa árdua, que lhe
possibilitou cultivar outras
sugestões. “Pinta como qui-
seres”, insistia Valerie. O
trabalho foi selectivo e a mu-

tação estética da linha sur-
realista a convenceu. 

A obra com que vence o
prémio ENSA surge assim.
As solicitações de galerias
não pararam. Mas no início
teve algum receio de desca-
racterizar-se, porque houve
galerias que já estavam a re-
cusar obras desta nova fase.
Naturalmente, nasceram-
lhe crises sobre o rumo da
sua carreira artística ou o te-
mor de ser incompreendido
por muito tempo. Sendo,
também, crítico de si mesmo,
esta nova fase o seduzia mui-
to mais, ele lia-se muito mais
no que queria mostrar. “Acho
que este é o Mangovo que
esperamos”, monologava.
Assumiu para consigo o gosto
do resultado e colocou a dú-
vida de lado: “não posso
abandonar um filho que aca-
bei de dar à luz. Tenho cu-
riosidade em vê-lo como
será em idade adulta”, pen-
sou com os seus botões.

O pupilo de Etona está
agora entregue às bonanças
e aos espinhos da sorte do
porvir da sua pincelada. 

“É uma 
honra 

que 
um quadro 
meu esteja

dentro 
do palácio 
de Belém. 

Pintei 
uma menina

angolana 
vestida 
com as 

cores
portuguesas”
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Considerado um dos “dinossauros” da Rádio em Angola, o jornalista Horácio Reis é frontal e sempre chamou as
coisas pelos seus próprios nomes. Em entrevista ao Caderno Fim-de-Semana fala da sua trajectória profissional e

não se consegue conter quando solicitado a comentar sobre a situação actual do Lubango

Arão Martins | Lubango

Tem boas recordações no
jornalismo angolano?
Entrei na profissão de jornalista
em 1968, na então Rádio Co-
mercial de Angola. Trabalhei
também na Rádio Clube do Mo-
xico, Rádio Clube da Huíla, Rádio
Nacional de Angola e Rádio 2000.

Qual é o seu histórico na
Rádio 2000?
Fui sócio nesta estação radiofónica
desde a sua fundação, onde, em
1992, exerci o cargo de director
de programas. Sou autodidacta,
como aliás, eram todos os da
minha geração em matéria de
comunicação social-rádio, pois
na época não existiam cadeiras
de jornalismo nos institutos mé-
dios, nem faculdades de comu-
nicação social nas Universidades.
Sou, portanto, discípulo da ta-
rimba, a velha escola onde os
mais velhos ensinavam aos mais
novos, passando o testemunho
de geração em geração.

Como co-fundador da Rádio
2000, que  memórias guarda?
De facto, tenho boas memórias,
na medida em que apostei
muito na formação de muitos
jovens jornalistas espalhados
por Angola fora, que não me
têm decepcionado.

Deste grupo de jornalistas,
tem alguns nomes que
queira mencionar?
No tempo da minha gestão na
Rádio 2000 fizemos desta es-
tação uma escola do jornalis-
mo huílano e do país em geral.
São muitos os profissionais
que passaram pela Rádio 2000
com o meu contributo. Outros
já faleceram. Mas tenho alguns
que singram com muito orgu-
lho na comunicação social,
como é o caso do Gabriel Niva,
que está em Portugal, na Em-
baixada angolana. Não quero
citar muitos nomes, porque
alguns podem ficar aborreci-
dos. Diria que a Rádio 2000
foi um projecto que não devia
ter parado. Parou por uma
questão de racismo. Não era
preciso terem destruído a Rá-
dio 2000.

De que forma a Rádio 2000
está destruída?
Depois de me chatear com a
Rádio 2000, acabei por gerir
aquilo que já tinha, empresas
de uma sociedade que eu te-
nho e que estavam semi-aban-
donadas. A minha vida era a
Rádio. Tive que enveredar pela
vida empresarial, sendo que
já fui vogal da AAPCIL para a
área da comunicação social.

É muito rigoroso?

Transformei a minha empresa
numa das melhores a nível na-
cional e primo muito pela or-
ganização e pela pontualidade,
sobretudo no pagamento de
salários e de impostos. Sou
muito exigente no pagamento
das minhas facturas, ou seja,
não admito devedores.

A sua empresa obriga-o a
deslocar-se constantemente
aos municípios do interior
da Huíla. Qual é o objecto
social da empresa?
Tenho uma empresa de segu-
rança e vigilância privada, com
instalações em nove províncias
de Angola. 

Chateou-se porquê na Rádio
2000?
Houve situações menos boas
que gostaria de abordar numa
outra altura, por ser um dossier
que ainda não está fechado. A
Rádio 2000 continua a ser gerida
em nome dos anteriores sócios,
incluindo eu, e não podia ser
assim. Vendi uma parte da mi-
nha quota ao sócio maioritário
e já devíamos ter ido ao notário
mudar a escritura, o que até
aqui não aconteceu. Por via le-
gal, a Rádio 2000 não deveria
funcionar.

Pensa abrir uma nova Rádio?
Não. A minha idade já não o per-

mite. Mas posso colaborar. Co-
laboro com a MFM de Luanda.

Pode falar-nos de si? Quem é
Horácio Reis?
Sou o cidadão luso-angolano
Horácio Sousa Reis. Naturali-
dade: Abrantes/Portugal. Tenho
nacionalidade angolana e vivo
em Angola há 60 anos.

Há quando tempo no
Lubango?
Vivo na cidade do Lubango há
mais de 50 anos e o meu posi-
cionamento foi sempre crítico
em relação ao que estava errado,

lá onde estava errado, apon-
tando o erro e opinando e dando
solução ao que estava errado.
Quero ainda dizer que sendo
apoiante e amigo do MPLA, no
desempenho da minha profis-
são no dia-a-dia mostrei sempre
a minha isenção. Fui sempre
defensor acérrimo da Demo-
cracia, do Estado de Direito.
Sempre estive ao lado daqueles
que, sem voz, eram vítimas do
abuso de poder da autoridade,
denunciando vivamente os ac-
tos em que os cidadãos eram
lesados nos seus direitos.

Qual é a trajectória que tem
como jornalista?
Como jornalista fiz parte do Co-
mité de Direitos Humanos da
província da Huíla. Com a saída
do ar da Rádio 2000  Angola, e
particularmente a Huíla, per-
deu uma voz que todos os dias
aparecia para falar dos pro-
blemas que nos afectam no
dia-a-dia, tais como a educa-
ção, a falta de energia eléctrica
e de água, os problemas de
governação e outros.

Sendo uma figura polémica,
era respeitado?
Sendo uma figura polémica era
respeitado por todos, temido
por alguns, odiado por outros,
sobretudo os incompetentes, os
amigos do deixa andar. Alias,

todo cidadão que é competente
no que faz nem sempre é bem
visto, sobretudo pelos incom-
petentes. É preciso mudar isso,
com a participação de todos, so-
bretudo nas empresas. De qual-
quer forma, apesar disso a minha
opinião, a minha mensagem era
escutada atenciosamente por
todas as classes sociais, sobre-
tudo a classe governamental.
A minha escrita era simples como
simples são os ouvintes da rádio
em Angola.

Com essa interacção, os
problemas encontravam
solução?
Muitos problemas encontra-
vam solução imediata, após
a sua publicação. Há quem
diga que quando eu estava na
rádio as coisas andavam um
pouco melhor.

É dos poucos jornalistas que
escrevia o que lia?
Gostava de ler o que escrevia,
com ênfase, com o dom da
palavra, com uma voz bem
timbrada.

Exerceu muita influência na
formação de jornalistas…
Tive um papel preponderante
na formação de novos radia-
listas, de jornalistas, com acções
formativas e influenciando jo-
vens para a profissão.

HORÁCIO REIS, RADIALISTA E JORNALISTA 

“Lubango está a viver
uma crise de autoridade terrível”

“Tenho alguns
ex-pupilos 

que singram com
muito orgulho 

na comunicação
social, como 

é o caso do Gabriel
Niva, que está 
em Portugal, 
na Embaixada
angolana”

HORÁCIO
SOUSA REIS

Filiação
João do Rei e Zilda

da Costa Sousa
(ambos em
memória)
Data de

nascimento
18 de Setembro de
1949, em Abrantes,

freguesia de S.
João Baptista,

Portugal.
Profissão

Radialista e
Jornalista
Estado civil

Casado
Número de filhos

De dois casamentos
4 filhos, dois de

cada. Mas ao todo
tem 6 filhos.

Onde passa férias
Normalmente na

Namíbia.
Prato preferido

Muamba de galinha

P E R F I L
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Tem em memória o seu
primeiro trabalho
jornalístico?
Ao longo da minha vida tentei
cumprir o ditado que diz que
um homem para ser feliz deve
plantar uma árvore, construir
uma casa, constituir família e
escrever um livro. Fiz tudo isso.
Tenho uma família, esposa e
filhos que enchem a minha vida
de felicidade.
Indo à pergunta, recordo-me
do meu primeiro trabalho, quan-
do ainda aprendiz das lides do
jornalismo. Estávamos em 1967.
Terminara a Guerra dos Seis
Dias, no Médio Oriente. Israel
abriu os braços para sacudir a
pressão árabe à sua volta. Tomou
os Montes Golã rápida e violen-
tamente. Eu produzi um trabalho
de rescaldo desse conflito, ao
qual chamei “Retrospectiva de
uma guerra”. Com recurso ao
arquivo da então RCA - Rádio
Comercial de Angola e com a
ajuda do meu grande mestre e
amigo Gustavo Arouca, redactor,
editor, noticiarista, fui incenti-
vado a produzir esse trabalho
– que na altura fez sucesso, pois,
fazia recurso à magia da sono-
plastia, ilustrando as notícias
com ruídos de tanques de guerra,
de aviões de combate e o de-
flagrar de granadas, bombas,
gritos e outros sortilégios da
sonoplastia desse grande mágico
que foi o Beto Caldeira.

Seguiram-se outras etapas?
Seguiram-se muitas outras, até
chegar ao momento de começar
a escrever aquilo que devia
dizer, de minha autoria. E nisso
fui bastante influenciado pelo
jornalista Luís Miranda, com
quem aprendi muito. Luís Mi-
randa, oriundo da Rádio Eccle-
sia/Luanda, era extremamente
sensacionalista. Fazia na altura
um jornalismo que me apaixo-
nou. Lembro-me que estávamos
no início da década de setenta.
Ele usava o gravador escondido
para conseguir provas do pro-
blema da Casa dos Rapazes e
de outros casos que me apaixo-
naram e à opinião pública lu-
banguense da altura. 
Recordo-me ainda de uma po-
lémica, levantada então por ele,
sobre um texto que apareceu
no Boletim da Arquidiocese do
Lubango, que defendia a neces-
sidade de ordenar bispos negros
angolanos e deixar um ou outro
branco para atender a comu-
nidade branca. Isto foi logo a
seguir ao 25 de Abril de 1974.
Recordo-me da polémica que
então se instalou na cidade, à
volta desta questão.

É uma marca positiva?
Este jornalista marcou-me bas-
tante e incentivou-me a pôr no
papel o meu raciocínio, a minha
ideia. E foi fazendo esse exercício,
aperfeiçoando esse uso, até aos
dias de hoje, que continuo ainda
a aprender. Mas costumo dizer
sempre aos que comigo têm
partilhado a profissão, mesmo
já não no activo, sobretudo aos
mais novos, que devem fazer o
mesmo. A princípio, isso pode
parecer estranho, sem sentido
ou pouco profissional. Pudera,
estamos habituados a ler o que
outros escrevem. É preciso ex-
perimentar.

Durante vários anos contou
com a experiência de
profissionais com tarimba?
Um outro grande profissional,
que veio depois, é Carlos Maleiro,
directamente da Rádio France
de Paris, para a RCA do Lubango.

Ele completaria a minha forma-
ção. Foi com ele que comecei a
minha carreira de jornalista. Foi
ele quem me “largou” – para uti-
lizar uma expressão da gíria –
como realizador e apresentador
de noticiários. Ensinou-me, então,
que escrever para ler na rádio
não é o mesmo que escrever
para ler no jornal. Quem escuta
rádio, na sua grande maioria, é
analfabeto, por isso, precisamos
de escrever/dizer de uma forma
simples e o mais explícita possível,
sem recorrer a muitos termos
técnicos e de molde a explicarmos
muito bem o que pretendemos
dizer com a nossa ideia. Temos
que ser claros e objectivos. Ao
passo que quem lê jornais sabe
ler, por isso, é preciso escrever
com gramática, com conjugação
de verbos e de sentidos grama-
ticais, etc. Confesso que, na es-
cola, nunca gostei muito da
gramática, nem da matemática.
Adorava a geografia. Sabia o no-
me de todas as capitais dos países
do mundo.

Como era feito o jornalismo
naquele tempo?
No meu tempo de aprendizagem
da profissão não havia cadeiras
universitárias de jornalismo.
Éramos autodidactas. A rádio
atraía. Era um bichinho que se
entranhava em nós, um vírus
que apanhava quem com ela
se metia, sem cura possível.
Foi assim que conheci e aprendi
muito com o mais velho Saraiva
de Oliveira, com o Sebastião
Coelho, Emídio Rangel, Brandão
Lucas, com o Ivo Oliveira e mui-
tos outros que a memória já
vai apagando.

Esta referência serve para
confirmar que o Lubango
sempre foi viveiro de
grandes nomes da rádio em
Angola?
Não só o Lubango, como tam-
bém outras paragens. Orgulho-
me, por isso, de ter sido trazido
pelos meus pais, ainda menino,
para a cidade do Lubango, que
me deu a possibilidade de entrar
neste mundo de magia.
Mas, como eu dizia, naquele
tempo não havia disciplinas
de jornalismo na Universidade
ou nos institutos médios e su-
periores da época. Contudo, e
como que espontaneamente,
apareciam valores, alguns até
com a 4ª classe. Recordo o Pe-
reira Venâncio, uma verdadeira
sumidade. Veio a ser o primeiro
e único repórter angolano a re-
latar, em directo para Angola,
do Cabo Canaveral na Florida,
Estados Unidos de América, a
partida da nave espacial Apolo
11 com os primeiros homens

que haviam de pisar solo lunar.
E, ainda para recordar, existe
uma outra façanha, mais pró-
xima de nós, o 25 de Abril de
1974, a Revolução dos Cravos,
como ficou conhecida. Também
ela foi relatada em directo, na
hora daqui em ondas curtas,
médias e FM para toda a África
Austral. De facto, os aconteci-
mentos do glorioso 25 de Abril
de 1974 foram relatados por
Emídio Rangel, que se encon-
trava na altura em Lisboa e
que, logo de madrugada, co-
meçou a enviar para o Lubango
os primeiros relatos dos acon-
tecimentos que viriam a mudar
o mundo.

Por causa da profissão
efectuou muitas viagens?
Durante todos estes anos ve-
rifiquei que a cidade do Lubango
é especial. Ela tem uma espécie
de íman que atrai as suas gentes.
Estejam aonde estiverem, os
lubanguenses sentem uma
enorme saudade desta cidade.
Verifiquei isso pessoalmente
nas minhas andanças pelo mun-
do, em que ficava sempre an-
sioso por voltar. Costumava até
dizer aos meus colegas das des-
locações e aos amigos de outras
paragens, que o Lubango é a
cidade que me atrai.
Ainda verifiquei, também junto
de naturais do Lubango que vi-
vem na diáspora, que todos sen-
tem muitas saudades. Isso
mesmo me manifestaram ao

quererem, avidamente, saber
como estava a cidade, se estava
estragada, se ainda tinha muita
gente, se tinha fotografias, filmes.
Normalmente, levo fotografias,
filmes e dou essa informação a
essa gente, como forma de lhes
fazer entender que a cidade con-
tinua cá, com o Cristo Rei de
braços abertos, esperando toda
a gente, a cidade que um dia
deixaram no longínquo ano de
1975. Enfim, Lubango é a cidade
que apaixona a todos quantos
nela tenham vivido.

Ainda hoje conheço cidadãos
que vieram trabalhar no Lubango,
por força de contratos de tra-
balho, oriundos da Europa, Ásia
ou das Américas e que ficaram
de tal forma apaixonados pela
cidade e pelas suas gentes que
permaneceram depois de ter-
minado o seu vínculo laboral.

Tem no mercado um livro
com o título “Ao Lubango,
um monte de histórias”…
O livro deve ser entendido como
uma mensagem aos que vierem
depois, aos mais novos. Nele
se inserem algumas crónicas,
alguns textos que foram lidos
aos microfones da Rádio 2000.
Infelizmente grande parte do
espólio perdeu-se ao longo dos
anos, por isso, só uma parte
dos textos mais recentes foi
possível reunir, quando comecei
a pensar neste livro.

A quem dedicou o livro?
Dediquei o meu livro à cidade
do Lubango, como contributo
por tudo o que ela encerra na
minha vida. Mesmo não sendo
natural desta cidade, a considero
minha, pois é aqui onde cresci
e me tornei homem. É aqui que
a minha vida decorre normal-
mente rodeado da família. Já
exerci funções de membro do
conselho municipal do Lubango
e já fui responsável pela reali-
zação das Festas da Nossa Se-
nhora do Monte, de 1986 a 1991.

É mesmo muito o afecto
pelo Lubango…
Afecto pela cidade do Lubango,
que embora não seja a cidade
onde nasci a considero minha
terra. Apenas vivi os primeiros
oito anos de vida onde nasci,
em Abrantes, na freguesia de
São João Baptista.  Assim Lu-
bango é a minha terra. É aqui

onde me sinto bem, porque é
aqui onde cresci, que vivi a mi-
nha juventude, que me fiz ho-
mem, que constituí família,
onde tenho os meus filhos, os
meus bens. Foi o Lubango que
realizou o meu sonho de me-
nino, o de ser locutor de rádio.
Por isso a defendo contra todos
os que a maltratam.

É importante cuidar dos
bens públicos?
É urgente proteger a coisa pública,
numa altura em que, não sei como
nem porquê, um determinado
grupo de pessoas ainda pensa
em apossar-se da coisa pública
e até do património público cul-
tural, histórico, etc. Não vejo
necessidade de se mexer neste
património, que está catalogado,
registado, escrito. As pessoas
têm que entender que isto é
para ser protegido.
Na Huíla, incrivelmente, as árvores
não merecem respeito. Elas são
fundamentais para o oxigénio e
não só. A árvore é um bem essencial
da população. O que nós preci-
samos é ter programas especiais
de educação, porque a educação
é fundamental para que tenhamos
uma população capaz de absorver
aquilo que se pretende dentro da
linha do que está direito.O que
se passa, realmente, é que nós
temos dificuldades na educação
e não conseguimos passar essa
mensagem ainda. E isso deve ser
feito massivamente, nesta fase
em que nós já estamos com a co-
municação social.
A comunicação social tem um
papel importante, assim como
as igrejas, no chegar à população
e fazer-lhe entender que urinar
ou defecar na via pública não
está certo.

É preciso disciplina?
Precisamos urgentemente de
educação e ao mesmo tempo
de disciplina para impor regras,
porque em momento algum no
mundo democracia é anarquia.
E o que estamos a viver são pe-
ríodos de anarquia. É urgente
que as pessoas comecem a en-
tender isto com educação.
Lubango, não sei se já repararam,
está a viver uma crise de auto-
ridade terrível. Reparem que
os motoqueiros, vulgo “kupa-
patas”, tomaram conta da cidade.
É uma catástrofe autêntica aquilo
que vemos no dia-a-dia no trân-
sito na cidade do Lubango e
ninguém toma medidas sobre
isto. Também ouvimos as po-
pulações nos bairros suburbanos
da cidade a lamentarem-se
sobre a criminalidade.
Às vezes também me pergun-
tam. O que se passa e por que
razão isto chegou a este ponto?
Algo deve ser feito. Porque o

Lubango, outrora conhecida
como cidade académica, cidade
do conhecimento… meu Deus!...
Desculpem-me lá. Mas algo não
está a correr bem. É preciso que
em Luanda vejam bem aquilo
que se passa na Huíla e possam,
de alguma forma, ajudar o Go-
verno da província a encontrar
os caminhos certos para que o
desenvolvimento aconteça.

Quais são os benefícios que
as obras integradas, em
curso no Lubango, podem
proporcionar à população?
Como conhecedor do Lubango,
em boa hora essas obras foram
adjudicadas e estão a decorrer.
A verdade é que os cidadãos la-
mentam, querem ver a cidade
do Lubango bem. Outros cidadãos
reclamam e são eles próprios, em
parte, culpados da situação tam-
bém. Mas de qualquer forma,
aquilo que está programado para
três anos está correcto e vai, com
certeza, pôr o Lubango numa si-
tuação boa. Estamos de acordo.
Mas o que realmente me preocupa
é que a cidade chegou a este
ponto porque há qualquer coisa
que a nível da administração mu-
nicipal não está funcionando.
Na minha opinião, o administrador
não tem muito tempo para a ci-
dade e não está vocacionado para
administrador da cidade. Está
mais vocacionado para a política
e a cidade do Lubango precisa
de um operativo. A cidade do Lu-
bango precisa de uma autarquia
forte, que possa resolver estes
problemas. Há aqui coisas que
poderiam ser ultrapassadas com
o apoio da sociedade civil, mas
a sociedade civil precisa de ser
levada a participar. Às vezes é
preciso saber conversar com a
sociedade civil.
A cidade do Lubango chegou a
um ponto, realmente, bastante
crítico. A Lei da Probidade não
está a ser bem entendida aqui, a
coisa pública está a ser um pouco
misturada por quem dirige, e era
bom que isso fosse destrinçado,
para que as coisas na Huíla possam
funcionar melhor.
Énatural que haja dificuldades
de implantação do programa,
mas a verdade é que este pro-
grama serve perfeitamente e
vai colocar o Lubango num sítio
certo. Agora, depois de termos
o Lubango como está nesta al-
tura, onde falta autoridade, dis-
ciplina, regras, onde o lixo anda
aí aos montes e não se consegue
encontrar uma solução para
isso, porque não há dinheiro,
mesmo com a disposição do Or-
çamento que distribuiu uma de-
terminada verba para a Huíla,
todas estas questões precisavam
de ser equacionadas e mostradas
à população.

“O que se passa,
realmente, é que

nós temos
dificuldades na
educação e não

conseguimos
passar essa
mensagem

ainda. E isso deve
ser feito

massivamente,
nesta fase em que

nós já estamos
com a

comunicação
social”

ARIMATEIA BAPTISTA  | EDIÇÕES NOVEMBRO | LUBANGO



CRÓNICA DE DOMINGO10 Domingo
13 de Maio de 2018

Rolo de carne 
com massa folhada
Ingredientes:

• 1 lombo de porco ou de vaca assado; 
• massa folhada; 
• 1 ovo; 

Preparação
Faz-se a massa folhada e estende-se
como se fosse para pastéis. Coloque
na massa o lombo e enrole. Antes de
pôr o lombo, pincele com ovo batido.
Dê alguns golpes na massa (parte
central e lateral) para esta cozer bem e
ter um feitio. Depois, vai a cozer no
forno bem quente.

Puré revestido
Ingredientes:

• Puré de batata;
• 200 g de fatias de presunto;
• 1 rabanete; 
• tomate;
• mação meio verde;

Preparação
Faz-se um puré de batata bem temperado
com manteiga, leite, sal e sumo de limão.
Coloca-se o puré, no formato de
pirâmide, num prato e faz-se cortes na
superfície com uma faca. Corta-se os
couratos, os pimentos e o presunto, que
devem ser colocados de lado, de forma
alternada para dar uma certa coloração.
Em baixo, sobre o prato, colocam-se
rodelas de tomate, maçã esverdeada e
sobre elas metade de uma azeitona.

Stroganof
Ingredientes:

• 0,5 kg de carne de lombo de vaca; 
• 2 cebolas grandes; 
• 50 gr de margarina; 
• 50 gr de manteiga; 
• 250 gr de natas; 
• 1 colher de farinha de trigo; 
• 1 colher de chá de mostarda; 
• pimenta e sal qb; 

Preparação
Corta-se a carne em pequenos pedaços. Antes,
retire os veios e gorduras caso tenha. Leva-se ao
lume num tacho fundo a manteiga e a margarina
com a cebola bem picadinha. Cozer tudo em lume
brando. Quando a cebola começar a alourar deve
ser retirada e conservada. Põe-se a carne no tacho
e ferva até perder a cor de crua. Adicione a farinha
e mexa para que frite na gordura. Junte as natas e
mexa bem. Tempere com mostarda, sal e pimenta.
Coloque novamente a cebola. Deixe ferver por
mais 5 minutos. Sirva com batatas.

EDUARDO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

INVENTO GASTRONÓMICO

A melhor lagoa não é a do Coelho nem a do Velho Kimbundu. É a do Táki de Viana 
que tem bagre com osso. Ainda é pouco frequentada e os garimpeiros de peixe alheio 

têm a cadeia à vista. Recebe água quer chova quer não e ainda tem 
uma fonte de alimentação hídrica permanente.

Soberano Kanyanga

Bifagrando é umnovo termo,
um pouco modista, do calão
mediático dos últimos dias
que os rapazes de três loca-
lidades de Luanda acabaram
de inventar. 
- Bifagrando tem a ver

com bife+bagre+falando. -
Explicaram.
Encontrei-os na praia do

Km 27, ao Ramiro, e con-
versavam sobre um novo
“invento gastronómico”: o
bife de bagre.
Dizia Halyeya que o bagre,

por ser um peixe predador
e de sangue vermelho, era
o mais adequado para ser
“bifado” em vez dos outros
peixes de carne branca.
- Eu, no Coelho, a minha

vida, de sol em sol, é só mes-
mo pescar e tramankar. É só
mesmo do bagre da lagoa
que vivo. Uns como e outros
vendo frescos ou fumados.
- Reforçou, algo vaidoso.
O seu companheiro, Ka-

maka, residente nas margens
da EN230, pelos lados do
Cazenga, ripostou que o ka-
kusu da sua lagoa sabia me-

lhor do que os bagres todos
que já havia provado ao longo
dos seus vinte e seis anos de
vida de pescador artesanal
no Velho Kimbundu.
- Mas como assim, vida

de pescador artesanal se nem
uma canoa e redes tens? -
Questionou Mbela Yanda que
até ali se mantivera calado.

A conversa animada com
sumo fermentado de uva li-
bolense já ia longa. Os petiscos
eram locais, ou seja, todos
kalus: bagres e ikusu captu-
rados das bacias do Coelho,
do Táki da Vila Nova e da lagoa
do Velho Kimbundu.
Mbela Yanda, Kamaka e

Halyeya desfilavam os ar-
gumentos.
- Quem tem a lagoa mais

antiga e mais produtiva?
- Quem tem a lagoa me-

nos suja ou mais bafejada
de podridão?

- Quem desfruta de bagres
mais colossos ou ikusu mais
saborosos?
Eram perguntas cujas res-

postas voavam à velocidade
do eco. Já com o vinho a tres-
passar-lhe o cérebro e com
o bagre fumado nos olhos,
Mbela Yanda gritou alto:
- A melhor lagoa não é a

do Coelho nem a do Velho
Kimbundu. É a do Táki de
Viana que tem bagre com
osso. Ainda é pouco frequen-
tada e os garimpeiros de peixe
alheio têm a cadeia à vista.
Os companheiros ainda

contra-arguíram, puxando
o bife para o seu bagrito, mas
Mbela Yanda foi mais adiante
na defesa:
- É que a minha lagoa re-

cebe água quer chova quer
não. Para os deixar mesmo
estatelados, Mbela retirou
o telefone do bolso para mos-
trar as fotos das últimas fai-
nas, da fonte de alimentação
hídrica permanente (des-
carregadouro da drenagem
urbana da cidade) e ainda
as imagens da sua nova in-
venção gastronómica, um
bife de bagre.
- Olhem!

“É um novo
termo, 

um pouco
modista, 
do calão

mediático dos
últimos dias.”

Bifagrando, o bife de bagre

COMER EM CASA
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Algumas barracas em nada perdem para certos espaços. O asseio e a qualidade no 
atendimento de alguns rivaliza com o de muitos restaurantes. Os preços também são um 

aspecto chave, por estarem ao alcance do “bolso” de muitos dos citadinos que visitam Calumbo 
em busca de bons momentos de lazer e descanso da azáfama diária de Luanda

Ferraz Neto

Há barracas que são muito
mais do que isso. A da Tia
Maria, em Calumbo, é um
desses casos. Almoçar lá é,
por si só, um evento especial
onde nada é deixado ao aca-
so, para garantir que a re-
feição seja uma experiência
memorável. O serviço prima
pelo cuidado e delicadeza
para com os clientes, sem
ser exagerado no preçário
ou demasiado impositivo.

O município de Viana pos-
sui vários encantos turísticos
e de restauração. A pouco
mais de 60 quilómetros de
Viana, na comuna do Ca-
lumbo, zona rural com forte
pendor para a agricultura
familiar e pesca artesanal,
encontra-se o restaurante-
barraca da Tia Maria.  

Localizado bem na pro-
ximidade do rio Cuanza, o
pequeno e humilde restau-

rante tem vindo a conquistar
as delícias de quem foge do
‘stress’ e do barulho dos fi-
nais de semana da nossa
Luanda. Com uma vista di-
recta para o rio, o cardápio
da casa é à base do pescado
extraído do majestoso Cuan-
za. A especialidade da casa
é o cacusso e o bagre, gre-
lhados na brasa. 

A barraca da Tia Maria
está igualmente a escassos
metros do histórico Santuá-
rio de S. José do Calumbo,
uma capela de pequena di-
mensão mas grandiosa pela
sua história que atrai mi-
lhares de fiéis. 

Os empregados da Tia
Maria são atenciosos e ex-
plicam o menu com entu-
siasmo, além de partilharem
gargalhadas com os clientes.
Com apenas 18 lugares, abre
às 7h00. Lá, o cliente tem a
possibilidade de escolher o
peixe ainda com vida, bem
como o tamanho preferido,

assim como acompanhar
de perto a sua confecção. 

Decorada bem à moda an-
golana e com música ao gosto
do cliente, é aos finais de se-
mana que a casa fica abar-
rotada. Com um cardápio
tipicamente angolano, onde
pontuam o feijão de óleo de
palma e os temperos secretos
da casa,  o restaurante Tia
Maria é um ponto de reen-
contro de famílias, casais,
amigos e fiéis católicos.

A brisa vinda do rio é con-
vidativa para o repasto. Dá
a sensação de desanuvia-
mento e higienização da
mente. Juntam-se à paz, os
cânticos da missa do San-
tuário de S. José do Calumbo. 

“A proximidade e a ce-
lebração das missas trazem
crentes e turistas das mais
diferentes partes de Luanda
e do país. Isso atrai mais e
mais público. Sábado e do-
mingo chega a lotar e temos
até fila de espera. Considero

um grande sucesso”, afirma
dona Maria.

A oferta não se esgota no
cacusso ou no bagre gre-
lhado acompanhado com
feijão de óleo de palma,
mandioca cozida, batata-
doce, banana pão e salada.
Tia Maria presta ainda ho-
menagem a uma das bebi-
das mais tradicionais da
região. Uma bebida presente
nas diferentes esquinas do
mercado de Calumbo. 

Trata-se do maruvo, be-
bida extraída da seiva das
palmeiras. Se não tiver di-
nheiro em mão, a casa dispõe
do dispositivo de pagamento
com cartão multicaixa. Du-
rante a permanência no
local, o visitante tem tam-
bém a possibilidade de
comprar produtos agrícolas
e peixe.

Enquanto o pitéu é con-
feccionado há também a
possibilidade de um passeio
de barco pelo rio Cuanza. 

O preçário da viagem de
barco varia consoante o
número de passageiros,
tempo e distância. Uma das
ofertas é navegar até à Barra
do Cuanza.

Um dos senão, que chama
a atenção dos mais atentos,
é que o lugar carece de uma
maior vigilância por parte
das instituições ligadas ao
turismo, saúde pública e am-
biente, o outro é a falta de
salvadores-nadadores, para
qualquer emergência.

Com vista 
directa 

para o rio, 
o cardápio 

da casa é à base 
do pescado

extraído 
do majestoso

Cuanza. O peixe
greslhado 

é a especialidade 
da casa

CASA DO CACUSSO E DO BAGRE EM CALUMBO

As iguarias predilectas da Tia Maria

Localização
Mercado principal do Calumbo

Preço médio 2.000/3.000 kz (2 pessoas)

Horário das 07h00 às 19h00 
(sem dia de encerramento) 

Multicaixa Sim
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O “mestre da rima simples” fez actuar
o moçambicano Azagaya e o português
Valete além de um naipe dos melhores

rappers angolanos

Analtino Santos

Numa noite em que tudo
acabou com a música “A Ték-
nika, as Kausas e as Konse-
kuências”, mais conhecida
por “Sei Lá Quê” de 2003, uma
referência do rap de interven-
ção social, o espectáculo de
MCK no Cine Atlântico, no
último domingo, contou com
as participações dos angolanos
Lizzy, Vanda Mãe Grande,
Girinha e Flagelo Urbano.
Houve ainda as intervenções
de Azagaya, ícone do rap mo-
çambicano, e do português
Valete. Com um cenário sim-
ples e sem marcas associadas,
os DJ Pelé e Edinho Tranzhax
seguraram os pratos. 
Enquanto a maioria dos

habitantes da Vila Alice es-
tavam entretidos diante da
TV com o clássico do futebol
espanhol Barcelona/Real
Madrid, o Cine Atlântico co-
nhecia uma autêntica invasão
de gente proveniente da pe-
riferia para apreciar as “rimas
honestas” do rapper cons-
ciente MCK, homem nascido
no musseque Chabá, e dos
seus convidados. O artista,
pelo conteúdo das suas letras,
mobilizou um grande nú-
mero de jovens activistas
políticos e sociais na plateia,
e mais uma vez, mostrou que
o “underground” também
pode usar as mesmas ferra-
mentas de divulgação dos
cantores do “mainstream”.

Mobilidade facilitada
Como tem sido recorrente
nos seus concertos, foi criada
uma área especial para os
portadores de deficiência e
pessoas com dificuldades de
mobilidade, contrastando ra-
dicalmente com eventos re-
centes altamente mediatizados
em que, escandalosamente,
isso não foi acautelado, difi-

cultando-se até mesmo o
acesso ao palco de artistas
com deficiência motora. 
MCK, que manteve a tra-

dição de fazer os seus concertos
ao domingo, interpretou so-
bretudo temas dos seus três
álbuns de originais. “Atrás
do Prejuízo”, que resultou
duma parceria com Beto de
Almeida, ganhou um coro
dos presentes, que de certeza
agradou Tchuna, como Beto
também era conhecido, lá na
outra dimensão onde ele está. 

Se “Associação de Mal-
feitores Artº 263” foi cantada
sem a participação do au-
sente Ikonoklasta, ou Luaty
Beirão, “Países do Medo” fez
Valete e Azagaya partilharem
o palco com MCK.  

Legião estrangeira 
Azagaya, pseudónimo de Ed-
son da Luz, filho de moçam-
bicana e cabo-verdiano, com
beats influenciados pelo reg-
gae, fez uma abertura com
sample de “Undengue Uami”
de David Zé. Dono de forte
presença em palco, partiu a
loiça toda com “Povo no Po-
der”, sucesso seu que ultra-
passou as terras do Índico.
Este tema gerou tanta con-
trovérsia no seu país, em
2010, que o rapper foi inti-
mado para interrogatório pela
Procuradoria-Geral da Re-
pública, que considerava o

tema uma incitação à vio-
lência.Valete, Keidje Torres
Lima de nome de registo ofi-
cial,  rapper português de ori-
gem são-tomense, apresentou
o seu mais recente sucesso
“Rap consciente”, uma crítica
ao actual rap feito na CPLP
com o refrão “Se é para mor-
rer, morro de pé”. Valete pros-
seguiu com “Roleta Russa”,

“Fim da Ditadura” e fechou
à capela com “Subúrbio”,
uma radiografia social da Da-
maia, um dos bairros mais
degradados de Lisboa e berço
natal de estrelas do hip hop
e craques do futebol.

Os de casa 
e o final apoteótico
O rapper Lizzy, um novato

que aos poucos vai conquis-
tando o seu lugar, deu a co-
nhecer temas da sua mixtape
“STN: Santa Terra Nova”,
trabalho que o consagrou na
segunda edição do Angola
Hip Hop Awards como Rap-
per Revelação. 
Flagelo Urbano, também

conhecido como Ngola Sam-
bala, o autor de “Apartheid
Social”, com a sua actuação
fez jus ao título, apócrifo di-
ga-se, de “mestre da litera-
tura oral.”  
Vanda Mãe Grande, uma

das mais aclamadas rappers
“underground”, confirmou
que a Terra Nova está em
grande. “Rap Sujo” foi um
dos seus temas mais apre-
ciados e em “Não Vou Mu-
dar” deixou bem clara a sua
postura em contramão aos
apelos pela “sexualização”
da mulher. “FAMA” é o seu
mais recente álbum e tem

Como tem sido
recorrente nos
seus concertos,

foi criada 
uma área

especial para 
os portadores 
de deficiência 
e pessoas com

dificuldades 
de mobilidade

ESPECTÁCULO DE RAP

MCK e convidados
brilham 

no Cine Atlântico
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ainda “Mixtape DR”, “Por
Mim” e “VNAS”. 
Girinha foi outra repre-

sentante do rap feminino
que cantou e encantou. Tra-
tada por “Queen” e repre-
sentante do movimento de
valorização do cabelo natural,
notabilizou-se com “Rap
Crespo”. A rapper, que tem
traçada a sua trajetória ar-
tística há mais de 17 anos,
proporcionou um dos mo-
mentos mais marcantes do
espectáculo ao juntar no pal-
co Mamy “The Miss Skills”
e Eva Rap Diva. 
E foi, como era próprio e

expectável, com MCK e “A
Téknika, as Kausas e as Kon-
sekuências”,  a famosa “Sei
Lá Quê”, cantada em coro,
antecedida por “Nutrição
Espiritual”, “Trincheiras de
Idéias”  e “Proibido Ouvir
Isto”  que o memorável con-
certo chegou ao fim.  

SHOW
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Dora a Exploradora 
Dora é uma menina que adora
explorar o mundo à sua volta.
Adora ar livre, é curiosa e gosta
de aprender coisas novas e tem
um primo chamado Diogo.
Domingo, às 10h00

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. 
Domingo, às 12h27

O Mundo  
da Imaginação
O grupo dos
pequenos,
acompanha o Mick,
my hokey pokey
time, que dia
maravilhoso, a
pequena Lola visita
a quinta, estúdios
babytv, caminhos
divertidos.
Domingo, às 12h30

As Poderosas
Magiespadas 
As Poderosas
Magiespadas conta
as aventuras de
dois irmãos
guerreiros de
aluguer enquanto
cumprem missões e
coleccionam Poderosas
Magiespadas.
Domingo, às 18h55

O Grande Príncipe
da Floresta  
Bambi cresceu e reúne-se
com o pai, o Grande Príncipe,
que terá agora de criar o
jovem cervo e ensinar-lhe 
as leis da floresta. Mas, 
como tudo na vida, o
orgulhoso pai descobre 
que também pode aprender
algo com seu enérgico filho.
Domingo, às 13h23

Novelas Filmes Mais pequenos Jogo da Semana

Séries

Levante - Barcelona

O Levante e o Barcelona defrontam-se hoje, às 19h45, no
Estádio de Valência, para a 37ª jornada da Liga Espanhola de
futebol, num desafio em que os forasteiros são teoricamente
os favoritos. O Barça, que ocupa a primeira posição da liga
espanhola, com 90 pontos e campeões, enfrenta o 16º classificado,
com 43. Na primeira volta, o Levante perdeu diante dos ad-
versários, por 0-3, no Camp Nou, para a 18ª jornada, com
golos de Messi, Luís Suarez e Paulinho. 
Transmissão: DSTV Super Máximo
Hora: 19h45
Local: Cidade de Valência 

Transmissão: ZAP TV
Hora:16h00
Loca: Estádio Nacional 11 de Novembro

John Wick 2

Forçado a abandonar a sua re-
forma, uma vez mais, devido a
uma promessa antiga, John Wick
viaja para Roma com o objectivo
de ajudar um velho amigo a der-
rubar uma organização interna-
cional, secreta e perigosa, de
assassinos procurados por todo
o mundo.
TVC1
Domingo
23h00

Rio Sem Regresso
No Velho Oeste, Matt, um agricultor
viúvo, sai da prisão e procura o
filho, deixado aos cuidados de
uma cantora de saloon. Quando
são obrigados a fugir rio abaixo
numa jangada, os três vão perceber
até onde temos de ir para proteger
os que nos são queridos.
TVC2
Domingo
16h05

O Que as Mulheres
Querem
Nick fica zangado ao ser subs-
tituído por uma mulher como
director criativo. Mas eis que
um acidente lhe traz um poder
extraordinário: Ler a mente das
mulheres!
TVC3
Domingo 
08h50

A Escuridão
Uma família regressa de férias
no Grand Canyon, assombrada
por uma antiga entidade so-
brenatural, que eles inadver-
tidamente acordaram, e que
os irá conduzir a uma luta pela
sua sobrevivência.
TVC4
Domingo 
11h00 

Séries

Rádio

Elementar  

Quando Holmes enfrenta um diagnóstico que ameaça a
sua carreira e sobriedade, encontra Michael, que o culpa
por ter 'ganho' uma adição. Holmes e Watson tentam
encontrar um homem que aparece num vídeo sexual muito
antigo, agora divulgado online.

ORGULHO E PAIXÃO
Lorde Williamson 
procura Elisabeta na fábrica
Lorde Williamson oferece dinheiro para
que Ofélia e Felisberto afastem Elisabeta
de Darcy, mas o casal expulsa o lorde
da sua casa. Elisabeta e Darcy confron-
tam Uirapuru e resgatam Lídia do
bordel. Julieta denuncia a violência
ocorrida com ela e Olegário para o go-
vernador de São Paulo. Lorde Williamson
chega a São Paulo para conversar com
Darcy. Januário aconselha Camilo a
procurar um emprego mais modesto.
Susana e Xavier tramam contra Julieta
e decidem usar o Barão. Mariana e Luc-
cino despistam Virgílio e recuperam a
motorizada de Brandão. 
TV GLOBO, todos os dias 

DEUS SALVE O REI
Catarina avisa a Afonso 
da proposta feita a ela
Lucíola encontra Amália a observar Ca-
tarina. Catarina avisa Otávio que ficará
em Montemor, até que Artena seja re-
construída. Glória afirma a Naná que ter-
minará o noivado com Ístvan. Afonso
manda Romero acompanhar a retirada
das tropas de Otávio de Artena. Ístvan
passa mal. Osiel sente ciúmes ao saber
que Glória irá casar-se. Catarina avisa
Afonso da proposta feita a ela por Otávio,
demonstrando falsamente a sua lealdade
ao rei. Glória conta a Osiel que não casará
com Ístvan. Rodolfo pede ajuda a Lucrécia
para evitar o seu exílio. Catarina sente
tontura e desmaia nos braços de Afonso.
Amália não gosta de ver Afonso ao lado
de Catarina.
TV GLOBO, todos os dias 

SEGUNDO SOL
Karola procura Laureta
Karola convence o namorado a ir para
o camarote de Laureta, que barra a en-
trada do rapaz. Laureta sugere que Ka-
rola acabe com a vida de Beto. Roberval
descobre o caso de Edgar e Cacau e fica
transtornado. Ionan tenta convencer
Remy a contar o que esconde da famí-
lia. Beto decide ir embora e Karola fica
irritada. A família de Beto conhece o
suposto filho de Karola e decide o
nome do bebé. Roberval critica Zefa
por contar a Severo e à família o mo-
tivo da permanência dos sobrinhos de
Cacau na mansão. Manuela ouve Karen
falar sobre a mãe e Claudine tenta acal-
mar a menina. Claudine sugere que
Edgar adopte Manuela. 

TV Globo,  todos os dias 

Cazenga Informativo 

Programa diário de informação geral (notícias, trânsito,
ocorrências registadas pelos bombeiros, polícia, centros de
saúde, debates, reportagens, comentários).
Rádio Cazenga
Todos os dias 
Duração: 3 horas 
Sintonia 102.1FM
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Han Solo:
A Star Wars
Story
Estreia - 25 de Maio 

Actores: Emilia Clarke,
Woody Harrelson, Alden
Ehrenreich 

Ano: 2018 

Argumento: Jon Kas-
dan, Lawrence Kasdan 

Género: Acção 

Realizador: 
Ron Howard

Sinopse

As aventuras do emblemático mercenário Han Solo (Alden Ehrenreich)
e seu fiel escudeiro Chewbacca (Joonas Suotamo).

Príncipe Bué Encantado   
Estreia - 01 de Junho
Ano:  2018 
Argumento:  Ross Venokur 

Realizador:  Ross Venokur 
Vozes Portuguesas:  Cuca Roseta e David Carreira 

Sinopse
Príncipe Bué Encantado
conta a história do Prín-
cipe Filipe (David Car-
reira), amaldiçoado com
um charme irresistível
que conquista o coração
de todas as donzelas do
reino, e da sua jornada
para quebrar o feitiço.
Para salvar o reino ele
embarca numa grande
aventura, na companhia
de um desconhecido
desonesto chamado
Lenny. Acontece que
Lenny, sem que o Prín-
cipe Bué Encantado sai-
ba, é na verdade Leonor
(Cuca Roseta) uma fo-
ra-da-lei aventureira e
a única mulher imune
à maldição. Juntos serão
capazes de rescrever a
estória?

Deadpool 2  
Estreia - 18 Maio 
Actores: Morena Bac-
carin, Josh Brolin, Ryan
Reynolds 
Ano: 2018 
Argumento:Fabian Ni-
cieza, Rob Liefeld 
Género: Comédia, Acção 
Realizador:
David Leitch 

Sinopse
Depois de sobreviver
a um ataque bovino
quase fatal, um chef
pasteleiro desfigurado
(Wade Wilson) luta para
cumprir o sonho de se
tornar o barman mais
sexy de Mayberry, en-
quanto tenta sobreviver
com a sua total falta
de gosto. 
Procurando recuperar
os prazeres da vida, e
também a “máquina do
tempo”, Wade terá de
lutar contra ninjas, os yakuza e uma matilha de cães sexualmente
agressivos, enquanto viaja pelo mundo para descobrir a importância
da família, da amizade e dos sabores, ganhando um novo gosto
pela aventura e a caneca de café mais cobiçada, com o título do
Melhor Amante do Mundo.

Filmes Em Estreia

Leitura da poesia de Byron
“Poesia à Quarta-Feira”, programa que este ano está dedicado à poesia
de autores anglófonos, junta mais uma vez na Academia BAI os amantes
do género literário em causa.  Em 60 minutos, como se de uma roda de
amigos se tratasse, faz-se uma leitura conjunta dos poemas seleccionados
e trocam-se ideias sobre a mensagem que os autores pretenderam
transmitir. Para esta semana o autor escolhido é o britânico Lord Byron
(1788-1824), uma das figuras centrais do romantismo.
Academia BAI
Quarta-feira, 16h30

Festival literário no CCBA
Tem início na terça-feira a segunda edição do Festlab, Festival Literário
Luso-Afro-Brasileiro, em que estão agendados debates e palestras com
renomados nomes das literaturas de Angola, Brasil, Cabo Verde,
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal.  Os debates vão girar em
torno dos temas “Mediadores do processo de leitura”, “Literatura infantil”,
“O livro como ferramenta dialógica inter-geracional”, “Livro e tecnologia”
e “Literatura e aproximação dos povos”. De Angola, participam os
escritores António Fonseca, Domingas Monte, Hélder Simbad, Lopito
Feijó, José Luís Mendonça e Ondjaki. Do Brasil, Felipe Fortuna, Flávia
Amparo, Josélia Aguiar, Marta Morais da Costa e Mirna Queiroz. De Cabo
Verde,  Abraão Vicente, actual ministro da Cultura. De Moçambique,
Mbate Pedro, de Portugal, Maria João Cantinho e de São Tomé Príncipe
Orlando Piedade.
Centro Cultural Brasil-Angola
De 15 a 18 de Maio, das 18 às 20h30. Dia 16 das 10 às 12 horas
11 de Maio

Cinema

Artes plásticas

Debate

Bons filmes europeus
Tem início hoje, no Palácio de Ferro, o Ciclo
de Cinema Europeu, aberto ao público, com
encerramento previsto para 8 de Julho. Serão
apresentadas no total oito longa-metragens
de realizadores de oito países europeus, a
saber, Espanha, Polónia, Holanda, Portugal,
Itália, França, Alemanha e Suécia. Vão também
ser apresentadas seis curta-metragens pre-
miadas no “Concurso de Curtas PALOP-TL/UE”
de 2017. “Donde viven las Mujeres”, do realizador
espanhol Manuel Garcia Serrano, é o filme
escolhido para exibição hoje. No próximo do-
mingo os cinéfilos vão poder ver “A paixão
de Van Gogh”, dos polacos Dorota Kobiela e
Hugh Welchman. O Ciclo do Cinema Europeu
é uma co-realização da Fundação Sindika Do-
kolo e da União Europeia, em celebração do
Ano do Património Cultural Europeu e do Dia
da Europa.
Palácio de Ferro
Hoje

Letras

“Ngola Cine” é o título da exposição de Yonamine
que será inaugurada na próxima quinta-feira,
na Jahmek Contemporary Art Gallery, em
Luanda. Nascido em Luanda em 1975, Yonamine
viveu em Angola, na República Democrática
do Congo, Brasil e Reino Unido.   Começou a
carreira com a impressão de artes gráficas em
t-shirts, logos e flyers. Participou em mostras
colectivas e individuais, a saber, Check List
Luanda Pop, no Pavilhão Africano da 52.ª
edição da Bienal de Veneza, Itália (2007); na
29ª Bienal de São Paulo, Brasil (2010); na “No
Pain” (Sem dor, na tradução livre), Salzburger
Kunstverein, Salzburgo, Áustria (2012); e na
“Luz Veio”, Elinga Teatro, Luanda (2013).
Segundo o historiador e crítico de arte Adriano
Mixinge,  que recomenda uma ida à exposição,
“ele é um dos dez mais interessantes artistas
plásticos angolanos do momento”.
Camões/Centro Cultural Português
Amanhã

A primeira edição do “Angola comunica”,
evento de análise e debates temáticos sobre
assuntos que norteiam a comunicação e o au-
diovisual em Angola,  e que tem como públi-
co-alvo jornalistas, professores de cinema e
televisão, estudantes, assessores de imprensa,
empresas e produtoras independentes, decorre
na próxima sexta-feira na Academia BAI. São,
entre outros, objectivos do certame a promoção
do intercâmbio e aproximação entre os pro-
fissionais e os órgãos de tutela.
Academia BAI
Sexta-feira
Das 9 às 17 horas

Comunicação
e audiovisual 

Yonamine
expõe “Ngola Cine”
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