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Daniel Vilola “Costa”
Orlando Rodrigues

Gilmário Vemba
Cesalty Paulo “Tinocas”

José Chieta “Tigre”

Apresentação
do grupo.

“Os Tuneza”, nascem em Março de 2003 como grupo humorístico, 

sendo o resultado da junção de vários elementos que integravam o 

agora extinto grupo de teatro “Colectivo de Artes Tuneza Teatro”.



Desde Fevereiro de 2010 a empresa Speedlight tem 

a seu cargo a gestão global da carreira do grupo 

Tuneza.

A Speedlight é uma empresa que se dedica à gestão 

de carreira de artistas e à organização de eventos.

As exibições do grupo Tuneza, sempre marcadas pela irreverência e criativi-

dade, iniciam-se no Miami Beach. Aí, apresentavam espectáculo de stand-

up comedy cujo êxito despertou o interesse dos promotores culturais an-

golanos. 

O seu ponto alto é atingido com as presenças regulares, primeiro na Rádio 

Luanda, onde o sucesso com o programa “Chibados da Vida” se transforma 

num convite directo para apresentarem o programa “Fora de Série”, na TPA 

2, passando pela Rádio 5 e continuando na TV Zimbo, primeiro com o pro-

grama “Zimbando” e onde mantêm uma presença regular agora no progra-

ma “Coisa Doida”.

A par destas presenças regulares nos vários órgãos de comunicação social, 

os Tuneza têm promovido periodicamente espectáculos por todas as provín-

cias de Angola e pontualmente participado em eventos noutros países, sen-

do de destacar o prémio recebido em S. Tomé – Melhor Música Estrangeira 

– e as actuações na Alemanha e em Portugal (Coliseu dos Recreios e Casino 

de Lisboa).

Em 2006, publicaram o primeiro álbum musical intitulado “Humor ao domicílio” 

e em 2008 lançaram o DVD “Fora de Série”, com cenas extraídas do pro-

grama com o mesmo nome exibido na TPA2. Ambos os registos foram os 

primeiros a ser editados em Angola na área do humor.

Empresa de
agenciamento.

Biografia.



Gilmário
Pinto Vemba,

Cesalty 
Maito Paulo,

O mais fininho do grupo, dificil-
mente fica calado,  ja ganhou a 
alcunha de o “Bocas”!

O mais “bebuxo” do grupo, o 
que mais come!



Jose Maria 
Dembi Chieta,
Conhecido como tigre é o mais 
complicado do grupo, é também 
conhecido como “Mr. Justifica”!

Daniel Vilola 
Francisco,

o nosso Costa, ja esqueceu até 
o próprio nome, o “Tudo à toa”!!



Orlando 
Rodrigues 
Kikuassa,
Aproveita sonhos alheios, o 
Orlando nao é “Maria vai com 
as outras”... “Ele mora com as 
outras”!

Marca do grupo.



Momentos do grupo.

Tuneza na TVI
Tuneza na praia da floresta da Ilha

Tuneza em descontração na praia

Tuneza no Parque Eduardo VII (Lisboa) Tuneza na praia do Mussulo

Tuneza na baixa Lisboeta



Contactos.
Site:www.tuneza.co.ao
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