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noticias dos famosos por Cau Fontes

MIMAE DIZ QUE A
KIZOMBA NÃO VAI SAIR
DA SUA VIDA
Numa entrevista conduzida por Celso
Domingos, apresentador do programa “Noites
Vivas” da STV, a cantora moçambicana de
kizomba e R&B, Marta Muila, conhecida nos
meandros artísticos por Mimae, revelou que por
mais que ela abrace outros estilos, a kizomba
nunca sairá da sua vida.
A autora dos hits, “Mi ma Boo”, “Amor Ingrato”,
“Vou Assumir”, “Por causa de um Homem” e
Bola Baixa” - estas duas ultimas escritas por G2
e Sslowli, respectivamente, aproveitou a ocasião
para falar sobre as actuações com banda:
«Infelizmente faço playback por causa do valor
pago pela actuação. Por mim, tocava sempre
com banda, porque permite que eu brinque com
o público e volte para onde estava.»
Para este ano, Mimae tem como prioridade,
pagar a dívida que tem para com os seus fãs já há
muito tempo, lançando um CD em Junho, que
será composto não só por novas músicas, mas
também pelos primeiros sucessos da cantora
e, na mesma senda, oferecer um memorável
espectáculo.
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GASSO ESCALA FRANÇA, PORTUGAL E
SUÍÇA
O cantor moçambicano Gasso, de 25 anos, está desde o início
deste mês a realizar concertos pela Europa, os quais, segundo
ele, estão a ter aceitação do público local.
Gasso, que nos últimos tempos tem sido assunto nas redes
sociais, não só pelas suas músicas, mas também pela bombástica
revelação do investimento feito na aquisição do relógio da
marca Rolex Depsea - avaliado em 400 mil - que usou no seu
casamento, disse que a digressão está a ser positiva e que no dia
27 do mês em curso, estará a actuar na Suíça.
Em Fevereiro - mês em que contraiu matrimónio - Gasso recebeu
um presente antecipado ao ser eleito “Artista Revelação”, no
Kizomba Music Awards, um dos maiores concursos de kizomba
em Portugal.

ZIQO E DENNY OG DE VOLTA AOS
PALCOS
A maior dupla de pandza, Ziqo e Denny OG, reatou a sua
relação artística e voltou aos palanques trazendo ao público
uma nova música intitulada “Me toca como me tocavas”
que segundo Ziqo. «Há muitos homens e muitas mulheres
que depois de um tempo de casados começam a desleixarse na relação. Já não beijam os seus parceiros como
beijavam, já não oferecem rosas como ofereciam», disse
Ziqo sublinhando que ele e Denny Og pretendem, através
desta música, despertar a sociedade para a necessidade de
os casais manterem sempre viva a chama da paixão.
Já no final do programa apresentado por Gabriel Júnior,
Ziqo rematou: «Não estamos aqui para trazer o passado,
não estamos aqui para trazer as Teresinhas e as Casa
dois, mas simplesmente queremos trazer música melhor.
A dupla Denny Og e Ziqo nunca foi criada por questões
de facturamento, mas sim por questões de talento e nós
gostamos um ao outro.»

DAMA DO BLING DE VOLTA
COM “O OUTRO LADO DA
LEI”

YOLANDA CHICANE É
EMBAIXADORA DA BOA VONTADE
DA LUTA CONTRA CASAMENTOS
PREMATUROS

Dama do Bling, um dos nomes mais sonantes do
país quando o assunto é hip-hop, está de volta aos
palanques com “O Outro Lado da Lei” - música de
intervenção social, que retrata a vida árdua dos
agentes da polícia moçambicana, e a forma como
os mesmos enfrentam as dificuldades quotidianas.
“O outro lado da Lei” como o nome já o diz é,
segundo a rapper, uma forma de dar a conhecer o
outro lado do polícia, que ninguém imagina.
«Todos nós somos responsáveis por um mundo mais
humano, justo e solidário, menos desigual e com
mais oportunidades para todos. De que maneira
um indivíduo pode fazer a sua parte? Existem
várias formas, mas para todas elas é preciso dar o
primeiro passo», explicou.
Dama do Bling, recorde-se, teve uma paragem
na carreira para se dedicar ao seu segundo filho,
Prince Samamad, que nasceu a 11 de Setembro de
2014.

Foi com o CD intitulado “Por ser menina”, composto
por seis faixas e com participações de artistas de peso
como, Sérgio Muiambo, Kaliza, SGee e Next Simba, que
Yolanda Chicane e a sua emblemática Banda Kakana,
contribuíram para fazer chegar a mensagem de repúdio
à violação dos direitos da criança, em particular do sexo
feminino.
Yolanda não deixou de exteriorizar o seu sentimento
a respeito da responsabilidade que lhe foi entregue:
«Foi uma honra receber e aceitar o convite para ser
a Embaixadora da Boa Vontade da Luta contra os
casamentos prematuros, um problema que tem afectado
muito a nossa sociedade. É preciso que haja mais
trabalhos do género.»
“Quero decidir pelo meu futuro… diga não aos casamentos
prematuros” é o Slogan deste projecto que é dirigido
pela Plan, em parceria com o Ministério dos Negócios
Estrangeiros da Holanda.
Missanga
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ESCULPIR FRUTOS E
LEGUMES
Na casa do chefe Carlos Graça, papaias, maçãs, limão, alho, melancias
transformam-se em pássaros, tubarões, barcos, torres, caroças
antigas, piratas, cestos e outros objectos que podem servir de
decoração em ocasiões festivas. Em seis horas o chefe ensina homens
e mulheres a fazerem decorações com frutos e legumes.
Texto e Fotos: Adamo Halde
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ob um calor intenso, a rondar
os 33 graus, o alpendre improvisado no pátio da casa do chefe
Carlos Graça, serve de sombra a duas
dezenas de alunos que aprendem a
brincar com frutos e legumes. Emprestam à melancia o corpo de um
barco, tubarão; ao alho francês a forma de um pirata. O ananás é transformado em carroça antiga, o limão
e a toranja ganham a imagem do sol.
É uma variedade de decorações com
frutos e legumes que vão saindo dos
vários frutos colocados na mesa. Estão ali para serem transformados em
objectos de decoração, que podem ser
colocados em festas de aniversários,
em casamentos, ou até em outras ocasiões comemorativas. Tudo pode ser
feito ali. Tudo pode ser transformado.
À medida que o chefe Graça ensina
uma nova técnica de decoração das
58 previstas no curso, os alunos ficam
hipnotizados com a arte reflectida em
cada imagem, construída a partir dos
frutos. «É preciso muita paciência e
imaginação na decoração», aconselha
Carlos Graça, enquanto constrói na
melancia a imagem de um tubarão.
«Para o principiante é sempre bom
usar a caneta para desenhar no fruto
ou legume o objecto que se pretende
criar.»

Técnica e perspicácia no momento de desenhar
Graça não é um principiante, mas
para a aula traz todos os utensílios
necessários para a decoração. Leva
na manga da camisola branca, com
as bandeiras de Moçambique e Portugal, duas esferográficas que usa para
desenhar sobre os frutos, que depois
ganham nomes de animais, de estrelas, utensílios domésticos, e meios de
transporte.
A camisola ganhou-a em 2013, a
última vez em que esteve em Macau
no curso de decoração. Foi nesta terra,
onde o chefe aprendeu a arte de decorar com frutos e legumes há mais de
uma década.

CARLOS Graça anunciando o boneco da bruxa

CARLOS Graça desenhando
Missanga
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Recordações da China estão igualmente
presentes no material de trabalho. Na mesa
tem a mala de facas que adquiriu em Hong
Kong. Ali há faca para qualquer tipo de corte.
Desde faca para fazer a boca e dentes do tubarão, e pernas e carapuça da tartaruga. Todas elas afiadíssimas e cuidadas. Elas podem
causar ferimentos aos menos descuidados ou
aos que ainda são inexperientes. O que Graça
já não é, mas os alunos ainda o são, por isso
para estes todo o cuidado é pouco e é preciso
uma chamada de atenção: «No último curso,
houve pessoas que se cortaram. Prestem
muita atenção ao cortarem os frutos.»
Mas, por precaução, Graça trouxe o quite
de primeiros socorros.
A aula é interessante e interactiva. «Vamos fazer o boneco da bruxa», anuncia o
chefe. «É o boneco da sogra», diz Kátia que
arranca risos entre os colegas.
«Gosto muito da minha sogra», responde
Graça.

«Posso oferecer este boneco à minha sogra», insiste Kátia, uma jovem alta, de cabelos
compridos. «Não façam isso às vossas sogras,
elas ainda vos jogam na cara o presente»,
aconselha o chefe que no final apresenta aos
alunos um boneco de bruxa que todos adoraram.
Uma hora depois do chefe Graça ter ensinado aos alunos, estes são colocados à prova. É a sua vez de fazer decorações. É o que
todos querem. O chefe promete um presente
ao melhor criador do dia. E já vai avisando
que o prémio será para quem construir o desenho por si ensinado.
Novamente frutos e legumes são espalhados na mesa para os alunos iniciarem a
decoração. Depois de várias tentativas, Anabela Costa desiste do pássaro. E pede o auxílio do Chefe. Graça vai passando de mesa em
mesa, recordando alguns pormenores como
o uso da faca. «As vezes é preciso entrar até
ao fundo para sair o boneco pretendido»,

lembra.
Na mesa há cada vez mais bonecos: barcos de limão, carroças de ananás, sóis de toranja, lagostas de pepino, cestos de laranja
entre muitos outros. Novas técnicas são descobertas e Graça passa-as de professor para
aluno. Ele aprendeu com Luísa, por exemplo,
que os palitos podem servir para prender as
folhas de ananás para se parecerem com a
cauda da galinha. «Estamos sempre a aprender. Nunca fiz algo idêntico», afirma.
No final do curso, estão todos felizes com
as obras de arte produzidas, e Graça sente
que terá mais concorrência no mercado. Talvez o alivie o facto de estar quase de malas
aviadas para Macau, onde dentro de um mês
irá participar em mais um evento de decoração com frutos e legumes. Foi lá onde Carlos
Graça aprendeu esta arte.

BARCO de melancia

perfil

Há um ano deixou o país para ir se formar,
na Finlândia, em Performing Arts, um
curso que, de entre várias temáticas, inclui
técnicas de canto, piano, produção musical,
drama, cinema e direcção artística. O músico
moçambicano Marius Ladino está em
estúdio a gravar o seu terceiro álbum a solo,
e a abraçar novos ramos do mundo artístico.
Texto: Adamo Halde
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arte,
particularmente
a música, é algo que dá
sentido à vida de Marius
Ladino. E ganhou uma
maior
dimensão
na
vida do cantor moçambicano, agora que
lhe surgiu a oportunidade de estudar
Performing Arts em Helsínquia, capital
da Finlândia, uma década depois de se ter
iniciado na música e gravado três álbuns,
o primeiro com o agrupamento Afrikanze,
e mais tarde dois a solo. «Na Performing
Arts aprendemos técnicas de canto,
piano, produção musical, drama, cinema
e direcção artística», explica o músico.
Feliz com a sorte que lhe bateu à
porta em 2014, Marius Ladino vive uma
experiência que está a dar um sentido
ainda maior à sua carreira. «Estou a fazer

o que mais amo. Não há nada melhor
que se fazer o que mais amamos, e
sobretudo adquirir mais conhecimentos»,
congratulou-se o cantor, que tem
andado pela europa em busca de novas
experiências musicais há alguns anos.
Na capital finlandesa conheceu novas
técnicas de canto e aprofundou o seu
conhecimento sobre piano.
Para além de estudar, o artista está a
ter o privilégio de trabalhar com artistas
famosos do estilo Zouk, e a adquirir
novos conhecimentos sobre produção
e composição, elementos que estão a
contribuir para o melhoramento do seu
trabalho. «Estar a estudar Performing Arts
significa uma fase nova de aprendizagem
como ser humano e como músico. Um
bom profissional está constantemente a

aprender», afirma.
Melhorar a qualidade da música que
se faz em solo moçambicano consta dos
grandes objectivos do jovem artista de
31 anos, apesar de o seu futuro a nível
pessoal e até profissional não estar ligado
ao país que o viu nascer. Marius prefere
ser um cidadão do mundo. O seu sonho
passa por dirigir, num espaço de 10 anos,
uma academia de Performing Arts em
qualquer lugar do planeta.
Considera-se o expoente máximo da
música Zouk em Moçambique. Com a sua
veia de produtor, Marius já compôs para
alguns músicos moçambicanos da velha e
nova geração como é o caso de Valdemiro
José e Cambezo, entre outros, e tem
estado a trabalhar com o cabo-verdiano
Johnny Ramos. «Ajudo e sempre ajudei os
Missanga
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músicos moçambicanos, na direcção de canto, de
estúdio, e na composição. Vou continuar a ajudar
no que for possível. Quero também continuar a
trabalhar com outros músicos estrangeiros. Isso
ajuda-nos a crescer profissionalmente.»
A elaboração de scripts para videoclipes é uma
área que o cantor decidiu seguir com mais afinco
no último ano. O autor do sucesso “Im sorry”
elabora roteiros para vídeos de alguns artistas
nacionais, e há bem pouco tempo escreveu o
roteiro do Vídeo Clip do músico C Duarte com o
angolano Puto Português. Marius já havia antes
escrito o script do vídeo “indecisão” de Cambezo.
A elaboração de scripts é um talento que o artista
descobriu quando trabalhou com um dos melhores
realizadores de vídeo a trabalhar no país, o suíço
DJ Marcell. «Quando pela primeira vez em 2004 e
2005 filmei com o Dj Marcell dois vídeos do grupo
Afrikanze, vi-me obrigado a escrever a história
dos vídeos. E em 2007 quando filmei o I’m sorry,
também, com o Dj Marcell voltei a escrever a
história do vídeo pessoalmente. E fui ganhando
gosto pela elaboração de scripts.»

Novo disco
O músico, natural de Quelimane, Zambézia,
está em estúdio a gravar o seu quarto álbum,
que deve contar com a participação de músicos
nacionais e estrangeiros.
As músicas que vão compor o disco serão
cantadas em inglês, português, e chuabo – língua
falada em boa parte da província da Zambézia,
incluindo Quelimane.
Marius pretende expandir a sua música para os
quatro cantos do mundo, sobretudo no continente
europeu, um mercado que, mais dia, menos dia,
irá conquistar. «Com a internet, torna-se fácil
divulgar a música na Europa.»
Sem querer desvendar muito sobre o álbum
a caminho, apenas revela que este está ter a mão
técnica de produtores finlandeses, holandeses e
cabo-verdianos, além de moçambicanos.
Marius abraçou a música no final dos anos
90. Foi membro do agrupamento Afrikanze com
o qual gravou o álbum Desafio em 2003. Três
anos mais tarde fez o seu primeiro trabalho a solo
intitulado “Abriu-se a porta” que inclui o sucesso
“Im sorry”. O seu último disco, “Amor e ódio” que
chegou ao mercado em 2009.
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EM ABRIL PELA 80ª VEZ
A MAIOR FEIRA DE LIVRO
P

ara além de Mia, os escritores
Ungulani Ba Ka Khosa, Paulina
Chiziane, Chagas Levene, Nelson
Lineu e Hirondina Jochua, são
alguns dos nomes chamados a compor a
rica lista de actividades que vão acontecer
no espaço da Livraria Minerva, naquelas
duas semanas.
Durante os dias da feira há encontros
com escritores, que serão momentos de
reflexão e aprendizagem sobre a arte de
escrita, a vitalidade das histórias e dos
livros e navegar na juventude.
A Feira do Livro da Minerva acontece
a pretexto da celebração do aniversário de
criação da livraria e pretende ser, cada vez
mais, um espaço que promove os hábitos
de leitura, principalmente nos jovens.
Entre colóquios, no âmbito do Dia
Mundial do Livro, e variados temas de
conversas e saraus serão promovidos

encontros de troca de ideias sobre a
literatura e a vida quotidiana, entre
leitores e escritores, recitais e assinatura
de autógrafos.
Por outro lado, estará patente no
decurso do evento, uma exposição
fotográfica na Fortaleza de Maputo e
nas instalações da Minerva, na baixa
da cidade, retratando a vida selvagem
e natural do mítico Parque Nacional da
Gorongosa. Aliás, no espaço da Livraria
estará patente, igualmente, uma exposição
sobre as feiras de livro da Minerva.
Em todas as lojas Minerva, nas
cidades de Nampula, Beira, Matola e
Maputo, estarão disponíveis ao público
mais de cinco mil títulos, com descontos
consideráveis, permitindo o acesso ao
livro aos amantes da leitura.
Numa altura em que a livraria adopta
um novo lema “Minerva, somos cultura”,

há garantia da instituição de que todo
mundo terá motivos para estar presente
neste evento, que a celebrar 80 anos
trás descontos de até 80%, em 80 títulos,
durante toda a Feira.
A Feira de Livro da Minerva não é
um simples evento. É a consagração da
criação literária, dos criadores ou cultores
da palavra, e de toda uma forma de ser e
estar culturalmente.
A 80ª edição da feira de Livro
da Minerva conta com parcerias
com o Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano, Ministério da
Cultura e Turismo, Conselho Municipal
de Maputo, BCI e de instituições e grupos,
nomeadamente, Associação dos Escritores
Moçambicanos (AEMO), Movimento
Literário Kuphaluxa e Poetas d’Alma.

Missanga
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‘A cultura só
vai desenvolver
quando políticos
mudarem de
mentalidade’
A residir na Dinamarca há mais de duas décadas, Gimo Mendes,
co-fundador do grupo Eyuphuro, pretende deixar a Europa, mas o
destino não é Moçambique. Quer ir para um país, diz ele, onde possa
gozar de plena liberdade. E esse país é o Canadá.
Falou à Missanga dos novos projectos e da sua visão sobre o estado
da cultura no país. Na entrevista feita pelo Facebook não faltaram
críticas ao governo moçambicano, que na opinião do músico, não
sabe valorizar os artistas. Na Dinamarca diz ser um homem com certa
influência, e gozou deste privilégio para apoiar artistas nacionais e o
país.
Texto: Adamo Halde
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Vive fora de Moçambique há 23 anos.
Porquê saiu? O que faz na Dinamarca?
Mudei-me para Dinamarca por questões
familiares. Na Dinamarca lecciono música,
tenho os meus projectos, e um estúdio.
É casado? Quantos filhos tem?
Sim sou casado. Estou feliz por ter encontrado a mulher dos meus sonhos. Tenho
com ela dois filhos, Jos Mendes de 14 anos e
Fia Mendes de 15 anos.
É casado com uma dinamarquesa. Foi
essa a razão que o levou a ir viver para Dinamarca?
Sim.
Há quanto tempo?
17 anos

Que disciplinas lecciona?
Cancão e um pouco de percussão.
Porquê decidiu fazer dreadlocks?
Cansei-me de pentear. Não há tempo
para pentear carapinha aqui na Dinamarca.
Que religião professa?
Nenhuma.
Tem dois discos, nomeadamente “A
luz” e “Melo”. Pretende lançar, brevemente, algum trabalho?
Neste momento, estou com alguns amigos a gravar o meu novo álbum que se vai
chamar “O Povo esquecido”. Já estamos na
fase final da gravação.
É uma pena que ninguém em Moçambi-

que queira patrocinar o meu trabalho. Gostaria imenso de trabalhar com o Tufo da Ilha
de Moçambique, e com outros músicos do
país.
Porquê “Povo esquecido”?
O mundo é assim: Nós [os africanos] somos um povo esquecido no mundo, por isso
o sofrimento.
Pretende regressar definitivamente a
Moçambique?
Julgo que isso depende de muita coisa.
Por enquanto, posso apenas dar uma mão
aos meus colegas em alguns aspectos ligados
a música, nomeadamente instrumentos musicais e algumas coisas que sei sobre a música, que fui aprendendo ao longo destes anos
que vivo na Dinamarca.

Como tem sido o seu trabalho?
Decorre positivamente. O governo dinamarquês tem prestado um grande apoio no
que é necessário para eu seguir uma carreira
artística digna, ou seja realizar, sem problemas, os meus projectos a nível musical.
Tem realizado concertos na Dinamarca?
Sim, quando acho necessário. Actualmente, o meu maior objectivo é ensinar
música, deixar bons ensinamentos à nova
geração de músicos na Dinamarca, sobre
criatividade e composição musical.

GIMO com alunas da Escola de Música da Dinamarca

É professor numa escola de música.
Quem são os seus alunos na Dinamarca?
Tem também alunos africanos, ou moçambicanos?
A escola de música onde trabalho é umas
das mais antigas da europa, tem 75 anos de
existência.
Nela podem se matricular estudantes
de todas as crenças e nacionalidades. Para
além da escola de música faço os meus projectos fora da escola, como ir para as escolas
primárias e secundárias, onde trabalho com
jovens com falta de sensibilidade harmónica
e rítmica, porque a falta destes elementos na
pessoa resulta em baixo rendimento escolar.
NO dia em que recebeu o prémio de melhor músico do ano na Dinamarca

Missanga
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Disse que o seu regresso ao país depende de muitas razões. Quais são?
Abertura por parte das entidades ligadas
à cultura e mudanças na forma de o governo
ver a cultura.
Tem acompanhado os acontecimentos
do país estando na Dinamarca?
Muito pouco.
Sente muita falta de Moçambique?
Sim e não. As pessoas mudaram bastante hoje em Moçambique. Ninguém está ou
anda seguro. Ninguém consegue prespectivar a vida por não saber o que o espera amanhã: divórcios, corrupção, assaltos, ou seja
há muita gente maldosa em Moçambique. A
moral está a desaparecer da sociedade.
Quando foi a última vez que esteve em
Moçambique?
Há um ano, estive no Festival Nacional
da Cultura em Inhambane.
Depois de ter estado em moçambique
no Festival da Cultura, com que impressão ficou sobre o país no que diz respeito
a música?
Eu já pude enviar a sua excelência o senhor ministro da Cultura o meu ponto de
vista: temos coisas em quantidade, mas qualitativamente estamos muito atrasados. Devemos aceitar isso.
Em que cidade ou região da Dinamarca vive?
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Estou a residir na cidade Académica, em
Aarhus.
Como são as pessoas na Dinamarca?
Os dinamarqueses são pessoas muto
especiais. Em primeiro, segundo, terceiro,
quarto e quinto lugar está o dinamarquês,
depois é que vem o estrangeiro. Aqui não
há tribalismo como em Moçambique. Os dinamarqueses se amam. Têm orgulho da sua
nação.
Como olham para o trabalho que faz?
Admiram o meu trabalho. O dinamarquês conhece a cultura e o seu valor na sociedade. Por isso, o Governo drena muito
dinheiro para a cultura.
Tem contacto com moçambicanos que
vivem na Dinamarca? Existe uma grande
comunidade moçambicana na Dinamarca?
Existe mas o problema é o de sempre: tribalismo. Por isso convivemos poucas vezes.
Onde gostaria de ver daqui a 10 anos?
No Canadá.
Porquê?
Considero o Canadá o país mais livre do
planeta.
Foi dos primeiros músicos moçambicanos a compor e cantar em língua macua.
No início sofreu muita discriminação por
esta escolha?

Sim por parte dos moçambicanos que se
diziam assimilados, mas nos bairros de Namicopo e Namutequeliua, e mesmo na cidade, as pessoas elogiavam o meu trabalho.
Na altura alguns moçambicanos não tinham a moçambicanidade no coração, achavam-se portugueses.
Em 1979 falei com o então delegado da
Rádio Moçambique em Nampula, Edmundo Galiza Matos, para realizarmos o primeiro concerto após a independência. Juntos
contactámos muitos músicos residentes em
Nampula. Nessa altura, eu tocava com Omar
Issa, grande compositor de Quelimane mas
residente em Nampula.
As pessoas que foram ao espectáculo
eram os assimilados que estavam habituados
a ouvir música em inglês e português, e não
em macua.
O Omar Issa acompanhou-me no palco
com uma viola acústica, e pela primeira vez
na história de Nampula, as pessoas assistiam
um espectáculo em que se cantava em Macua.
Existiam, no entanto, ainda grupos musicais que cantavam em inglês. Hesitei, na
altura de subir ao palco, mas Omar Issa encorajou-me, e actuámos. As pessoas até tiveram vergonha de falar connosco depois do
espectáculo.
É fundador do Eyoupuro?
Tenho orgulho disso, mas nunca falei em
público por saber que aqueles que sempre
ouviram este grupo sabiam da história.

Depois de produzir e lançar “A luz”, seu
primeiro álbum a solo, foi galardoado com
o prémio “Danish World Awards 2007” na
categoria de melhor música do ano. Que
significado teve este prémio na sua carreira internacional?
Ser premiado, ou seja reconhecido, num
país que não é seu é estimulante para qualquer artista.
Foi uma surpresa receber esta distinção. Vieram-me à mente todos aqueles com
quem trabalhei na música, nomeadamente
Omar Issa, Zena Bacar, Mário Fernandes,
Belarmino, Mussa Abdala, Jajanina da ilha
de Moçambique, Joaquim Gomes Joaquim
Lobo, meu irmão Luís Abdul Remane, Mustafa Ismael, Glória Muianga, Izidine Faquirá,
Matsinhe, Mamudo Gulamo, pessoas que
sempre me encorajaram para não desistir da
música.
Foi uma grande honra receber o “Danish World Awards 2007”. Não é fácil um
estrangeiro ganhar este prémio. O meu álbum tocava na primeira estação de rádio da
Dinamarca.
Por isso os políticos a mim não podem
dizer que a música não tem importância na
sociedade.
O meu primeiro objectivo é fazer com
que as pessoas conheçam e respeitem a língua macua. Segundo, dizer ao mundo que
temos que aceitar as outras culturas, porque
aqui há espaço para tudo.
A minha música pertence aos lugares
onde as pessoas se encontram, onde as ideias
crescem, onde podemos criar o cruzamento
entre as culturais, onde há fraternidade…
Fundou há alguns anos aí na Dinamarca a “Artists Take Action” (ATA), uma
associação de carácter cultural e humanitário onde Gimo Mendes procura juntar
músicos, jornalistas e outras entidades do
mundo da arte e cultura dinamarquesa,
para interagir com artistas moçambicanos. Como é que surge esta ideia?
Sempre vi o sofrimento dos artistas em
geral, e dos músicos, e sempre quis fazer algo
para prestar algum tipo de apoio a estes semelhantes. Com influências na Dinamarca,
decidi ajudar os meus compatriotas.
Mas essa abertura foi mal interpretada.

As pessoas começaram a dizer que eu estava
a ‘fazer-me de gente importante’. Falou-se
muita coisa, por isso deu somente para enviar um contentor de 40 toneladas de material hospitalar diverso, cadeiras, quadros
instrumentos musicais para Ilha de Moçambique.
Como é que se inicia na música?
É uma outra história…
Comecei em Mossuril quando tinha 10
anos. Eu e os meus amigos assistíamos filmes
indianos. Tinha muita música. Nas manhãs
ia à madraça, e de tarde ia à escola oficial.
Aos sábados levava a minha gaita harmóni-

rival. Um músico, também, tem que saber
estar. Há muitos músicos que estão todos os
dias nos gabinetes a pedir esmola. Esses não
são músicos. Estes hão-de acabar assim.
Mas isso em parte também é culpa da
comunicação social que destaca apenas a
marrabenta, com tantos ritmos que temos
no país.
Considera-se um músico criativo?
Eu procuro motivos e por isso interajo
com todo o mundo
Qual foi até agora a sua maior criatividade na música?
Os meus dois álbuns: “A luz” e “Melo”

ca de boca e com dez crianças íamos tocar
para um comerciante de origem indiana, que
nos dava dinheiro com o qual comprávamos
badjias [pasteis de feijão Nhemba].
Desde muito cedo se apercebeu de que
a música lhe poderia abrir muitos caminhos na vida?
Claro! Estava seguro do que estava a fazer, mas também estava seguro que precisava de pessoas da minha etnia com a mesma
determinação. E em 1983 aparece o meu
companheiro de luta o o dr Salvador Maurício, proveniente de Niassa. Chamo-o dr porque ele conhecia a música. Naquele ano de
1983 realiza-se em Maputo o Festival da Cultura. O Maurício leva-me juntamente com a
Zena e o Jaimito para Maputo, mas antes decidimos formar um grupo que pudesse dignificar a província. Fui eu quem apresentou a
Zena ao Maurício. Eu disse-lhe que conhecia
alguma malta boa como Zena Bacar, Belarmino, e Omar Issa, que já tocaram comigo.
Ai formámos o grupo. Foi uma pena o facto
de Maurício ter permanecido no grupo por
duas semanas. Ele saiu por motivos ainda
desconhecidos.
Como é que a música abre caminhos
aos artistas? E porque é que mesmo havendo essa possibilidade temos músicos
em Moçambique que vivem mendigando?
Os políticos pensam que o músico é seu
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restaurante

O FIVE POÉTICO

Simpatia, conforto e inovação;
parecem adjectivos, mas são
simplesmente as marcas que
caracterizam o Five, um restaurante
localizado no interior do parque
dos poetas na Matola. Existe há três
anos, mas o aroma agradável e o
brilho do local, criam a ilusão de que
foi inaugurado hoje.
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m 2012, um grupo de
cinco portugueses abriu
o Five, um espaço onde a
ligação entre o jardim, o
conforto do restaurante e a sua
comida são, metaforicamente,
uma lírica, e acolhem quem lá
chega.
Amplo, confortável, fresco;
música ambiente suave, e virado
para o jardim - proporcionando
aos visitantes tranquilidade e
uma vista agradável do parque
- o Five é uma opção para os

que gostam de boa comida e
conforto. O visitante que quer
tranquilidade e degustar do
que há de bom na gastronomia
internacional e portuguesa,
encontra ali uma variedade
de opções no menu que, entre
tantos outros pratos, inclui o bife
five com molho de cogumelo
e batatas five, naco à five, ou o
camarão tigre. Todos os pratos
saboreados no conforto das
cadeiras numa agradável sala
bem climatizada.

BIFE five com molho de cogumelos e batata five

CAMARÃO tigre

Localização: Parque dos poetas – Matola
Aberto: Todos os dias das 9 às 23 horas
Contactos
Tel: 21 720 518
Cel: 84 39 45 567 ou 84 69 61 644

STUFF do Five

A ementa alarga-se ainda a outros
pratos como a lagosta, vermelhão,
uma apetitosa travessa de mariscos e
uma variedade de pratos de carnes,
onde pontifica o Big five, considerado
o ex- libris da casa.
Se preferir comer ‘al fresco’, pode
sentar-se na parte exterior do Five
onde uma acácia frondosa oferece a
sombra e uma brisa suave substitui
com vantagem o ar-condicionado. A
esplanada é um espaço descontraído,
que pode ser uma excelente escolha
para uma boa conversa entre
familiares, amigos ou colegas de

OS COCKTAILS são uma das especialidades da casa

trabalho. Tequilas sun rise, blu lady,
laranja, e mistura de frutas são alguns
dos coktails que gozam da preferência
dos visitantes deste restaurante.
Como
entrada
sugeremse os tradicionais salgadinhos,
empanadinhos de camarão, rissóis,
pastéis de bacalhau e chamussas. O
Five tem no total 185 lugares – 80
no interior do restaurante e 105 no
exterior, e disponibiliza o seu espaço
para festas de aniversários e outros
tipos de eventos comemorativos.
Aberto todos os dias das 9 às 23
horas com possibilidade de, aos fins-

de-semana, estender o serviço até
à 1h da madrugada, dependendo da
animação.
O Five aposta na escolha de
produtos de primeira qualidade para a
ementa, e no conforto na acomodação
dos clientes como marcas distintivas.
«A cozinha atrai toda a gente.
Temos uma cozinha com qualidade.
Oferecemos serviços e produtos de
primeira qualidade. E temos o prazer
de receber toda a gente, pessoas de
diversos níveis sociais», garante a
gerente do Five, Mónica Anabela.

Missanga

19

cem por certo

“GANGSTERIZAÇÃO” DE
CONSCIÊNCIAS!
Texto: Leonel Magaia

C

om espanto leio num jornal da
praça que um par de cidadãos
moçambicanos de memória
curta dedica-se à venda de
Bilhetes de Identidade a estrangeiros,
principalmente homens e mulheres
portugueses fugindo das diabruras
das crises económicas. Percebo com
muita pena que são mercenários que
se baldam para o país e prostituem
as suas consciências a troco de
chorudas compensações financeiras.
Não entendo como alguém pode
mesmo pôr em causa todo o apreço
e consideração de um país a troco
de um punhado de meticais. Como
alguém pode vangloriar-se pelo país
20
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fora, movimentando-se com fios
reluzindo de ouro fusco e a bordo
de portentosos veículos turbinados
por bielas e escapes da corrupção,
não se importando com os valores,
estima e qualidade de um país que
faz por merecer os seus heróis. Não
me ocorre, nem me apetece, discutir a
qualidade ou segurança que o Estado
deve imprimir na concepção destes
documentos. A verdade nua e crua
é que cidadãos moçambicanos põem
em causa a solidez, integridade e
sobretudo a soberania de todo um país
sem olhar às consequências que isso
pode trazer. Cidadãos portugueses,
nigerianos,
somalis,
indianos,

burundeses, bengalis e quejandos,
e não só, movimentam-se pelo país
ostentando nomes solidificados pela
nossa independência e pelo sangue
de moçambicanos que ousaram lutar.
Assim não dá. Um fulano que mal sabe
falar português e com a tez cinzentoqueimada reluzindo, característica
própria de gente dos Grandes Lagos,
ostenta garbosamente nomes como
Nhantumbo, Cossa, Rungo, natural de
províncias onde nunca sequer pôs os
pés. Nem sequer faz ideia de onde fica,
se a norte ou sul do país.
Outro
fenómeno
dramático,
ainda na mesma senda, tem a ver
com mulheres que se deixam aliciar

para simular casamentos, de onde
resultará a aquisição pelo “nubente”
de todos os direitos e deveres cívicos
em território moçambicano. As jovens
moçambicanas aceitam um “casamento
instruído” com estrangeiros, na sua
maioria imigrantes ilegais da África
Central e dos Grandes Lagos, mas
também asiáticos, tudo em troca da vil
moeda que nos transforma e deforma
as mentalidades. Os casamentos não se
realizam com luxo e pormenor, como
tradicionalmente acontece. Ao cartório
só vão testemunhas e padrinhos, que
geralmente pertencem ao círculo.
O divórcio só acontece quando
o homem adquire os “direitos”, que
incluem Bilhete de Identidade e
passaporte nacionais de Moçambique.
Impressionante a tamanha ausência
do
conceito
de
nacionalidade.
Pobreza não pode justificar tamanha
“gangsterização” de consciências.

“nakonada juro.”
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marcas

SUPERBRANDS REVELA
“MARCAS QUE AMAMOS”
EM 2015

A

Superbrands, organização internacional independente dedicada
à promoção de marcas de excelência, presente em 89 países, vai
atribuir o seu selo a 20 marcas nacionais
numa gala a ter lugar a 30 de Junho próximo, na cidade de Maputo. A informação
foi dada em conferência de imprensa, pelos
responsáveis da Superbrands Moçambique,
Patricia Aquarelli e Miguel Proença nesta
terça-feira, no Hotel Polana, onde foram,

PCA da Trassus, António Mendes
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igualmente, divulgados os nomes das marcas distinguidas. A saber: ÁGUAS DA NAMAACHA, BCI, BNI, DONA, FATELLI &
FATELLI, INDICO SEGUROS, LM RADIO,
MAMA ÁFRICA, MCEL, MILLENNIUM
BIM, REDE MIRAMAR, MOÇAMBIQUE
COMPANHIA de SEGUROS, MOÇAMBIQUE PREVIDENTE, POLANA SERENA
HOTEL, PREMIER SUPERSPAR, SUNSEED, SOUTH AFRICA AIRLINES, TRASSUS, ÚNICO e ÁGUAS VUMBA.

Estas empresas estiveram representadas no evento pelos seus gestores, onde se
destacavam os Directores Gerais/Administradores ou Directores de Marketing que
tiveram oportunidade de explicar a importância que é ser uma SUPERBRANDS em
Moçambique. Além de se alongarem um
pouco sobre o que são as empresas que representam. Histórias interessantes do percurso de algumas marcas que hoje fazem
parte do nosso dia-a-dia, contadas na pri-

REPRESENTANTES das marcas distinguidas com o selo Superbrands

meira pessoa.
Intervindo na conferência de imprensa
das marcas que este ano vão receber o selo
Superbrands, o Presidente do Conselho de
Administração da Trassus, António Mendes, encarou a distinção como algo que servirá para a sua empresa continuar a inovar
e a colocar o serviço ao cliente como prioridade absoluta. A TRASSUS opera no ramo
mobiliário em Moçambique há seis anos,
com lojas nas cidades de Maputo, Matola,
Xai-Xai, Chimoio, Beira e Pemba.

Por sua vez, o Director de Marketing
da MCEL, Cláudio Chique, destacou o facto
de a sua instituição ter-se reinventado várias vezes desde que começou a operar em
1997, com o único objectivo de prestar um
serviço de excelência aos seus clientes, justificando assim a razão da distinção com o
selo Superbrands.
Além de beneficiarem de uma campanha de comunicação associada à Superbrands, as marcas distinguidas constam no
livro desta organização lançado anualmen-

te.
O evento da terça-feira serviu, também,
para a Superbrands anunciar que a edição
2015, por sinal a terceira, irá decorrer sob o
lema “Marcas que Amamos”. «Aludindo ao
valor sentimental que estas grandes marcas que actuam no mercado moçambicano
despertam nos consumidores, este evento
pretende destacar aquelas marcas que já
fazem parte do quotidiano de cada família,
de cada organização», lê-se no comunicado
de imprensa da Superbrands.
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na oficina de...

LÉNIO USSIVANE
Lida com a composição gráfica dos livros,
cartazes e mais suportes editoriais como
ninguém. A sua marca já atravessa
fronteiras, o seu trabalho ilustra as capas
de vários autores moçambicanos.
Texto e fotos: Manuel Jesus
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literatura moçambicana, apesar de ainda ter
pouquíssimos anos de existência, já caminha
a passos largos no panorama internacional.
O suporte tradicional desta, o livro, não é só
o conteúdo lavrado pelo escritor, mas, muitas vezes,
a sua expansão é influenciada pela qualidade gráfica, em termos de construção/composição, desde a
capa e organização do miolo. O trabalho do gráfico,
não necessariamente suporta o trabalho do escritor, mas, em parte, influencia o olhar e o prazer que
se deve oferecer ao leitor. A composição gráfica de
conteúdos editoriais, foi a principal causa que nos
levou a visitar o atelier de Lénio Ussivane. Este jovem criador, é dos que mais livros assinaram como
gráfico de boa parte dos autores moçambicanos e de
muitos outros livros de teor didáctico ou de outra

natureza, nos últimos 10 anos.
A simplicidade e robustez da sua paleta,
como lida com a textura e com a moldagem
das formas, apesar de bidimensionais, é única e prazerosa. Quando se olha para capas de
“As Andorinhas”, de Paulina Chiziane, “A Febre dos Deuses”, de Andes Chivangue, e “Minarete de Medos e outros Poemas”, de Mbate
Pedro, apercebemo-nos que foi obra do mesmo gráfico, sem precisar de dar uma espreitadela à ficha técnica. «Não sei ao certo como
acontece a unificação mas como profissional
e amante do meu trabalho, tento investir ao
máximo. Investigo, experimento, tento ser
muito exigente comigo mesmo.»
Não há basicamente nada de igual nestes
livros, mas é perceptível que foram tratados
com a mesma sensibilidade. A tendência abstraccionista é uma das marcas de Ussivane.
«O abstraccionismo, tal como o expressionismo, foram as minhas primeiras paixões.
Hoje tento cultivar outras tendências, desde
as clássicas até Às mais contemporâneas. Tenho também muita admiração pelo trabalho
desenvolvido pela Bauhaus e a De Stijl, que
aliás, não podem ser dissociadas do abstraccionismo. A minha relação com as cores não
escapa à influência abstraccionista, porem,
tenho consciência da influência exercida
pelo meio em que estou inserido. As texturas,
os sabores, os aromas»
As marcas de Ussivane, não se limitam
apenas às composições para livros, mas também, a sua habilidade com o lápis, o carvão e
o pastel é de reconhecer, aliás, em parte dos
desenhos a mão de Ussivane, aparecem em
seus trabalhos editoriais, como no caso de “As
Andorinhas”, “A Febre dos Deuses” e “Minarete de Medos e outros Poemas”. Os desenhos
de Ussivane, geralmente são povoados pelo
universo feminino, muitas vezes representada pelo útero. Esse universo feminino escapa
à percepção do próprio autor: «Não te posso
dar uma resposta concreta, são momentos de
inspiração que escapam a qualquer explicação racional. Porém, acredito que a minha
admiração pela mulher, pela energia e quotidiano feminino acabam fazendo parte desta
inspiração. Quanto a presença do útero, ainda que não seja a única qualidade da mulher,
admiro-as, em larga medida pela capacidade
Missanga
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de gerar uma vida. Não apenas no sentido da fecundação, mas de todo um ritual,
que elas cumprem na socialização do ser
humano. É, talvez uma admiração mal
explicada pelo papel de mãe, que até pode
surgir com a maternidade, mas prolongase por toda a sua existência!»
O artista nascido dos “Kuricas”, é hoje
um magnífico dominador dos meios riscadores, fruto de muita investigação, como já
o referiu. «Investigo, experimento, tento
ser muito exigente comigo mesmo. Acho
que tenho a arte em mim desde a infân-
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cia. Recordo-me que coleccionava bandas
desenhadas, os “Kuricas”, que depois os copiava tentando criar as minhas próprias
revistas. Mas, de forma consciente acho
que o bichinho despoletou por volta de
96/97 quando ingressei na escola de artes
visuais. Tenho o hábito de dizer, ainda que
na brincadeira, que amo e vivo a arte. Felizmente o meu trabalho diário exige de
certa maneira o exercício da veia artística.
Ainda assim acho que podia fazer mais.»
Talvez trabalhar com os livros ou conteúdos editoriais no dia-a-dia tenha feito

desabrochar a veia literária em Ussivane.
No topo da sua página na Web, uma frase
chama atenção: «Muitas vezes, quero-me
só. E, entre o papel e a parede, afasto o sufoco amargo da solidão mórbida pelo vício
de falar silencioso através dos orgásticos
traços uterinos da arte.» Mas Ussivane não
assume-se poeta. «Não sei se há uma veia
poética em mim… o tempo dirá, na verdade olho a arte de forma holística. A música, a poesia, a dança, a pintura, etc. Todas
elas complementam-se.»

MISSANGA
VERDE

3 Espécies para um
jardineiro principiante
Texto: Manuel Jesus

Nesta edição, fechamos o ciclo de apresentação das nove espécies
que carecem de poucos cuidados. Em três edições, demos dicas de
plantas e de cuidados a ter para um jardineiro aprendiz ou com
pouco tempo. Para a próxima edição, apresentaremos 4 espécies para
interiores.

Ficus Bejamina
Pertencente a família das moraceae, o ficu é um arbusto tropical originária da Ásia.
É uma planta que esta em voga na área de design de interiores. Suporta o arcondicionado, cigarro e pode permanecer bons dias sem água.
Ao colocar directamente na terra, é importante escolher bem o local, longe de
qualquer construção ou tubulação enterrada pois as suas raízes são agressivas.
Depois de muitos anos, pode ultrapassar 3 metros, gosta muito de sol pleno ou meia
sombra e seu ciclo de vida é considerado perene.

Dracenas
As dracenas são plantas de origem tropical. Podem ser cultivadas sob o sol directo,
com a excepção das menores espécies, tais como a Dracena fragans, ou erva de Ogum,
que se desenvolve melhor na meia sombra, sendo geralmente plantada em vasos.
Geralmente elas enfrentam problemas se plantadas em locais de inverno rigoroso.
Para fazer o plantio das maiores dracenas, escolha um local de boa luminosidade
e transfira o torrão da planta para uma cova cercada por solo fofo e enriquecido com
um pouco de adubo orgânico, de modo a facilitar o crescimento da planta fornecendo-a
nutrientes suficientes.
Estas plantas suportam um longo período sem água e o clima com ar seco. A maioria
das espécies, principalmente as de maior porte, suporta sem problemas serem.

Antúrio
Esta é uma planta de fácil cultivo, sendo bem resistente e apresentando óptimos
resultados com um mínimo de cuidado. O mais importante é encontrar um local bem
iluminado, mas protegido do sol a pino que pode queimar as folhas da planta (incluindo
as inflorescências que também são folhas).
O antúrio necessita de humidade constante, precisando de uma rega por dia,
aumentando a dose durante a época de seca, para que o solo nunca fique completamente
seco. Adicione um pouco mais de composto orgânico semestralmente.
Missanga

27

evento
evento

ENCONTRO ENTRE PRIMEIRADAMA E CÔNJUGES DOS
GOVERNANTES

N

o mês da mulher, a primeira-dama de
Moçambique, Isaura Nyusi, abriu as
portas da Ponta Vermelha, residência
oficial do Presidente da República (PR),
para receber, na quinta-feira da semana passada,
os cônjuges dos governantes moçambicanos e
dos membros do corpo diplomático. A ocasião
serviu para os convidados, com a primeira-dama,
reflectirem sobre o papel da mulher na sociedade,
tendo a esposa do PR recordado que o país vai
celebrar o 7 de Abril, Dia da mulher moçambicana
sob o lema «Mulher Moçambicana na luta pela
paz».
«A luta pela consolidação da paz e harmonia
ao nível nacional tem que ser uma constante nas
nossas vidas e começa nas nossas mentes, nos
nossos lares, nos locais de trabalho e de residência,
na forma como somos capazes de nos relacionar
em todos os momentos das nossas vidas», disse
Isaura Nyussi.
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JANELA INDISCRETA

PRIMEIRA-DAMA (no centro), esposo da Presidente da AR, ministra da Acção Social, esposas do embaixador da Palestina, e do primeiro-ministro

XIXEL cantando para os convidados

PAULINA Chiziane interveio com um discurso em que apelava
as mulheres a serem mais fortes na luta pela paz no país

Missanga
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ISABEL DOS SANTOS:
PODER PELA PROXIMIDADE AO PODER
A Forbes aponta-a como a mulher mais rica do continente africano,
Isabel dos Santos é dona de uma fortuna que ultrapassa os 3 mil
milhões de euros (mais de 120 mil milhões de meticais). A filha do
Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, tem negócios em
Angola, Cabo Verde, Suíça e Portugal. A primeira biografia sobre a
“princesa” de Angola chegou às livrarias há uma semana.
Texto: Adamo Halde

30

Missanga

T

em a fama de ser dura e implacável
nas negociações. Mas fácil pode
ter sido a forma como se tornou
dona de uma fortuna de mais de
três mil milhões de euros (o equivalente a
mais de 120 mil milhões de meticais), que
a coloca na prestigiada posição de mulher
mais poderosa de África e agora de Portugal
com os investimentos que está a ter naquele
país. É a primeira filha de José Eduardo dos
Santos, o engenheiro que dirige os destinos
de Angola há 35 anos. Ela nasceu em
1973 em Kabu, capital de Azerbaijão, país
então pertencente à União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) que acolhia
jovens quadros promissores dos movimentos
de libertação, alinhados com o regime
comunista do MPLA. Fruto do casamento de

José Eduardo dos Santos com a russa Tatiana
Kukanova, Isabel dos Santos revelou muito
cedo o seu instinto empresarial. Pelo menos
é o que diz a biografia da empresária lançada
na semana passada.
O autor da biografia “Isabel dos Santos
- Segredos e poder do dinheiro”, o jornalista
Filipe Fernandes, conta que Isabel dos Santos
«comprava meia dúzia de relógios, pulseiras
e brincos de marcas como a Louis Vuitton
para vender em Luanda aos mais próximos.»
Mas os diamantes foram desde sempre
as jóias preferidas da angolana. E este foi o
seu segundo negócio. O primeiro foi o nigth
club que abriu em Angola. Actualmente
é a maior beneficiária da comercialização
de diamantes em Angola, com o negócio a
render à empresária mil milhões de dólares

anuais, de acordo com a imprensa local.
A empresária é accionista da joalharia
suíça De Grisogono, uma marca conhecida
por adornar grandes estrelas mundiais do
cinema e da moda, como Sharon Stone e
Heidi Klum. «Os diamantes estão agora a ser
canalizados dos cofres do Estado angolano,
neste caso, para uma joalharia que Isabel dos
Santos adquiriu na Suíça, a De Grisogono. E
não há um retorno público para os cofres
do Estado angolano. Nós estamos a falar
de um negócio de mil milhões de dólares
anuais. Estas receitas não são contabilizadas
de forma transparente para os cofres do
Estado», denunciou Rafael Marques o
jornalista e activista angolano em 2014.
Rafael Marques foi detido em 1999
por críticas ao regime de José Eduardo dos
Missanga
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Santos.
Para Filipe Fernandes, normalmente associa-se a
fortuna de Isabel dos Santos aos diamantes que o pai lhe
teria dado, mas «há uma hipótese muito mais simples»
que pode explicar a fortuna como, por exemplo, a
concessão das telecomunicações (UNITEL) nos anos 1990.
Na altura, segundo Fernandes, Angola estava a tentar
que houvesse uma empresa internacional a concorrer à
licença de concessão de telemóveis e em plena guerra
civil ninguém queria arriscar e, de certo modo, o negócio
teria de ser dado a alguém que tinha de estar próximo do
poder.
«Só o facto de ter tido aquela concessão pode ter sido
uma boa base para a fortuna e basta ver o valor dos
dividendos que são pagos pela UNITEL desde que foi
criada sendo que teve dividendos desde muito cedo»,
explicou Fernandes.
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Isabel dos Santos conseguiu envolverse em grandes negócios através da sua
participação em empresas estrangeiras,
interessadas em investir em Angola. O
seu papel seria o de facilitar a abertura
de caminho para os investidores. A outra
forma, segundo Rafael Marques, é por meio
de concessões decretadas pelo pai.
A título de exemplo, Isabel dos
Santos detém 24,5 por cento da empresa
concessionária da exploração mineira, no
norte de Angola, a Endiama, criada por
decreto presidencial.

Negócios em Portugal
Na imprensa portuguesa, a filha de
José Eduardo dos Santos, é descrita como a
“Princesa” que decide o que deve sair e entrar
na economia deste país. Ela controla boa
parte das principais empresas portu-guesas.
«Os seus negócios em Portugal são sobretudo feitos no Porto: Américo Amorim,
na Galp; Paulo Azevedo, da Sonae, nas

telecomu-nicações e na distribuição; e até
o BPI [Banco Português de Investimento]»,
escreve a revista Visão.
Isabel dos Santos é a segunda maior
accionista do BPI. Ela pretende criar o maior
banco privado português através da fusão
do BPI com o BCP. Esta pretensão que está
a ter a oposição forte do La Caixa o maior
accionista resultaria numa «estrutura
ac-cionista mais ou menos equilibrada,
assente na representação angolana, catalã
e portuguesa, capaz de manter os centros
de decisão em Portugal. Uma investida
algo inédita e surpreendente, por ter sido
avançada por uma accionista e não pela
equipa de gestão, como é habitual», escreve
a Visão.
Mas antes a filha do presidente angolano,
havia conseguido a fusão entre a antiga Zon
(onde era a maior accionista) e a Optimus,
da Sonae, que resultou na NOS, empresa
líder no serviço de televisão paga em

Portugal e numa quase paridade de poder da
empresária angolana com Paulo Azevedo
Tal como o pai, Isabel dos Santos é portista
Ferrenha. E foi na cidade do Porto que o
seu marido, Sindika Dokolo, colecionador
de obras de arte, recebeu, recentemente,
das mãos do presidente da autarquia, Rui
Moreira, a medalha de ouro da cidade. «Este é
um ponto de partida para as parcerias entre
Porto e Angola e o continente africano»,
disse Sindika Dokolo ao receber a medalha
de mérito.
Isabel dos Santos e Sindika Dokolo
casaram-se em 2002. O casal conheceu-se
em Londres, Inglaterra, país onde a filha do
presidente de Angola foi viver e estudou
engenharia quando os pais se separaram.
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Pharrell é um homem destemido quando o
assunto é moda, cria estilos originais e ousados
de causar inveja a qualquer um. Deixa rasto e
chama a atenção de tudo e de todos por onde
passa.
É detentor de um estilo que tem ganhado
reputação e, cada vez mais, tem sido
reconhecido como um lançador de tendências.
Recentemente foi considerado o Ícone de Moda
2015.
Texto: Cau Fontes
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ão abre mão de acessórios, como óculos,
chapéus, cachecóis, colares e sabe fazer
sobreposições para comunicar através da
sua imagem. É tido como uma referência
actual da moda masculina bem antes de ser distinguido
como Ícone de Moda 2015, ou seja: o homem que mais
bem se veste, pelo Conselho de Estilistas de Moda dos
Estados Unidos
Nascido no quinto dia do mês de Abril, Pharrell é um
cantor, compositor, rapper, produtor musical, baterista
e estilista norte-americano. Williams ganhou sete
Grammy Award’s, incluindo dois com The Neptunes.
Actualmente, é dono de uma empresa de mídia que

A ORIGINALIDADE nas criações faz de Pharrell a actual referênciada moda masculina

PHARRELL Wiliams cria estilos ousados

As preferências de Pharrell Williams
Local Favorito para compras: Dover Street Market, Nova York.
Item favorito para vestir: “Camiseta confortável”.
Sapatilha favorita: Adidas Stan Smith
Acessório Favorito: “Bracelhetes por Ofira Sandberg.”
Perfume: Pharrell Williams GIRL, (Unisexo)
Relógio: Richard Mille Tourbillon
Alfaite favorito: Mark McNairy, de Nova York.
Aprecia o estilo de: Johnny Depp (Actor e vencedor do prémio ícone
de moda, 2012)

engloba entretenimento, música, moda e
arte chamada “I AM OTHER”
Williams, autor de hits como Happy,
Come Get It e Beautiful, esteve na sede da
Organização das Nações Unidas (ONU) para
promover o Dia Internacional da Felicidade,
que se celebrou no dia 20 do mês em curso.
Ao abraçar esta nobre causo, o rapper
tem o objectivo de chamar a atenção para
questões relacionadas com as consequências
do aumento do aquecimento global.

Saiba por que motivos Pharrell
ganhou o prémio “Ícone da Moda”
Além de talentoso, o cantor é aclamado
por possuir um incrível senso de estilo e por
não ter medo de arriscar na hora de vestir.
Pharrell ousou a pisar de bermuda o tapete
vermelho do Óscar, posou para as versões

inglesa e americanas da revista “Vogue”,
fez parceria com a grife japonesa Comme
des Garçons para criar um perfume de
nome “G I R L”, nome do seu último trabalho
discográfico que foi um estrondo nos quatro
cantos do Mundo.
Pharel ainda fez uma linha de roupas
com a Adidas Originals, trabalhou com
as grifes Moncler e Louis Vuitton e criou
coleções com a G-Star.
É um rapper que sempre deixa rastos
por onde passa, em 2014 apareceu no BET
Awards com um cardigã repleto de estrelas
da coleção Paris-Dallas.
O amor de Pharell Williams pela moda
é de longa data, co-fundou as marcas de
roupas Billionaire Boys Club e Ice Cream
Footwear, que inclusive tem uma loja em
Nova York.

Conselho de Estilistas de Moda
dos Estados Unidos (CFDA).
CFDA é uma associação sem fins
lucrativos, composta por mais de 400
designers dos Estados Unidos, que
desenvolvem moda feminina, masculina,
joalheria e acessórios.
Todos os anos, o CFDA premia designers
e personalidades que contribuem de alguma
forma com a indústria de moda. Dentre os
prémios, o de Ícone Fashion é um destaque
e é dado a um indivíduo cujo estilo tem um
impacto internacional importante na cultura
popular. Na edição de 2014, a vencedora foi
a cantora Rihanna. E este ano quem levou a
melhor, foi o cantor Pharrell Williams. Ele
entra no ranking com Johnny Depp, Lady
Gaga, Iman, Kate Moss e Nicole Kidman,
ganhadores das edições anteriores.
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Mercedes Benz Praga
Fashion Weekend
N

o último fim-de-semana, a Missanga
esteve presente no maior evento de
moda da República Checa, com o
fotógrafo, António Cossa, a registar
os melhores momentos do desfile do
Mercedes Benz Praga Fashion Weekend, que
apresentou a colecção primavera. O evento
existe há seis anos, e já é uma referência
em muitos países, estando inserido na rede
internacional de fashion weeks, organizados
sob o nome da Mercedes-Benz em várias
cidades, como Nova Iorque, Berlim, Sidney,
Moscovo, Istambul e cidade do México.
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Ruben Manhiça
Engenheiro Informático

Que Aplicativos tenho
no meu telefone?

H

oje em dia são cada vez mais as pessoas que usam os celulares para actividades relacionadas com o trabalho, escola
e lazer. Foi, por esta razão, que trazemos algumas dicas de aplicativos para celular que podem de alguma forma
aumentar a sua produtividade no trabalho e na escola bem como ajudar na hora do lazer. Todas aplicações que lhe
mostramos desde já possuem versões tanto para Android como para iOS, sendo que maior parte também tem versões
para Windows Phone.

Evernote
O Evernote é recomendado para pessoas que desejam aumentar a
produtividade. O aplicativo é um organizador em formato de bloco
de notas que reúne dados em uma única plataforma. A ferramenta
funciona como um bloco de notas útil para acompanhar reuniões e
registrar brainstorms. Em uma mesma nota, é possível acrescentar
fotos, arquivos de voz, documentos, manuscritos e alarme com
lembretes. O app é recomendado para quem precisa editar tabelas
criadas em outras plataformas e permite o compartilhamento dos
documentos criados. Este aplicativo possui versões para Windows,
Mac OS X, Android, Windows Phone e iOS. Na Internet, existe
uma versão gratuita, mas se desejar usar todas as funcionalidades
ele pode custar cerca de 4,99 dólares (aproximadamente 150
meticais) por mês

Mobile Banking
Sem dúvidas uma das melhores aplicações e mais úteis existentes actualmente no mercado moçambicano. As
Aplicações de Mobile Banking permitem que os utilizadores possam fazer
operações via celular que em princípio
só poderiam fazer via computador através de um Broswer ou deslocando-se a
um ATM. No meu celular eu uso com
regularidade as aplicações de Mobile
Banking dos Bancos BCI e MozaBanco.
Para ter acesso a estas aplicações terá de
dirigir-se ao seu Banco e eles de certeza
irão fornecer todos os passos necessários e seguros para que possa ter acesso
a estas aplicações.
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O viber permite fazer chamadas gratuitas a outras
pessoas em qualquer parte do mundo que também
usem Viber. Com este aplicativo, todo o mundo pode
se conectar gratuitamente. Mais de 500 milhões de
utilizadores a nível mundial do Viber trocam mensagens de texto, fazem ligações e chamadas em vídeo
com qualidade HD e enviam mensagens com fotos e
vídeos para o mundo todo usando Wi-Fi ou 3G - gratuitamente. O Viber Out pode ser usado para fazer
ligações para telefones fixos e celulares que não sejam
do Viber, com tarifas reduzidas. O Viber está disponível para muitos smartphones e plataformas.

O aplicativo do Google Maps para telefones e tablets
torna fácil e rápida a navegação pelo mundo. Ele
permite que encontre os melhores pontos da cidade
e receba informações sobre como chegar até eles. Eu
particularmente já utilizei o Google Maps durante
viagens e tinha de me movimentar entre pontos da
Cidade sem necessariamente conhecer toda cidade. O
Google Maps oferece:
î 0DSDV DEUDQJHQWHV H SUHFLVRV HP  SD¯VHV H
territórios
î 1DYHJD©¥R *36 RULHQWDGD SRU YR] SDUD FDUUR
bicicleta e caminhada
î 5RWDVGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRHPDSDVSDUDPDLVGH
mil cidades e vilarejos
î &RQGL©·HVGHWU¤QVLWRDRYLYRUHODWµULRVGHLQFLGHQWHV
e redirecionamento automático para encontrar o
melhor trajeto
î ,QIRUPD©·HVGHWDOKDGDVVREUHPDLVGHPLOK·HV
de lugares
î 6WUHHW 9LHZ H LPDJHQV LQWHUQDV GH UHVWDXUDQWHV
museus etc.

Facebook e Messenger
O facebook dispensa qualquer
tipo de apresentação, é de
longe a rede social mais
utilizada no mundo. Tanto
o aplicativo Facebook assim
como o Messenger oferecem
um mecanismo de se ter
acesso rápido e pratico a rede
através do celular.

TRUECALLER

O WhatsApp Messenger é um mensageiro para smartphones
disponível para telefones Android, BlackBerry, iPhone, Windows
Phone e Nokia. O WhatsApp utiliza a sua rede 3G ou Wi-Fi
(quando disponível) para enviar mensagens para seus amigos
e família. Pode ainda enviar e receber imagens, mensagens de
áudio e vídeo. Actualmente é das aplicações mais difundidas, e
praticamente virou um standart.

Instagram é uma rede social online
de compartilhamento de foto e
vídeo que permite aos seus usuários
tirar fotos e vídeos, aplicar filtros
digitais e compartilhá-los em uma
variedade de serviços de redes
sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. Toda vez que você abrir
o Instagram, verá novas fotos e vídeos de seus melhores amigos, além de
momentos inesquecíveis compartilhados por pessoas criativas do mundo
inteiro.

SofaScore
Uma das melhores aplicações para fanáticos por
desportos, A Aplicação SofaScore Live Scores oferece
cobertura em directo para todas as ligas mundiais e
competições de 16 modalidades desportivas: Futebol,
Ténis, Basquetebol, Andebol, Fórmula 2015, Hóquei no Gelo, Críquete,
Râguebi, Futebol Americano & Australiano, Pólo aquático, Futsal, Voleibol,
Dardos, Snooker.

O Truecaller é um aplicativo que está
substituindo a agenda de telefones
para torná-la mais inteligente e
útil. Ele permite que pesquise além
da sua lista de contactos existente,
identificar ligações de desconhecidos,
bloquear ligações que você não deseja
atender e fazer sugestões pessoais de
contato com base em hora e lugar
para que nunca precise sair do
serviço para encontrar o contacto
correto.

DROPBOX
O Dropbox é um serviço freemium (o cliente tem a opção de usálo gratuitamente, mas pode pagar para obter algumas funções
extras) de armazenamento remoto de 2 GB de arquivos e pode ter
até 500 GB se optar por um plano pago, com o Dropbox, você pode
levar todos os seus documentos, fotos e vídeos para qualquer lugar
e compartilhar tudo de maneira muito fácil. O Dropbox oferece
uma mecanismo que o permite aceder a qualquer arquivo que
salvar no Dropbox em todos os seus computadores, telefones e no
próprio site do Dropbox. Com este serviço mantém seus arquivos
de trabalho e suas lembranças importantes sempre à mão. O
Dropbox está disponível para todos os sistemas operativos mais
utilizados no mercado de computadores e celulares. O Dropbox
também tem uma funcionalidade bastante interessante e útil para
celulares que é o de salvar as fotos logo que elas são tiradas.
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Matapa

Ingredientes
750g de amendoim
1 coco
1 kg de camarão fresco ou seco
1 kg de folhas de mandioca
2 litros de água e Sal.

Modo de Preparação:
Pile as folhas de mandioca com alho. Cozinhe as folhas sem água durante meia hora.
Pile o amendoim até ficar em pó e dissolva em cerca
de meio litro de água.
Rale a polpa de coco e esprema num passador,
juntando pouco a pouco o restante líquido, de modo a
extrair todo o leite de coco.
Junte a este leite de coco a água com o amendoim.
Num tacho, leve ao fogo a mistura de leite de coco
com a água de amendoim, e quando começar a ferver
junte-lhe as folhas da verdura e tempere com sal. Por
fim, junte os camarões já preparados e cozinhados e
deixe apurar uma hora e meia em fogo brando. Sirva
com arroz branco ou farinha de milho.

Ingredientes

Pudim de Leite Condensado com Coco

Calda
1 xícara (de chá) de açúcar
Pudim
1 lata de leite condensado
1 lata de leite (use a lata de leite condensado para medir)
4 ovos
4 colheres de coco ralado
Modo de Preparação:
Caramelize o açúcar numa panela em fogo baixo, e assim que ele tomar a
cor amarelada desligue e coloque a calda numa forma de pudim.
Coloque o leite condensado, o leite, os ovos e o coco no liquidificador e bata.
Despeje na forma de pudim com a calda e cubra com papel alumínio.
Coloque uma assadeira com água a ferver e algumas gotinhas de limão ou
vinagre no forno – assim a assadeira não fica preta. Coloque a forma de pudim dentro da assadeira com água e deixe no forno
médio por cerca de 1 hora. Depois enfie um palito de dente no pudim, e se ele sair limpo, está pronto. Deixe esfriar para desenformar.
bremesa será servida posteriormente) e leve para a geleira. Deixe descansando por pelo menos 4 horas.
A calda é opcional, mas adiciona mais textura e sabor para a sobremesa, deixando-a muito mais sofisticada e elegante. Para
prepará-lo, bata no liquidificador os pedaços de manga com o açúcar mascavo.
Aguarde a calda esfriar, desenforme a musse e despeje-a por cima para servir. A calda também pode ser despejada na superfície
da mousse sem que seja desenformada, para que ela seja servida no próprio recipiente.
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SOPA DE LETRAS
Palavras Para Encontrar:
ABACIAL
ABANCADO
ABATIDO
ABOIAR
ABSOLUTISMO
BADALADOR
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M

Leitura em público

uitas pessoas têm medo de ler
em público. Inclusive eu. Finjo
estar descontraída mas por
dentro ardo, distraída a pensar
mesquinhices enquanto leio. Uma daquelas
coisas que toda gente julga parvoíce mas
na hora da leitura são as nossas melhores
companheiras.
Tento
enquadrar
as
técnicas
aprendidas e mal apreendidas durante
dias de pesquisa, leitura, aula prática, e até
tenho visto. para além dos vídeos que o
docente mostrou, mais alguns na internet
para me familiarizar.
Ler em público é realmente um stress,
digo, um trabalho de nervos mesmo
para quem é dotado ou desavergonhado
(acredito eu). Há sempre algo que falta, ou
pior, às vezes falta-nos a nós.
Não temos âmbar para nos amparar
e o nervosismo é o nosso pior inimigo,
acelera os batimentos cardíacos, pára tudo:
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a respiração, dicção, cadência, articulação,
volume, emoção; e o contacto visual tornase invisível, a pausa parece eterna na sua
interna consagração o mundo todo gira, até
as paredes, a mesa do docente, as cadeiras
dos colegas, a luz parece fraca e pálida, o
chão torto e quase que a cair a baixo.
Tudo fica em pausa apesar de estar
às cambalhotas. E os olhares dos colegas
parecem sentenciadores e não daqueles
que lá fora riem conosco, gritam, contam
disparates e até, por vezes, revelam as suas
fragilidades. E eu sempre o disse; quem
fala comigo sabe que falo baixo e devagar,
é; tenho vagar para com as palavras,
prefiro namorá-las antes. Por este motivo,
desejei ser a última pessoa a ler. Mas
bem pensando isso me iria pôr com o
nervosismo à flor da pele.
O tempo seria como que puxado para o
fim por ele não saber esperar. Ouvi lá fora
muitos colegas que se metem a valentes e

donos de si, a comentarem:
- Eu não me preocupo com nada, estou
simplesmente à espera da minha vez. Que
engraçado! ... Que vez que quê, nem os
textos eles se mostraram interessados em
entregar...
Eu ao menos, confesso que tremo só de
pensar em cá estar, na nota que quero ter
(obviamente)!
Ensaiei dias e dias troquei de texto mais
do que tropecei nas leituras que fazia ao
fim de semana, com a minha mãe ao lado
a gozar dizendo que não está bem e o meu
irmão, mais a minha irmã, a encorajaremme mas sem deixarem de rir.
O fim de semana para mim, tinha
mudado o seu fim, vestido com um único
fim: que era de obter uma classificação não
só agradável mas que me faça não ir ao
exame.

