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EDITORIAL

#Cacimbo Edition
‘Mambo Italiano’ é a cover story da nossa edição de cacimbo,
uma história de inspiração latina fotografada nas icónicas
paredes amarelas e escadarias do
Palácio de Ferro, um dos monumentos mais emblemáticos
da cidade de Luanda.
Emblemáticos são também os artistas reunidos para o
lançamento da nova marca BUMBO, o seu lookbook conta
com as participações de nomes nacionais como Djeff e
Kataleya.
E por altura das apresentações em Paris , apresentamoslhe a referencia nacional em alta costura. Zamia realiza
os sonhos de muitas noivas e é conhecida por ser a mais
eximia na sua arte.
As histórias de estilo desta edição são provavelmente com
duas das nossas pessoas preferidas. A nível internacional
fazemos o perfil de Tracee Elis Ross, e por cá mostramoslhe o closet e a relação com moda de Berta Issa.

No âmbito da cultura nacional, falámos com o nosso
trovador António Paciência.
Pela mundo da arte, debruçamo-nos sobre a sétima: o
maravilhoso mundo do cinema. Encontramo-nos com o
actor Sílvio Nascimento, actor, pensador e fazedor do seu
próprio destino.
Por último, talvez um dos features mais importantes desta
edição, o testemunho real sobre o luto de uma mulher que
sofreu mais perdas do que seria considerado justo para uma
vida inteira, e como acima de tudo isso nos ensina a maior
das lições de vida: ser FELIZ!
Seja muito bem vindo à sua Chocolate de Cacimbo.

ESCOLHAS DA EDITORA

1
4

2 3
Conjunto em lamé plissado
RODARTE .

Lenço em seda DOLCE &
GABBANA.

Conjunto em lamé plissado
RODARTE .

Óculos de Sol FENDI
EYEWEAR

5

Sandálias em pele
BOTTEGA VENETA

HOT TOPIC

BUMBO
IS THE

NEW BLACK
VICTOR VARELA, DANDY LISBON E MAIS RECENTEMENTE BUMBO. SÃO MUITAS AS
DESIGNAÇÕES PARA A MESMA PESSOA. MUITAS DESIGNAÇÕES, MUITAS PROFISSÕES
(FUTEBOLISTA, STYILST, DJ, EMPRESÁRIO), MAS TODAS ELAS CULMINAM NUMA SÓ:
VISIONÁRIO. NÃO É À TOA QUE DURANTE MUITO TEMPO UMA DAS SUAS EXPRESSÕES
ERA ‘’ANO 3000’’, EXPRESSÃO ESSA BASTANTE PERTINENTE, POIS ESTÁ SEMPRE UM
OU VÁRIOS PASSOS À FRENTE, PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE À MODA, O SEU
GRANDE AMOR.
E É ESSE GRANDE AMOR QUE NOS LEVA À SUA NOVA MARCA: BUMBO, MARCA ESSA
CUJOS PRODUTOS AINDA NEM FORAM OFICIALMENTE LANÇADOS E JÁ ESTÃO
VIRTUALMENTE ESGOTADOS.
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HOT TOPIC
BUMBO É VISÃO

BUMBO É EXCLUSIVIDADE

Mas o que é a BUMBO? ‘’Por quê BUMBO? Diferente do seu significado
original, adquiriu um outro, novo e contextualizado: um que define
PESSOAS. É um termo particular, mais familiar, que tem vindo a crescer no
nosso quotidiano. A marca #BUMBO foi criada para dar prioridade a todos
aqueles que buscam originalidade e beleza em peças que primam pelo detalhe.

Feliz (para os que comprarem) ou infelizmente (para os que não
conseguirem), não veremos muitas peças da marca a circular, pois a
exclusividade é uma das assinaturas de Dandy Lisbon, ‘’o problema é ter
poucas quantidades...são poucas mas é isso que quero, quero exclusividade,
quero que as pessoas sintam a peça como sendo única!’’

BUMBO, a marca que se insurge contra a discriminação, que não vê
crenças políticas, estado mental ou físico, raça, religião e orientação sexual.
BUMBO, a marca que luta pela sua reputação e status com base no seu
profissionalismo e comportamento ético. BUMBO, a marca que não compete,
REVOLUCIONA.’’.

BUMBO É UMA EXPERIÊNCIA
Se tiver a sorte de ser um dos felizes contemplados a conseguir uma das peças
exclusivas, saiba que até mesmo as entregas ao domicílio são pensadas para
si, para que possa sentir-se único até mesmo no modo como adquire o seu
produto.

Significado esse que o criador da marca explica: ‘’a palavra bumbo é uma
expressão simpática e quase glamourosa de comunicarmos uns com os outros
entre negros (apesar da marca não ser só para negros, mas sim para todas
as nacionalidades e etnias), mas é engraçado que quando me ligam, estão
comigo, ou estou na noite...seja onde for, seja quem for, dirigem-se a mim
assim, então resolvi criar uma marca à volta disso’’.

Ao contrário das outras grandes marcas, ‘’as entregas ao domicílio não serão
em plástico, serão em caixas de veludo, tudo com detalhes... pulseiras… várias
coisas. (...) As pessoas compram uma experiência, investi e investi bem, para
o bem das pessoas. Há muita gente a pagar muito por coisas sem qualidade,
então foi nisso que apostei, na qualidade!’’

BUMBO É INCLUSÃO
Até mesmo no que toca a tamanhos. A marca não discrimina nada nem
ninguém e isso inclui o peso, ‘’’(...) lancei uma linha de t-shirts diferentes e
são todas oversized, ou seja, não tenho tamanho S nem M. O L equivale ao S,
o XL que equivale ao M e o XXL que equivale ao XL. É para toda a gente, são
tamanhos universais’’.
Curiosamente, são poucas as marcas que seguem esta filosofia, fazendo da
BUMBO umas das três únicas marcas no mercado a ter cortes do género.
BUMBO É ARTE
Não falamos apenas da arte da moda, mas também de cinema, música,
literatura, entre outros. ‘’Os meus temas são baseados em pessoas marcantes,
a primeira edição, a do Antonio Variações, praticamente ainda nem lancei
[a marca] e já tenho as coisas quase esgotadas. Cada t-shirt, além do peso
da marca, a grama, a qualidade, etc, tem um tema. Por exemplo o Antonio
Variações têm partes das letras, as t-shirts de Camões têm versos.. temos
frases de Macolm X, tudo com temas (...) a colecção está gira, sinto o impacto
e a emoção pelas mensagens [das pessoas]’’.
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BUMBO É INSPIRAÇÃO
Para criar, Dandy inspira-se em tudo e o caso desta marca não foi diferente.
‘’Eu inspiro-me em tudo: em quem pratica desporto, numa banda de rock,
no fado ...tudo me inspira no momento, é só procurar ideias e pô-las em
prática. Mas se falar muito estou a ensinar muita coisa, há coisas que tenho de
guardar para mim’’, conclui, deixando uma nuvem de mistério no ar.
Sabemos que a marca será um sucesso, pois já o é. Tento pelos nomes de peso
que a ela estão associados, quanto pelo seu conceito.
BUMBO é mais do que uma marca, é uma ode à arte, à auto-expressão e à
ousadia que é tão característica ao Dandy Lisbon. Aos consumidores só resta
aguardar e fazer figas para conseguir uma das tão cobiçadas peças exclusivas!
11 www.chocolate.co.ao
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MODA

BIG

Piece

As flores duplamente
vintage de Erdem
Erdem Moralioglu debruçou-se sobre um tema de ecos históricos para a sua colecção Resort 2020. A
ideia de uma década a olhar para outra surgiu quando via o filme L’Innocente de Visconti: “É muito
interessante, porque foi feito em 1978, e eu gostei muito do modo como olhavam para os figurinos da
Belle Epoque do século XIX”, referiu Erdem após a apresentação da colecção. “Mas as pré-colecções
são normalmente mais simples e menos pesadas o que também me levou a pensar sobre os anos 70, e
as túnicas sobre calças, e todas as as conjugações que as mulheres faziam para se vestir naquela altura,
nomeadamente o uso que faziam dos lenços.
Assim, e apesar de ser uma pré-colecção não há menos elaboração e magia ao estilo Erdem, acontecendo em laços superdimensionados, collants estampados para combinar com vestidos, sapatos com pelo,
bordados e pedrarias, preenchendo todo um mundo de fantasia.

TOP ASSIMÉTRICO

Não é de surpreender que uma coleção tão romântica e dramática quanto
a linha Fall 2019 de David Koma tenha sido criada perto do teatro onde
Shakespeare começou a sua obra. Desfilado na passerelle de Londres, este top
assimétrico é feito de algodão macramé em forma de borboletas, algumas das
quais são pontilhadas com enfeites de contas. Um deslumbre.
14 www.chocolate.co.ao
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MODA
Christian Dior

Versace

Pumps Mary Jane em
mesh metálica DOLCE &
GABBANA

Mules em glitter Gilda
AMINA MUADDI

Off-White
Paco Rabanne

Pumps em glitter e
cristais GUCCI

BACK TO BLING

Outra das grandes propostas de sapatos para 2019 é sem dúvida o glitter e os
cristais. Este Outuno não faltarão opções para noites de glamour com por exemplo
a proposta mais urbana de Off-white, uma botas a meio da canela cobertas
por cristais, ou a versão ultra sexy girly de Versace, com umas sandálias de tiras
adornadas com borboletas e cristais.
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ESTAMPAS
Xadrez E VICHY

Uma é um clássico do tempo frio, outra um clássico
de dias quentes e ensolarados. As estampas
quadriculadas a preto e branco preenchem as
colecções Fall 2019 e são uma das mais fortes
tendências. Adoramos os fatos com inspiração western
em Paco Rabanne e as blusas de gola alta em Dior.
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MODA

GABARDINE Glossy
Sally LaPointe

Uma das melhores coisas da moda é reimaginar
o tradicional. E embora a gabardine do
momento seja em tudo o modelo clássico
- o corte e o tom neutro – os materiais
envernizados fazem com que surja fresca e
reinventada para esta estação.

Nanushka

Gabardine em
algodão e pvc
REJINA PYO
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Gabardine em
pele Ochi

Gabardine em pele
envernizada RAINS
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MODA MASCULINA
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Perfeito Cavalheiro
Para a colecção Alexander Mcqueen Fall 2019, a britânica Sarah Burton transportou a estética da marca
do suave sul de Londres para as terras altas do norte de Inglaterra onde foi criada. Como na mais recente
coleção feminina, houve uma forte inclinação para a alfaiataria mostrando o virtuosismo das fábricas têxteis
de Yorkshire com as quais McQueen trabalhou no inicio da sua carreira. Os fatos têm uma clara inspiração
dos cavalheiros britânicos usando os clássicos padrões como o pied de poule, conjugados com sobretudos
oversized. A irreverência Mcqueen é dada pelos sapatos brogues e os acessórios em prata.
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ADIDAS
BY RAF SIMONS

O modelo chama-se RS Ozweego e são uns ténis criados em
colaboração com uma das vozes mais distintas do panorama de moda
actual. Raf Simons apresenta uma abordagem futurista à herança de
sapatilhas de corrida da Adidas, com o seu efeito metálico derretido.
Um must-have para os amantes de ambas as marcas.
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MODA MASCULINA

1
2

Chapeú pescador PRADA

Calças
em alfaiataria THOM
BROWNE

Most Wanted

3
1

As peças obrigatórias e mais cobiçadas para um guarda-roupa
masculino moderno. Como habitual, um mix eclético de marcas de
luxo, das peças mais clássicas e intemporais ao streetwear.
1-Sweater de capuz BALENCIAGA
2-T-shirt em algodão GUCCI
3-Chapeú pescador PRADA
4-Ténis ADIDAS x Yeezy Boost 700 V2
5-Mala cruyzada com logo industrial OFF-WHITE
6-Calças em alfaiataria THOM BROWNE

4
2

2

3
Balmain

5

3

6

NOVA
CAMUFLAGEM

4

5

As peças camufladas são tendência a cada estação mas
agora surgem reinventadas. Em vez das qualidades
terrenas e discretas da estampa o volume aumentou e
vemos casacos, ténis e acessórios camuflados coordenados
com apontamentos néon.
OUR LEGACY
crushed tiles print shirt

1-Casaco camisa VALENTINO
2-Parka Valentino
3-Sweater de capuz BURBERRY
4-Ténis VALENTINO Valentino Garavani
5-Chapéu pescador OFF-WHITE
6-Mochila estampada A.P.C.

6
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CREATIVE WORK

A FADA
MADRINHA

DA VIDA REAL
UM DOS NOMES MAIS SONANTES DA MODA ANGOLANA É CONCOMITANTEMENTE UM
DOS ROSTOS MAIS DESCONHECIDOS, ISTO PORQUE ZAMIA, AO CONTRÁRIO DA MAIORIA
DOS SEUS HOMÓLOGOS E CONTERRÂNEOS, NÃO FAZ QUESTÃO QUE SAIBAM QUEM ELA É,
MAS SIM OS SEUS TRABALHOS, ‘’EU PREFIRO QUE SEJA O MEU TRABALHO CONHECIDO,
NÃO EU, MAS AQUI É O CONTRÁRIO’’.

É POR ESSA RAZÃO QUE ESTE ARTIGO SE TORNA PERTINENTE, PORQUE PERMITIRLHE-Á FICAR A CONHECER UM POUCO MAIS DA MISTERIOSA DESIGNER QUE É
RESPONSÁVEL PELA COISA MAIS VALIOSA PARA TODAS AS NOIVAS: O VESTIDO! É ELA
QUE TEM ESTADO A LEVAR À LOUCURA TODAS AS FUTURAS NOIVAS DO PAÍS, COM
VESTIDOS QUE SÃO VERDADEIROS POEMAS ESCRITOS A PLUMAS, CRISTAIS, PÉROLAS E
LINHAS DE EXTREMA QUALIDADE.
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CREATIVE WORK

Tímida, reservada e discreta, assim se revelou aquela cujas
obras de arte que produz são exactamente o oposto.
Denise Zamia, ou Dinha, para os mais chegados, nunca
teve outra paixão que não fosse a arte. Contudo, como
qualquer aspirante a artista, também os seus pais não
viram essa carreira como sendo a melhor escolha, ‘’o meu
pai não queria que eu fizesse moda, então prometi que iria
para Itália fazer decoração de interiores, mas chegando
lá... escolhi o que o meu coração mandou: moda!’’,
confessa com um sorriso (quase) culpado.
E apesar da nossa conversa ter sido testemunhada por
manequins cobertos dos mais deslumbrantes vestidos de
noiva, no seu acolhedor estúdio, Zamia não tinha como
objetivo inicial desenhar este tipo de vestidos. ‘’Sempre
gostei de alta costura, mas fazer vestidos de noiva nunca
foi o meu sonho. Mas uma amiga minha, enquanto
estava em Itália comigo, viu os meus trabalhos e disse
que quando se casasse seria eu a fazer o seu vestido... e
assim começou! Levei um ano a fazer o vestido e adorei
o processo de confecção: ver cristais, tecidos, as provas,
etc… depois de feito ela disse Dinha, sei que depois do meu
vestido, farás só vestidos de noiva! Mas eu nao liguei e nem
acreditei nisso’’. Pelo visto tinha razão!
A conversa passa do Português para o Italiano e
automaticamente vemos uma Zamia relaxada, animada e
desinibida, gesticulando as suas delicadas mãos, adornadas
por inúmeros e enormes anéis (que adora).
É com este espírito animado que partilha as mais diversas
trivias a seu respeito, sendo a mais curiosa aquela que
envolve o seu processo criativo: ‘’vejo imensos filmes, a
minha inspiração começa a partir das 22h (...) mas têm de
ser filmes de terror, tem de haver sangue!’’, diz animada,
‘’nunca comédias! Tem mesmo de ser terror, suspense,
thriller e por aí, sem isso não consigo sequer criar!’’,
conclui. Quem diria que por trás de vestidos de contos de
fadas, escondem-se contos de horror?
26 www.chocolate.co.ao
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CREATIVE WORK
ORK
Do Istituto Marangoni (Milão), onde se formou, traz o
perfeccionismo, a técnica, o trabalho árduo e a atenção ao
detalhe, características que conjuga com a sua cultura e
moda nacionais para dar vida às suas peças memoráveis.
Avaliando a moda Angolana, a designer reconhece-lhe
imenso talento e potencial, mas faz a ressalva de que
‘’precisamos de mais pessoas que não pensem, aqui pensam
demasiado, esperam demasiado a reacção de terceiros,
não o fazem pela arte, fazem-no por reconhecimento, por
fama. Até percebo, porque em geral os artistas não comem,
são poucos os que vivem da sua arte, mas há tantas pessoas
em Angola que querem coisas diferentes, exclusivas e aqui
podemos fazer isso! Há tanta gente com talento para isso,
mas trabalhamos para aceitação, valorização e não por
amor, infelizmente’’, lamenta.
Mas como se diz, a salvação é individual e nesse prisma
Zamia tem os seus objetivos muito bem definidos e sabe
que os atingirá mais cedo ou mais tarde, ‘’o meu maior
sonho é chegar a Itália, como Zamia! Champs Elysées,
Monte Napoleone... e fazer parte da sociedade da alta
costura. Até agora consegui sempre realizar tudo aquilo
que quis, portanto sei que também conseguirei isso!’’, diz
com convicção e segurança.

Uma das coisas que imediatamente se percebem é a
sua grande dedicação ao trabalho, que de resto ocupa
quase todo o seu tempo. E é essa dedicação e vontade
que procura em todos aqueles que possam ou queiram
trabalhar na marca, mas que nem sempre é fácil de
encontrar, ‘’infelizmente nós angolanos temos o nariz
demasiado empinado, mesmo aqueles cujo nome não é
grande, não são humildes... não conseguimos pedir ajuda,
elogiar, reconhecer o trabalho alheio! Eu acho que aqui só
fui elogiada por duas ou três colegas’’, desabafa com pesar
e continua, ‘’gostaria de ajudar, e gosto, é bom saber que
ajudei alguém a crescer, mas aqui nem o estágio querem
fazer, acham que estarão a rebaixar-se se o fizerem, mas
eu nao entendo! Não há problema nenhum em pedir
ajuda, eu própria peço ajuda a colegas, ex-professores, etc,
estamos sempre a aprender!’’
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E talvez seja por isso que, mais do que talento, Zamia
aprecie vontade de trabalhar, até porque tendo em conta a
realidade e todos os desafios diários que se enfrentam na
confecção das peças, só com muita vontade se conseguem
resultados. ‘’tempo, eletricidade, água, material, dinheiro...
(...) há coisas que já comprei há meses e ainda estou à
espera que cheguem. Já houve vezes em que o material
para a noiva não chegou a tempo e é aí que vejo o meu
talento: encontro soluções onde não há!’’, diz entre risos,
‘’mas nunca perdi um trabalho, nem que tenha de fechar o
vestido no corpo da noiva! Por isso é que ter vontade faz
diferença, há pessoas com talento mas sem vontade, mas aí
nada feito. Porque já sei que com aquela pessoa não terei
trabalhos acabados!’’

E nós também temos essa certeza pois Zamia pode ser
um nome ‘’sem rosto’’ para muitos, mas os seus vestidos e
a qualidade dos mesmos já têm a sua própria identidade e
assinatura, pois são reconhecidos pela sua exímia execução,
corte e riqueza de materiais, dignos de qualquer marca
internacional de peso que faça parte da tão cobiçada
sociedade de alta costura, que em breve será certamente
sua também, com todo o mérito!
29 www.chocolate.co.ao

WORLD STYLE

“Eu acredito fortemente em usar
minha plataforma para iluminar
as direcções em que acredito”

Lady
RAIN(BOW)

Se precisa de inspiração diária para saber exactamente como
pode viver a sua melhor vida, em todos os sentidos, não procure
mais: vá ao Instagram de Tracee Ellis Ross!

30 www.chocolate.co.ao
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WORLD STYLE

Mas acima de tudo, o que mais faz com que Tracee seja
um dos rostos famosos mais queridos das redes sociais, é
o seu sentido de humor e atitude positiva perante a vida,
que ela revela com constantes vídeos e directos hilariantes,
que não têm como não lhe roubar um sorriso, por pior que
esteja a correr o seu dia.
Recentemente não existe ninguém na superfície terrestre
que não a conheça, devido à sua cómica participação na
série Black-ish, na qual ela desempenha o papel do Dr.
Rainbow “Bow” Johnson, esposa e mãe de 5 filhos. A sua
participação no vídeo “Nice for What”, de Drake, também
aumentou exponencialmente a sua fama (para os poucos
que ainda não a conheciam).

A

sua reputação como uma das pessoas
mais ousadas e singulares das passadeiras
vermelhas do mundo, grande parte devido
à sua colaboração com a stylist Karla Welch,
que entrou em cena quando Ross passou a ser
ocupada demais para acompanhar e manterse informada em relação às colecções.

Na verdade, Ross trabalhou por um curto período como
editora de moda, logo após a faculdade, antes mesmo de se
interessar pela profissão de modelo e só depois começou a
fazer castings e a trabalhar como tal. Mas até hoje, segundo
a própria, uma das suas actividades favoritas é visitar o
closet infinito da sua mãe (Diana Ross) e conseguimos
todos entender o porquê!
Desde o seu estilo (como ela usa o seu IG como uma espécie
de passerelle digital) até ao modo como defende as causas
que lhe são queridas (direitos dos negros; das mulheres;
da comunidade LGBT; entre tantas outras), Ross não se
coíbe de divulgar as suas opiniões e pensamentos. Como
ela mesma disse, “Eu acredito fortemente em usar minha
plataforma para iluminar as direcções em que acredito”.
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No entanto, na primeira década dos anos 2000,
Tracee teve um papel extremamente importante para
a comunidade afro-americana, ao dar vida a Joan,
na série Girlfriends, a primeira série com um elenco
maioritariamente negro, em que se abordavam questões
pertinentes para a sua comunidade, principalmente no que
toca às mulheres.
Filha do astro Diana Ross, é visível que a veia artística, a
beleza e o carisma fazem parte do ADN da família. Mas
ser filha de um ícone não a define; nem ser atriz; nem
nenhuma dessas definições a ela associadas, “eu sou uma
mulher, sou uma mulher negra, o meu pai é judeu - todas
essas coisas diferentes. Mas eu sou um ser humano em
primeiro lugar. E eu sou uma criança do mundo’’
Muito se fala do facto de ser uma mulher madura (45
anos), solteira e sem filhos, mas seja através da sua série,
Black-ish, na qual lida frequentemente com questões
raciais e o papel das mulheres (através de episódios sobre
violência policial ou baby blues), ou de discursos como o
TED Talk que ela conduziu sobre os direitos das mulheres
ou de causas como o Time’s Up (movimento lançado na
indústria cinematográfica para combater o assédio sexual
e as disparidades salariais entre homens e mulheres),
Tracee Ellis Ross é uma mulher comprometida sim,
comprometida com os seus ideais, comprometida com as
suas lutas, comprometida com a sua missão: a de educar,
conscientizar e também de entreter os que a rodeiam com
a sua energia, sabedoria e estilo invejáveis.
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CREATIVE LIFE

MENOS
É

MAIS
Fotografia por Visual Voice

‘’Empresária, mãe, esposa’’, assim
se define, mas nós vemos Berta
Issa como a epítome do estilo, da
classe e do bom gosto e foi por essa
razão que muito humildemente
nos imiscuimos no seu closet de
sonho, repleto de peças elegantes,
pertinentes e que falam por si.

Blazer Reiss
Vestido Alice
Mccall
Ténis Nike
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O seu estilo é ‘’muito versátil e minimalista’’, acima
de tudo porque faz questão de ‘’ vestir algo que me
acompanhe durante o dia inteiro, posso começar a manhã
com um blazer, vestido e salto alto, e à tarde mudar para
uma sandália. Tiro blazer e fico com um vestido que
mostre os ombros’’, ombros esses que ‘’acho muito sensual,
porque relaciono os ombros com a mulher africana, é um
símbolo de força! Se repararmos, as mulheres na labuta,
no campo, as nossas zungueiras, têm sempre os ombros
expostos, é um símbolo de força e a maior parte dos meus
vestidos têm os ombros expostos’’, conclui.
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Vestido tradicional

‘’estou numa parceria com a designer
Zamia, ela é fantástica. Este vestido foi
pensado para um casamento tradicional
no Congo. Representa a nossa
identidade, o que é sempre positivo’’

Vestido Uterque
Braincos Uterque
Cinto Tibi
Sapatos Topshop

Contexto importa! E é exactamente por isso que, apesar
de ultimamente ter adoptado um estilo mais confortável,
há que separar as águas e saber quando estar à altura da
ocasião, ‘’eu gosto de estar sempre apresentável. Quando
vamos a um evento temos de respeitar o esforço que foi
posto ali, temos de prestigiar esse evento, e fazêmo-lo
no modo como nos vestimos.’’
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Mas não é só a arte do bem vestir que esta estrategista e
analista financeira domina: também tem o dom da palavra
e do bem receber, sendo que além do deleite que esta
conversa foi para os olhos, também o foi para o paladar,
pois foi regada a um saboroso e fresco sumo de maracujá,
cujo amarelo contrastava com o imaculado branco que
domina o seu espaço e que é a sua cor preferida.

Loafers Marni

‘’não há como viajar sem eles, levo-os
para todo o lado porque gosto de viajar
confortável e chic.’’
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Foi a nossa guia numa viagem pela sua história e pela
sua evolução enquanto mulher e enquanto consumidora
de moda, história essa contada pelas suas diversas peças,
todas elas representativas de cada um desses estágios, que
na verdade foram 4:
‘’a moda já teve várias funções diferentes na minha vida.
Na primeira fase era apenas consumo e tinha a ver com o
modo como me apresentava ao mundo, era estética, queria
estar bonita para o mundo.

Travessa de acessório
No sentido dos ponteiros do relógio: pulseiras cobra
Ella, marca angolana desenhadas pela minha irmã
Rosa Cangombe. Brincos Uterque, Bimba y Lola
e Uterque.

Depois, no final da faculdade tive de fazer um estágio
na Forever 21, durante 6 meses e comecei a ver o que há
por detrás da peça, comecei a gostar muito do negócio
por detrás da moda, o processo criativo que envolve
os profissionais, desde a escolha do tecido, produção,
logística … então comecei a olhar para moda de uma
maneira diferente e a valorizar as peças pelo processo pelo
qual passam. Elas têm uma história e faço questão de
respeitar essa história.
Posteriormente, chegou a fase em que a carreira estava
a correr bem, comecei a ter destaque e as peças tinham
um compromisso com o meu estatuto, a maneira como
me apresentava. Eu queria algo que tivesse a ver com a
minha identidade, mas também com o meu compromisso
profissional.

Blazers Reiss
‘’é um blazer que tenho há 3 ou 4 anos, posso ficar
meses sem usar mas depois volto a ele, porque
estamos à procura de criar maneiras de poder deixar
um planeta para as gerações vindouras’’

Hoje, a minha relação com a moda trata-se de
sustentabilidade, conforto, meio ambiente e futuro. Como
mãe, a minha maneira de consumir é mais consciente,
tenho de deixar um mundo para as minhas filhas’’.
E é precisamente nas suas três meninas que Berta vê
o futuro, não só da moda, mas do mundo em geral,
fazendo questão de educá-las para que possam ‘’pensar
por si próprias, quero que elas façam parte de uma
geração que traga soluções para os problemas que temos
nas nossas sociedades, que sejam informadas e não vivam
de clichês. You can’t be a leader if you don’t read!’’, diz
com convicção. No fundo, as suas meninas são crianças
conscientes porque como mãe, faz questão que assim
seja, abordando conceitos como representatividade, autoimagem, auto-aceitação e auto-estima.

Pumps Dior
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No que concerne à moda, ‘’faço compras para elas
uma vez por ano, uma compra massiva, e elas usam
o ano todo. Incentivo-as a misturar as peças e
usar as mesmas de maneiras diferentes. Na escola
também já falam muito em conceitos como a
reciclagem, portanto elas já têm consciência’’.
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Casaco de ganga Topshop

‘’esta foi a minha primeira peça da
Topshop em Londres. Na altura toda a
gente queria algo da Topshop. Eu tinha
15 ou 16 anos. Eu, a minha irmã e duas
amigas vivíamos em Lisboa e íamos para
Londres trabalhar em hotéis, limpávamos
quartos e casas de banho, trabalhávamos
um mês e comprávamos roupas para usar
no verão em Lisboa. E este casaco foi
comprado com o meu primeiro salário.
Tenho-o até hoje e ainda o uso, a minha
filha mais velha também já começou a
usá-lo. Está bem velho mas eu amo-o!’’
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E por falar em reciclar, a fashionista repete e recicla as
suas peças, com bastante orgulho, ‘’eu repito imensas
peças, viajo muito e posso usar um vestido no Sábado em
Luanda, na Quarta em Londres e na Sexta em Lisboa,
mudo apenas o styling. Eu uso e abuso das minhas peças,
posso fazê-lo porque são peças com qualidade, talvez mais
caras mas valem a pena porque acabo por comprar menos
e usar mais’’.
Há muita coisa a dizer em relação a esta mulher
extraordinária, à qual é impossível ficar indiferente, seja
pela leveza e a naturalidade com que conjuga os itens, seja
pela sua inteligência e modo de ver a moda e o mundo
que a rodeia. Mas num resumo, usamos as suas próprias
palavras para definir a sua filosofia: ‘’tudo na minha vida
tem de fluir, e a moda não é excepção, tento transmitir
pragmatismo, uma maneira de estar na vida que mostra
que com pouco podemos fazer muito, porque realmente
não é preciso muito para estarmos bem.’’
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OS SEUS FILHOS ESTÃO
PROTEGIDOS?

Eles são os bens mais preciosos na sua vida. Proteja-os!
A Nossa Seguros tem disponível o seguro escolar que garante a protecção e a
segurança de todos os alunos com idades compreendidas entre 1 e 50 anos, e que
frequentem qualquer tipo de ensino.
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MAMBO
ITALIANO
UMA HISTÓRIA DE INSPIRAÇÃO LATINA, ONDE BRINCAMOS COM AS CORES FORTES, OS
BORDADOS, AS ESTAMPAS E OS BABADOS, E POR ISSO MESMO DEMOS-LHE O NOME DE
UMA DAS CANÇÕES DE MAIOR SUCESSO DA DÉCADA DE 50 E QUE CONTA O REGRESSO
DE UMA RAPARIGA ITALIANA À SUA TERRA NATAL.

Produção e Styling: Ricardo Cardoso e Rânia Elawar Cardoso
Fotografia: Magno Daniel
Assistente de fotografia: Handerson Sampaio
Manequim: Micaela Whitney (The Star Management)
Maquilhagem: Vânia Beneditta
Cabelo: Vânia Beneditta

Vestido como top: Fiu Negru
Cinto: Alexander McQueen
Saia: PatBO Concept
Meias: Vintage
Sandálias: Schutz na Loreniushoes

Blusa: Vintage
Cinto: Acervo pessoal
Cinto como saia: Alexander McQueen
Meias: Vintage
Sandálias: Schutz na loreniushoes

Camisa de folhos: PatBO Concept
Corpete: Dsquared2
Colar e anéis: Acervo pessoal

Casaco e calças: Isabel Marant
Camisa de Folhos: PatBO Concept
Sandálias: Schutz na Loreniushoes
Acessórios: Acervo pessoal

Camisa: _Zamia_
Corpete: Vintage
Meias: Vintage
Acessórios: Acervo pessoal

Ele
Camisa e calças da produção
Acessórios: Zuzeye

Vestido: Bizare Boutique
Meias: Vintage
Acessórios: Acervo pessoal

CARREIRA

SEJAM EMPRESÁRIAS, CHEFES DE ESTADO, ARTISTAS OU DEFENSORAS DO MEIO
AMBIENTE, AS MULHERES AFRICANAS OCUPAM HOJE, COM SUCESSO, AS MAIS
DIVERSAS ÁREAS E ATRAVÉS DAS SUAS ACÇÕES DIÁRIAS, TRABALHAM PARA O
DESENVOLVIMENTO DO NOSSO CONTINENTE, COMBATENDO A CADA CONQUISTA, O
ESTIGMA ASSOCIADO À MULHER NEGRA, QUE CARREGA NOS OMBROS O PESO DO
SEU PASSADO E DO FUTURO DA SUA PROLE.
PODERÍAMOS FALAR DE NOMES COMO OPRAH WINFREY, MICHELLE OBAMA, SHONDA
RHIMES, BEYONCÉ, MAS NÃO PRECISAMOS DE SAIR DO CONTINENTE AFRICANO
PARA ENCONTRAR MULHERES IGUALMENTE INFLUENTES, FORTES, BEM SUCEDIDAS
E ACIMA DE TUDO NECESSÁRIAS PARA ÁFRICA.
COMO TAL, DAMOS-LHE A CONHECER (CASO NÃO CONHEÇA AINDA) ALGUNS
NOMES DE PESO DENTRO DA NOSSA COMUNIDADE, CUJO SUCESSO E CARREIRAS
EXCEPCIONAIS FAZEM DELAS FIGURAS-CHAVE NO NOSSO BERÇO.
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CARREIRA
Angélique Kidjo
Wangari Maathai (1940-2011)
A primeira mulher africana a ganhar o prestigioso Prémio Nobel da Paz, em
2004 pela “sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, democracia
e paz”. Em 1977, fundou o Movimento Green Belt, que começou por plantar,
modestamente, sete árvores. Apoiado por mulheres, o Movimento conseguiu
plantar 30 milhões de árvores em trinta anos para evitar a erosão do solo,
tornando-se o maior projecto de reflorestamento em África. Com isto, Wangari
ganhou a alcunha de “tree woman”.
“Não temos o direito de nos cansar ou desistir”, disse Wangari Maathai, para
quem a ecologia, o feminismo, a política, a luta pela paz e contra a pobreza
significavam exactamente a mesma coisa.

Desde o início da sua carreira internacional, na década de oitenta, em França, a
cantora beninense Angélique Kidjo foi premiada trinta vezes, duas delas com o
cobiçado Grammy, na categoria de “best world music album”. Nascida no Benin
em 1960, Angélique Kidjo é conhecida pela diversidade das suas influências
musicais e pela originalidade dos seus videos. A BBC considera-a um dos 50
ícones do continente africano, e para a revista Time, ela é nada mais nada menos
do que “a primeira diva africana”. O Guardian coloca-a também no seu ranking
das 100 mulheres mais influentes do mundo.
Hoje em dia, Angélique usa a sua notoriedade e o seu talento a serviço da
defesa da música africana em todo o mundo. Através da sua Fundação Batonga,
ela também luta pelas mulheres africanas, apoiando a educação de jovens
mulheres do continente. Angélique Kidjo é embaixadora da boa vontade do
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) desde 2002. Ela também faz
campanhas pelo comércio justo em todo o mundo.

Ellen Johnson-Sirleaf
A 17 de Junho de 2011, a Presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, foi
homenageada em Dakar, no Senegal. Recebeu o African Gender Award, um
prémio de excelência, criado em 1996 pela ONG Femmes Africa Solidarité, pela
sua acção e o seu compromisso para com os direitos das mulheres no continente.
Mesmo antes de se ter tornado a representante máxima da Libéria em 2006,
Ellen foi Ministra das Finanças sob o comando de William Tolbert. A sua
formação como economista e a sua perspicácia como política permitem-lhe
participar na defesa dos direitos dos seus concidadãos.

Ngozi Okonjo-Iweala
Ngozi Okonjo-Iweala é a actual Ministra da Economia e Finanças da Nigéria.
Ex-directora executiva do Banco Mundial, embarcou na cruzada contra
a pobreza e a corrupção no seu país, lar de quase 120 milhões de pessoas,
com uma série de reformas para sanear as finanças públicas. O seu objectivo
sempre foi “garantir que as receitas do petróleo sejam bem investidas no
desenvolvimento de infraestruturas, Educação e Saúde’’. Para isso, reduziu
os subsídios ao sector petrolífero, criou um sistema antifraude para localizar
funcionários desonestos e exigiu uma explicação dos gastos ao Governo. Um
verdadeiro exemplo de boa gestão e governança!

Bineta Diop
Em 2011 a revista Time colocou-a entre as 100 pessoas mais influentes
do mundo. Bineta Diop tem um compromisso para com as mulheres e
especialmente para com as que sofrem com a guerra. Fundadora da ONG
Femmes Africa Solidarité (FAS), a sua preocupação é integrar mulheres nos
processos de paz e resolução de conflitos. Foi o que fez no Burundi e na
República Democrática do Congo, mas também em todas as zonas de tensão
(Darfur, Serra Leoa, Ruanda, Chade, Sudão). Em 2004, ela usou toda a sua
influência para conseguir que os chefes de Estado da União Africana (UA)
aplicassem o princípio da paridade (PDF) na eleição de cinco mulheres
comissionárias dentre as dez da organização.
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Dambisa Moyo
Aos 50 anos, Dambisa Moyo tem um percurso que causa inveja até às pessoas
mais bem sucedidas. Originária da Zâmbia, estudou em Oxford e Harvard,
antes de ingressar no Banco Mundial. Os olhos do mundo ficaram postos nela
após ter escrito um ensaio intitulado Dead Aid, no qual ela afirma justifica o
facto de ser contra a ajuda humanitária e oferece novas soluções para África.
Moyo volta a dar que falar nas conferências TED, quando declara com toda a
certeza que o modelo Chinês é mais capaz de impulsionar o continente africano
do que o modelo Ocidental. Foi classificado pela revista Time como uma das
100 pessoas mais influentes do mundo.
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CULTURA.AO
‘‘o meu cérebro trabalha
sempre a mil, mas
fisicamente a energia que as
pessoas recebem é tranquila,
apesar do caos cá dentro’’

F

Não é música, não é poesia, não é prosa. É palavra falada, ‘’mas uma palavra muito
associada à intervenção social. Também pode servir para entretenimento, mas nunca
sem uma componente de intervenção..’’, explica-nos António Paciência, que há muito
é uma referência nessa arte. E continua, ‘’o Spoken como produto acabado vem dos
negros do Louisiana, eles precisavam de uma ferramenta para se manifestarem, que
não fosse o Rap. Encontraram essa ferramenta no Spoken Word. Cá em África temos
os Griots, que são os mais velhos contadores de estórias. A oralidade aqui sempre foi
uma ferramenta usada pelos mais velhos para nos fazerem perceber de onde viemos,
para onde vamos e o que estamos a viver’’.
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oi com essa pergunta simples que conseguimos
quebrar o gelo com o nosso entrevistado, que
timidamente se escondia atrás de redemoinhos
de palavras, claramente a sua zona de conforto,
tentando sempre evitar falar de si enquanto ‘’
António Paciência da Silva Luís, pai da Isabel
N’zamba, marido da Domingas’’, pois tem
imensa dificuldade em falar de si próprio, ‘’é
estranho vermo-nos na primeira pessoa...sou... tenho esta
fala calma e esta voz fina. Não sou muito paciente, apesar
do nome’’, diz com um humor tímido, ‘’o meu cérebro
trabalha sempre a mil, mas fisicamente a energia que as
pessoas recebem é tranquila, apesar do caos cá dentro’’.
Ainda sobre o seu nome, é com humor que esclarece que
‘’devido a um problema da conservatória, não levei o nome
do meu pai, mas sou mesmo filho do meu pai!’’, gesticula
e prossegue, ‘’acabei por me identificar com o nome
Paciência, artisticamente percebi que as pessoas gostam,
soa bem no ouvido... estou nesta vida tentando entenderme e aceitando-me como sou’’.

E podemos dizer com toda a certeza, que é uma
pessoa extremamente pertinente para a sociedade e um
revolucionário pacífico que usa a palavra como arma
contra as injustiças sociais, desigualdades e tantos outros
flagelos que assolam a sociedade e principalmente as
comunidades periféricas, às quais ele pertence e as quais
tem sempre na sua mente e no seu coração, ‘’precisamos
de levar o Spoken Word para as zonas periféricas, acima
da questão da necessidade de se exprimir, a pessoa
percebe cada vez mais que não é só isso. Durante muito
tempo levámos a arte para a baixa da cidade e muitas das
vezes lá a nossa palavra acaba por ser só entretenimento,
porque eles já sabem do que estamos a falar, então não
tem o impacto que deveria ter, há aplausos mas a vida
continua’’, lamenta com pesar, ‘’mas para quem vive
nas zonas periféricas, esta ferramenta é muito mais do
que entretenimento, estás a dar opções de linhas de
pensamento a estas pessoas, que têm menos acesso à
arte. O futuro do Spoken deveria estar virado para as
periferias, porque é onde vivemos. Eu vivo aqui, acordo
e levo a minha arte para o outro lado, deixando os meus...
e muitas vezes levamos a arte para os outros de graça
e deixamos estas pessoas aqui sem consumir o nosso
produto. Não nos falta nada para mudar isso, é apenas uma
questão de como as coisas estãoestruturadas’’.
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CULTURA.AO
‘‘Todo o artista tem excesso
de sensibilidade, é a única
condição para se ser artista,
de qualquer tipo’’

‘‘O futuro do Spoken deveria estar
virado para as periferias, porque é
onde vivemos’’

Foi precisamente na sua zona, na periferia, que
nos sentámos para trocar ideias, no seu espaço de
espectáculos,extremamente acolhedor onde se sente a
presença das mais
diversas artes em cada assento improvisado, cada candeeiro
feito com caixas de cartão, cada pedaço de madeira
manualmente trabalhado e a cada nota musical que ecoa
das colunas perdidas no fundo da sala, tudo isto iluminado
pela pouca luz natural que timidamente espreita entre
os cortinados, (também eles improvisados) mas que faz
questão de aparecer e destacar as coloridas almofadas e
o verde das plantas que completam o ambiente solene,
aonde basta entrar para perceber que o ar que ali se respira
é de arte!
Ali, António estava no seu elemento! E ali nomeou o
elemento que para ele é essencial em qualquer artista, não
apenas de Spoken Word: ‘’sensibilidade! Todo o artista
tem excesso de sensibilidade, é a única condição para se
ser artista, de qualquer tipo. Olhar para a coisa e sentir a
presença do belo, ver poesia na coisa! Para se fazer Spoken
tem de se ter essa ligação: veres injustiça, desigualdade,
e nao te calares, teres de expôr isso de modo artístico!’’,
diz e reforça,’’mas tem de ser uma representação artística,
um extra, é isso que vai tornar a realidade em arte. Tem
de ter alma, poesia, beleza… o resto é pessoa, uns trazem
as suas experiências, outros estética, que é o meu caso, eu
trago o que aprendi em teatro, dramatologia e literatura.
O Spoken não é propriedade privada da literatura. Há
quem venha da música e faça Spoken, são sensibilidades
diferentes, cada um traz o seu ganho’’.
Paciência acredita no poder transformador daquilo que
faz e é com optimismo que partilha que ‘’nós estamos a
crescer, há cada vez mais pessoas a fazer Spoken e por
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isso não temos como controlar ou ensinar a todos, mas
gostaria que não se desviassem da essência da coisa, que
segurassem no microfone com verdade e que essa verdade
fosse aquela do amor’’.
Se ficou com a sensação de ler poesia a cada citação, não
está só. Todas as frases são dignas de serem transcritas
na íntegra, tal é a beleza com que são escolhidas e
conjugadas, não fosse Paciência um mestre na sua arte.
E como tal, é também com uma transcrição que
concluímos, não só pela sua beleza estrutural, acima de
tudo pela beleza da mensagem, que se aplica em tudo na
vida: ‘’para mim não há revolução maior do que o amor,
o amor é a mãe de todas as revoluções. Podemos ter
problemas como a fome, a política, problemas raciais..
mas mais cedo ou mais tarde a solução vai passar
pelo amor. Não falo de amor romântico, falo do amor
altruísta, igual ao que aqueles profetas que passaram
pelo mundo tentaram difundir. O amor é a solução’’.
61 www.chocolate.co.ao

ARTE

o

uerreiro

Uma entrevista tripartida.
Entre um quarto de hotel, uma
viagem de carro e um parque
de estacionamento, a única
constante foi a energia positiva e a
perplexidade dos ouvintes perante
uma mente tão sábia, tão brilhante
ao mesmo tempo tão terra-a-terra.
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ARTE

‘‘Filho do Lubango, filho da tia Mena
e neto da avó Teresa’’
Assim se define Sílvio Nascimento, mas o
mundo vê-o como um dos maiores actores
Angolanos da actualidade.

Uma grandeza que não se mede pelos vários
prémios, pelos grandes projectos em que
participa, mas pelo seu carácter, pelo seu coração
e pelos seus valores.
O teatro sempre lhe correu pelas veias, ‘’eu
sempre soube que queria ser actor, desde
os 4 anos, comecei a apaixonar-me pela
representação. Sou filho único da minha mãe
e não tinha ninguém para brincar comigo,
então brincava com os meus primos que eram
muito mais velhos. Eles gostavam de ver filmes,
alugavam cassetes nos clubes e como eu era
muito bem mandado, fazia recados e deixavamme ver os filmes com eles. E sempre que via os
filmes, ficava com vontade de fazer aquilo que
estava ver, ficava a pensar nisso e há coisas que
até agora ainda não fiz, mas quero’’, diz com
firmeza enquanto abraçado ao urso de peluche
cor-de-rosa que viria a servir de adereço para
devaneios artísticos.
Mas para Sílvio, os filmes não são
entretenimento, nem nunca foram. ‘’Eu não
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vejo filmes, eu assisto a aulas’’, aulas essas cujos
professores que mais respeita são ‘’Denzel
Washington, Will Smith, Daniel Day Lewis’’,
pois admira-lhes ‘’a entrega’’.

Não obstante, curiosamente não lhe assolam
os normais sentimentos de inferioridade ou
surpresa, ou mesmo choque, quando está
perante estrelas internacionais do cinema
ou da TV, porque nunca os viu como algo
intangível, ao contrário, ‘’eu já via esses nomes
como meus colegas, se eu estava a estudar, eu
tinha de esperar que esses professores um dia
fossem meus colegas! (...) Porque se não nos
prepararmos desse modo, o embate será maior’’,
alerta, traçando a ponte para a temática dos
perigos que a fama rápida pode trazer.
Felizmente, esses perigos nunca lhe bateram
à porta, porque mesmo sendo o astro que é e
tendo chegado aonde chegou, o actor nunca
deixou de lado a sua essência, ‘’sei de onde vim
e para onde vou, quero mais, cada vez mais,
então não me posso perder. Eu nunca desligo
a ficha, cheguei a Hollywood, ok, mas para
mim Hollywood é mais uma montanha do
Lubango!’’.
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‘’Guerreiro em paz na sua luta’’
Esse espírito de lutador está sempre presente, a
sua vontade de vencer e de fazer mais é quase
palpável quando se exprime, porque fá-lo de um
modo convicto mas sereno, como quem já viu
a sua meta, os obstáculos e o que tem de fazer
para derrubá-los de modo a lá chegar, mas com
o mínimo de danos à sua integridade fisica e
moral.

‘’eu tenho um processo
gravíssimo, que é sair do
meu corpo e mergulhar
completamente no corpo do
personagem, eu vivo toda a sua
vida, estudo, encontro detalhes,
seja ele quem for’’

Uma luta que não é só sua, pois tem consciência
de que é um privilegiado e uma excepção, numa
Angola em que a profissão ainda não permite
uma vida confortável aos seus praticantes. ‘’O
maior desafio é não haver iniciativa política
porque isso faz com que ninguém nos queira
dar trabalho. Não há trabalho mas nós vamos
procurar! Eu fui um louco, as coisas estão a
acontecer porque eu fui mesmo louco. Cresci e
trabalhei com muitas pessoas que sinto muita
pena que não estejam onde eu estou, porque
tiveram de fazer uma escolha: familia, comida,
sobrevivência, e têm razão, tiveram outras
prioridades. No entanto eu acreditei, e sei que
sou excepção, então é por isso que nao fico tão
feliz, porque sei que sou uma excepção e tenho
pena que assim seja’’.
Talvez seja por isso que Sílvio valoriza tanto a
sua posição, trabalhando ininterruptamente e
procurando sempre ser mais e melhor. E isso
passa também pelo altruísmo e pela humildade,

‘’num mundo onde não há muitas produções,
negar um papel é negar o teu futuro, mas
tens de te encontrar nos personagens e se
não o fazes, tens de permitir a outra pessoa
que o faça (...) tens de ser humilde e saber
as tuas limitações e dar o papel a outro, eu
já fiz isso muitas vezes, mesmo sendo boas
oportunidades para mim’’.
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‘’eu não quero fazer arte para
representar personagens e sim
para dar vida às pessoas’’

‘’A representação não é uma mentira, é a
realidade da vida alheia’’
Por isso um papel para ele é uma viagem à
mente do personagem, ‘’eu tenho um processo
gravíssimo, que é sair do meu corpo e mergulhar
completamente no corpo do personagem, eu
vivo toda a sua vida, estudo, encntro detalhes,
seja ele quem for. Se tiver de ser uma mulher,
então vou ser uma mulher, absorvo todos os
detalhes, maneirismos, debilidades... tenho de
estar na pele desse personagem!’’, partilha com
fervor.

E é essa a sua missão e compromisso, ‘’eu não
quero fazer arte para representar personagens
e sim para dar vida às pessoas. Quero que a
comunidade, a minha comunidade cresça,
enquanto eu fizer trabalhos, quero que as pessoas
vejam que se o Sílvio do Lubango chegou lá, elas
também podem. Aí vou perceber que cheguei
aonde Deus me permitiu sonhar’’.

‘’O que vais fazer agora é corolário do que vais
fazer amanhã, mas tens de o fazer hoje’’
Resumir esta conversa em poucas palavras
é uma missão difícil, tal é a sua riqueza em
conhecimento, experiência e espiritualidade.
Todas as frases são dignas de murais de citações
e todos os conselhos dignos de reprodução.
Mas visto ser impossível traduzir esta nossa
gratificante experiência por palavras, restanos dizer que ficamos com uma lição de que o
trabalho e a honestidade para com quem somos
são as chaves do sucesso. E é com orgulho e
com a certeza de um sucesso estratosférico que
desejamos ao nosso guerreiro uma chegada
gloriosa ao seu destino, seja ele qual for.
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BELEZA
70 www.chocolate.co.ao

MAKE UP WORLD
DRAPING - Contorno com cor
BRILHO INTENSO - ROSTO E CORPO

HAIR WORLD
HAIR CRUSH - ISSA RAE
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MAKE uP WORLD
Sleek Paleta Iluminadora na
DISTORE.MAKEUP

Pincel de corpo
Huda Beauty

Iluminador MAC
Gold Deposit na
DISTORE MAKEUP

Ouai Bruma de Brilho corpo
e cabelo na Sephora

HUDA BEAUTY
N.Y.M.P.H. Not Your Mama’s
Panty Hose All Over Body

Brilho intenso
Quando se trata de brilho corporal, há uma linha tênue entre parecer uma
actriz de cinema no tapete vermelho e uma fantasia de Halloween. No
entanto, se feito corretamente, e aplicando o iluminador certo, poderá obter
uma pele luminosa e radiante que brilha e brilha. O ideal, quer no rosto quer
no corpo, é passar primeiro um iluminador liquido ou em creme e depois
um em pó, que assente o brilho na pele e não cole por todo o lado. No caso
do brilho corporal, além das pernas, adicionar um pouco de brilho aos seus
ombros e decote fará com que fique verdadeiramente resplandecente.
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BronzeGlow_
CUSTOMGLOWDROPS

Rosto e Corpo
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MAKE UP WORLD
Fenty Highlither

O draping é uma técnica que já anda por aí há algumas
décadas. Então conhecida como “Color Glow” ficou
famosa por Way Bandy, maquilhador de celebridades
como Cher, Brooke Shields e Diana Ross nos anos setenta
e oitenta. Recentemente, em 2016, foi relançado por Marc
Jacobs, que recuperou a técnica de Way Bandy com o
lançamento do Air Blush Soft Glow Duo, um compacto
que consistia em dois tons de blush complementares que
podiam ser usados separadamente ou juntos para criar um
efeito luminoso. Talvez este efeito na altura tenha sido
ofuscado por outros truques de contorno mais populares,
mas com celebridades como Rihanna, Gigi Hadid e Kylie
Jenner a seguirem a tendência no momento, esta tem
ficado cada vez mais popular.

Nars liquid blush na
Sephora.com

Blush KIKO na
DISTORE.MAKEUP

Fenty

Draping – contorno com cor
Draping é a tendência de beleza dos anos
oitenta que as celebridades adoram
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Em suma, o draping é contorno com cor. Em vez de usar
bronzers e tons mais profundos para criar estrutura, o
draping exige vários tons de blush para “cobrir os ângulos
do rosto”. Tudo o que precisamos é de um blush mais
escuro e um mais claro. Use a tonalidade mais profunda
(pense magenta ou vinho ou tons berry) nas cavidades das
maçãs do rosto, até à têmpora e acima da testa. Aplique o
tom mais claro onde normalmente aplicaria o iluminador
e ao longo do exterior “C” do rosto. A chave para tornar
o draping elegante, e não datado, é o esbatimento. Use o
tom mais escuro para esculpir e, em seguida, limpe-o com
a cor mais clara. O resultado é uma abordagem mais suave
e nova para uma definição jovem e fresca.
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HAIR TRENDs

HAIR CRUSH

ISSA RAE

Rae começou no YouTube, como muitas outras estrelas de hoje, produzindo, dirigindo e
protagonizando a série web, The Misadventures of Awkward Black Girl. Daí, até produzir a

ISSA RAE TORNOU-SE UMA DAS MAIS PROCURADAS PRODUTORAS, ESCRITORAS,
REALIZADORAS E ACTRIZES DE HOLLYWOOD, DEPOIS DO ENORME SUCESSO COM A SUA
SÉRIE INSECURE, DA HBO.
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sua própria série para o canal de ‘Sexo e a Cidade’ foi um pulo.‘Insecure’ é considerada uma
das séries mais cool do momento, cheia de sentido de humor, relata a experiência de uma
mulher negra e o modo como lida com as questões da vida, carreira, amizade e amor.
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HAIR TRENDs

Além da genialidade dos textos, Insecure é também
conhecida pelo fantástico styling de inspiração anos 90
de Issa Rae e pelo seu, não menos fantástico, cabelo
natural. Ao site da revista InStyle Rae conta que abraçar
o seu cabelo “foi definitivamente um processo”, e não
foi um que veio fácil. “Só na faculdade me comecei a
sentir confortável com o meu cabelo natural”, disse a
actriz.“As pressões para nos adequarmos a um padrão
muito específico de beleza eram bem reais naquela época.
Assumir o cabelo natural” diz, “simplesmente não era
socialmente aceitável na altura.”
Conforme Rae foi catapultada para o estrelato, não se
tornou conhecida por um look específico de cabelo - e é
exatamente isso que a está a transformar num ícone de
cabelo. As fãs adoram procurá-la pelas novas ideias, já
que todas as vezes que a atriz/produtora pisa um tapete
vermelho, aparece com um fantástico penteado natural,
e não é apenas porque ela não quer passar por todos os
processos químicos de alisamento de cabelo. “Vivemos
num tempo em que as pessoas dizem: Este é o cabelo que
sai da minha cabeça, pouco me importa o que o vocês
acham, eu amo meu cabelo.”
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MENS
SANA
IN
CORPORE
SANO
(Do lat. ‘’mente sã em corpo são)
Paz de espírito. Assim podemos resumir o que vai
sentir após experimentar qualquer um dos serviços
que a Pérola de Gingko tem para lhe oferecer.
Uma paz que sente imediatamente, assim que entra no
espaço, seja pela sua higiene eximia, pelo som calmante
da água que corre na fonte do exterior, seja pelo silêncio
relaxante que serve de tampão para todos os ruídos
externos e internos, que assolam as nossas mentes
hiperativas e cheias de stress, seja pelo sorriso acolhedor
da Dra. Djavana Oliveira ou pela voz doce da Dra. Maria
Lavrador, que parece um caloroso abraço maternal, seja
qual for a razão, ou todas elas juntas, a garantia é a de que
sairá de lá uma pessoa renovada.
Mas indo mais ao detalhe, a Pérola de Gingko é uma
clínica de terapias naturais, cujo ‘’conceito é trabalhar o
holismo, o corpo como um todo, mas numa vertente não
convencional’’, esclarece-nos a Dra. Maria, ‘’funciona
em 3 vertentes: saúde e doença crónica; nutrição
(convencional e não convencional) e um conceito holístico,
ou seja, vamos trabalhar a mente e certos conceitos mais
espirituais, por exemplo, as mulheres entre os 36 e 50 anos
entram em crises existenciais, então trabalhamos a mente,
procurando dar respostas que a religião, por exemplo, não
dá (amor, família, o que há depois da morte, Deus, etc)’’.
Aqui poderá encontrar soluções para corpo, mente e
espírito, de um modo natural, sem ter de recorrer a
químicos. A Dra. Djavana explica que ‘’atendemos muita
gente com hipertensão, cancros, obesidade e diabetes.
Também há muita gente com ataques de pânico e stress’’.
Para estes e outros problemas, fala-nos dos serviços
e dispositivos mais específicos e dos seus respectivos
benefícios: ‘’temos medicina natural; medicina quântica
(que é a melhor); naturopatia; homeopatia, iridologia e
depois temos a parte das consultas de nutrição: clínica,
estética e desportiva’’, continua, ‘’aliada à nutrição temos
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a aparatologia, ou seja, equipamentos que trabalham na
vertente estética (por exemplo, redução de gordura e da
flacidez, contorno corporal, rejuvenescimento, rugas, detox
facial, etc) na vertente terapeutica (por exemplo, pósoperatório, fibroses, cicatrizes...) e a vertente do desporto.
Depois temos o LPG que é um equipamento que engloba
as três vertentes’’.
E por falar em equipamentos, a mais recente menina dos
olhos da clínica é a Fotona, que é nada mais nada menos
do que ‘’um laser médico com óptimos resultados quer a
nível estético (gorduras, flacidez, peelings não químicos),
fibroses, cicatrizes, estrias (…) a nível terapêutico (que
tem sido um boom) no tratamento da dor. Temos atletas
de crossfit, jiu jitsu, desportos de equipa como andebol,
que tratam de dores, inflamações, tendinites, com óptimos
resultados!!’’, partilha a Dra. Djavana com um sorriso que
traduz um misto de excitação e orgulho.
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Se é mais céptico em relação a estas terapias naturais,
saiba que até mesmo os médicos convencionais recorrem
às mesmas, para os mais diversos problemas, fazendo
parte de uma fatia considerável do bolo de clientes da
clínica.
Isto para dizer que a medicina tradicional é uma prática
tão antiga quanto a humanidade, mas acima de tudo ‘’é
uma escolha’’, diz a Dra. Maria, ‘’a pessoa escolhe não usar
químicos, não tomar medicamentos’’.
Portanto, nada como experimentar, com a certeza de que
terá um serviço de extrema qualidade, com profissionais
altamente qualificados (o grau mínimo é o mestrado),
materiais topo de gama e uma centena de serviços ao
seu dispor, todos eles com o mesmo propósito: o seu
equilíbrio e a sua saúde física, mental e espiritual.
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WELNESS

Os estudos afirmam que o jejum promove a alteração da
composição corporal através da perda de massa gorda e
de peso, melhorando os marcadores de saúde que estão
associados a doenças, tais como a pressão arterial e os
níveis de colesterol. Além disso, diz-se também que
‘’limpa’’ a mente, dá mais energia e melhora a memória,
entre tantos outros benefícios.
Como supra mencionado, embora existam dietas que
incorporam o jejum há milhares de anos, muitos dos
planos alimentares mais modernos da actualidade (como
paleo e keto) também incluem uma componente de jejum.
Dependendo dos seus hábitos alimentares e objectivos de
saúde, pode encontrar um regime de jejum que melhor
sirva as suas necessidades.
Aqui ficam alguns exemplos:
jejum 16/8 - coma numa única janela de 8 horas todos
os dias, normalmente entre o meio-dia e as 20h

BOM
(DES)APETITE!
O mundo está cada vez mais virado para
as questões relacionadas com o bem-estar,
procuramos incessantemente uma fórmula que
nos faça viver mais e melhor e as dietas são
uma das principais figuras nessa senda.
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jejum 5: 2 - coma como de costume por 5 dias,
limitando a calorias entre 500 e 600 por 2 dias
(espaçados ou consecutivos)
dieta ‘’comer, parar, comer’’ - coma normalmente por 5
dias, depois jejue por 24 horas, duas vezes por semana
jejum 4: 3 - jejue a cada dois dias e coma o que quiser
durante dias sem jejum
dieta do Guerreiro - jejue ou coma menos do que
normalmente come numa janela de 20 horas, depois
coma uma grande refeição durante uma janela de 4
horas à noite

T

emos ouvido falar muito de jejum
ultimamente, mas na verdade é uma prática
tão antiga quanto a humanidade. As suas
raízes remontam ao jejum tradicional, um
ritual universal usado para a saúde ou para o
benefício espiritual, conforme descrito nos
primeiros textos de Sócrates, Platão e grupos
religiosos.

O jejum geralmente envolve uma abstinência constante de
alimentos e bebidas, variando de 12 horas a um mês. Pode
exigir abstinência completa, ou permitir uma quantidade
reduzida de alimentos e bebidas.

uma refeição por dia (OMAD) - jejue por 23 horas e
ingira as suas calorias diárias durante uma janela de 1
hora
refeição/ jejum espontâneos - salte refeições quando não
sentir fome
jejum Intermitente Bulletproof - jejue por 18 horas
e limite a ingestão de calorias entre as 14 e as 20h.
Durante esse período, beba o café ‘’bulletproof ’’
(mistura de café, manteiga e óleo)
Como pode ver, há muitas formas de incorporar o jejum
na sua dieta, mas o importante é que procure sempre
aconselhamento profissional, pois há certas condições
físicas que não permitem essa prática, pois pode trazer
riscos para a sua saúde.
Jejue em consciência!
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A ingestão de minerais ocorre através de uma dieta
equilibrada e variada, incluindo várias porções de frutas,
vegetais, cereais e certas quantidades de carne e peixe, para
manter um nível de segurança dos mesmos.
Eles devem ser repostos diariamente, pois são
constantemente eliminados através da excreção natural do
corpo (suor, urina, fezes).

OS ELEMENTOS-TRAÇO
Os sais minerais, bem como as vitaminas, são
micronutrientes (porque estão presentes em
pequenas quantidades no nosso corpo,) mas também
são indispensáveis para a nossa vida e saúde.
São também chamados de “elementos-traço”
(devido à sua baixa concentração no organismo).
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São divididos em macroelementos (necessários em
mais de 100 miligramas por dia), e em microelementos
(necessários em menos de 100 miligramas por dia). O
magnésio, o cálcio e o potássio são alguns exemplos
de macronutrientes e o zinco e ferro são alguns dos
micronutrientes de que necessitamos. Cada elemento
exerce uma função específica.

J

untamente com os hidratos de carbono,
lipídios, proteínas e vitaminas são elementos
fundamentais para a vida celular, pois
participam de processos celulares fundamentais
para o desenvolvimento de tecidos e órgãos
como ossos e dentes; regulam o equilíbrio de
sal e as trocas celulares. Além disso, embora
os sais minerais sejam substâncias inorgânicas
(não podem ser produzidos por seres vivos) e nãoenergéticas, eles intervêm em inúmeras reacções que são
indispensáveis para as funções energéticas do indivíduo.

Já vimos que uma dieta variada e equilibrada é capaz
de fornecer a quantidade correcta de sais minerais, mas
as condições climáticas associadas a altas excreções de
líquidos; regimes alimentares específicos; ou condições
fisiológicas particulares do indivíduo podem levar
a deficiências de um ou mais elementos e causar
desidratação. Nessas situações, pode ser útil ingerir
alimentos ou bebidas com suplementos minerais que
complementem a dieta.
Portanto, a fim de levar um estilo de vida saudável e activo,
não negligencie os sais minerais nem subestime os seus
inúmeros benefícios.
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SOCIEDADE
‘’Eu sou positiva porque nada paga a nossa
alegria, sorrir faz bem e sempre que posso sorrio
e faço sorrir as pessoas. Se eu vivesse sempre
em agonia e dor não estaria a viver’’.

O

mundo da moda, do glamour, da beleza e
das celebridades é muito fascinante, mas são
as pessoas do dia-a-dia, pessoas comuns,
anónimas para a maioria da população, que
fazem o nosso mundo como ele é.

Com as suas lutas, vitórias, perdas, sacrifícios,
enfim, com as suas vidas... e é por isso que o
segmento Sociedade: testemunhos é pertinente,
porque as pessoas como nós têm estórias que merecem ser
contadas e reproduzidas, para que saibamos que as nossas
não são únicas e para que possamos rir, chorar, suster a
respiração, apoiar, o que for, juntamente com estes heróis
e heroínas sem nome, que formam um clube da qual a
maioria de nós faz parte, que se chama realidade.
Começamos com uma temática que infelizmente toca a
todos mais cedo ou mais tarde e é a única coisa pela qual
todos passaremos inevitavelmente: o luto.

‘‘QUEM ORA SOUBESSE ONDE O
AMOR NASCE, QUE O SEMEASSE’’

Luís Vaz de Camões

E para abordar esse tema, escolhemos alguém que
infelizmente já passou por isso mais vezes do que as
esperadas na sua jovem idade, mas que nem por isso deixa
que as vicissitudes da vida façam dela uma vítima, ao
contrário! Salomé é formada, bem sucedida, e das pessoas
mais alegres, bem dispostas e optimistas que possa imaginar,
tudo isto tendo passado por tantas provações, como? ‘’Eu
sou positiva porque nada paga a nossa alegria, sorrir faz
bem e sempre que posso sorrio e faço sorrir as pessoas.
Se eu vivesse sempre em agonia e dor não estaria a viver’’.
Salomé já sofreu vários tipos de perdas, tendo de lidar com
a morte desde muito cedo. Aos 7 anos perdeu a mãe, aos
10 o pai. Mais tarde perdeu dois irmãos e ainda não tinha
atingido os 30 quando experimentou o sabor amargo da
viuvez.
Mais recentemente perdeu também a sua sobrinha, ainda
pequena, num acidente de viação.
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SOCIEDADE
“Quando se fechou a porta dos meus
pais, o meu marido foi a janela que a vida
abriu para mim’’

Ao falecido esposo, que recorda com bastante afecto, deve
não só a sua formação, mas o seu crescimento enquanto
pessoa, ‘’ casei muito cedo, com 19 anos, sempre que me
chateava com o meu marido chorava e escrevia poemas para
a minha mãe e o meu marido dizia agora somos só os dois,
já não podes ficar a pensar na questão da tua mãe. Ele sempre
me deu muito apoio, ensinou-me a amadurecer, a crescer,
o conceito de família... foi uma pessoa muito importante.
Mas será que passar por tantos lutos torna o próximo luto
menos doloroso? ‘’Cada perda é uma perda, nenhuma
substitui a outra. A perda do meu marido fez-me sentir
mais sozinha, tanto que não consigo viver na casa onde
vivíamos, mudei de casa e tenho imensa dificuldade em lá
ir. Tudo me faz lembrar desse tempo. Superamos mas não
esquecemos, as pessoas que vão, ficam sempre presentes.
Quando se fecha uma porta, abre-se sempre uma janela.
Quando se fechou a porta dos meus pais, o meu marido
foi a janela que a vida abriu para mim’’.
Esta guerreira ensina-nos que cabe a nós gerir esse
hiatus entre o fechar de uma porta e o abrir de uma
janela. No seu caso, ‘’a perda dos meus pais ajudou-me
a perceber que a solução da minha vida estava nos meus
estudos. Tinha sempre de fazer mais e melhor, a busca do
conhecimento ajudou-me. Não queria usar o facto de não
ter pais para não me formar ou não ser alguém na vida!’’,
diz com convicção e com um sorriso que lhe foi constante
durante toda a conversa.
Em nenhum momento se percebe dor, tristeza ou
sentimentos negativos ao falar com Salomé, talvez porque
esta se recuse a pensar na vida nesses termos, ‘’a vida
faz-me sorrir. A vida é tão boa. Não há motivos para as
pessoas estarem tristes para sempre, temos de superar,
a mágoa faz mal e leva a doenças. Todos nós temos
problemas, há que pôr as coisas em perspectiva’’.
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Éramos muito amigos, ele fazia trabalhos só para pagar a
minha faculdade. Infelizmente faleceu antes de eu concluir
o curso (...) uma das coisas que mais me custam é o facto
dele se ter esforçado tanto para me ver formada e nunca
chegou a fazê-lo’’.
Da relação, ficou a filha do seu falecido esposo, que Salomé
vê como sua também e com quem tem uma relação bastante
próxima, ‘’ela é das maiores alegrias da minha vida, sempre
foi para mim uma filha, ela veio viver connosco com um
ano (...) não perdemos o laço, sempre que pode vem passar
férias comigo, ela mesma diz que tem duas mães, eu sou
a sua mãe de Luanda!’’, partilha, num tom maternal e
enternecedor.
A escrita, o humor, a música e o saber, são alguns dos
muitos escapes que encontra para lidar com esta que é a
realidade mais temida por todo o ser humano, mas que
também é a única certeza.
Como lição, deixa-nos esta, a de que ‘’a morte faz parte
da vida, não sabemos quando nem esperamos morrer.
Quando for necessário há que chorar e quando for
necessário há que se agradecer. O importante é vivermos
e valorizarmos quem amamos. Não deixem que as
mágoas tomem conta das vossas vidas, procurem aquilo
que vos dá alegria, superem-se!’’
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LE PAYS DE LA TÉRANGA
Durante toda a estadia no Senegal, somos
inevitavelmente tocados pela simples, humilde e
calorosa Téranga (hospitalidade) que é concedida
aos viajantes. Incontáveis apertos de mão, sorrisos,
saudações, abraços ao longo do dia, o contacto
com os nacionais é agradável, leve, fácil.
Embora seja um dos países mais estáveis da África
Ocidental, está longe de ser monótono. Empoleirada
na ponta de uma península, Dakar, a capital, é uma
vertiginosa introdução ao país, rica em vendedores de
rua: a elegância encontra o caos, o trânsito, os mercados
vibrantes e a vida nocturna latejante.
No norte do Senegal encontra-se a capital enigmática
de Saint-Louis, Património Mundial da Unesco, rica
em arquitectura colonial e proximidade a parques
nacionais bucólicos. Ao longo da Petite Côte e Cap
Skirring, grandes faixas de praias acenam e os grandes
deltas da Casamance convidam-no para viagens de barco
hipnotizantes no meio da biodiversidade impressionante,
incluindo centenas de espécies de aves.
Quer queira misturar-se com os criadores de tendências
da África urbana, ou ficar sozinho com os seus
pensamentos e os sons da natureza, encontrará com
certeza o seu lugar no Senegal.
A ilha de Goree é um dos pontos turísticos famosos
situados perto da costa da capital, Dakar. Historicamente,
foi um proeminente centro de comércio de escravos. É
um lugar crucial para os africanos da diáspora (e não só)
que a visitam prestarem homenagem ao passado dos seus
ancestrais.
Le Lac Rose (Lago cor-de-rosa), também conhecido
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como Retba Lake, é um lago espectacular de cor rosapúrpura. Sabe-se que possui grande quantidade de sal e
espécies únicas de bactérias que lhe conferem esse tom.
Aprecie este lago fascinante no reflexo da luz do sol que
oferece uma vista deslumbrante. Conduza por uma hora
para o Norte da capital, Dakar, para assistir à incrível
colheita de sal.
St. Louis, também conhecida como Ndar, é uma das
mais antigas cidades coloniais francesas onde a maioria
dos escudeiros europeus residia. Esta vila de pescadores
compreende uma parte significativa da terra principal e
estende-se por uma pequena ilha.
Cape Skiring é uma cidade bem conhecida situada no
Oceano Atlântico. Aqui pode encontrar uma fabulosa
estância balnear, um campo de golfe e um aeroporto.
Além disso, pode relaxar numa praia encantadora, cheia
de areia branca e adornada com coqueiros atraentes.
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definidas, uma seca e uma húmida, a estação das chuvas é
entre Junho e Outubro.
A estação seca (de Dezembro a Abril) é dominada pelo
vento quente e seco do Harmattan e é certamente a
melhor altura para considerar uma viagem ao Senegal.
Uma das muitas coisas que tornam este país
particularmente cativante é a sua população animada,
comunicativa e acolhedora.
O período colonial deixou traços incontestáveis no
Senegal, como a língua francesa, mas falar a mesma
língua não significa necessariamente falar a mesma
língua. Depois de mais de 50 anos de independência,
as mentalidades no Senegal reflectem preocupações
económicas internas, uma nova percepção do mundo, uma
observação do comportamento ocidental em relação ao
turismo, o cumprimento das regras exigidas pela tradição
e, finalmente, o fortalecimento do Islão.
É um mergulho na tradição e na cultura, mas
vislumbrados através de lentes que reflectem
desenvolvimento e crescimento. Um verdadeiro orgulho
para as nações africanas!
Se prefere mais acção visite Guet N’Dar, uma cidade
marítima muito movimentada. Encontra-se no sul de
Saint Louis e é bem ligada ao mar. É mais conhecida
como uma cidade de pescadores. Observe os barcos que
fluem nas águas do rio e do mar e aproveite a experiência
para pescar peixes frescos do rio e conhecer a cultura local
desta cidade.
Se for mais aventureiro, viva uma experiência única
ao explorar o Deserto de Lompoul. Pode desfrutar de
passeios de camelo divertidos, vistas maravilhosas e
emocionantes buggies nas dunas de areia infinita.
Para os amantes da fauna, o destino é Casamance, uma
região situada na região sudeste do Senegal. É óptima
oportunidade para observar a vida selvagem incrível na
área dominante da vegetação tropical. Ziguinchor é a
maior cidade de Casamance, certifique-se de que não
perde a maravilhosa experiência de avistar golfinhos,
desfrutar de snorkeling, pescar e descobrir muitas outras
actividades fabulosas e atracções.
Além de tudo isso, também pode descobrir mais sobre a
comunidade Jola, que é o grupo étnico dominante na área.
O clima no Senegal é tropical, com duas estações bem
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Thó Simões | Acrilíco, aglomerado e stencil s/ painel de madeira
| 115 x 139cm | 2016 | Disponível na Galeria Movart

“Mucubalização”

STELA BLINDADA

Simões é um artista multilinguagem que recusa utilizar rótulos que limitem a sua expressividade. O artista pinta, faz
colagens, cria arte urbana e digital, performances, instalações, filmes e fotografias, seu trabalho ‘não obedece a uma
componente ou tendência que permita identificar com clareza um determinado estilo. Thó mescla as referências da arte
contemporânea à produção estética de diversos grupos étnicos angolanos, e inspira-se tanto na vida urbana de Luanda,
quanto nas diferentes formas de organização social que encontra na zonas rurais de Angola, produzindo um trabalho
original e de alta potência artística. Seus trabalhos estiveram expostos em eventos e espaços como: Fuckin’Globo
(Angola), Trienal de Luanda (Angola), ArtinFeira (Itália), entre outros.
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