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uma 
geração 
de ouro”

artes a 
ca

pit
al

, s
áb

ad
o. 

09
 d

e j
ul

ho
 d

e 2
01

1 

28

o regresso ‘virtual’ 
de Milá Melo

influência de ter cantado.
Como foi enveredar para esta realida-
de, sobretudo num período em que 
a mobilidade artística da mulher era 
limitada?

Ao contrário do que se possa pensar, 
não tive, enquanto mulher, muita di-
ficuldade no que toca à mobilidade 
artística.
Teve, certamente, que transpor várias 
barreiras do preconceito da época?

Sim. Na verdade, nenhum pai ou 
mãe jamais consentiria tal hipótese. 
Os meu pais consentiram!
Lourdes Van-Dúnem, Belita Palma, 
Conceição Legot, Lilly Tchiumba, Alba 
Clington, Garda, Tchinina, Sara Cha-
ves, Conchita de Mascarenhas, apenas 
para citar estas, integram uma plêia-
de de vozes femininas que marcaram 
uma época. O que significa, para si, ter 
pertencido a esta geração de ouro?

Ter feito parte à geração de ouro da-
quele tempo, mais que uma honra, foi 
um privilégio!
Assistia-se, na altura, a uma forte preo-
cupação para com a beleza estilísticas 
das canções. Qual era o segredo?

Como segredo da beleza estilísticas 
das canções daquela época, direi que 
foi... a temática dos textos.
Que informações lhe chegam sobre 
a actual música angolana feita no fe-
minino?

Nenhuma. Como nada tenho escu-
tado, sobre as actuais cantoras, abste-
nho-me de tecer comentários.
Como resgatar aquela proeminência 
de base angolana que as vozes do seu 
tempo cultivavam?

Incentivar os novos cantores a pro-
curar sons mais tradicionais e adaptá-
veis ao momento presente.
Que significado tem para si a canção 
‘Tchakuparica’, do folclore umbun-
do? Fala-se, por exemplo, que serviu, 
a determinada altura, para a valoriza-
ção que se impunha da cultura da re-
gião sul do país. Quer comentar?

Tchakupalika foi a canção que me 

josé dos santos

Poucos, mas muito poucos 
mesmos desses tempos 
novos, saberão de quem 
se trata. Ainda assim, en-
tre as gentes de tempos do 

antigamente na vida, contar-se-ão 
aos dedos aqueles que saberão dizer 
quem é, muito menos quem foi Milá 
Melo. Ainda assim, muitos estarão a 
perguntar quem será esta senhora. 
Mais uma ajuda: quem se lembra da 
música ‘Vamos à Anhara’? Ninguém? 
E que tal ‘Tchakuparica’, uma canção 
do folclore umbundo? Saiba, pois, que 
Maria Emília Carmelino de Melo, de 
seu nome completo, nascida no Hu-
ambo, no longínquo ano de 1943, mar-
cou uma geração de ouro da música 
angolana feita no feminino, que vive 
radicada no exterior do país, mais con-
cretamente em Castres-Sur-L’Agout, 
Midi-Pyrenees, em França, depois de 
já ter passado por Portugal e Holanda. 

É um nome, uma figura, uma das so-
breviventes de um dos períodos mais 
profícuos da vida musical angolana, 
que venceu barreiras do preconceito e 
que, por questões ideológicas, próprio 
de uma época conturbada, decidiu 
continuar com a sua e a vida dos seus, 
longe destes mais de um milhão de 
quilómetros que conformam Angola. 

Mais que as nossas palavras, por que 
não deixar que a conversa, só permiti-
da via facebook, entre o jornalista José 
dos Santos e a cantora Milá Melo flua, 
para melhor compreensão do seu pen-
samento

Fale-nos um pouco do seu percurso no 
mundo da música: como nasceu o gos-
to pela música, quem a influenciou?

Tive o privilégio de ter crescido no 
seio de uma família que gostava de 
música! À parte disso, cresci no Bair-
ro Benfica, reputado, na época, pela 
variedade de gentes e sons musicais 
diversos. Talvez venha daí o gosto e a 
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canções Quem se lembra da música ‘vamos à anhara’? e  ‘tchakuparica? eis Maria emília carmelino de Melo, nascida no huambo em 1943, que marcou uma geração de ouro
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TeaTro o grupo 
henriQue artes 
apresenta, nos 
dias 09 e 10, na 
laasp, a peÇa 
“hotel KoMarca”

gospel o 
MoviMento 
continua alto 
e a conQuistar 
cada vez Mais 
adeptos no país

catapultou a nível nacional.
Algum desencanto com o rumo das 
coisas levou-a a deixar o país?

Por ideologia política.
Pelo seu legado patrimonial – refi ro-
-me a nível musical – que contactos 
vem mantendo com as autoridades 
culturais de Angola?

Nenhum. Nem sei quem é o minis-
tro da Cultura de Angola.  Pasmem!!!
Sente-se, nesses tempos, desconheci-
da do público angolano?

Banida é o termo certo!
Uma das formas de melhor dar-se a 
conhecer ao seu público seria, certa-
mente, manter uma base produção 
discográfi ca regular. O que produziu, 
de facto, durante esta sua estada na 
diáspora?

Quase nada, em comparação com o 
que fi z no passado.
Do pouco que sei sobre a sua produ-
ção musical, chegou ao meu conhe-
cimento um disco produzido pela 
editora Voz de Cabo de Verde, com o 
contributo do grupo musical “Evolu-
ção África”. Quer falar deste disco?

A editora Voz de Cabo Verde deu-
-me, nessa altura, a possibilidade 
de resgatar alguns temas que já os 
tinha como perdidos. O mercado 
não estava receptivo a receber nada 
de mim (veja ponto 10), mas sei que 
foi muito apreciado junto da comu-
nidade cabo-verdiana residente na 
Holanda.
Marcou a sua carreira musical com 
incursões em temas tradicionais. 
Pensa prosseguir na mesma senda?

Segui nesse tempo a “onda” que 
se vivia. Hoje, se necessário for, por 
que não?
O que se pode esperar mais de si? 
Ou sente, hoje, com o sentido do de-
ver cumprido?

Não me sinto com o dever cumpri-
do, mas com a certeza de ter contri-
buído de qualquer forma com o que 
podia e sabia fazer: cantar coisas da 
nossa Terra!

isaías afonso

O 
Instrumental 1º de Maio 
é o agrupamento musical 
que se segue no cartaz artís-
tico deste fi nal de semana 
no Weza Paradise. Será um 

testemunho vivo do ressurgimento de 
um grupo que sofreu várias infl uências 
do Congo Democrático, sobretudo em 
termos de linha rítmica e sonoridade.

O viola-baixo Mogue Luzolo, por 
exemplo, que está de regresso a Ango-
la, proveniente de Portugal e Estados 
Unidos, ‘bebeu’ do Trio Madjesi, que 
integrava rostos bastante conhecidos 
do público amante da música, como 
Matadidi Mário Buana Kitoko e Simão 
Nsimba “Diana Spray”.

Aliás, logo a seguir à Independência, 
Massano passou pelo Congo Demo-
cratico, regressando, posteriormente, 
para integrar o 1º de Maio, a convite 
de Sabú Diniz. Tabonta, que por cá 
também já anda, foi uma das vozes do 
conjunto que, ao lado de Dina Santos, 
Clara Monteiro, Zizi Mirandela e Elvis, 

lingala, exibindo a sua versatilidade.
Betinho Feijó, no solo, exibia-se com 

mestria aos princípios de Duia na 
guitarra. Dinho, na bateria, e, Franco, 
na fl auta, conformavam a banda que 
aproveitou a acústica e os instrumen-
tos eléctricos para ombrear em múl-
tiplas actuações, já na década de 80, 
com agrupamentos mais tradicionais, 
como Os Jovens do Prenda, Os Kiezos 
e Os Merengues.

Voltaremos então a ouvir e ver o 1º de 
Maio dentro daquilo que temos vindo a 
insistir, que é o resgate da Música Popu-

lar Urbana Angolana, que 
passa pelo ressurgir dos 
grupos antigos, com os 
seus nomes de referência, 
entre vocalistas e instru-
mentistas, que marcaram 
uma época de ouro da mú-
sica nacional, como ficou 
marcado com o reapareci-
mento recente de Didi da 
Mãe Preta (Jovens do Pren-
da), Galiano Neto, recente-
mente chegado da Europa, 
e a história da ressurreição 
d’Os Merengues, como os 

sobreviventes, além de Nelinho, dos As-
tros, que manifestou, igualmente, von-
tade para tal.

Os Kiezos fazem-se presentes, com 
alguma regularidade, embora a pre-
cisar de um novo e vigoroso impulso. 
Os Kimbambas do Ritmo e o Ngoma 
Jazz entram também nesta marcha, 
uma vez que, de quando em quando, 
exibem e ainda demonstram pujança 
para um momento novo que, é claro, 
se pretende testemunhar nos palcos 
da música de Angola.

faziam o canto do grupo 
em muitos palcos, com 
especial destaque para 
as actividades em sauda-
ção ao Dia do Trabalha-
dor e da União Nacional 
dos Trabalhadores Ango-
lanos (UNTA), o sindica-
to que agregava o grupo.

O grupo conseguiu, e 
bem, conciliar música 
de raiz angolana com os 
ventos da modernidade, 
bastando, para tal, olhar 
para a origem dos seus integrantes. 
Ou seja, alguns com origem no norte 
e, por isso, influenciado pelo movi-
mento artístico na RDC, como são os 
casos de Sessá, o Conceição, do saxo-
fone, que se evidenciava com um de-
sempenho sem igual, de Teddy Nsin-
gui, que se impôs com palmadinhas 
nas costas de Matatadidi, e, claro 
está, com o pensamento em Luambo 
Makiadi ‘Francó’. Isso para não falar 
ainda de Elvis, que punha a voz em te-
mas, quer em kimbundu, kikongo e 

música o músico angolano 
big nelo prepara já o seu 
primeiro show ao vivo em 
lisboa, portugal, que terá 
lugar no próximo dia 16, na 
aula Magna. o músico que se 
notabilizou na banda juvenil 
ssp oferecerá como cartaz 
ao público presente o disco 
“Karga”.

Jazz a 3ª edição do luanda 
internacional jazz festival, 
que acontece entre os dias 
29 e 31 deste mês, vai contar, 
como fi gura de cartaz, com a 
actuação da norte-americana 
Macy gray. além desses, 
integram ainda o alinhamento 
do festival a  banda Maravilha 
e simons Massini (angola), 
Moreira project (Moçambique), 
liquedeep, black cooper e 
jonathan butler (áfrica do 
sul), spvro gyra e dee dee 
bridgewater (eua) também 
fazem parte do alinhamento. 

out!
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isaías afonso

José Massano Júnior e o Ins-
trumental 1º de Maio fazem 
parte do cartaz da Música Po-
pular Urbana Angolana para 
este fi nal de semana no Weza 

Paradise. Será, pois, uma homenagem 
àquele que é considerado o “rei dos 
tambores”, uma fi gura incontornável 
do Marçal, desde quando nasceu a 10 
de Novembro de 1948.

A sua vida está ligada ao África Show, 
que fundou a partir dos Kinzas, com 

integrou a ‘Turma dos 
Vagabundos’, com Víctor 
da Popa Russa, Zé Mora-
nha e, mais tarde, com 
Kipuka, Santana e Dadi-
nho fizeram parte d’Os 
Malambas.

Conviveu, intensamen-
te, no Kapolo Boxi, com 
Santos Júnior e Carlos La-
martine, seus contempo-
râneos, e que dele falam 
com propriedade. Nas au-
sências do João Morgado 
tocou nos Negoleiros do 
Ritmo, com Dionísio Ro-

cha, Jajão e Nando Cunha.
Grande parte da sua vida e carreira 

foi passado no África Show com o qual 
gravou temas como ‘Minga’, ‘Noite de 
Harmonia’, ‘Meninas de Hoje’, ‘Aiué 
Mama’, canções que, aliás, deverão ser 
escolhidas para o desfile do reportório a 
ser apresentado durante a homenagem.

canções Quem se lembra da música ‘vamos à anhara’? e  ‘tchakuparica? eis Maria emília carmelino de Melo, nascida no huambo em 1943, que marcou uma geração de ouro

regresso ao passado 

a segunda vida 
das Bandas 
musicais

o grupo 
conseguiu, e 
Bem, conciliar 
MÚsica de raiz 
angolana coM 
os ventos da 
Modernidade 

os Kimbambas 
do ritmo 
entram também 
nesta marcha

JOSÉ MASSANO JÚNIOR, o tal 

paraíso receBe 
‘rei dos TamBores’

Tony Galvão, Zeca Terilene e Quim 
Amaral. Foi o primeiro grupo angola-
no a introduzir o teclado entre o seu 
‘arsenal’ musical, com o qual Tony 
Galvão destacou-se no instrumen-
tal ‘Toyota’, de Hugo Blanco, 
que será incluído nos volumes 
III e IV dos discos de instru-
mentais da Rádio Nacional 
de Angola (RNA), com o 
apoio do Centro Cultural 
e Recreativo Kilamba.

José Massano Júnior 

a sua vida 
está ligada ao 
África show, 
que fundou 
a partir dos 
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grupo angolano 
a introduzir o 
teclado entre 
o seu ‘arsenal’ 
musical


