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Fecho os olhos e escuto os ritmos, sinto o calor da terra debaixo dos pés, sinto o cheiro, escuto o vento e a 
sua energia a passar entre as árvores. As origens deixam um rasto de sabedoria que nos mostra o passado 
e que nos encaminha o futuro.

Comprometimento com a cultura e com as origens de povos irmãos.
 
PORQUE O MAIS IMPORTANTE SÃO AS PESSOAS!

Close my eyes and listen to the rythms, feel the earth’s heat underneath my feet, feel the aromas, listen to 
the wind and it’s energy passing through the trees. The origins leave a trace of wisdom that shows us the 
past and lead us to the future.

Commitment to the culture and the roots of brotherly nations.
 
BECAUSE, PEOPLE ARE WHAT MATTERS MOST!
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INTRO
O desafio é o de criar um canal generalista de televisão. Um canal mais próximo de todos, com mais e 
melhores conteúdos, mais  actual, mais íntimo, com mais glamour e mais modernidade, com mais interação, 
mais informação e mais entertenimento. Um canal com mais Vida.

PORQUE O MAIS IMPORTANTE SÃO AS PESSOAS!

The challenge is to create a general interest television channel. A channel closer to everyone, with more 
and better content, more current, more intimate, with more glamour and modernity, more interaction and 
information and a lot more entertainment. A TV channel with more Life.

BECAUSE PEOPLE ARE WHAT MATTERS MOST!

VIDA TV
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PERFIL DO CANAL
Reunir o melhor do entretenimento da televisão angolana e moçambicana, com mais interação, com mais 
emoção e dar VIDA à Televisão. Porque o mais importante são as pessoas, vamos realizar sonhos, mas 
também abordar de forma criativa e construtiva muitos dos tabus da sociedade. Será nota dominante, o 
engrandecimento da cultura e da indústria do entretenimento Angolano e Moçambicano. Mas as novidades 
não ficarão por aí. Vamos potenciar a ficção angolana e moçambicana de baixo custo.

CHANNEL PROFILE
Gathering the best of Angolan and Mozambican Tv entertainment, with more interaction, more emotion and 
giving LIFE to Tv.
Because people are what matters most, we will make dreams come true, but also taking a constructive and 
creative approach to many of society’s taboos. The enlargement of culture and entertainment industry of 
Angola and Mozambique, it will be the dominant note.
But the news don’t stop there, we will potentiate Angolan and Mozambican low cost fiction.
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COMPROMISSO
COMMITMENT
EMOÇÃO
EMOTION
INFORMAÇÃO
INFORMATION
INTERAÇÃO
INTERACTION
ENTRETENIMENTO
ENTERTAINMENT
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INSPIRAÇÃO
No nordeste de Angola, noroeste da Zâmbia e nas áreas adjacentes do sul da RD do Congo, habita o Povo 
Tchokwe ou Cokwe.

São conhecidos pelos seus trabalhos decorativos, nomeadamente em variadas peças de arte e artesanato 
e em desenhos na areia conhecidos como Sona (plural de lusona). Estes desenhos de areia fazem parte 
da tradição oral Tchokwe. Servem antes de mais como auxiliar de memória no contar de histórias. São 
desenhados por homens e os rapazes aprendem a contar histórias a desenhar sona como parte do seu ritual 
de iniciação. Os aprendizes aprendem dos mestres de desenho a quem chamam Akwa Kuta Sona.

INSPIRATION
In the northeast of Angola, northwest of Zambia and in the adjacent areas of southern DR Congo, inhabits 
the Tchokwe or Cokwe People.

They are known for their decorative works, namely in various pieces of art and crafts and drawings in the 
sand known as Sona (plural of Lusona). These sand drawings are part of the Tchokwe oral tradition. They 
serve primarily as a memory aid in story telling. They are designed by the masters and boys learn to tell 
stories and to draw sona as part of their initiation ritual. Learners learn from the drawing masters whom 
are called Akwa Kuta Sona.

VIDA TV
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CONCEITO
Os Cokwe, são a fonte de inspiração para a construção da Marca Vida Tv. Uma tribo que não tem fronteiras 
definidas que representa um povo, que se expressa através do rigor da Geometria, em que os pontos são a 
estrutura métrica e a linha a sua forma orgânica que fecha a sua  simbologia. 
Esta marca representa com orgulho as origens, a união entre os povos e as suas culturas, o rigor da 
geometria para encaminhar o Futuro. Onde os pilares são os nossos principais valores  (compromisso, união, 
ética, confiança e transparência) e a linha o sentido no progresso e no Futuro.
Tal como os Cokwe, pretendemos que a nossa marca, seja uma fonte de transmissão de sabedorias para a 
nossa e para as próximas gerações.

CONCEPT
The Cokwe are the inspiration’s source in building Vida TV’s identity. 
A tribe that has no frontiers defined representing populations that express themselves through the 
accuracy of Geometry, in which the points are the metric structure and the line its organic form that closes 
it’s symbology.
This brand represents with pride it’s origins, the union between the populations and their cultures, the 
accuracy of geometry to lead to the Future; where the pilars are our main values (commitment, union, ethic, 
trust and transperancy) and the line to progress and to the future.
Just like Cokwe, we intend with our brand to be a sourse of wisdom transmittion for our and next generations.

EXCLUSIVO / EXCLUSIVE   MULTICHOICE
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REFERÊNCIA VISUAL
Os Sona são normalmente gráficos delineáveis que podem ser desenhados sem levantar o dedo ou passar 
duas vezes por cima da mesma linha. 
Para fazer um lusona o artista deve começar por alisar a areia e usar a ponta dos dedos para criar uma grelha 
de pontos  equidistantes, chamados tobe, que servem como suporte para o lusona.
A maior parte destes desenhos pertencem a uma longa tradição; referem-se a provérbios, fábulas, jogos, 
adivinhas, animais, etc. e desempenham um papel importante na transmissão do conhecimento e da sabedoria 
de uma geração a outra.

VISUAL REFERENCES
The Sona normally are graphics delineated that are drawn without lifting up the finger or drawing in the 
same line twice.

To make a lusona the artist should start by smoothing the sand and using the tip of his fingers to creat a 
grid of points, equidistant, named tobe that are used as base for the lusona.

The majority of these drawings belong to a long tradition; refering to old sayings, fables, games, riddles, 
animals, etc. playing an important role in the transmition of knowledge and wisdom from one generation to 
the next.
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Desenho Sona, representado a Amizade.

VIDA TV



1 3

É quente como o sol da tarde, mas aquece como um agasalho numa noite fria. É um sorriso, uma mão dada, 
uma força que nos impulsiona e que nos inspira, é uma união poderosa, uma força de querer mais e melhor. 
A Amizade. 

Vida TV, um canal que promove a união entre as culturas.

It´s hot like afternoon’s sun, but warm like a coat in a cold evening. It’s a smile, a given hand, a strength that 
drives us and inspires us, a powerful union, a will to want more and better. Friendship.

Vida TV, a channel that promotes the union of cultures.
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www.vidatv.co
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ESTRUTURA.
ÂNCORA DE PROGRAMAS

STRUCTURE.
ANCHOR PROGRAMS

• Hora Quente
• Dia a Dia
• Tchilar 
• Na Rede
• Celebridade

• Flash
• Pato
• Levanta o Som
• Sempre a Subir
• Bodas
• Ensaio
• Fashion Touch
• Kano Kortado
• Top Vida
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VÂNIA OLIVEIRA
Apresentadora / Host

VIDA TV
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57.847 Seguidores / Followers 6.053 Seguidores / Followers

HORA QUENTE. 
O programa para às famílias, o talk-show vibrante e bem-disposto emitido em horário nobre, que trata da 
actualidade com pertinência e descontração, numa abordagem sugestiva de diferentes temas, do teatro ao 
cinema, da literatura a política, da música ao desporto, do humor a dança, entre outros.

A banda musical residente eleva diariamente o espaço criando uma atmosfera única de momentos de puro 
lazer, em estreita sintonia com a carismática apresentadora, Vânia Oliveira.  O programa com duração de 
uma hora é uma das referências para a comunicação da agenda social de eventos, sendo obrigatória a sua 
passagem pelo mesmo. As estrelas nacionais e internacionais são os convidados de eleição.

A show for families, a vibrant and joyful talk show emitted in prime time, addressing the latest topics with 
pertinence and ease, in a suggestive approach to different themes, from theatre to cinema, literature to 
politics, music to sports, humor to dance, and others.

The resident musical band daily elevates the space creating an unique atmosphere and pure pleasure 
moments, in tune with the charismatic host, Vânia Oliveira. The program with the one-hour duration is one 
of references when we mention communication of the social events agenda, being a required presence to 
watch. International and National Stars are the preference guests.

www.horaquente.tv
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AMBIENTES
DE ESTÚDIO.

STUDIO
AMBIENCE.
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NEYDE VAN DUNEN 
Apresentadora

Host

SHENDYLENE ELIAS
Apresentadora
Host
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DIA A DIA.
O programa que retrata os temas ligados ao dia-a-dia das sociedades. Com a profundidade necessária, de 
forma educativa e construtiva procura opiniões diversas sobre vários temas, em particular dirigidos as 
mulheres, no âmbito da saúde, jurídico, culinária, cultura, beleza, entre outras aspectos relevantes para a 
formação e consciencialização social.

É feito em estúdio, mas prima pela interação, por isso é na rua que colhe a opinião dos cidadãos para que 
possam expor os seus pontos de vista e deixar as suas inquietações para serem respondidas pelos convidados 
em estúdio. Mais do que identificar problemas, procura soluções que possam ser úteis e representarem mais 
valias para as pessoas. A apresentação é garantida por referências da comunicação social angolana, que 
serão certamente do agrado do público. Novas rúbricas e passatempos serão inseridos no alinhamento do 
programa.

The program addresses issues connected to everyday societies.
In a educational and constructive matter, along with the needed depth searches for diverse opinions about 
different themes, in particular directed to women touching themes like health, justice, culinary, culture, 
beauty amongst other relevant aspects regarding social awareness and education.

Produced in a studio, but highlighted for it’s interactions, because of this, the program goes out in the 
streets to gather the audience’s opinions so they can expose their perspective on the different topics and 
leave their concerns to be answered by special guests back in the studio. More than identifying problems, 
searching for solutions that can be useful and representative of helpful resources for everyone. The 
presentation is granted by well-known references of Angolan media that will certainly be the audience’s 
enjoyment. New headings and giveaways will be inserted in the program’s alignment.

www.horaquente.tv

2.143 Seguidores / Followers
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ELIZANGELA GOMES
Apresentadora / Host
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13.100 Seguidores / Followers

CANGA TOMÁS
Apresentador / Host

TCHILAR.
Um talk-show juvenil vibrante conduzido por uma dupla de apresentadores cheia de energia. Apesar 
de super descontraído a abordagem dos temas sobre o quotidiano é séria e com profundidade 
necessária atendendo ao público-alvo. 

Uma plateia jovem participa na dinâmica do programa
em estúdio, mas a interação é feita também com os telespectadores que podem participar no mesmo 
por via telefónica, email e por vídeos, que a produção poe no ar. 

Rúbricas de leitura, de bom português e de sensibilização para boas práticas juvenis são a tónica principal 
de abordagem. O programa tem uma duração de uma hora e meia é uma das referências da televisão 
angolana com consecutivos registos nas sondagens dos mais vistos e preferidos. Muitas novidades estão 
previstas, passatempos e jogos de interações com convidados e público.

A young energetic talk show hosted by a duo full of stamina. All though having a very 
relaxed approach to the themes about everyday life, they are serious to the target 
audience deepening attention needs.

A young audience is present in the studio and participates in the programs dynamic, 
the interaction is also done with the tv viewers that can participate through 
telephone, email and video, which are aired by the producers.

Reading headings, of good Portuguese grammar and awareness for good practices 
amongst young people are the tonic main message. The programis one of Angolan’s 
tv references with consecutive entries in the most viewed and favorite programs 
polls. Many new features are planned, giveaways and game shows interacting with 
the guests and audiences.

www.tchilar.tv

38.343 Seguidores / Followers
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BENEDITO KAYELA
Jornalista / Jornalist

SUELY RODRIGUES
Jornalista / Jornalist

4 7

NA REDE.
A INFORMAÇÃO ESCOLHIDA POR SI.

Plataforma de opinião e debate sobre temas em destaque da media convencional e digital de interesse público. 
Os grandes temas que são noticia, bem como, os que não são destaque na media convencional. Informação 
com contraditório, análise imparcial de especialistas e interação com o público.

INFORMATION CHOOSEN BY YOU.

Platform of opinion and thematic debates about the topics highlighted by digital and conventional media of 
public interest. The big themes that are news, aswell as the ones that aren’t as noticed by the conventional 
media.  Information with contradictory, impartial analysis of experts and interaction with the audience.

www.narede.tv
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CELEBRIDADE.
Se existe um universo que atrai a atenção da maioria das pessoas, ele responde por show business. Muito 
se comenta sobre as grandes estrelas da televisão, da música e do desporto, mas de facto pouco se sabe 
sobre elas. 

O Celebridade o Reality Show das estrelas vai trazer os bastidores como conteúdo de entretenimento 
premium cujo enredo será escrito com o dia-a-dia real dos protagonistas, com o foco voltado para aspectos 
que o público no geral desconhece.

É proposta do programa desvendar o convencional bastidores de trabalho, como também garantir uma forma 
de interacção directa com os fãs dessas estrelas, ingredientes de grande popularidade e interesse.

If there is a universe that attracts the majority of people’s attention, it definitely is the show business 
universe. A lot is talked about when it comes to big television stars, music and sports but in fact, not 
knowing that much about them.

Bringing the stars backstage as premium entertainment content whose plot will be written by their everyday 
life, focusing on the major issues the audience doesn’t know.

It is the show´s proposal to unfoald the conventional backstage work, but also to ensure a form of direct 
interaction with the star´s fans, ingredients of great popularity and interest.

www.celebridade.tv
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FLASH.
Um programa diário de reportagens que mostra de forma leve e descontraída, os eventos sociais do país, 
bem como perfis de novos talentos e de jovens que se destacam em Angola. Aborda acontecimentos ligados 
à Música, Teatro, Cinema, Artes Plásticas, Desporto, Literatura, Causas Sociais, entre outros. A grande 
novidade será a rúbrica Flash Live com directos a partir dos principais eventos a decorrerem.

A daily report program that shows in a light and easy way the country’s social events, aswell 
as the profiles of new talents highlighting young people in Angola. Also addressing what is 
happening in Music, Theather, Cinema, Arts, Sports, Literature, Social Causes and others. 
The big new feature will be the segment Flash Live with direct transmittions of the main 
events happening live.

24.820 Seguidores / Followers

GIZELA CHICHONGUE
Apresentadora / Host

www.flashvida.tv
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PATO.
Um programa semanal de humor que aborda de forma muito descontraída e muito próxima, variados temas 
ligados à realidade Angolana. Normalmente o apresentador vai a rua e colhe opiniões de cidadãos comuns, 
desde crianças a idosos sobre um leque de acontecimentos, febres/modas e até problemas encarados no 
dia-a-dia.

A Weekly humor program that addresses in a very relaxed and 
personal way several subjects connected to the Angolan reality. 
Usually the host goes into the street and gathers opinions 
of citizens, from children to elders, about different events, 
fashion trends or even everyday problems.

www.patovida.tv

KITENGO KUNGA
Apresentador / Host

EXCLUSIVO / EXCLUSIVE   MULTICHOICE



5 8

VIDA TV



5 9

        

LEVANTA O SOM.
Trata-se de um programa entretenimento dedicado a música. A base são entrevistas a cantores conceituados, 
numa abordagem intimista e descontraída. 

O formato promove a abordagem de vários assuntos, sobre a vida e obra dos músicos, cantores, escritores 
e outros intervenientes da arte nacional, tanto dentro e fora do país.

An entertainment program dedicated to music. Content base focused on interviews with renowned singers, 
in an intimate and relaxed approach.

The format promotes an approach to many issues about the life and musical work of the musicians, singers, 
writers and other contributors to national art inside and outside of the country.

CLÁUDIO PAIXÃO
Apresentador / Host

www.levantaosom.tv
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3.286 Seguidores / FollowersDA BELEZA
Apresentador / Host

SEMPRE A SUBIR.
É um programa ligado a dança e a música de “KUDURO”, um estilo de música e dança que revolucionou e 
levou o nome de Angola a todos os cantos do mundo.

O programa é bastante juvenil e com uma audiência fora do normal, que é acompanhado por todas as fachas 
etárias. Este é um programa que ajuda os nossos jovens a desenvolverem a sua arte tanto ao nível da dança 
assim como também na música, o programa tem espaços de conversa e também de divulgação dos vídeo clips 
e reportagens dentro dos vários locais e bairros da cidade de Luanda e do pais em geral.
O Sempre a Subir é um programa feito para jovens da nossa sociedade e com agenda cultural e noticias sobre 
o estilo Kuduro.

A show linked to “KUDURO” dance and music, a style of music and dance that revolutionized and took 
Angola’s name to all the world’s corners.

The program is quite youthful and with a special audience, from every age.
This program helps young people to develop their art not only in dance but in music too, having a platform 
to talk and also to promote their video clips and news stories inside of different places in the city town of 
Luanda and Angola in general.
“Sempre a Subir” is a show made for young people of our society along with the cultural agenda about 
Kuduro style.

www.sempreasubir.tv
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MARYLIN LEONARDO
Apresentadora / Host
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BODAS.
Este programa semanal acompanha cerimônias e bodas de casamento. Recolhem-se depoimentos dos noivos, 
familiares e amigos que contam as histórias de amor dos casais que culminam sempre na troca de alianças.

Neste programa pode-se ver a escolha do fato do noivo e do vestido da noiva, a decoração, tratamentos em 
spas, cabeleireiros e maquilhadoras e no final, a grande celebração do laço matrimonial.

This weekly program accompanies wedding ceremonies and weddings parties.
Taking testimonies from the grooms, brides, family members and friends that share the love stories of the 
couples that always end with the wedding rings exchange.

In this show we can see the suit choice from the groom and also the dress choice by the bride, the decorations, 
spa treatments, hairdressing and makeup artists, in the end the great celebration of the matrimonial tie.

25.043 Seguidores / Followers

www.bodasvida.tv
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LISANDRA FRANCISCO
Apresentadora / Host
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ENSAIO.
Vibrante e sensual este novo conteúdo de educação sexual sem tabus vai dar que falar. Com o apoio 
profissionais perguntas e duvidas serão respondidas em estúdio. 

A conversa educativa contará com vários convidados que vão partilhar as suas opiniões sobre histórias 
em torno da sexualidade, dos prazeres aos fetiches, dos relacionamentos aos brinquedos sexuais, 
passando pelos problemas como a infertilidade, gravidez na adolescência ou as doenças sexualmente 
transmissíveis. 

E claro, a não perder um escaldante ensaio fotográfico.

Vibrant and sensual this new content of sexual education without taboos will catch everyone´s 
attention. With professional support, questions and doubts will be answered in the studio.

The educational conversation will feature a number of guests who share their views on stories about 
sexuality, from pleasures to fetishes, relationships to sex toys, problems such as infertility, teenage 
pregnancy or sexually transmitted diseases.

And of course, dont miss out the Hot photo shoot.

www.ensaio.tv
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FASHION TOUCH.
Tendências não são um exclusivo do universo da moda, deparamo-nos em diversas ocasiões com escolhas que influenciam 
o nosso status-quo diariamente. Seremos nós suficientemente fashion, na moda, só pela roupa que usamos? Onde 
começa e termina a definição do estilo pessoal.
 
Vamos falar do universo de tendências que não passam apenas pela roupa que vestimos, combinado com a forma como 
nos penteamos e maquiamos. A forma como trabalhamos, mobilamos a nossa casa, tratamos da nossa alimentação, 
educamos os nossos filhos, fazemos as nossas férias, gerimos o nosso dinheiro ou escolhemos o carro que conduzimos 
ou o telefone que usamos, são escolhidas e opções ditadas por tendências de moda. 
 
Esse toque de moda, produto de uma sociedade com mais acesso a informação, mais sujeita a campanhas comerciais 
tem ditado o consumo que atrai público de todas as faixas etárias, religião, posição política, grupos sociais, interesses 
pessoais ou mesmo profissionais, ninguém fica indiferente as tendências sociais.

Trends aren not an exclusive fashion´s universe, we find ourselves in different occasions facing choices that influence 
our status-quo daily. Are we fashionable enough, in style, just for the clothes that we wear? Where does the definition 
of personal style begin and ends?

We are going to talk about the universe of trends that don’t just reach the clothes we wear, combined with the way we 
style our hair and do our makeup. The way we work, furniture our home, treat our eating habits, raise our kids, go for 
a vacation, manage our money, the car we drive or the phone we used, are choices and options dictated by the trends 
in style.

That trendy touch, product of a society with more access to information, subjected to more commercial campaigns has 
dictated the consumption that attracts public of all ages, religions, political positions, social groups, personal interests 
or even all professional fields, nobody is indifferent to social trends.

TELMA ADÃO
Apresentadora / Host

www.fashiontouch.tv
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HÉLDER DAVID
Apresentador / Host

KANO KORTADO.
O hip-hop angolano conquistou o seu espaço e hoje vários artistas são 
referência e impulsionadores de um movimento de consciência cívica e 
social revolucionário promovido pelo estilo musical.

Com linguagem e ideais próprias Kano Kortado trás pela primeira vez para 
a televisão angolana a mística que conquista milhares de seguidores.

Angolan Hip-Hop has conquered its space and today several 
artists are reference and proponents of a revolutionary 

civic and social consciousness movement promoted 
by the music style. 

With it’s own language and ideals 
Kano Kortado brings for the first 
time on the Angolan television 
the mystique that conquers 
thousands of followers.

www.kanokortado.tv
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TOP VIDA.
O melhor que Angola e Moçambique oferecem no universo da música, moda, pintura, dança, ficção, escultura 
entre outras.

O espaço perfeito para explorar e ir descobrindo diariamente as raízes ancestrais e contemporâneas de 
povos unidos pela língua, o português. Mas não é tudo, os encantos turísticos, as tradições, gastronomia, 
as historias por detrás de maravilhas e paraísos naturais fazem do TOP VIDA o veículo obrigatório para a 
promoção turística.

O compromisso será garantido com interação com o espectador, as vozes da sua preferência, os bloggers, os 
youtubers que dão vida ao seu mundo, a industria cultural destes países que fala português. E ainda, votar 
para escolher a sua preferência.

The best that Angola and Mozambique offer in the universe of music, fashion, painting, dance, fiction, 
sculpture and others. The perfect space to explore and discover daily the ancestral and contemporary 
roots of people united by the Portuguese language. 

But that’s not all of it, the tourist charms, the traditions, gastronomy, the stories behind wonders and 
natural paradises make TOP VIDA the obligatory vehicle for the tourist promotion.

The commitment will be guaranteed through interaction with the viewer, the voices of your favorites, the 
bloggers, the youtubers that give life to your world, the cultural industry of these countries that speak 
Portuguese. And still, you vote to choose your favorites.

www.topvida.tv
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WINDECK shows what people are capable of doing to achieve 
quick and easy wealth.
Depicting the daily routine of the editorial office of the lifestyle 
magazine Divo, where beauty, glamour and drams come to life, 
the plot of WINDECK focuses on the dilemmas of modern-day 
living, with characters that are constantly confronted with 
temptation and have to choose between following a code of 
ethics and giving in to unbridled ambition.

This fresh, innovative Angolan telenovela was shot on location 
in the country´s capital Luanda, one of Africa´s most energetic 
cities. balancingact-africa.com

YEAR: 2012
LANGUAGE: Portuguese
SUBTITLES: English
FORMAT: 120X45´HD

BROADCASTED
TPA 2 ANGOLA / TPA INTERNACIONAL TVM MOZAMBIQUE / RTP 
PORTUGAL / TV BRASIL / CANAL + OUEST / CANAL AFRICA 
MAGIC SHOWCASE

TELENOVELA / SOAP OPERA 
WWW.WINDECKTV.COM

VIDA TV
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YEAR: 2014
LANGUAGE: Portuguese
SUBTITLES: English
GENRE: Novela, Soap Opera
FORMAT: 120X45´HD
BROADCASTED
TPA ANGOLA /TPA INTERNACIONAL / RTP PORTUGAL / TV BRASIL

TELENOVELA / SOAP OPERA 

JIKULUMESSU “OPEN YOUR EYES”
Jikulumessu tells a story of revenge in which love and hate, 
hope and despair, loyalty and betrayal walk side by side.
In 1998, Joel, our hero, meets the love of his life to lose 
everything soon after. As he moves on to fighting for his 
dreams, truth is Joel never forgot those who harmed hi. In 2014 
he returns to get justice.

EXCLUSIVO / EXCLUSIVE   MULTICHOICE
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DOCUMENTARY
MUSIC DOCUMENTARY on the fastest growing and most 
electrifying Angolan urban cultural Movement KUDURO, a 
blending of House, Techno beats and traditional Angolan 
traditions.

“I LOVE KUDURO” follows the most idolized stars of this 
phenomenon that today influences scores of young 
Africans, musically, in fashion, and overall lifestyle.

DOCUMENTARY
FEATURE FILM

DOCUMENTARY
MINISERIES

By: Mário Patrocinio
YEAR: 2014
LANGUAGE: Portuguese
SUBTITLES: English
GENRE: Documentary
LENGTH: 13X20min

By: Mário Patrocinio
YEAR: 2013
LANGUAGE: Portuguese
LANGUAGE: English
GENRE: Documentary
LENGTH: 94min

VIDA TV
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DOCUMENTÁRIOS
EXCLUSIVO / EXCLUSIVE   MULTICHOICE
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8 0 Vida Tv, Sa.
www.vidatv.es

•
comercial@vidatv.co
conteudos@vidatv.co

juridico@vidatv.co
tecnica@vidatv.co


