
 

 

                     

COMUNICADO 

A Nova Energia é uma empresa de direito angolano que há mais de 15 

anos presta serviço de produção de eventos. Desde janeiro de 2014 

começou a produzir o SHOW DO MÊS. 

Estamos na quinta temporada do SHOW DO MÊS, evento regular em 

Angola, e nunca tivemos, em 5 anos, um atraso ou quaisquer 

constrangimentos, pelo que ainda que por factos que não nos sejam 

imputáveis, pedimos as nossas desculpas ao público, pela falta de 

comparência do músico do Matias Damásio. 

A respeito, sentimos na obrigação de asseverar que se dependesse 

unicamente de nós obviamente que o desfecho seria outro, pelo que 

lamentamos o sucedido. O Show do Mês sempre primou pelo respeito e 

disciplina, tornando-se num ponto de reencontro de amigos e famílias. 

Nos pontos seguintes descrevemos os factos vividos durante o processo 

de contratação:       

1. Na data de 19/04/2018: Por meio de troca de correspondência, foi 
acertado entre Yuri Simão, na qualidade de representante da Nova 
Energia Lda. e João Mota Lemos, representante da Arca Velha 

Entretenimentos, Lda. (na qualidade de Agente do Músico), a 
realização de um concerto SHOW DO MÊS em Luanda, nos dias 02 

e 03 de Novembro, pelo Cantor Matias Damásio; 
 

2. Na data de 14/07/2018: Continuando a correspondência entre as 

partes, pela Arca Velha foi dito que estaria de acordo com a 
continuidade das datas acordadas, para a celebração do Show 

acima referido; 
 

3. No dia 13/08/2018: Foi marcado um encontro de trabalho entre 

as partes, no sentido de acertarem os trâmites sobre a gestão e 
realização do evento; 
 

4. No dia 17/08/2018: Realizou-se em Lisboa, na Rua Estrada da 
Quinta do Torneio, em Paços de Arcos (escritórios de Matias 

Damásio), um encontro entre as partes, em que ficou acordado os 
termos da gestão e realização do evento, como datas de viagem 
(chegada e partida) do cantor á Luanda, datas de ensaio, banda 

que iria tocar, a integração do Guitarrista e da Corista que iria 
acompanhar o cantor, o cachê e inclusive a exclusão do baixista e 





 

 

diretor musical do músico Matias Damásio (Mestre Freddy), com 
concordância das partes.  

 
Por outro lado, em momento algum houve intransigências por parte 

da Nova Energia e inclusive acedeu ao pedido do músico que 
solicitou a mudança do músico convidado. Portanto, afinal sempre 
houve flexibilidade por parte da organização; 

 
5. No dia 01/10/2018: Foi enviada correspondência à Arca Velha, 

relativamente as questões a nível de Camarim, aceite pelas partes; 

 
6. No dia 15/10/2018: A diretora de palco e produção do Show do 

Mês, Yuma Simão, contactou via whatsap o empresário do músico 
Mota Lemos, abordando questões relacionadas ao show, 
especificamente (Lista de necessidades do artista, informar que 

existe uma marca de roupa parceira do evento que veste os músicos 
participantes e se o cantor iria usar ou dispensar, informar a 

existência de um serviço de cabeleireiros e massagem, explicamos 
o número de mudanças de roupa para o show, foi informado que 
no Show do Mês o músico é “entregue” a produção da Nova Energia, 

o guião de diálogo do show, foi questionado qual o regime alimentar 
do músico, obtendo a resposta positiva a todas as questões;         
 

7. No dia 24/10/2018: Foi acordado entre a NOVA ENERGIA e a 
ARCA VELHA a realização de mais um Show Extra, para o dia 

04/11/2018 às 18h00 no mesmo local;  
 

8. No dia 01/11/2018: No ensaio geral do espetáculo realizou-se uma 

reunião para os últimos acertos, onde esteve presente o senhor 
Mota Lemos, representante do músico. Na ocasião, a Nova Energia 
ofereceu a possibilidade do Músico ficar hospedado na Suíte do 

Hotel Royal Plaza, pelo que nos foi informado que o mesmo ficaria 
a suas expensas no hotel HCTA, do dia 01 de Novembro até 05 de 

Novembro;  
 

9. Durante as negociações, os produtores do evento e a Arca Velha 

em momento algum falaram sobre o apresentador. No entanto, na 
reunião de sábado com o agente do músico, o Sr. João Mota Lemos, 

apos o show de sexta-feira (02/11/2018), afirmou que tinha 
conhecimento que era o Salomão Gonçalves o apresentador do 
Show do Mês, mas que em momento algum viu necessidade de 

abordar o tema com a Nova Energia pois pensava não ser 
permanente; 

 

 





 

 

10. No dia 02/11/2018: O cantor representado pela contratada, 
antes de entrar em palco, tão logo inicia a apresentação do Show, 

às vinte e uma horas (21.00), apercebendo-se de que o 
apresentador oficial do Show do Mês o Sr. Salomão Gonçalves deu 

inicio a apresentação, colocou-se a questionar a organização do 
palco, na pessoa da Directora a Sra. Yuma Simão, alegando que a 
Nova Energia havia mentido, traído, por não ter dito quem era o 

apresentador oficial e que só iria subir ao palco porque já lá estava; 
 

11. Em acto contínuo, o cantor logo após a segunda música 
acusou a contratante, usando as seguintes palavras: “... O Yuri 
me traiu, porque se eu soubesse quem era o apresentador nem 

viria, mas de qualquer das formas eu não sou falso, porque 
se eu soubesse que a pessoa viria apresentar o meu Show eu 
nem vinha cantar, mais...”; 

 

12. Após a realização da primeira noite do Show as duas partes 

reuniram. Estiveram presente Matias Damásio, João Mota Lemos 
(agente do músico), Gaspar Santos acompanhante do músico, 
Yuri Simão e posteriormente Yuma Simão. Foi apresentada pela 

Nova Energia o descontentamento pelo comportamento 
deselegante do músico com o público e ao apresentador, que não o 
ofendeu em momento algum durante a abertura do show. Na 

ocasião, o músico apresentou a posição de que não iria voltar a 
actuar, caso o apresentador do Show se mantivesse. Por sua vez, 

Yuma Simão aconselhou Matias Damásio a ultrapassar a situação, 
uma vez que da maneira que estava a ser levado iria criar um 
problema inexistente; 
 

13. Matias Damásio mesmo sendo demovido pelos seus 
companheiros disse que assumia e arcaria com todas as 

consequências atinentes a sua decisão e consequentemente a falta 
de comparência em palco; 
 

O Musico Matias Damásio disse “ Eu sou o MATIAS DAMÁSIO e vocês são 

o Show do mês, eu sou uma marca e os Shows estão esgotados, vamos ver 

se vocês preferem o músico ou um simples apresentador, que diz duas 

palavras no inicio e três no fim, OU EU OU ELE. Vocês não terão coragem 

de cancelar os shows”. Após estas palavras, Matias Damásio abandonou a 

sala onde se realizou o encontro;        

14. A Nova Energia Lda. tem um contrato com o apresentador 

oficial do Projecto Show do Mês, o Sr. Salomão Gonçalves, a mais 
de cinco anos e em caso de violação poderia ser alvo de um 

processo judicial por parte do mesmo, por incumprimento; 
 





 

 

15. Durante todo o dia de sábado a Nova Energia tentou 
encontrar um caminho com Matias Damásio e sua equipa, 

para que conseguíssemos resolver o problema. No entanto, 
sentimos que o músico estava a levar o assunto ao limite e 

que encontrava todos os argumentos para manter a sua 
posição, incluindo a chantagem a Nova Energia, pela posição 
de ter três shows esgotados e que em nenhum momento 

pensou no público que tinha comprado os ingressos, mas sim 
usar o carinho dos showistas como “arma” de pressão para 
resolução de pendentes e assuntos extras ao Show do Mês; 
A Nova Energia não cede a chantagem, não permite que o palco do 

Show do Mês seja um local para resolução de problemas pessoais; 

16. No dia 03/11/2018: Reunimos até às 20h00 com o agente do 

Matias Damásio, período em que já tinha público no local, mas 
negou-se em ceder, não dando tempo para qualquer comunicação 
ao público com antecedência. Com todas as condições criadas para 

realização do show do Mês possui, registou-se uma falta de 
comparência ao seu local de trabalho por parte do contratado; 
 

17. No dia 04/11/2018: Depois de não ter comparecido ao dia 
anterior e nem ter contacto em momento algum, a produção do 

evento colocou todas as condições para o show e o músico voltou a 
não comparecer;     

18. A Nova Energia tem responsabilidade contratual de aquisição 

de ingressos com os clientes “ SWOHISTAS” e dentro de dias vai 
fazer uma comunicação sobre a forma de ressarcimento dos valores 

a quem adquiriu os ingressos;  
19. Todo o processo vai seguir os trâmites legais e na falta de um 

acordo entre as partes aguardamos pela resolução dos tribunais; 

20. A arte, um dos grandes valores da vida, deve ensinar aos 
homens: humildade, tolerância, sabedoria e magnanimidade.  
O SHOW DO MÊS é A M O R = (A) Amizade (M) Maturidade (O) 

Organização (R) Respeito. Estes são os nossos valores, que 

continuaremos a defender de forma fiel, pelo que manifestamos 

de forma inequívoca a nossa firme intenção de alcançar um 

acordo que se mostra acima de todos os percalços ocorridos, em 

benefício da cultura. 

DE ANGOLANOS PARA ANGOLANOS 

                      Luanda, aos 5 de Novembro de 2018 

                                  O DIRECTOR GERAL 

                                                                  




