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#BIOGRAFIA  
 
DE “Jay CAHANDA  
 
A minha vida artística começou quando tinha apenas 6 anos de idade, na OPA (Organização de Pioneiros 
de Angola) na época declamávamos poesias do nosso saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto, a 
poesia era arte que corria nas minhas veias. Sou crente da igreja Metodista unida de Monte Sinai e foi lá 
aonde tive as primeiras bases da arte Mãe (Teatro) na igreja representava varias sainetes teatrais para 
sensibilização e evangelização dos irmãos em Cristo. 
 
Em 2009 estudei na escola 1º de Maio, fiquei a saber que existia um grupo de teatro formado pelos meus 
colegas na época nomeadamente Ângelo Cristóvão, Arcenio, Jani Alberto, Maurício e tantos outros para 
sensibilizar os colegas encenamos varias peças como “O SOFRIMENTO.  FILHOS DE LUANDA” onde 
interpretei o personagem de (Dona Juliana) a peça AMOR ARRUINANTE interpretando o personagem 
Érica e “NGONGUENHA EM LUANDA” com personagem de Ingombota. 
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Depois de quatros anos trabalho com o grupo 1º de Maio, vi que os objectivos que tinha com o arte de 
representar não tinha sido atingidos foi assim em 2013 juntei-me ao núcleo de actores na época, hoje 
Companhia AMAZONAS TEATRO e em 2015 fiz a minha primeira participação na peça A MATRÍCULA 
com personagem de Mama Leke, LIÇÃO Nº 61 Á 75 com personagem menina do Huambo, SE NÃO 
FOSSEM AS MULHERES, com personagem de 37, APAIXONADOS POR ENGANO, com personagem 
de Kátia, FILIPE MUKENGA NO CORAÇÃO com personagem de Yaneca, Alembamento da cantina com 
o personagem Rouloth e com uma carreira já consolidada no teatro interpretei o personagem Saúde na 
peça CEMITÉRIO 38 e fui uma das nomeadas para melhor actriz no Circuito Internacional de Teatro 
(CIT).  
2019 fui homenageada Diva do teatro na 3' edição do Festeatro Mulher 
No cinema participei do filme Além do Amor do Antônio Mbuta" Gunnosco" 
Do filme Kambas do O'neill Costa e outros que ainda não se pode divulgar 
 
Em 2020 começamos com o Teatro no Kubico que hoje é as Aventuras de Zé carioca da TV Zimbo onde 
interpreto o personagem Florinda Fruto desse trabalho Venci o Globos de Ouro na categoria de Melhor 
Atriz 2020/2021 na 3 edição 
 
 
#VIDA PESSOAL 
 
Em 2011 dei a luz ao meu primeiro filho e único filho por enquanto, casei-me com actor Carlos Ngunga Ex 
actor da Companhia Enigma-Teatro (mais hoje separados) sou gestora de um restaurante dentro do 
Colégio Monte Sinai. 
 
 
 
#CARREIRA  
 
2009 - O sofrimento   
2010 - Filhos de Luanda 
2010 - AMOR ARRUINANTE 
2011 - NGONGUENHA EM LUANDA 
2015 - A MATRÍCULA 
2015 - LIÇÃO Nº 61 Á 75 
2016 - SE NÃO FOSSEM AS MULHERES 
2017 – SAMBATCHUCA 
2017 - FILIPE MUKENGA NO CORAÇÃO 
2018 - CEMITÉRIO 38 
 
#CURIOSIDADES 
 
Ensaiei grávida ate aos 8 meses de gestação, as musicas do CEF e Matias Damásio inspira-me muito e 
motivam a continuar a fazer arte. 
Se Deus criou arte eu estou a dar continuidade, o teatro aqui não no sangue… 

 


