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Divirta-se 14 de Abril

Carneiro, de 21 de
Março a 20 de Abril
No que se refere à sua
vida social, tente não
criar situações de atri-
to. Seja moderado e
compreensivo com os
seus familiares e ami-
gos mais íntimos. 

Touro, de 21 de Abril a
20 de Maio
A sua vida social e os
seus relacionamentos,
de uma maneira ge-
ral, deverão ser muito
bem geridos. 
Gémeos, de 21 de
Maio a 20 de Junho
O aspecto social, no
que se refere aos rela-
cionamentos com ami-
gos e familiares, de-
verá pautar-se pela
prudência.
Caranguejo, de 21 de
Junho a 21 de Julho

Na área das amizades
e na sua vida social
deverá manter uma
atitude prudente. Não
se deixe levar por im-
pulsos que lhe pode-
rão trazer algumas si-
tuações complicadas.

Leão, de 22 de Julho a
22 de Agosto
Seja cuidadoso na
forma como se rela-
ciona com as pessoas,
quer sejam amigos,
quer sejam familia-
res ou, simplesmente,
conhecidos. 
Virgem, de 23 de Agos-
to a 22 de Setembro
A sua vida social de-
verá ser encarada de
uma forma bastante
prudente e deverá
evitar situações de
confronto com fami-
liares ou amigos mais

íntimos, que só lhe
trarão complicações e
alguns desgostos.
Balança, de 23 de Se-
tembro a 22 de Outubro
Neste período, no que
se refere à sua vida
social, deverá ser cau-
teloso e não espere
nem exija demasiado
dos seus amigos. 

Escorpião, de 23 de
Outubro a 21 de No-
vembro
Os seus relaciona-
mentos sociais, duran-
te esta semana, deve-
rão ser mais direccio-
nados para a família
de uma maneira geral
e ao seu lar de uma
forma muito especial. 
Sagitário, de 22 de
Novembro a 21 de De-
zembro
Os seus relaciona-

mentos de amizade e
familiares deverão ser
acautelados. 
Capricórnio, de 22 de
Dezembro a 20 de
Janeiro
As relações de amiza-
de, as familiares e a
sua vida social, de
uma maneira geral,
deverão merecer toda
a sua atenção. 

Aquário, de 21 de Ja-
neiro a 19 de Fevereiro
Nas questões que en-
volvam relaciona-
mentos de ordem so-
cial, deverá ser pru-
dente e não agir sem
pensar.
Peixes, de 20 de Feve-
reiro a 20 de Março
Relacionamentos de
amizade deverão me-
recer uma especial
atenção.

ANEDOTAS
Numa escuridão cerrada e com problemas nas luzes do
carro, um condutor tinha dificuldades para seguir a sua
rota para casa. A dada altura viu umas luzes e pensou: “Já
sei! Vou segui-las e assim não saio da estrada!” 
A certa altura, o outro carro pára bruscamente e o
condutor que o seguia bate, por estar demasiado perto. 
Os dois condutores saem e o de trás desata aos berros: 
- Então, você faz uma travagem brusca sem sequer fazer
sinal? 
- O quê? Então, eu ia fazer sinal dentro da minha
garagem?

CURIOSIDADE

Esquizofrenia 
A esquizofrenia é considerada pela psicopatologia como um
tipo de sofrimento psíquico grave, caracterizado principal-
mente pela alteração do contacto com a realidade (psicose).
É um transtorno psíquico severo, caracterizado por dois ou
mais entre o seguinte conjunto de sintomas por pelo menos
um mês: alucinações visuais, cinestésicas ou auditivas, delí-
rios, fala desorganizada (incompreensível), catatonia ou/e
sintomas depressivos. Juntamente com a paranóia (transtor-
no delirante persistente, na CID-10), o transtorno esquizo-
freniforme e o transtorno esquizoafectivo, as esquizofrenias
compõem o grupo das psicoses.
Hoje é encarada não como doença, no sentido clássico do
termo, mas sim como um transtorno mental, podendo atingir
pessoas de qualquer idade, género, raça, classe social e país. 
Segundo estudos da OMS atinge cerca de um por cento da
população mundial. 

PASSATEMPO
Descubra as 7 diferenças
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Horóscopo

Angola oferece grandes opções de escolha aos
apreciadores de obras de artesanato. A província
da Lunda-Norte, por exemplo, é bem conhecida
pelo seu artesanato.
Máscaras, cadeiras e outro tipo de mobiliário, fei-
tos em madeira, admirados em todo o mundo, po-
dem aí ser encontradas. Pode-se chegar à provín-

cia através dos aeroportos de Lucapa e Dundo que
estão preparados para receber aviões de pequeno e
grande porte.
Os acessos rodoviários têm estado em reparação.
Na Lunda-Norte podem ser visitados o Museu Et-
nográfico e as Estações arqueológicas de Bala Ba-
la, do Luaco e da Candala. 

Artesanato



de 14 a 20 de Abril de 2013

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Acontece

CINEPLACE BELAS SHOPPING
Programação de 12 a 18/04/2013

S.01

S.02

S.04

S.05

S.06

S.07

acção

drama

animação

acção

terro

acção

12

SALAS

S.03

SALAS

FILMES EM PROJECÇÃO

FILME EM PROJECÇÃO

ESQUECIDO

GÉNERO IDADES

12

LIVRE

12

12

12

G.I. Joe 2

Um Refúgio Para a Vida

Os Croods

Conspiração Explosiva

Scary Movie 5

Bala Certeira

ACÇÃO 12

GÉNERO / IDADE
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SINOPSE
Jack Harper (Cruise) é um dos últimos sobreviventes de
uma colossal vaga de conflitos armados na Terra. Ele faz
parte de uma grande operação para extrair recursos vitais,
depois de décadas de guerra com uma ameaça terrível
conhecida como Scavs. Com a missão quase completa e
sempre vigiando os céus, a vida de Jack Harper muda
radicalmente após resgatar uma mulher (Olga Kurylenko)
de uma nave espacial que se despenhou. A chegada dessa
mulher leva-o a questionar tudo o que sabe e colocará o
destino da humanidade em suas mãos.

Elenco: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko,
Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau e Melissa Leo

Roteiro: William Monahan, Karl Gajdusek e Michael Arndt

Produção: Joseph Kosinski

Realização: Joseph Kosinski

Os Tuneza actuam hoje,
na província do Cunene,
no espectáculo come-
morativo do Dia da Ju-
ventude Angolana e, no
próximo sábado, no ho-
tel Mucinga Nzambe,
em Viana. Os humoris-
tas Daniel Vilola, Orlan-
do Rodrigues, Gilmário
Vemba, Cesalty Paulo e
José Chieta, provenien-
tes do extinto do Colecti-
vo de Artes Tuneza, for-
maram o grupo em Mar-
ço de 2003. O grupo
tem apresentado quin-
zenalmente no Belas
Shopping, em Luanda, o
espectáculo de humor
“Bla, bla, bla com os Tu-
nezas”.

Ondjiva

Tuneza no Cunene

F AZEM ANOS ESTA SEMANA

MARTIN LAWRENCE 
Martin Fitzge-
rald Lawrence é
actor, realizador
e produtor ame-
ricano. Nasceu
em Frankfurt am
Main, Alemanha,
em 4 de Abril de
1965. Iniciou a
sua carreira na
TV num progra-
ma humorístico e
participou em di-
versos filmes ao
longo da sua car-
reira.Os seus tra-
balhos mais no-
táveis foram os
filmes Bad Boys
I e II, Vovó Zona
I e II e Seguran-
ça Nacional.

Taye Ismaila Taïwo,
mais conhecido co-
mo Taye Taïwo, nas-
cido em Lagos, Nigé-
ria, a 16 de Abril de
1985, joga no Dína-
mo de Kiev como la-
teral-esquerdo. 

Rafael Benítez Maudes, mais conhecido como “Rafa” Be-
nítez, nascido em Madrid, Espanha, a 16 de Abril de 1960,
é treinador do Chelsea, da Inglaterra. Como futebolista,
jogava no meio-campo.

TAYE TAÏWO

“RAFA” BENÍTEZ

Praça da Independência

“Menos kool... Mais klever”
O músico angolano Kool Klever apresen-
ta no fim deste mês, na Praça da Indepen-
dência, em Luanda, uma compilação de
canções (mix tape) intitulada “Menos
Kool…Mais Klever”. O disco tem a partici-
pação especial de Ready Neutro, Francis,
Gilmário (Tuneza), X da Questão, Laton,
Vui Vui, Azagaia, Nigga B, Sir Green e Lu-
keny Fortunato.
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Comportamento

D
EQuifangondo ao Sassa
povoação o percurso
por estrada é de exacta-
mente de 41 quilóme-
tros ocupados por um

sem número de grandes e pequenos
negócios, entre os quais o de lava-
gem de carros, que dão vida ao mu-
nicípio do Dande.
Os pontos de lavagem de viaturas
entre a ponte de Quifangondo e Sas-
sa são de paragem obrigatória para
os moradores dos bairros Panguila,
Caop e motoristas de outras para-
gens. Alguns habitantes do Dande,
que pernoitam em Luanda, também
recorrem a estes postos de lavagem

de viaturas. Os lavadores trabalham
normalmente aos pares. O motoris-
ta chega, negoceia o preço e coloca a
viatura numa das rampas para ser
lavada. O preço varia entre mil e
dois mil kuanzas. 
No Quifangondo o sistema de lava-
gem de viaturas é semelhante. A
água utilizada é retirada das valas
ou da lagoa por uma electrobomba,
com recurso a uma mangueira, que
abastece o sistema
O dono da motobomba no fim do
dia recebe entre 300 e 400 kuan-
zas por cada viatura lavada. 
A venda de refeições, refrescos,
bagre seco, frutas e de legumes fei-
ta por mulheres dão colorido ao
ambiente.

Lavagem
decarros
é ganha-pão de muitos
jovens

FAZER PELA VIDA

Textos: Guimarães Silva|Bengo
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Negócio lucrativo

A limpeza de viaturas é um negócio
rentável. Moniz António, 24 anos, é
gerente de motobombas há três
anos. É ele que abastece de água as
mangueiras dos lavadores. Recebe
300 kuanzas por cada veículo ligei-
ra e 600 pelos pesados. Em Sassa
povoação, a lavagem de carros é
uma actividade intensa por se tra-
tar da principal entrada para Caxi-
to a partir do norte. 
“Lavamos por dia de 15 a 20 viatu-
ras. Por cada uma delas cobramos
entre mil a dois mil kuanzas. Deste
valor entregamos 300 ao dono da
motobomba. Aqui não utilizamos
rampas, lavamos no chão”, disse
ao Jornal de Angola Simão Vasco
que com o que aufere ajuda no sus-
tento da casa e consegue amealhar
algum dinheiro.
Moniz António, o controlador da
motobomba do Sassa povoação,
revelou que com os proventos con-
seguiu construir em Caxito “uma
casa de um quarto e sala” e concluir
um curso de informática.
Entre Quifangondo e Panguila há 34
rampas para lavagem de viaturas. A
água que utilizam é da lagoa e do rio
Bengo. Também aqui os jovens tra-
balham aos pares e entre todos há
um espírito de solidariedade. Quan-
do chega um novo cliente, quem ain-
da não trabalhou tem prioridade.
Neste espaço os preços oscilam en-
tre mil a dois mil kuanzas, depen-
dendo do volume da viatura. 

O pagamento ao dono da rampa e
da motobomba varia entre 300 a
500 kuanzas.
Tony Manuel, morador de Cacuaco,
prefere lavar a viatura numa rampa
depois da ponte de Quifangondo e
explica porquê.
“Os rapazes que estão nesta activi-
dade são rápidos. Em 30 minutos
temos o carro limpo e cobram-nos
apenas mil kuanzas. Numa estação
de serviço pedem-nos quatro mil”
Neste processo de lavagem de car-
ros há um elemento que se desta-
ca, o dono do espaço das rampas e
da motobomba.
Luís Lukamba, 65 anos, reforma-
do, tem três rampas e uma moto-
bomba, mas quer aumentar o nú-
mero de rampas: 
“Sou aposentado e dedico-me a este
trabalho. Cobro aos rapazes 300 ou
400 kuanzas por viatura. Tenho tido
bons rendimentos e pago 1.500
kwanzas à fiscalização da Adminis-
tração Municipal do Dande”.

Organização a breve trecho
A Administração Municipal do
Dande está atenta ao crescimento
da actividade que emprega muitos
jovens. José Luís Manuel, chefe da
repartição de fiscalização em exer-
cício, declarou ao Jornal de Angola
que “os utentes de espaços para a
lavagem de viaturas contribuem
com um depósito semanal de
1.500 kuanzas”.
A Administração Municipal, refe-
riu, tenciona criar espaços apro-

priados para o exercício desta acti-
vidade:  “Vamos criar áreas de dez
por dez metros num local apropria-
do para evitarmos a ocupação
anárquica de espaços como se ob-
serva agora”. 
A Administração Municipal do Dan-
de, afirmou, já proibiu a lavagem
de viaturas ao longo da via entre
Porto Kipiri e Sassa povoação. 
“Criámos espaços ao lado da pon-
te do Ambriz e no Quixiquela, va-

mos registar os lavadores do Pan-
guila e criar condições para dispo-
rem de uma área condigna para
trabalhar”, disse.
José Camacho, da área técnica da
Administração do Dande, garantiu
ao Jornal de Angola que há um pro-
jecto arquitectónico para os lavado-
res do Panguila. “Já localizamos as
áreas. Temos dois espaços no Pan-
guila velho e um junto ao merca-
do”, anunciou José Camacho.



Bolo coberto de coco
INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Sigismund Schlomo Freud viveu en-
tre 1856 e 1939. Mais conhecido
como Sigmund Freud, formou-se
em medicina e especializou-se em
Neurologia, tendo, logo a seguir,
criado a Psicanálise. Freud nasceu
numa família judaica, em Freiberg
in Mähren, na época pertencente ao
Império Austríaco. Actualmente, a
localidade chama-se Příbor, na Re-
pública Checa. 
Freud iniciou os seus estudos com a
utilização da técnica da hipnose, co-
mo forma de acesso aos conteúdos
mentais no tratamento de pacientes
com histeria. Ao observar a melhoria
de pacientes de Charcot, elaborou a
hipótese de que a causa da doença
era psicológica e não orgânica. Essa
hipótese serviu de base para os seus
outros conceitos, como o do incons-
ciente. Freud também é conhecido
pelas suas teorias dos mecanismos de
defesa, repressão psicológica e por
criar a utilização clínica da psicanálise
como tratamento da psicopatologia,
através do diálogo entre o paciente e
o psicanalista. Freud acreditava que
o desejo sexual era a energia moti-
vacional primária da vida humana,
assim como as suas técnicas tera-
pêuticas. Abandonou o uso de hip-
nose em pacientes com histeria, a fa-
vor da interpretação de sonhos e da
livre associação, como vias de acesso
ao inconsciente. 
As suas teorias e o seu tratamento
com os seus pacientes foram contro-
versos na Viena do século XIX, e conti-
nuam a ser muito debatidos ainda
hoje. As suas ideias são frequente-
mente discutidas e analisadas como
obras de literatura e cultura geral.

Sigmund Freud
Dicas

120 gr. de açúcar; 4 ovos; 1 limão; 100 gr. de farinha; 3 colheres de sopa de água; 1 colher de chá de fermento;
amêndoa torrada e picada; 1 chávena de creme de ovos; coco ralado; agua qb.

MODO DE PREPARAR
Bata as gemas com o açúcar, junte a
água e a raspa de limão. Envolva de-
pois a farinha com o fermento em pó.
Por último, junte as claras batidas em
castelo. Leve a cozer no forno a 150º
numa forma redonda bem cintada,
formada de papel vegetal que, por
sua vez, deverá ser cintada e polvi-
lhada com farinha. Deixe cozer du-
rante 18 a 20 minutos,  cubra então o
doce de ovos, polvilhe o coco ralado
e sirva bem fresco.

RECE ITA

da SEMANA

Bolo coberto de coco
Ococo é o fruto do coqueiro. O seu valor nutritivo

varia de acordo com o seu estado de matura-
ção, apresentando de maneira geral bom teor

de sais minerais (potássio, sódio, fósforo e cloro), e fi-
bras, importantes para o estímulo da actividade intes-
tinal. Devido ao seu conteúdo em sais de potássio e só-
dio, é um alimento adequado contra a arterosclerose,
para o sistema nervoso, cérebro e pulmões, além de
ser um bom alimento para os diabéticos.
A água de coco é muito saborosa. Pode ser usada como
diurético, por ser inofensiva e rica em sais de potássio.

É também indicada nos casos de diarreia, vómitos ou
mesmo desidratação. Tem grande eficácia nos casos
de pressão alta, problemas cardíacos, cãibras, astenia,
dores de cabeça e mal-estar. Ajuda também no cresci-
mento infantil e no combate ao colesterol.
Já o coco maduro é contra-indicado para as pessoas
com problemas cardíacos e que tenham alta taxa de
colesterol no sangue. Para verificar se o coco maduro
está em boas condições, é suficiente bater com uma
moeda na casca. Se ele estiver fresco, o som será estri-
dente. Som oco indica que a fruta está estragada.



J
OÃO Sanda “De Miranda”, da
província do Uíge, está entre os
escritores que mais se destaca-
ram no Brasil durante o ano pas-
sado e, por isso, vai receber o

Prémio Literarte de Cultura, edição 2013,
da Associação Internacional de Escrito-
res e Artistas do Brasil, dia 15 de Maio.
Além disso, De Miranda participa com
dois poemas na antologia “Palavra sem
Fronteira III”, na qual estão representados
escritores de nomeada e cuja publicação

está prevista para 1 de Maio, na cidade de
Poços de Calda, em Minas Gerais, Brasil.
O prémio, que não atribui um valor mone-
tário, consiste num troféu Literarte, um
certificado e um jantar, no qual vão estar
presentes escritores de vários países igual-
mente premiados, incluindo, ainda, a pos-
sibilidade de publicar livros no Brasil.
Para o poeta angolano, a importância do
prémio não é o troféu mas sim o reco-
nhecimento que Angola vai ter em ter-
mos de divulgação, uma vez que a edito-
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Perfil

Qual foi o primeiro
escritor que contactou?
Quando comecei a escrever, o
primeiro escritor a quem
apresentei o meu texto poético
foi o John Bella, que me
impulsionou a continuar a
escrever e me disse que a
desistência ia ser uma derrota.

Para quando está
prevista a sua estreia no
mercado livreiro?
Se dependesse de mim, hoje
mesmo publicava um livro.

Quando é que veio
para Luanda?
Vim para Luanda em 2000,
como deslocado de guerra, na
companhia de irmãos e dos
meus pais. Naquela altura a
província do Uíge não oferecia
condições para se viver.

JOÃO SANDA

Mário Cohen conversa com João Sanda “De Miranda” 
RESPONDE

Não vou esquecer a minha vinda
para a capital do país. Foi numa
situação muito difícil. Os meus ir-
mãos, o meu pai e eu tivemos de
caminhar durante quadro dias
para chegar a Luanda. Devido à
guerra, o Uíge estava destruído.

Aconteceu COMIGO

Poeta
do Uíge 

no Brasil
distinguido

Caminhar a pé
até Luanda

que investir num escritor”, lamentou.
Do seu ponto de vista, “a história do ho-
mem só permanece quando é escrita e a
literatura é o meio ideal para o fazer”.
A ida do jovem escritor para o Brasil, onde
deve receber o prémio, está condiciona-
da. Se não conseguir juntar os valores ne-
cessários para a deslocação, João Sanda
De Miranda pode não estar presente na
cerimónia de entrega de prémios. “A via-
gem está agendada para dia 9 de Maio”,
refere, em tom de apreensão. É que, além
do dinheiro que lhe falta para ir a ao Bra-
sil, também o visto ainda não foi emitido e
o tempo está a escassear. Aflito com a si-
tuação, escreveu para o Ministério da
Cultura e para a secretaria de Estado da
Juventude e Desportos a pedir apoio. Es-
tá agora à espera de uma resposta.
João Sanda De Miranda explicou que a an-
tologia “Palavra sem Fronteira III” tam-
bém vai ser lançada dia 13 de Maio, em
Buenos Aires (Argentina). No dia 10 é pu-
blicada a obra “Grandes autores do Brasil”,
onde tem também participação através do
projecto “Alma Brasileira”, com o poema
“Amanheceu Angola”, que pretende ser
uma homenagem ao nosso país e onde es-
tão espelhados os caminhos percorridos
até se alcançar a Paz definitiva.

ra Literarte está associada a países in-
fluentes no mundo, como Estados Uni-
dos, África do Sul, Portugal, Inglater-
ra, França, Bélgica, Alemanha, Austrá-
lia e Argentina.
“Estar no Brasil, onde a literatura tem
um mercado bastante amplo, é um estí-
mulo para a literatura angolana porque
não é fácil ser seleccionado num uni-
verso de mais de quatro mil associados
da Literarte”, explicou.
De Miranda começou a interessar-se por
literatura ainda em criança, mas a vonta-
de de escrever surgiu apenas em 2006, na
sequência de experiências vividas e parti-
lhadas com amigos ligados às letras. O
primeiro poema da sua autoria foi escrito
no dia 30 de Junho desse mesmo ano.
Depois deste primeiro poema, ingressou
na Brigada Jovem de Literatura Angola-
na (BJLA), onde teve o primeiro contacto
com o escritor John Bella, que o incenti-

vou a continuar a escrever. “Advertiu-
me para não ter pressa de aparecer no
mercado literário e aguardar o mo-
mento certo. E nunca pensar em de-
sistir, pois a desistência ia ser uma
derrota para alguém que tem o dom
de escrever”, recorda.

Depois de participar regularmente
nas actividades da BJLA realizadas

na União dos Escritores, passou para o
Núcleo de Estudantes da Literatura,
que tinha como padrinho o escritor
Jorge Macedo, que instruiu muitos jo-
vens com vocação literária. Passou,
também, pelo movimento literário
Lev’Arte, onde teve a oportunidade de
declamar pela primeira vez um poema
da sua autoria numa iniciativa realiza-
da na Chá de Caxinde.
De nome próprio João Sanda Lukoki Ku-
tunga, De Miranda nasceu a 30 de Outu-
bro de 1985, no município da Damba,
província do Uíge. Quando estava a fazer
a 1ª classe, o pai ofereceu-lhe três livros
que atiçaram a sua curiosidade de meni-
no e o gosto pela leitura.
Neste momento, tem o esboço do seu
primeiro livro e garante que se ele tives-
se de entrar já hoje no prelo estava pre-
parado. A contrariedade prende-se com
os problemas de ordem financeira com
que se tem debatido.
“No nosso país é mais fácil produzir um
músico, por causa do lucro imediato, do
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Acontece nas
NOVELAS

GLOBO 19h00
Guerra dos Sexos

Charlô
prende
Otávio 
no castelo 

Media A semana de 14 a 20 de Abril de 2013

TVC 3
DOMINGO, 19H25

TVC 4
DOMINGO, 19H35

Elijah Kane comanda uma equipa de polícias à
paisana em Seattle que procura grandes
criminosos, derrotando-os pela justiça bruta de
rua. Kane, admirável em honra e cheio de mérito
pelos seus princípios morais, possui um passado
rodeado de mistério.

Para trazer mais negócios ao seu zoo, o dono
contrata um novo gerente, que rapidamente tem
uma maneira de incrementar os lucros: livrar-se
de todos os animais,  excepto os mais ferozes.

Anjo da Morte

Criaturas Ferozes

Charlô ordena que Olívia e Baltazar mantenham
Dominguinhos no castelo, mas ele foge pela janela da
biblioteca. Otávio invade o tribunal no momento em que o
juiz lê a sentença a favor de Charlô. Otávio sai à pressa do
tribunal e Charlô vai atrás dele. Olívia tem uma ideia para
ajudar Charlô a descobrir se Dominguinhos é Otávio. 

GLOBO 18h15
Flor do Caribe

Samuca 
aceita
Cassiano  

Ester leva Samuca a ver Chico e Olivia, e encontra Cassiano
que diz ao pai que Samuca deve estar
preparado para saber que ele é o seu verdadeiro pai. Ester
conta a Samuca que Cassiano é o pai dele, mas ele reage
de forma negativa. Ester revela a Cassiano que vai pedir o
divórcio. Alberto finge não ouvir Ester, quando  ela lhe pede
para conversar sobre o divórcio. 

GLOBO 20h00
Salvé Jorge

Morena
foge e
entrega
Jéssica 

Lucimar e Morena temem pela saúde de
Jéssica, que piora e Barros leva Morena,
Lucimar e a criança para o hospital. Os
capangas de Lívia seguem o carro da polícia.
Barros percebe que está a ser seguido, mas
não consegue evitar que o carro seja alvejado.
Morena foge com Jéssica ao colo. Érica decide
ir à igreja para desmarcar a data do seu
casamento e encontra Morena, que lhe implora
que entregue Jéssica a Lucimar. Érica aceita
levar Jéssica e Morena foge. 

GLOBO 9h30
Malhação

Fatinha 
e Bruno
terminam  

Fatinha decide ir à festa da agência
surpreender Bruno e chamar a atenção de
Thales, um importante parceiro da agência.
Bruno pede a Fatinha que se afaste de
Thales. Fatinha anima a festa ao som do funk
e os convidados divertem-se. Elisa diz a
Fatinha que Bruno tem um caso com Débora.
Ao anunciar a contratação de Bruno, Débora
é interrompida pelas acusações de Fatinha. 
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Quando um louco começa a cometer crimes hor-
rendos inspirados na obra de Edgar Allan Poe, um
jovem detective junta forças com o escritor para im-
pedir que o assassino volte a matar e a tornar real
outro conto do autor.

Televisão

O Corvo


