
Domingo, 23 de Junho de 2013 Suplemento do Jornal de Angola A sua revista de informação e lazer 



Divirta-se 23 de Junho

Carneiro 21 Marco
20 de Abril
No que se refere à sua
vida social, tente não
criar situações de atri-
to, tenha compreen-
são e moderação com
os seus familiares e
amigos mais íntimos.  
Touro 21 Abril
20 de Maio
Nas questões que en-
volvam relações de or-
dem social, deve ser
prudente e não agir
sem pensar. 
Gémeos 21 Mai 20 Jun.
A sua actividade social
deve ser encarada de
forma prudente. É
aconselhável evitar si-
tuações irrealistas que
só lhe trazem compli-
cações e desgostos.
Caranguejo 21 Jun.
a 21 Julho
O aspecto social, no

que se refere a rela-
ções com os amigos
mais íntimos, deve ser
marcado pelo bom
senso e equilíbrio. 
Leão 22 Jul 22 Agosto
Este período, no que se
refere à sua vida so-
cial, deve ser acautela-
do e não espere, nem
exija demasiado dos
amigos. Conceda mais
espaço a si e faça uma
reflexão profunda.
Virgem 23 Ago 22 Set.
As relações de amiza-
de, as familiares e as
sociais, de uma ma-
neira geral, devem
merecer toda a sua
atenção. Tudo aconse-
lha a que seja pruden-
te e tenha muita cal-
ma. Atenção às situa-
ções à sua volta.
Balança 23 Set 22 Out.
As suas relações de

amizade e familiares
devem ser acautela-
das. Não crie situações
de tensão e procure,
durante este período,
restringir os seus con-
tactos às pessoas mais
íntimas.
Escorpião 23 Out.
21 Novembro
A sua vida social e as
suas relações, de uma
maneira geral, devem
ser muito bem condu-
zidas. Pense bem, an-
tes de tomar atitudes
que se podem tornar
incómodas para si. 
Sagitário 22 de 
Nov. 21 Dezembro
Na área das amizades
e na sua vida social
deve manter uma ati-
tude prudente e não se
deixe levar por impul-
sos que lhe podem tra-
zer situações desagra-

dáveis e complicadas. 
Capricórnio 22 Dez.
20 Janeiro
As suas relações amo-
rosas durante esta se-
mana devem ser ex-
ploradas ao máximo.
Período excepcional
para o amor. Trate as
pessoas de quem mais
gosta de uma forma
muito especial.
Aquário 21 Janeiro
19  Fevereiro
Cuidado com a forma
como se relaciona com
as pessoas, quer sejam
amigos, quer sejam fa-
miliares ou, simples-
mente, conhecidos.
Peixes 20 Fev. 20 Mar.
O amor está em alta.
Esta semana dê o má-
ximo porque a re-
compensa vai ser
grande. Quem muito
dá, mais recebe. 

ANEDOTAS

Um homem vai ter com um feiticeiro e pede-lhe
para lhe retirar uma maldição, ao que o feiticeiro
diz: - Sim, eu posso fazer isso mas só se me
souberes dizer com que palavras é que a
maldição te foi colocada! 
- As palavras foram: declaro-vos marido 
e mulher!

CURIOSIDADE

Charles Aznavour  
Charles Aznavour é um cantor francês de origem ar-
ménia, também letrista e actor.
Além de ser um dos mais populares cantores de
França é também um dos cantores franceses mais
conhecidos no exterior. Actuou em mais de 60 fil-
mes, compôs 850 canções (incluindo 150 em inglês,
100 em italiano, 70 em espanhol e 50 em alemão) e
já vendeu mais de 100 milhões de discos.
Aznavour começou uma tournée de despedida no
fim de 2006. Após obter a cidadania arménia em
Dezembro de 2008, Aznavour aceitou em 12 de Fe-
vereiro de 2009 tornar-se embaixador da Arménia,
na Suíça. O anúncio oficial da nomeação foi feito
em 6 de Maio de 2009.
Aznavour teve uma longa e variada carreira parale-
la como actor e participou em 60 filmes. Em 1960,
Aznavour foi protagonista do filme “Atirem no Pia-
nista”, de François Truffaut, no papel do persona-
gem Édouard Saroyan. 

PASSATEMPO
Descubra as 7 diferenças
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Horóscopo

Oclima da província do Bengo é tropical seco
e a temperatura média ronda os 26 graus
centígrados. A principal actividade da po-

pulação é a agricultura e a pesca. A capital do país
abastece-se de legumes cultivados na cintura ver-
de do Bengo que é igualmente destino frequente

para compra de peixe ou marisco. A língua mais fa-
lada na província é o kimbundu.
É uma zona rica em termos de turismo, capaz de
agradar pela sua variedade. Localiza-se a poucos
quilómetros de Luanda e a sua capital é a cidade
de Caxito.

Clima do Bengo



de 23 a 29 de Junho de 2013

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Acontece

CINEPLACE BELAS SHOPPING
Programação de 21 a 27/06/2013

S.01

S.02

S.04

S.06

S.07

S.08

acção

suspense

animação

acção

comédia

acção

14

SALAS

S.08

SALAS

FILMES EM PROJECÇÃO

FILME EM PROJECÇÃO

WWZ  
GUERRA MUNDIAL

GÉNERO IDADES

12

LIV

16

14

12

Velocidade Furiosa 6

Mestres da Ilusão 

Epic - O Reino Secreto

Assalto à Casa Branca

A Ressaca - Parte III

WWZ - Guerra Mundial

COMÉDIA 12

GÉNERO / IDADE
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SINOPSE
Guerra Mundial acompanha Gerry Lane
(Brad Pitt), funcionário da ONU que
percorre o mundo numa corrida contra o
tempo para deter a pandemia zumbi que
está a derrotar exércitos, governos e
ameaça dizimar a humanidade.
Elenco: Brad Pitt, Eric West, Matthew
Fox, David Morse, James Badge Dale,
Mireille Enos, David Andrews, Elyes
Gabel, Trevor White, Katrina Vasilieva
Roteiro: Matthew Michael Carnahan,
Drew Goddard, Damon Lindelof
Produção Executiva: David Ellison, Dana
Goldberg, Tim Headington, Graham
King, Bradford Simpson
Produção: Ian Bryce, Dede Gardner,
Jeremy Kleiner, Brad Pitt
Realização: Marc Forster

Yuri da Cunha, Konde, Noite e Dia, Puto
Prata, Kelly Silva e Própria Lixa participam
sábado em Maputo, num concerto musical
em comemoração ao Dia da Independência
de Moçambique, que se assinala no dia 25.
Uma iniciativa e realização da produtora
angolana Letras e Sons. Também actuam
Susana Lubrano e Dama do Bling.

Maputo

Angolanos 
na Independência 
de Moçambique

Boss AC, um dos pioneiros do rap português, actua, no dia 6
de Julho, às 23h30, na discoteca Chill Out, na Ilha do Cabo,
em Luanda, alusivo aos 150 anos da bebida Martini.
Depois de uma hora e meia de rap do autor de “Dinero”, “A
carta que nunca te escrevi” e “Lena”, o concerto transforma-
se em festa a ser animada pelos DJ Malvado, Darcy, Kamala
e César.

Chill Out

Boss AC canta na ilha

F AZEM ANOS ESTA SEMANA
Samir Nasri
nasceu em
Marselha a
26 de Junho
de 1987 é fu-
tebolista
francês e en-
verga a cami-
sola do Man-
chester City,
da Inglater-
ra. Samir
Nasri nasceu
numa família
de argelinos,
facto muito
comum na ci-
dade de Mar-
selha, já que a
cidade recebe
milhares de
imigrantes

procedentes daquele país. Cresceu no bairro de La
Gavotte Peyret, subúrbio norte da cidade. Duran-
te sua infância, jogava futebol com os amigos na
rua, onde desenvolveu as suas habilidades. 

Lionel Andrés
Messi nasceu
em Rosário a 24
de Junho de
1987 e é um fu-
tebolista argen-
tino que actua
como atacante
ou médio ofen-
sivo no Barcelo-
na e na Selecção
Argentina,
equipa da qual é
capitão desde o
segundo semes-
tre de 2011.

Zinédine Yazid Zidane nasceu em Marselha a 23 de Junho
de 1972, é um ex-futebolista francês, neto de argelinos
que actuava como médio, considerado por muitos como
um dos maiores jogadores da história do futebol mundial.

LIONEL MESSI 

ZINÉDINE ZIDANE 
SAMIR NASRI 
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Comportamento

R
enata Fernandes tem 22
anos. É estudante do curso
de Odontologia e tem três
cães de estimação, o Pega-
so, a Liris e o Kenzo. O

amor pelos animais surgiu aos 12 anos,
quando vivia no Bairro Popular. Com
tristeza, disse ao Jornal de Angola que
tinha dois caniches e desapareceram
misteriosamente: “fiquei tão triste que
mergulhou numa depressão intensa”.
Só recuperou porque se considera uma
mulher forte. “Foram dias de febres e
sem comer, foi uma doença do foro psi-

cológico e não clínico”, lembra. Mesmo
a contragosto da mãe, ela insiste em
conviver com os animais de estimação,
apesar de ser alérgica aos pelos. O
amor que nutre pelos animais supera
qualquer problema que venha a ter em
relação à sua saúde. 
“Se eu não cuidar dos meus cães, não
há quem trate deles por mim”, diz. E
acrescenta que “entendo a preocupa-
ção da minha mãe porque há 12 anos
tive problemas de saúde com a perda
dos meus caniche”.
Renata ultrapassou a dor da perda dos
animais adoptando mais cães. O pri-
meiro a fazer parte da família foi bapti-

zado de Kenso. Depois chegou a Liris,
de raça pastor alemão. Os dois, disse,
foram oferecidos por um amigo da fa-
mília. “Tenho este casal de cães há dois
anos, mas infelizmente dois dos seus
filhotes sucumbiram de doença”, refe-
riu com tristeza.  
A morte dos cachorros foi dolorosa e
enterrou-os a escassos metros de sua
casa, embrulhados num lençol bran-
co. “Há dias que passo no local onde
foram sepultados, rezo e peço descan-
so às suas almas. Há pessoas que po-
dem achar isto estranho, mas não sa-
bem o que é ter um animal de estima-
ção”, afirmou.  

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Cães
e gatos
fazem
companhia
aos donos
que os
tratam
como
família

Helma Reis

Uma relação de amor
assumida sem preconceitos
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O melhor amigo
Há mais de três meses, Luquenia Pimen-
tel anda à procura do seu pastor alemão.
Desde que saiu de casa, numa tarde sex-
ta-feira, nunca mais voltou. “É provável
que alguém o tenha roubado e aprisiona-
do. Os cães farejam. Por isso ainda que
estejam longe de casa, por via desse me-
canismo natural, eles sempre conse-
guem voltar a casa”, assegura.
Luquenia Pimentel lembra com sauda-
des os mimos que sempre trocou com o
seu animal de estimação. “Era muito ca-
rinhoso com quem quer que fosse, basta-
va um simples gesto e aceno para que se
empolgasse. Hoje sinto a dor do seu de-
saparecimento. Faz-me muita falta. Não
creio que exista melhor amigo do que o
meu cão. Ele compreendia-me e propor-
cionava-me bons momentos todos os
dias. Acordava cuidar dele”, lembra.
João Lígio Neto teve cães de estimação,
mas uns morreram por atropelamento e
outros por falta de adaptação. Cada um
deles, disse, deixou uma lição de senti-
mentos. “O comum entre todos  é o estí-
mulo que davam para o amor ao próxi-
mo. Ajudavam a purificar a compreen-
são, despertavam-me para o valor da ter-
nura, particularmente em ambiente on-
de existiam crianças”, realçou. 
Esta relação transmite confiança, segu-
rança e protecção, diz João Lígio. Actual-
mente, tem um caniche 

A afeição 

Falta de afecto 
Para o psicólogo clínico da maternidade
do Golfe, Panzo António, existem pes-
soas que apresentam um grau de de-
pressão ou de carência muito elevada,
devido ao apego excessivo aos animais
de estimação. “O homem não pode viver
sem dar carinho. Por isso quem sente
dificuldade em mostrar afecto canaliza
essa necessidade para os animais de
estimação. Essas pessoas demonstram
amor pelos animais de estimação, es-
quecendo-se muitas vezes daquilo que

é a sua vida social,” disse o psicólogo.
Nos dias que correm, os animais de es-
timação, como os cães conquistaram
um lugar de membros da família, em-
bora em alguns casos sejam mesmo a
única família. 
Panzo António referiu que estes factos
são reflexos de uma crescente incapa-
cidade no trato com humanos. “Hoje
existem pessoas que preferem manter
uma convivência afectiva com o seu
animal de estimação do que com um

ser humano, igual tudo porque hoje já
ninguém confia no seu semelhante”,
explicou.  O psicólogo Panzo António
lembrou ainda que cuidar de animais
é uma forma de receber de volta o
amor que damos. “As pessoas sentem
dificuldade de estabelecerem um vín-
culo social, por diversos factores da
vida contemporânea”.
O animal aceita qualquer companhia,
independente dos problemas sociais e
psicológicos que a pessoa tenha. 

A médica veterinária Yetunde Tungo
lembra que qualquer que seja o ani-
mal que tenha morrido deve ser trata-
do como a pessoa humana. Os donos
devem fazer um “enterro condigno” e
não se desfazer-se do animal abando-
nando-o na via pública ou depositan-
do-o no contentor de lixo. “Este tipo de
prática é reprovável”, disse.
Yetunde Tungo sublinhou ainda que a
pessoa humana também pode ser in-
fectada através de moscas que pou-
sam no corpo de um animal morto. 
A veterinária lembra que é importante
que o animal tenha as suas vacinas em

dia e que a sua dieta alimentar seja
adequada. Os banhos devem ser feitos
com produtos apropriados para cada
animal e aos 45 dias de vida os cachor-
rinhos e gatinhos devem tomar banho.
“Para dar banho ao animal é necessá-
rio ter uma toalha limpa, água quen-
te, secador de cabelo, uma área com-
patível com o tamanho do animal.
Mesmo para os animais que passam a
maior parte do tempo dentro de casa é
importante realizar desparasitação
externa de forma a evitar as pulgas e
carraças, bem como as doenças que
estes parasitas podem transmitir.

A perda

Renata Fernandes sublinha que sempre
preferiu “conviver” com cães, pois na
sua opinião, são mais leais que o ho-
mem. “Tenho uma ligação muito forte
com eles e hoje não tenho problema que
durmam na minha cama. Trato os meus
cães como se fossem meus filhos. Levo-
os à consulta de rotina e às vacinas, dou-
lhes uma alimentação saudável”, disse.
Sempre que chega a casa, os primeiros
a serem saudados são os seus cães. A
troca de carinho é já quase uma tradi-
ção. “Eu sinto-me como se fosse um
deles. Eles entendem-me quando as
pessoas não me querem entender. O
nosso a mor é recíproco”, conta.
João Lígio Neto diz que os animais só
fazem mal quando sentem os seus espa-
ços invadidos, ao contrário do homem
que não mede riscos nem consequên-
cias, quando quer satisfazer o seu ego”.



Beringelas recheadas com peixe
INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Maracujá é um fruto de uso comer-
cial redondo ou ovóide, amarelo ou
púrpura-escuro quando está madu-
ro, e tem uma grande quantidade
de sementes no seu interior.
O fruto é utilizado especialmente
para produzir suco ou polpa de ma-
racujá, às vezes misturada a suco de
outros frutos, como a laranja. Acre-
dita-se que o fruto possua proprie-
dades calmantes.
A sua flor é considerada como a flor
da paixão devido à sua forma. A flor
do maracujá é polinizada principal-
mente por um insecto conhecido co-
mo mamangava.
As folhas em banhos quentes têm
indicação contra gota. As sementes
são vermífugas. A raiz encerra pro-
priedades emenagogas. 
Este fruto é fonte de vitaminas A, C e
do complexo B. Além disso, apre-
senta boa quantidade de sais mine-
rais (ferro, sódio, cálcio e fósforo)
As doenças e as pragas que atacam
a planta do maracujá provocam
prejuízos económicos expressivos e
acarretam maior uso de defensivos
agrícolas, além de serem a principal
ameaça à expansão e à produtivi-
dade dos cultivos de maracujá-aze-
do e maracujá-doce. 

Maracujá
Dicas

4 Beringelas;1 Colher de sopa de salsa;1 Dente de alho; 50 Gramas de peixe;
3 Decilitros de azeite doce; 2 Colheres de sopa de pão ralado; 4 Tomates maduros;
Azeitonas, sal e pimenta a gosto.

MODO DE PREPARAR
Cortar as beringelas ao meio no sentido do comprimento e retirar uma parte
de polpa com uma colher pequena, deixando pelo menos um centímetro de
polpa à volta.
Polvilhe as beringelas com sal grosso e deixe ficar a escorrer, para evitar que
amarguem.
À polpa que retirada, adicionar salsa picada, o dente de alho, o peixe cozido
desfiado e a pimenta. Saltear tudo com uma colher de azeite. Temperar. Enxu-
gar as meias beringelas e fritar no azeite bem quente. Escorrer da gordura e
encher com o recheio. Polvilhar com pão ralado. Regar com azeite e levar ao
forno a alourar. Acompanhar com meios tomates fritos e azeitonas pretas.
Escolha as beringelas maduras, mas com a pele muito boa.

RECE ITA

da SEMANA

Beringelas recheadas com peixe
Aberingela é uma importante fonte de nutrientes,

incluindo aminoácidos, minerais e vitaminas A,
E e B5. É um vegetal com baixos teores de lípidos

e com baixo valor calórico. Actualmente, tem sido am-
plamente utilizado como alternativa no controlo do co-

lesterol, um tipo de gordura que faz mal ao organismo
quando o seu nível ultrapassa as necessidades orgâni-
cas.A beringela ajuda a diminuir o colesterol no sangue
e tem sido recomendada para curar doenças dos rins,
bexiga e uretra, pela sua acção diurética.



Á
ureo Quicunga é um jovem es-
critor que conquista espaço no
mercado literário escrevendo
livros infantis. Foi vencedor
do Prémio do Jardim do Livro

Infantil em 2011, com o livro “Lodinho-
Menino de Lodo, Boneco de Ouro”.
No final de Maio, Áureo Quicunga voltou
a estar na ribalta, com o lançamento do
livro de poesia “Quimera”, com 34 poe-
mas, na sede da União dos Escritores
Angolanos (UEA). Para o autor, o livro
“Quimera” é uma homenagem aos poe-
tas percursores da literatura nacional.
Áureo Quicunga nasceu a 13 de Outubro
de 1982, na Ingombota e é o terceiro fi-
lho de Gabriel Daniel e de Dídia Pereira
Francisco. A sua infância foi vivida na
capital, onde começou a dar os primeiros
passos no mundo das artes cénicas, no
grupo Consciência Positiva, Bairro do
Cassequel. Em 1999 entrou para o grupo
de teatro Horizonte Njinga Mbandi, on-
de ficou até 2006, altura em que fundou
a Companhia de Arte Dadaísmo.
A literatura surge na vida de Áurieo Qui-
cunga depois de ter lido livros de autores
nacionais como “Ndengue”, de Jacinto
de Lemos, “Manana” e “Mestre Tamo-
da”, de Uanhenga Xitu, “Mayombe” e
“As Aventuras de Ngunga”, de Pepetela,
“Sagrada Esperança”, de Agostinho Ne-
to, e “Espontaneidades da Minha Alma”,
de José da Silva Maia Ferreira.
As obras de autores angolanos desper-
taram em Áureo a vontade de descobrir
o mundo das letras e conhecer a Histó-
ria de Angola através daquilo que os es-
critores escreveram em forma de con-
tos, poesia e romances.
A escrita nasce quando começou a fazer
o curso de jornalismo. Foi tendo contac-
tos com livros ligados ao jornalismo que
espelham o surgimento da literatura em
Angola como o “Roteiro da Literatura
Angolana”, do escritor e ensaísta angola-
no Carlos Everdosa.
Na altura era cantor de estilo rap, escre-
via e participava nas Makas às Quartas-
Feiras na União dos Escritores Angola-
nos em companhia de amigos que parti-
lhavam as canções que produziam.
Tempos depois volta a abraçar o tea-
tro, devido à sua vasta área de actua-
ção que vai da literatura, à dança, mú-
sica e pintura e para ele é a mãe das ar-
tes. Dada a escassez de texto dramáti-
cos começa a escrever peças para o
grupo Consciência Positiva.

O escritor recorda como se fosse hoje, a
grande alegria ao saber que o conto in-
fantil “Lodinho-Menino de Lodo, Bone-
co de Ouro” ia ser publicado. “O valor
monetário ajudou-me muito”, disse.
Recebeu o incentivo de familiares, ami-
gos e escritores que o aconselharam a
consultar obras de escritores de refe-
rência para crescer e ter mais criativi-
dade na escrita para crianças.  O objec-
tivo de escrever para crianças é incenti-

var o gosto pela leitura. Acrescentou
que “a literatura infantil deve ser acima
de tudo educativa, com expressão fácil,
leve e com muita ilustração para levar
as crianças para o mundo da fantasia”.
Publicar um livro por ano é o grande
objectivo de Áureo. Mas antes tem de
encontrar uma editora que esteja dis-
ponível. Áureo Quicunga diz que os es-
critores não devem limitar-se a publi-
car as obras em Luanda, principalmen-

Fim-de-Semana 19Domingo, 23 de Junho de 2013

Perfil

É actor há quantos
anos?
Sou actor há 15 anos de teatro e
televisão. Participei na Telenovela
“Windek” produzida pela Da
Banda. Comecei a fazer teatro no
Bairro Cassequel com o grupo
Consciência Positiva.

É difícil escrever
para crianças?
Escrever para crianças exige do
escritor e um grande poder de
síntese de maneira a tornar a
história simples, leve, pura e
encantadora para que elas se
sintam comovidas.

Vai continuar a escrever
para o teatro?
Vou escrever sempre dramaturgia
por considerar que tenho uma
dívida com o teatro. Tenho obras
que já foram encenadas como “O
Poder”, pelo grupo Pitabel, “A Cela
” e “Mistério do Casamento”
exibidas pela companhia
Dadaísmo. 

ÁUREO QUICUNGA 

Mário Cohen  conversa com Áureo Quicunga
RESPONDE

Aconteceu COMIGO

O menino “Lodinho”
é um boneco de ouro

Trabalhar 
com crianças

Escritor começou no teatro
como actor e dramaturgo

Penso que consegui escrever o
“Lodinho” com imaginação
suficiente para agradar às crianças.
Trabalhei com elas contando
histórias como Cinderela, Branca de
Neve, Patinho Feio e Capuchinho
Vermelho. Fiz um curso de contador
de histórias com um professor
brasileiro e dei aulas às crianças na
disciplina de expressão dramática e
educação moral e cívica durante
cinco anos.   

te oa contos infantis. As províncias têm
desenvolvido actividades culturais,
principalmente lançamentos de livros
através de movimentos literários lide-
rados por jovens como a Brigada Jo-
vem de Literatura.
O escritor revelou que “Jamwale-A me-
nina do encanto do Sol” é o terceiro li-
vro de sua autoria e o segundo de conto
infantil que vai lançar na próxima sex-
ta-feira, na província do Moxico por
ocasião do Jardim do Livro Infantil. 
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GLOBO 19h00
Sangue Bom 

Os beijos
de Amora

Media A semana de 23 a 29 de Junho de 2013

TVC 2
DOMINGO, 17H55

TVC 3
DOMINGO, 20H40

Um advogado persegue duas grandes companhias
que contaminaram a água potável de uma
pequena cidade.

Dissidentes numa colónia francesa atacam uma
esquadra da polícia e fazem reféns.

A Qualquer Custo

Rebelião

Maurício discute com Amora e Malu consola-o. Lara ouve
Amora dizer que rompeu o seu noivado e pede a Sueli
Pedrosa para mandar Zito seguir Amora. Maurício decide
viajar e Verónica apoia-o. Zito segue Amora até à casa de
Bento e fotografa-os aos beijos. Jonas e Douglas apanham
Zito a sair da casa de Bento e Amora destrói as fotos
tiradas por ele. 

GLOBO 18h15
Flor do Caribe

Mentira
de Ester

Isabel e os tenentes encontram o bunker vazio. Dionísio
afirma a Alberto que alguém em sua
casa o traiu e desconfia de Ester. Mantovani avisa Cassiano
que a interceptação ao avião de Gonzalo foi feita. Os
agentes da polícia retiram do avião as caixas com as joias
roubadas por Dionísio. Guiomar alerta Ester sobre o perigo
que corre se Dionísio descobrir que foi ela que o denunciou.

GLOBO 20h00
Amor à Vida

Paulinha
faz Ninho

Amarilis impede Ninho de contar a Bruno que
é o pai biológico de Paulinha. Paloma acorda,
conta que é mãe de Paulinha e pede a César
que a deixe ver. Paloma recusa as flores de
Bruno e pede ajuda a Amarilis para o mandar
embora. Bruno decide contar a verdade a
Paloma. Félix tenta manipular César. Jacques
conta a César que Paloma podia ter morrido
por causa de Lutero. César decide afastar
Lutero do cargo de diretor clínico do hospital.
César transfere Paulinha para onde Paloma
está e afirma que a ajuda a lutar por Paulinha. 

GLOBO 9h30
Malhação

Fatinha 
foi presa

Bruno pede que Fatinha o avise com
antecedência quando decidir organizar uma
festa no seu novo apartamento. Clotilde
invade a festa de Fatinha e as duas acabam
por discutir. Leandro tenta acalmar a mãe.
Clotilde invade novamente a festa de
Fatinha, desta vez escoltada por dois agentes
da polícia. Fatinha é levada para a esquasra
por desobediência à autoridade. Clotilde
vangloria-se porque conseguiu acabar com a
festa de Fatinha. 
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TVC1
DOMINGO 18H05

Dois polícias falhados são enviados para o liceu
como agentes infiltrados com a missão de se inte-
grarem e apreenderem uma nova droga sintética
que circula entre os adolescentes.

Televisão

Agentes 
Secundários
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