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Divirta-se 1 de Setembro

Carneiro: 21/3 a 20/4
Os amigos são uma
boa opção para os mo-
mentos de descanso.
Tente distrair-se  na
companhia de quem
mais gosta. 
Touro: 21/4 a 20/5 
Período favorecido pa-
ra iniciar novas activi-
dades com as quais se
sinta à vontade. 
Gémeos: 21/5 a 20/6
As suas capacidades
são reconhecidas e po-
de receber uma pro-
posta para uma mu-
dança de funções que,
depois de bem analisa-
da, deve ser aceite.
Caranguejo: 
21/6 a 21/7
Necessita de toda a to-
lerância  e compreensão
para este período. Os
seus relacionamentos

de amizade podem
criar-lhe algum mal-
estar, caso não seja um
pouco mais compreen-
sivo com as pessoas
que o rodeiam. 
Leão, 22/7 a 22/8
Os seus relacionamen-
tos são praticamente
inexistentes e não sen-
te nenhuma vontade
de alterar isto. 
Virgem, 23/8 a 22/9
Seja compreensivo com
os amigos e não negue
ajuda aos que dela ne-
cessitam. Afinal, não
faz mais do que eles já
fizeram por si noutra
altura. 
Balança: 23/9 a 22/10 
Semana muito positi-
va. Tudo o que se re-
lacionar com dinhei-
ro não é motivo de
preocupação. 

Escorpião:
23/10 a 21/11
Os aspectos relaciona-
dos com relações entre
pessoas merecem uma
atenção muito especial. 
Sagitário:
22/11 a 21/12
A semana no aspecto
social é marcada por
boas relações, tanto
com amigos como com
familiares, inclusiva-
mente no seu local de
trabalho as relações
são muito agradáveis. 
Capricórnio:
22/12 a 20/1
As relações de ordem
social podem passar
por alguma tensão e
desconfiança. Tente
não criar problemas
onde não existem e
seleccione as amiza-
des. A companhia da

família pode ser uma
opção para os nativos
deste signo.
Aquário:
21/1 a 19/2 
Alguma insegurança
pode caracterizar este
período. Uma boa solu-
ção é usar a sua habi-
tual capacidade de se
auto analisar para ten-
tar compreender o que
se passa com os seus
mecanismos mentais ao
nível do inconsciente.
Peixes: 20/2 a 20/3 
Não se pode conside-
rar que atravessa um
momento muito favo-
recido. Deve gerir
bem o seu capital e
evitar as despesas
desnecessárias. Para
o fim da semana a
tendência é para uma
ligeira melhoria.

ANEDOTAS
Dois miúdos chegam muito tarde à escola. 
A professora pergunta o motivo de tal atraso. 
Diz o primeiro: 
- Bem, eu... Eu sonhei que tinha ido à Polinésia... E a
viagem demorou muito... 
Diz o segundo: 
- E eu... Eu... Eu fui buscá-lo ao aeroporto!

CURIOSIDADE
Tribunal Internacional de Justiça
O Tribunal Internacional de Justiça é o principal órgão judi-
cial da Organização das Nações Unidas. Tem sede em Haia,
Holanda. Por isso, também é conhecido por Tribunal da Haia.
A sua sede é o Palácio da Paz.
Foi instituído pelo artigo 92º da Carta das Nações Unidas. A
sua principal função é resolver conflitos jurídicos que lhe são
apresentados pelos Estados e emitir pareceres sobre ques-
tões jurídicas apresentadas pela Assembleia-Geral das Na-
ções Unidas, pelo Conselho de Segurança das Nações Uni-
das ou por órgãos e agências especializadas acreditadas pe-
la Assembleia da ONU. Foi fundado em 1946, após a Segun-
da Guerra Mundial, em substituição
da Corte Permanente de Justiça In-
ternacional criada pela Sociedade
das Nações. O Tribunal Internacio-
nal de Justiça não deve ser confun-
dido com o Tribunal Penal Interna-
cional, que tem competência para
julgar indivíduos e não Estados.

PASSATEMPO
Descubra as 7 diferenças
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Horóscopo

Chinguanja é uma comuna do município do
Cuchi, na província do Kuando-Kubango. Fa-
zem também parte do município, as comunas

de Cutato, Muila e Cuchi. Situada a 63 quilómetros
da cidade de Menongue, capital da província do

Kuando-Kubango, a comuna do Cuchi tem 10 621
quilómetros quadrados e 63 mil habitantes. É limi-
tado a Norte pelo município de Chitembo, a Este pe-
lo município de Menongue, a Sul pelo município de
Cuvelai, e a Oeste pelo município do Cuvango.

Chinguanja



de 1 a 7 de Setembro de 2013

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Acontece

CINEPLACE BELAS SHOPPING
Programação de 30/08 a 05/09/2013
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12

SALAS
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FILMES EM PROJECÇÃO

FILME EM PROJECÇÃO

TRIP DE FAMÍLIA 

GÉNERO IDADES

14

16

16

6

12

Elysium

Red 2 - Ainda Mais Perigosos

Kick - Ass 2: Agora é a Doer

Dá & Leva

Os Smurfs 2

Depois da Terra

ACÇÃO 16

GÉNERO / IDADE

Fim-de-Semana 15Domingo, 1 de Setembro de 2013

SINOPSE
David Burke (Sudeikis) é um pequeno traficante de droga, cuja
clientela inclui pais e mães, mas não crianças: afinal de
contas, ele tem escrúpulos. Então o que pode correr mal?
Muita coisa. Por motivos óbvios tenta manter-se discreto mas
aprende que nenhuma boa acção fica impune quando tenta
ajudar alguns adolescentes e acaba por ser atacado por um
trio de punks. Ao roubarem-lhe a droga e o dinheiro, deixam-
no com uma grande dívida ao fornecedor, Brad (Ed Helms).
Para dar a volta à situação, David tem agora de tornar-se num
grande traficante e trazer uma mercadoria do México para
Brad. Com a ajuda dos vizinhos, a stripper Rose (Aniston), o
cliente Kenny (Will Poulter) e a adolescente com tatuagens e
piercings Casey (Emma Roberts), David elabora um plano
infalível: uma esposa, dois filhos falsos e uma enorme auto-
caravana. Depois, os “Millers” seguem para o sul da fronteira
para um fim-de-semana de 4 de Julho que acaba mal.
Elenco: Jennifer Aniston, Emma Roberts, Jason Sudeikis, Ed
Helms, Nick Offerman, Kathryn Hahn, Will Poulter, Thomas
Lennon, Laura-Leigh, Molly C. Quinn
Realização: Rawson Marshall Thurber

O músico Eduardo Paim é o desta-
que durante uma festa concerto,
hoje, às 12 horas, no Cine Cazen-
ga, em Luanda. Denominado
“Eduardo Paim e amigos”, o show
tem a duração de 16 horas e ac-
tuam os Irmãos Almeida, Konde,
Legalize, Melvy e a animação de Dj
Nike e Mangalha Júnior.

Luanda

Eduardo Paim 
no Cine Cazenga

O DJ Djeff Afrozila apresenta, hoje, às 9h00 no Belas
Shopping, em Luanda, o seu primeiro álbum a solo,
intitulado “A ascensão do soldado”. O disco conta
com os temas “Mwangolé”, “Otoipeni”, “Piluca”, cu-
jos videoclipes estão disponíveis na Internet. Produzi-
do por DJ Djeff Afrozila, o disco marca uma nova eta-
pa do artista depois do lançamento do CD “Malembe
Malembe”, com DJ Silyvi, tem as participações vocais
de Agre G, Nacobeta, Game Walla, Gari Sinedima e
Loony Jonhson.

Belas Shopping

Djeff Afrozila lança CD 

F AZEM ANOS ESTA SEMANA
Alexandre
Rodrigues da
Silva, mais
conhecido
por Alexan-
dre Pato ou
apenas Pato.
Nasceu em
Pato Branco
em 2 de Se-
tembro de
1989. É um
futebolista
brasileiro
que actua co-

mo avançado. Joga no Corinthians e possui as me-
dalhas olímpicas de prata e bronze. Revelou-se no
Internacional, onde jogou seis anos nas camadas
jovens e disputou vinte e sete partidas como pro-
fissional. Em 2 de Agosto de 2007, um mês antes
de completar 18 anos, foi contratado pelo Milan
numa das maiores transacções do futebol brasi-
leiro. Este ano assinou contrato com o Corint-
hians e bateu novo recorde. Foi o jogador com-
prado pelo futebol brasileiro pelo preço mais
elevado, 15 milhões de euros. 

Ruud Dil, nome de baptismo de Ruud Gullit, nasceu em
Amesterdão, em 1 de Setembro de 1962. É treinador de
futebol. Foi, nos anos 1980, um dos maiores jogadores
do mundo. Era dotado de extrema velocidade e estupen-
da força. Executava velozes dribles e desferia potentes
remates de fora da área. Com toda a sua técnica, inteli-
gência, força e impulsão, Gullit é considerado ainda hoje
um dos poucos jogadores completos na história do fute-
bol. Jogava quer como defesa, médio ou avançado, de-
monstrando sempre amor à camisola de todos os clubes
por onde passou. 

MARTINEZ

RUUD GULLIT

PATO

Javier Martínez Aginaga, nascido em Ayegui, Espa-
nha, em 2 de Setembro de 1988, é futebolista espa-
nhol e actua como central. Actualmente, joga pelo
Bayern de Munique, com quem no ano passado assi-
nou um contrato de 40 milhões de euros.
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Entretenimento

Filipe Eduardo

M
alange é uma pro-
víncia com inúme-
ros encantos turís-
ticos, grande rique-
za cultural e histó-

rica e com um património natural
único o que faz dela um destino
de cultura e lazer ímpar em Ango-
la e no mundo. 
Na província existem marcas que
reflectem os traços dos seus ha-
bitantes antes e depois do pro-
cesso de colonização até aos tem-
pos da Angola livre e indepen-
dente. Quem visita Malange tem
uma lista quase interminável de
locais históricos e turísticos.

As Quedas de Calandula estão locali-
zadas a 85 quilómetros da sede pro-
vincial, no curso do rio Lucala, o mais
importante afluente do rio Kwanza.
Com 105 metros de altura e 410 de

largura, um arco-íris a cruzar as
águas, as quedas de Calandula rece-
bem diariamente centenas de visitan-
tes, entre nacionais e estrangeiros.
Até 1975 eram conhecidas pelo nome

de Quedas do Duque de Bragança. As
Quedas de Musselege e de São Fran-
cisco Xavier, no município de Mas-
sango, têm uma beleza sem igual,
podem igualmente proporcionar
momentos de lazer e mergulho nas
suas águas cristalinas. O município
de Cambundi Catembo tem as Que-
das Bem Casados. Malange tem
mais: os Rápidos do Kwanza.  Os Rá-
pidos de Mbango ya Nzenza, locali-
zados no município de Calandula,
são postais turísticos únicos. Rico
em rios, Malange tem muito mais
para oferecer aos seus visitantes. 
Perto da cidade de Malange fica a
nascente do rio Quéssua, a Foz do
Amor e a Nascente do Amor, em
Quissol, local onde nasce o rio. 

SANTUÁRIO DO TURISMO

Malange
da nascente do rio Quéssua
à Foz do Amor

Quedas de Calandula no Lucala
o maior postal turístico da região
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Parques naturais
O Parque Nacional de Cangandala
tem 600 quilómetros quadrados e
inclui a ilha do Kwanza com locais
propícios para banhos. É o habitat
da Palanca Negra Gigante, uma
espécie de antílope só existente
em Angola. 
Um dos principais símbolos nacio-
nais, a Palanca Negra Gigante não
escapou também às agruras da
guerra e entrou em vias de extinção

devido a abates indiscriminados. O
parque foi criado em 1963. As Pe-
dras Negras de Pungo Andongo, no
município de Cacuso, constituem
um cartaz turístico. Uma lenda diz
que nas pedras estão as marcas dos
pés da rainha Njinga Mbande. 
O miradouro do Morro de Cabatu-
quila, no município do Quela, é ou-
tro espaço turístico que apresenta
um panorama de grande beleza.

Pólo de Calandula
O pólo turístico de Calandula é uma
das maiores áreas de desenvolvi-
mento turístico de Angola. Foi cria-
do por Decreto Presidencial com o
objectivo de dinamizar o turismo in-
terno. Abrangendo uma extensão de
20 quilómetros de superfície, reser-
vas fundiárias para construção de

zonas económicas, o pólo vai igual-
mente criar uma área de atracção de
investimento em infra-estruturas
turísticas.O pólo visa igualmente a
criação de unidades hoteleiras e ser-
viços administrativos, o que contri-
bui para o desenvolvimento acelera-
do do município e da província.

Rasto dos antepassados 
O nome de Malange surge de uma
das duas versões conhecidas até ho-
je. A primeira apoia a sua tese no
termo quimbundo “ku malanji”, si-
nónimo do local onde as mulheres
transformavam o bombô em fuba. A
segunda versão vem do termo “tu
mala hanji” que em português quer
dizer “ainda somos homens capazes
e tenazes”. Uma destas versões deu
origem ao nome Malange.

Malange tem raízes históricas remo-
tas. Desde a lendária feira de Kassan-
je que é conhecida pelos portugueses,
que cedo começaram a penetração
comercial e missionária, partindo de
Luanda e de Benguela Velha, hoje
Porto Amboim. A campa de Mbingue
a Mbande, o cemitério do Zé do Te-
lhado, as Furnas do Cacolo, Marco
histórico de Teka dia Kinda são locais
que marcam a história de um povo.

Artesanato e culinária
As unidades hoteleiras, restau-
rantes e bares oferecem uma va-
riedade de pratos típicos desde a
quizaca, usse, maxanana, carne
seca e fresca de caça, kihanza, jin-
guinga (feita com miudezas) sem-
pre acompanhados de funge de
bombô ou de milho. 
A marimba é um instrumento musi-
cal originário de Calandula. Outros
instrumentos musicais usados nes-
ta região são o batuque, a puita,
hungo e o quissanje. 
O centro na cidade de Malange, no
Largo 4 de Fevereiro, proporciona
aos visitantes feiras de artesanato.

Outros importantes centros podem
ser visitados nos municípios de Ma-
rimba, Quirima e Massango onde
são produzidos vários produtos tais
como cestos, sofás, bonecas, penei-
ras de junco, pilões, chapéus, pentes
de pau e outros objectos feitos de
palha, madeira, bambu e bordão.
A tchianda é uma das mais conheci-
das danças da região. De Songo vem
a dança catolo, para as cerimónias
da circuncisão. Nas regiões de Ca-
landula e Cacuso encontramos as
danças diembe, tembeleque, di-
buanga, só para óbitos, e buenze, o
estilo dos marimbeiros. 



Feijoada de gambas
INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Vinho é, genericamente, uma
bebida alcoólica produzida
por fermentação do sumo de
uva. Na União Europeia é le-
galmente definido como o
produto obtido exclusivamen-
te por fermentação parcial ou
total de uvas frescas, inteiras
ou esmagadas ou de mostos.
A composição química das uvas
permite que estas fermentem
sem lhes serem adicionados
açúcares, ácidos, enzimas ou
outros nutrientes. 
Apesar de existirem outros fru-
tos, como a maçã ou algumas
bagas que também podem ser
fermentados, os "vinhos" resul-
tantes são geralmente designa-
dos em função do fruto a partir
do qual são obtidos, de que é
exemplo o vinho de maçã, e são
genericamente conhecidos co-
mo vinhos de frutas. 
O termo vinho (ou seus equi-
valentes em outras línguas) é
definido por lei em muitos paí-
ses. A fermentação das uvas é
feita por vários tipos de leve-
duras que consomem os açú-
cares presentes na fruta, trans-
formando-os em álcool. 
Consoante o tipo de vinho po-
dem ser utilizadas grandes va-
riedades de uvas e de levedu-
ras.O vinho possui uma longa
história que remonta, pelo me-
nos, a aproximadamente seis
mil anos a.C. Pensa-se que te-
nha tido origem nos actuais
territórios da Geórgia, Turquia
ou Irão. Acredita-se que o seu
aparecimento na Europa tenha
ocorrido há aproximadamente
6.500 anos nas actuais Bulgá-
ria ou Grécia. Era muito co-
mum na Grécia e Roma anti-
gas. O vinho tem desempe-
nhado um papel importante
em várias religiões desde tem-
pos antigos. O deus grego Dio-
niso e o deus romano Baco re-
presentavam o vinho e ainda
hoje o vinho tem um papel
central em cerimónias religio-
sas cristãs e judaicas.

Vinho 
Dicas

800gr de gambas, 300gr de feijão, uma cebola média, dois dentes de alho, 
uma folha de louro, um ramo de salsa, dois tomates médios, noz-moscada q.b.,
um dl de vinho branco 1,5 dl de azeite e sal qb.

MODO DE PREPARAR
Faça um refogado com cebola,
alho, azeite, louro e tomate madu-
ro. Coza o feijão à parte mas sem
sal, para não encruar.
Depois de cozido, tempere com sal
a gosto e junte-o ao refogado. Dei-
xe apurar. Em seguida coloque as
gambas descascadas, um pouco de
vinho branco, noz-moscada e sal.
Por fim, junte um grande ramo 
de salsa.

RECE ITA

da SEMANA

Feijoada de gambas
Feijoada é a designação comum dada a pra-

tos da culinária de países lusófonos como
Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Ma-

cau. A feijoada é um  guisado de feijão com carne
de vaca e de porco e vários enchidos, a que muitas

vezes se juntam alguns legumes e é normalmen-
te acompanhada de arroz. Em algumas regiões
usa-se feijão branco e noutras  feijão vermelho.
Também se fazem feijoadas de gambas, camarão
e choco.



M
argareth do Rosário no-
tabilizou-se no panora-
ma musical nacional
participando em diver-
sos concursos com des-

taque para a “Gala à Sexta-Feira”, o ex-
tinto programa da Televisão Pública de
Angola (TPA), cuja finalidade era des-
cobrir novos valores.
Depois de vencer a edição de 1998 do
projecto “Gala à Sexta-Feira”, Guete
publicou o disco “Em nova Dimensão”.
Cinco anos depois, a cantora prepara-
se para, em Novembro, pôr à disposi-
ção dos fãs o seu novo trabalho disco-
gráfico. “Já está concluído a 50 por cen-
to”, mas a cantora não revela o título.
Tem11 faixas musicais, está a ser traba-
lhado em Angola pelo produtor Chico
Viegas, passou por Portugal e França, e
a edição e masterização é na Holanda.
A cantora, cuja carreira artística come-
çou a ser desenhada na Rua Dona Amá-
lia, no Rangel, onde nasceu em 1980,
qualificou esta sua obra como a mais
madura de todas. 
Margareth gravou o seu primeiro disco
na editora Max Music, em 2000, depois
da sua saída do grupo “Melomanias”. O
CD “Love One” foi produzido por José
Pedro Bens. Tem os temas “Tudo para
mim”, “Distraída”, “Amor sincero”,
“Por amar-te tanto”, “Kianda ku muxi-
ma”, “Doce mistério”, “Mar Azul” e teve
a participação de Dina Medina, Susana
Lubrano, Roger, Tony Tavares, o bate-
rista da banda Splash, Grace Évora e os
músicos Nhone Lima, “Dabs”, Manu
Soares e Djuta Gomes.
O segundo disco surgiu três anos de-
pois: “Amor Profundo”. Nele participa-
ram Susana Lubrano, Roger, Eunice
Vieira, Johny Fonseca, Danilo Tavares
e Toy Avelino.
No mesmo ano, Margareth do Rosário
participou na colectânea “Mulher”, um
CD que reuniu as 13 melhores  vozes fe-
mininas da altura. Editado pela Em-
presa Nacional de Discos e Publicações
(ENDIPU), o projecto teve como objec-
tivo motivar e encorajar as mulheres a
preservarem a cultura nacional como
Yola Araújo, Isidora Campos, Paula
Alexandre e Nazarina Semedo. Cinco
anos depois, em Outubro de 2008,
Margareth voltou à ribalta com o álbum
“Em nova Dimensão”. 
Margareth do Rosário considera que
ainda é difícil gravar discos em Angola.
“Esta tarefa fica facilitada quando exis-
tirem mais editoras e os empresários
apostarem mais na música”.

A nova obra discográfica a ser lançada
pela cantora em Novembro deste ano,
vai ser comercializada e autografada
em todos os municípios da capital e nas
províncias de Benguela, Huila, Malan-
ge, Namibe e Uíge.

O sonho da TV
Nascida a 14 de Maio de 1980, em
Luanda, Margareth do Rosário mate-
rializou, há sete anos, o seu maior so-
nho: ser apresentadora de televisão. O
sonho surgiu depois de ter publicado o
disco “Em nova Dimensão”. 
Começou como colaboradora e actual-
mente faz parte dos quadros da Televi-
são Pública de Angola. O programa
“Revista Musical”, até muito recente-
mente, teve o seu rosto. Momento mar-
cante no programa foi a entrevista com
o músico Eddy Tussa.
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Perfil

O disco tem grandes
novidades?
A novidade do meu novo CD é a
integração das músicas dos
nossos “kotas”, sucessos nos
anos 60 e 70, que tenho cantado
com um brilho musical diferente
como as de Lourdes Van-Duném,
Belita Palma e do Bonga.

Há algum espectáculo
programado para
este ano?
Estou a trabalhar na preparação
de um espectáculo. Antes, vou
divulgar o meu novo trabalho,
alguns vídeo clipes das musicas
promocionais que já estão a
passar nos programas de rádio
da capital.

Como vê a música
em Angola?
Está num nível diferente em
relação aos anos em que
comecei a cantar. Mas é preciso
apostar  mais.

MARGARETH DO ROSÁRIO 

Mário Cohen  à conversa com Margareth do Rosário 

Responde

Aconteceu COMIGO

De regresso  à ribalta 
Novo CD é lançado em Novembro

Carrego comigo momentos inesque-
cíveis na minha carreira. Lembro-
me, como se fosse hoje, da primeira
vez em que actuei no estrangeiro, foi
na Itália, em 2002. Tive a oportuni-
dade de dividir o palco com grandes
figuras da música angolana como
Lourdes Van-Dúnem, Elias dya Ki-
muezo, Carlos Burity e Voto Gonçal-
ves. Considero isso uma honra.

Momentos
inesquecíveis 



Caderno Fim-de-Semana

Editor 
António Cruz

Subeditores
Edna Cauxeiro
Ferraz Neto

Edição de Arte 
Albino Camana
Valter Vunge

Textos
Filipe Eduardo
Mário Cohen  
Fotos
Paulino Damião
JAimagens 
Reuters e AFP
Globo

Acontece nas

NOVELAS

GLOBO 19h00
Sangue Bom 

Giane tenta
acabar com o
casamento de
Bento com
Amora 

Media A semana de 1 a 7 de Agosto de 2013

TVC 3
DOMINGO, 05H15

TVC 4
DOMINGO, 21H10

Única testemunha de um assassínio cometido por
um traficante de droga e um polícia corrupto, Dale
Denton foge na companhia do seu próprio dealer.

Em 2029, super-computadores dominam o mundo
determinados a eliminar a raça humana. Para
destruir o futuro da humanidade enviam um
cyborg indestrutível para o passado, com a missão
de matar Sarah Connor a futura mãe do líder da
resistência humana.

Alta Pedrada

O Exterminador Implacável

Fabinho fica com medo de Giane denunciá-lo e foge sem
ouvir o que ela tem a dizer. A Toca do Saci é invadida, e
Madá acusa Amora.  Malu, Madá e Giane acusam Amora
de ser a mandante do vandalismo na Toca do Saci. Giane
avisa a Plínio que Amora só quer casar-se com Bento por
causa do dinheiro. Plínio oferece dinheiro a Amora para não
se casar com Bento. 

GLOBO 18h15
Saramandaia

Aristóbulo
transforma-se
em lobisomem
à frente de
Risoleta 

Vitória fica tensa com a presença de Zico, e Pedro é solidário
ao sofrimento da mãe. 
Marcina demonstra a sua mágoa em relação a Gibão.
Risoleta conta a Pupu e Belisário que tem uma filha. Pupu fala
sobre Adélia, e Risoleta fica intrigada. Leocádia aconselha
Vitória a encontrar-se com Zico. Zico e Vitória discutem.
Marcina usa o delegado para provocar ciúmes a Gibão. 

GLOBO 20h00
Amor à Vida

Paloma 
é internada
numa clínica
psiquiátrica 

Bruno avisa a Pilar e Félix que Paloma foi
presa. Amarilys desconfia estar grávida e troca
olhares com Eron. Eron e Rafael conseguem
que Pilar, Félix e Bruno visitem Paloma na
delegacia. César surpreende-se com a prisão
da filha e discute com Pilar. Félix comenta com
Edith que vai internar Paloma. Paloma sofre na
cadeia, mas seu pai e irmão não acreditam
nela. Amarilys confirma sua gravidez e Niko
fica radiante. Carlito fica satisfeito com o fim
do casamento de Valdirene. Lutero aconselha
César a não ser negligente com Paloma. 

GLOBO 9h30
Malhação

Sofia 
beija Ben 

Sofia desespera-se com a possibilidade de
Ben voltar para a casa da mãe. Todos veem o
vídeo com a agressão a Micaela na internet,
e Sofia tenta disfarçar a sua culpa. Sidney
ameaça Micaela para que fique em silêncio
sobre o que aconteceu. Sofia humilha Sidney,
que a enfrenta. Ben revolta-se com o vídeo
da agressão a Micaela e Paulino insinua que
o responsável foi Sidney. Flaviana aconselha
e convence Sofia a desistir da ideia do beijo
com Ben, pois pode fazer com que ele volte
aos Estados Unidos de vez. 
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O jovem Sean Anderson junta-se ao padrasto,
Hank, numa viagem para encontrar o avô desa-
parecido numa misteriosa ilha. Um lugar de estra-
nhas formas de vida, montanhas de ouro, vulcões
mortíferos e vários segredos surpreendentes.

Televisão

Viagem Ao Centro da
Terra 2: Ilha Misteriosa


	JACAD1-01.09.13-P13
	JACAD1-01.09.13-P14
	JACAD1-01.09.13-P15
	JACAD1-01.09.13-P16
	JACAD1-01.09.13-P17
	JACAD1-01.09.13-P18
	JACAD1-01.09.13-P19
	JACAD1-01.09.13-P20

