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Divirta-se 20 de Julho

ANEDOTAS
Farto de ser importunado pelos colegas na escola, o menino diz
à mãe:
- De hoje em diante isso vai acabar. Quem tentar insultar-me,
desta vez vai ver. Vou fazer o que fiz a um colega na outra
escola onde passei.
- E o que fizeste na outra escola? pergunta a mãe, preocupada.
- Andei cinco quilómetros sem olhar para trás.

CURIOSIDADE

Mar Morto
O Mar Morto é um lago de água salgada do Médio Oriente.
Tem uma superfície de cerca de 650 quilómetros quadrados,
um comprimento máximo aproximado de 50 km e a uma lar-
gura máxima de 18 km. É alimentado pelo Rio Jordão e ba-
nha a Jordânia e Israel. Em 1930, quando o Mar Morto co-
meçou a ser fiscalizado continuamente, a sua superfície era
de cerca de 1.050 quilómetros quadrados, com um compri-
mento máximo de 80 km e uma largura máxima de 18 km.
O Mar Morto tem esse nome devido à grande quantidade
de sal nele contida, dez vezes superior à dos demais ocea-
nos, donde decorre a escassez de vida nas suas águas, ha-
vendo apenas alguns tipos de arqueobactérias e algas.
Qualquer peixe que seja transportado pelo Rio Jordão mor-
re imediatamente, assim que desagua neste lago de água
salgada. A sua água é composta por vários tipos de sais, al-
guns dos quais só podem ser encontrados nesta região do
mundo. Em termos de concentração e em comparação
com a concentração média dos restantes oceanos em que
o teor de sal, por 100 ml de água, não passa de três gra-
mas, no Mar Morto essa taxa é de 30 a 35 gramas de sal
por 100 ml de água.

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças
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O
município de Ecunha, na província do Huam-
bo, que possui uma população estimada em
87.670 habitantes, distribuídos numa exten-
são territorial de 1.886 quilómetros quadra-

dos, tem um clima ameno, com tempo de Cacimbo se-

co, Verão chuvoso e uma temperatura média anual de
19,6 º C. Comporta duas comunas, Quipeio e Ecunha,
a sede municipal. Ecunha está localizado a 45 quiló-
metros do centro da cidade do Huambo e tem vindo a
beneficiar de vários empreendimentos sociais.

Ecunha

Carneiro
Período propício para a vida no lar e
para aproveitar melhor o tempo livre.
A meditação e um pouco de exercício
mental ajudam a compreender
melhor as outras pessoas.

Touro
Deve manter as relações de amizade
e sociais num nível de entendimento
aceitável. Os relacionamentos de
amizade passam por uma fase de
grande afectividade. 
É aconselhável que aproveite esta
semana para se distrair um pouco
na companhia das pessoas que
mais aprecia.

Gémeos
Dê mais atenção ao essencial e
não se perca em divagações sem
sentido nem interesse. 
Os verdadeiros amigos devem
ser os eleitos. Algum
afastamento de familiares
recomenda que reveja as suas
atitudes em matéria de
relacionamento.

Caranguejo
Os relacionamentos de ordem
social devem ter alguma
atenção.A nível familiar é
aconselhável prudência e evite
os contactos que lhe podem criar
algumas dificuldades.

Leão
Os seus relacionamentos sociais
devem caracterizar-se por algum
afastamento e pode inclusivamente
haver necessidade de isolamento.
Aproveite este período para se auto-
analisar e tente corrigir alguns
aspectos de ordem pessoal.

Virgem
Um forte desejo de se isolar das
pessoas pode criar um certo vazio
que em nada ajuda ao seu equilíbrio
emocional.Tente aproximar-se dos
verdadeiros amigos e encontra neles
apoio e compreensão. 
A família, durante toda a semana,
é uma boa opção.

Balança
Dúvidas e desconfianças podem
tornar este período um pouco
complicado. Não leve tudo pela
mesma medida e saiba separar 
o trigo do joio. Nada de juízos
precipitados.

Escorpião
Novas amizades, relacionamentos
com amigos e familiares são óptimas
terapias para o espírito.
Aproveite para sair um pouco e
divertir-se. Perto do fim-de-semana
tente não criar polémicas que lhe
podem trazer algumas dificuldades de
relacionamento.

Sagitário
A companhia dos amigos pode ser
muito útil durante a semana. 
Não se deixe desgastar por
pensamentos pouco claros.
Mantenha alguma atenção 
no que se refere aos relacionamentos
com os familiares.

Capricórnio
Tenha algum cuidado com a sua
alimentação. Manifeste vontade
de ajudar e compreender os seus
amigos e familiares. Através da
meditação e da auto-análise
encontra solução para alguns
casos que o podem perturbar. 

Aquário
Período positivo na área profissional.
As capacidades estão
potencializadas e as possibilidades
de criar algo de novo são muito
fortes. Se souber aproveitar este
aspecto durante este período o
retorno das suas opções é quase
imediato.

Peixes
Ambiente social favorecido. Não
deve perder uma única oportunidade
para se divertir. Mas seja cuidadoso
com os amigos escolhidos. Modere
os impulsos e mantenha os pés bem
assentes no chão.

Horóscopo
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PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Acontece

CINEPLACE BELAS SHOPPING
Programação de  18 a 24/07/2014
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Transformers: Era da Extinção

Escrava do Amor

Bairro 13 

Agentes Universitários

A Culpa é das Estrelas

Maléfica
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Tito Paris actua hoje a partir das 12h 00,
no espaço Risort Bantu, Luanda, num es-
pectáculo em que canta alguns dos mais
recentes temas do seu repertório.

Danny Lebern Glover, nasci-
do em 22 de Julho de 1946
em S. Francisco, tornou-se
conhecido pelas interpreta-
ções em filmes de acção co-
mo o "Predador 2" e a série
"Máquina Mortífera".

SINOPSE
Após conseguirem terminar a escola secundária (por duas
vezes...), grandes mudanças estão a caminho nas vidas dos
polícias Schmidt e Jenko, quando iniciam uma missão - à

paisana! - numa Universidade. Mas quando Jenko conhece a
alma gémea na equipa de futebol, e Schmidt se infiltra no grupo

de arte boémia, a parceria parece estar em risco. Já não é
apenas uma questão de desvendar o caso, têm igualmente de
descobrir se conseguem ter uma relação de adultos. Se estes

dois adolescentes excessivamente grandes conseguirem
transformar-se de

caloiros em homens a
Universidade pode

mesmo ser a melhor
coisa que já lhes

aconteceu!
Elenco: Jonah Hill,

Channing Tatum, Peter
Stormare, Wyatt

Russell, Amber Stevens,
Jillian Bell, Ice Cube,
The Lucas Brothers,

Nick Offerman, Jimmy
Tatro.

Mireille Mathieu, nascida em
22 de Julho de 1946,  em Avi-
nhã, é uma cantora francesa
com carreira nacional e inter-
nacional iniciada há mais de
quarenta anos. Foi condecora-
da com a Legião de Honra.

MIREILLE
MATHIEU

12h

Tito Paris 
em Luanda

DANNY GLOVER

Puto Português actua hoje, a partir das 12h00, no espaço Canto Catete, Luanda, num
espectáculo em que vai interpretar alguns dos mais recentes temas do seu repertório.
O músico de semba lançou em 2008 o seu primeiro disco com Nacobeta, denominado
“A Dupla”, e em Dezembro de 2010 gravou o primeiro álbum a solo, intitulado
Geração do Semba.

Selena Marie Gomez, nascida em 22 de Ju-

lho, em Dallas, Texas, é actriz, cantora,

compositora, dançarina, estilista e filantro-

pa. Como actriz, é mais conhecida pela sua

personagem de Alex Russo, da série vence-

dora do Prémio Emmy, "Os Feiticeiros de

Waverly Place" exibida pelo Disney Chan-

nel. Participou também nos filmes "Um Ou-

tro Conto da Nova Cinderela", "Programa

de Protecção Para Princesas", "Os Feiticei-

ros de Waverly Place: O Filme", "Ramona e

Beezus"," Monte Carlo" e, mais recentemen-

te, "Spring Breakers".

Selena também gravou algumas músicas

para a Walt Disney Records, como "Cruella

de Vil", "Fly to Your Heart", "Send It On".

SELENA GOMEZ

Puto Português 
Canto do Catete

S.04 Drama 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

AGENTES UNIVERSITÁRIOS

Risort Bantu
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Comportamento

O
grande domínio de aplica-
tivos digitais por crianças
é hoje uma realidade. A
destreza com que mane-
jam os aparelhos, mesmo

sem ter passado por uma escola de
formação especializada, é de deixar
boquiaberta qualquer pessoa. Ver
uma criança a brincar com um tele-
móvel tornou-se algo normal. Gera-
ção Ipad é como são tratadas nal-
guns círculos. Com isso crescem,
também, os riscos de segurança que
muitos pais ignoram, entre os quais
os perigos de aproximação com pes-
soas estranhas e de acesso a conteú-
dos impróprios para a sua idade.

Textos: Kílssia Ferreira  

Perigos da Internet para as crianças

EDUCAÇÃO

ESPECIALISTAS ALERTAM PARA A NECESSIDADE DE OS PAIS ORIENTAREM OS FILHOS
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Para maior segurança das crianças no
uso da Internet, José Luís Fula acon-
selha a utilização de softwares de se-
gurança em todos os dispositivos
existentes ao dispor dos filhos. Per-
mitem controlar a navegação no
smartphone e no tablet e verificar o

histórico dos navegadores. O enge-
nheiro disse que com o histórico dos
navegadores é possivel os pais aces-
sarem as conversas, monitorizar as
mensagens instantâneas e bloquear o
número de telefone, endereço de e-
mail ou qualquer outro dado pessoal. 

O que tem acontecido, acrescentou José Luís Fu-
la, é que muitos pais sabem e conhecem bem so-
bre o uso do computador e da Internet. Mas, em

função das longas jornadas de trabalho, não
conseguem acompanhar o que os seus filhos
vêem na Internet. Para agradarem aos filhos e

pensando na educação e conhecimento deles,
brindam-nos, de presente, com um computador
ou notebook com acesso à Internet.

Longas jornadas de trabalho

ESPECIALISTA EM TECNOLOGIAS DE COMPUTAÇÃO, JOSÉ LUÍS FULA

Softwares de segurança 

Mariana Fernandes acessa a Internet
todos os dias. Gosta de frequentar a
sala de bate-papo e troca mensagens
durante duas horas com conhecidos
e amigos de escola. Disse que quan-
do nota que a conversa está a levar
um rumo diferente, prefere ignorar.
Para Mariana, a Internet serve de dis-
tracção e dá-lhe a possibilidade de se
comunicar com o mundo. 
Carlos Martins é pai do pequeno Ne-
linho, de cinco anos. Comprou um
Ipad para casa, que serve de distrac-
ção para pequeno Nelinho, que “dia-
riamente passa muitas horas diante

do aparelho sem a nossa presença".
Carlos diz que o filho “é já um craque
a navegar na Internet. Consegue bai-
xar vários jogos sozinho”. Nelinho é
orientado pelo seu irmão mais velho
e quanto aos conteúdos de jogos que
o filho baixa através da Internet, Car-
los Martins disse que desconhece.
Maria da Gama contou à nossa repor-
tagem que autorizou as filhas de dez
e 12 anos a criarem uma página no
facebook. “Fiz isso para impedir que
elas o fizessem às escondidas. Se ho-
je nós proibirmos em casa, eles vão
fazê-lo na rua.”

Da diversão aos perigos

O especialista em tecnologias de
computação, José Luís Fula, disse
que a melhor saída era a proibição
do acesso aos meios informáticos
por parte das crianças. Mas, com o
“desenvolvimento das tecnologias
hoje o serviço de Internet pode ser
encontrado em todo o lado, a solu-
ção que resta é os pais orientarem os
filhos neste sentido". 
O engenheiro informático realçou
que, sendo a Internet um sistema
global de redes de computadores in-
terligados utilizados para servir mi-
lhares de milhões de usuários no
mundo inteiro, “as pessoas respon-
sáveis pelos petizes devem fazer um
acompanhamento directo para pre-
venir sobre os perigos da Internet.
Devem educá-los a não conversar ou
marcar encontros com estranhos”.

“É preciso
que os pais
orientem
os filhos"



quitande

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Cordilheiras
Uma cordilheira é um conjunto de
serras dispostas paralelamente ge-
ralmente resultado do encontro de
duas placas tectónicas. As mais fa-
mosas do mundo são as do Hima-
laia, Ásia, dos Andes, América do
Sul, as Rochosas, na América do
Norte, e dos Alpes, Europa.
A do Himalaia é a mais alta cadeia
montanhosa do mundo. Abrange a
Índia, China, Butão, Nepal e Pa-
quistão.
Além disso, inclui montanha mais
alta do planeta, o Monte Everest. O
nome Himalaia, que vem do sâns-
crito, a língua sagrada da Índia, sig-
nifica "morada da neve".
Os Himalaias espalham-se, de oes-
te para leste, do vale do rio Indo ao
vale do  Bramaputra, formando um
arco de cerca de 2.500 quilómetros
de extensão e com uma largura de
400 quilómetros no oeste, na região
da Caxemira-Tibete, a 150 quiló-
metros no leste, na região do Tibe-
te-Arunachal Pradesh.
A cordilheira dos Andes, com apro-
ximadamente oito mil quilómetros
de extensão, é formada por um sis-
tema contínuo de montanhas ao
longo da costa ocidental da América
do Sul. A sua formação geológica
data do período Terciário. É a maior
cadeia de montanhas do mundo em
comprimento e nas partes mais lar-
gas chega a 160 quilómetros do ex-
tremo leste ao oeste. A sua altitude
média é de cerca de quatro mil me-
tros e o ponto mais alto é o monte
Aconcágua, com 6.962 metros.
A cordilheira dos Andes estende-se
da Venezuela à Patagónia, atraves-
sando todo o continente sul-ameri-
cano, caracterizando a paisagem do
Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equa-
dor e Colômbia, também conhecidos
como Países Andinos. 
A cordilheira surgiu devido a um
choque entre duas placas tectóni-
cas: há milhões de anos, a placa de
Nazca moveu-se em direcção à pla-
ca sul-americana, dando origem às
elevadas montanhas que hoje for-
mam a cordilheira dos Andes. 
Nos territórios da Colômbia e da
Venezuela a cordilheira ramifica-se
e prolonga-se até quase chegar ao
mar do Caribe. Na sua parte meri-
dional serve de longa fronteira na-
tural entre Chile e Argentina. Na zo-
na central, os Andes alargam-se e
dão lugar a um planalto elevado co-
nhecido como Altiplano, partilhado
pelo Peru, Bolívia e Chile. 
A cordilheira volta a estreitar-se no
norte do Peru, alarga-se outra vez
na Colômbia para se estreitar e divi-
dir à entrada da Venezuela.

Dicas

1 Kg de feijão manteiga;

Óleo de palma;

Sal;

Água;

Ponha de véspera o feijão de molho.
Depois descasque-o. Coza com água
suficiente até ficar homogéneo. Tem-
pere com sal. Ponha o óleo de palma.
Reduza o lume. Deixe apurar e rectifi-
que o sal. Acompanhe com peixe frito e
farinha musseque.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Feijão
O

feijão tem ferro, cálcio, vita-
minas, principalmente do
complexo B, carbonatos e fi-
bras. É a base de várias so-
pas, das vulgarmente cha-

madas feijoadas e utilizado como
acompanhamento. No caso do feijão-
frade é frequentemente servido com
cebola e salsa picadas a acompanhar
peixe frito ou atum.



A
dmiro Pedro Marques é dos jo-
vens empreendedores da nova
vaga que dá nas vistas na Foz
da Barra do Bengo, em Cacua-
co. O jovem, destemido, abraça

hoje o ramo da hotelaria, por ser dos su-
portes do turismo e peça importante para
arrecadação de receitas.
Com uma unidade hoteleira de referên-
cia, de três pisos, construída na zona pri-
vilegiada onde o rio Bengo “casa-se”
com o Atlântico em Cacuaco, Admiro,
como é conhecido,  faz do dia-a-dia cam-
po de batalha para um futuro melhor pa-
ra a sociedade e para os cerca de trinta
jovens que emprega.
Admiro Pedro Marques é um “self made
man”, homem feito pelo trabalho, que de
infância difícil no Negage, província do
Uíge, onde nasceu em Maio de 1973,  teve
uma adolescência de luta em Luanda que
o moldou para a posição de relevo e posse
de bens. Além do hotel, investiu na cria-
ção de uma loja de derivados de petróleo,
que pensa expandir para a província do
Uíge, o seu berço.

Luanda, o começo
de uma ascensão
“Em 1989, vim para Luanda. Fui acolhido
por um tio, no bairro Rocha Pinto, mas
passei algumas vicissitudes. O clima de
Luanda é diferente do de Negage. Com is-
to, tive  alguns problemas de saúde”,
adianta, acrescentando que por causa das
mazelas era hostilizado por uma tia. O
adolescente, fragilizado, parte para a casa
de outro tio, no bairro Golfe, onde começa
a vender água de um tanque a cinquenta
kwanzas o balde, devido a carência do
precioso líquido no bairro.
Com ganhos semanais na ordem dos qui-
nhentos kwanzas, acumulava-os para
possíveis eventualidades. No Golfe, co-
nhece o Lauro, um vendedor de cigarros
da baixa de Luanda, no largo da Portugá-
lia. “Aliei-me a ele. Comprávamos maços
no mercado dos Congolenses e vendía-
mos nas imediações do restaurante bar
Biker, em 1991. Eu era um vendedor de
rua, um zungueiro”, disse.

A difícil
ascensão 
de um
batalhador
nato
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Perfil

Que leitura faz da hotelaria
em Cacuaco?
Dá alguma coisa, principalmente
aos fins-de-semana pela avalanche
de turistas que aportam à vila. Os
serviços também são bons. A
hotelaria está a crescer neste
espaço. Acho que deve existir
competição entre nós para
melhorarmos cada vez mais os
nossos serviços.

Que considerações adianta
sobre o binómio juventude-
empreendedorismo?
Em tudo na vida é necessário força
de vontade. Sei que alguns não têm
crença e, por vezes, vontade de
trabalhar. Para os que gostam do
trabalho, adianto algumas regras,
força de vontade, ser recto com as
coisas, com as pessoas e ter auto
disciplina. Aldrabices não valem,
porque são o equivalente a um
passo em frente e três para a
retaguarda.

ADMIRO

Guimarães Silva à conversa com Admiro Marques

RESPONDE

Em 1994, já a viver em
Cacuaco, no bairro da Boa
Esperança, tive a minha
primeira filha. Sem posses,
enviei a mulher, de parto fresco,
aos pais no Bairro Popular, para
suportá-la em termos
alimentares. No momento,
pensei que me tinha safo.
Passados dois dias, a mulher
regressa com um recado do
meu sogro, que dizia: “um casal
não pode viver separado.
Mesmo sem alimentos, se o
homem comer areia, a mulher
também deve comer”. Aprendi
a lição e nunca esqueço.
Naquele período de penúria
cheguei a apanhar tomate do
lixo e comer com sal, para
saciar a fome. 

Aconteceu COMIGO

Dos cigarros, Admiro passa à venda de
medicamentos, no mercado Roque San-
teiro, no Sambizanga. “Na altura, eu ven-
dia o xarope bromexina. Comprava cai-
xas e vendia-as  no mercado. Mas também
fazia de vendedor ambulante, onde o ne-
gócio rendia mais”.
Admiro  teve  contrariedades neste servi-
ço. Relata que no trajecto Kwanzas-mer-
cado do “Tunga Ngó”, no Rangel, e Ca-
zenga, por vezes era assaltado por me-
liantes. Contudo, a vontade de vencer
mantinha-se firme e “sempre tive por
princípio economizar algo”, adianta.

A Praça dos Correios, no Golfe, foi outro
ponto de passagem. “O mercado estava
em crescimento no início do anos 90 do
século passado. Instalámo-nos e explora-
mos o negócio de venda de peças de car-
ro. Era um negócio pouco lucrativo, com
muito poucos fornecedores. Especializei-
me na venda de pneus. Tive contratem-
pos com fiscais que me retiveram o negó-
cio, por ser um produto raro e muito pro-
curado”, revela a fonte. “Fiquei parado
dois meses”, sublinha.
Neste período, segundo Admiro, consegue
resgatar duzentos dólares que tinha sob a
guarda de uma tia. Com o valor, regressa
ao mercado dos Correios e começa com o
negócio de venda de velas de carro. O ne-
gócio teve saída e deu-lhe fôlego.
“Na altura, as velas estavam difíceis e as
casas especializadas vendiam a preços
proibitivos. Consegui uma caixa com dez
velas a 300 kwanzas e vendi a dois mil e
quinhentos, um bom dinheiro na altura,
porque era um produto raro e bastante
procurado”, disse. Admiro não revelou a
fonte aos colegas de profissão, na base de
que o segredo era a alma do negócio.
Do mercado dos Correios, passa a vende-
dor de lubrificantes, óleo de travões, ain-
da no mercado do Golfe. Com os lucros,
frequenta uma escola de condução, com-
pra uma viatura Hiace, para serviços de
táxi, que deram rendimentos para, de for-
ma faseada, comprar mais quatro viaturas
do mesmo tipo.
“Um amigo meu, o Nascimento, aconse-
lhou-me a largar os Hiaces, porque os
motoristas não eram fiéis e passei  para o
negócio de transporte de carga, com um
camião cisterna volvo FL 7. Voltei ao ne-
gócio da venda de água, desta com van-
tagens acrescidas.” Dos rendimentos, te-
ve a felicidade de comprar três camiões
basculantes e uma cisterna, que aluga à
empresa que construiu hospitais munici-
pais um pouco por Luanda. “Mesmo as-
sim não abdiquei dos negócios dos lubri-
ficantes”, confessa.

Hotelaria, o outro passo
Um passeio pela foz do rio Bengo desper-
tou-o a ideia de construir uma casa na zo-
na ribeirinha. Adquiriu o direito sobre um
terreno e colheu conselhos de amigos que
o elucidaram sobre a importância e pers-
pectivas da zona turística local.
“Aconselharam-me a fazer uma residen-
cial, mas considerava-me sem dinheiro
para a empreitada. Insistiram comigo e
disseram que em tudo na vida o importan-
te era o começo. Um deles fez inclusive o
projecto a custo zero”, revela Admiro. 
“Um cidadão chinês, o mister Wí, fez-me
um orçamento que considerei astronómi-
co. Entretanto, estabelecemos uma parce-
ria por interesses, com um período de
amortização por minha parte, findo o qual
o empreendimento hoteleiro seria meu.
Aceitei”, elucida o entrevistado.
Com  trinta e quatro suites, estacionamen-
to, restaurante e piscina, o empreendimen-
to hoteleiro de Admiro tem trinta jovens,

DA VENDA DE ÁGUA À HOTELARIA

entre os que prestam serviço. “Eu tenho
40 anos. Trabalhar com a juventude é um
prazer e uma obrigação, porque assim es-
tamos a criar postos de trabalho para eles.
Aliás é das orientações do Executivo an-
golano, portanto tem que ser aposta do
empresariado nacional.”
A aposta na formação dos jovens é dos pró-
ximos passos. “Já contactei uma escola de
hotelaria, com professores do antigo Hotel
Alameda Escola, para uma formação aos
nossos jovens. Estamos disponíveis nesta
vertente, porque quanto mais capacitados,
melhores serviços para os nossos clientes”,
frisou o jovem empreendedor.
Admiro teve, depois de erguer a estrutu-
ra, financiamento de um banco privado
angolano para o apetrechamento.  



Caderno Fim-de-Semana

Editor 
António Cruz

Subeditores
Edna Cauxeiro
Ferraz Neto

Edição de Arte 
Albino Camana
Valter Vunge

Textos
Kilssia Ferreira 
Guimarães Silva
Fotos
Dombele Bernardo
JAimagens, Reuters,
AFP, 
Globo

Acontece nas NOVELAS 
MEU PEDACINHO DE CHÃO
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GLOBO 20h15

Gina e Ferdinando oficializam noivado

Pituca e Serelepe decidem ir ao orfanato das
Antas com a intenção de descobrir o paradeiro
do suposto filho de Epaminondas. Padre Santo
tenta convencer Catarina de que Epa não é o
pai do filho de Matilde. Coronel Epaminondas
manda Izidoro ir atrás de Pituca e Serelepe
pelos arredores da fazenda.

Karina faz exame 
Bianca consegue despistar
Gael e avisa a Duca que
não consegue ir vê-lo. Sol
incentiva Jeff a estudar
dança na Ribalta. Karina
pede a Duca para a
ajudar a treinar. Sol
descobre que precisa de
pagar mensalidades na
escola de artes. Karina
declara-se a Cobra
pensando ser Duca.
Cobra insiste em ficar com
Karina, mas Duca chega.
Duca sente ciúmes de
Bianca com a turma da
Ribalta. Bete e Bianca
tentam descobrir quem é
a paixão de Karina. 
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TPA1

A história é centrada na vida de Glória, uma mulher de idade, de espírito livre,
e as realidades do seu relacionamento atribulado com um ex-oficial da Mari-
nha a quem ela atendia em vários clubes.

Televisão

“TPA-Repórter" é um programa semanal de grande in-
formação, privilegiando o jornalismo investigativo, de-
dicado à abordagem de matérias importantes que, devi-
do à sua complexidade, não podem ser detalhadas nos
telejornais, como grandes reportagens sobre factos in-
sólitos e viagens a locais de elevado interesse histórico,
cultural e científico. O programa faz o telespectador

mergulhar na magia das artes, dos festivais e dos gran-
des acontecimentos que marcam o nosso quotidiano,
assim como das galas e do mundo. Incessante procura
de respostas para os mais intrigantes fenómenos que
ocorrem no País e no Mundo, o “TPA-Repórter" é uma
janela para que os telespectadores tenham um domí-
nio exacto da realidade, com recurso a especialistas

capazes de conferir às matérias abordadas o necessá-
rio suporte técnico-científico.
O programa permite ainda ao telespectador apreciar
o mundo do Jet-Set angolano, o aspecto cultural, polí-
tico, económico, literário e social. No TPA Repórter
pode-se ver, também, investigações de fenómenos
naturais e científicos.

A visão do jornalismo investigativo 
O MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 23H30

TVC1
DOMINGO, 14H45

TVC2
DOMINGO, 20H25

O novo administrador de um instituto psiquiátrico confronta-se com insólitos
acontecimentos, até a sua própria sanidade mental ficar em risco.

Alta Ansiedade

Esta é a história do jovem e relutante hobbit, Bilbo Baggins, que começa
uma viagem inesperada com 13 anões, pelo coração da Montanha Solitária.
Bilbo conhece a criatura que vai mudar a sua vida para sempre: Gollum.

O Hobbit: Uma Viagem Inesperada

Glória

GLOBO 18h15MALHAÇÃO

Janaína 
está grávida
Manuela vê a foto de
Megan e Davi na Internet.
Davi e Manuela
reconciliam-se. Jonas escala
Davi para ir a um seminário
na Califórnia e apresentar
Júnior aos accionistas.
Jonas comenta com Brian
que lança um projecto na
inauguração do Regenera.
Janaína revela que está
grávida. Janaína convida
Manuela para ser a
madrinha do seu filho.
Manuela não aceita a
gravidez de Janaína.
Pamela decide enviar
Megan à Califórnia com
Davi. 

GLOBO 21h00GERAÇÃO BRASIL

PODER PARALELO RECORD 20h15

Bruno manda Neide matar Tony 
Neide fica em pânico com o plano de Bruno.
Fernanda liga a Lígia para saber notícias de
Tony e Lígia diz-lhe que o estado dele ainda é
muito grave. Téo insiste para que Gigi conte a
verdade sobre o assassinato de Jorge, mas ela
hesita, uma vez que está indecisa se denuncia
Caló para salvar o irmão. 
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