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Divirta-se 28 de Setembro

ANEDOTAS

Crânio

O professor pergunta ao aluno: 
- Em quantas partes se divide o
crânio? 
- Depende da pancada,
professora. 

CURIOSIDADE

Henry Ford
Henry Ford foi um empreende-
dor norte-americano, fundador
da Ford Motor Company, autor
dos livros “Minha filosofia de in-
dústria” e “Minha vida e minha
obra”, e o primeiro empresário
a aplicar a montagem em série
de forma a produzir em massa
automóveis em menos tempo e
a um menor custo. A introdu-
ção do seu modelo Ford T revolucionou os transportes e a in-
dústria dos Estados Unidos da América. Ford foi um inventor
prolífico e registou 161 patentes nos Estados Unidos. A ele é
atribuído o “fordismo”, isto é, a produção em grande quanti-
dade de automóveis a baixo custo por meio da utilização do
artifício conhecido como “linha de montagem”, o qual tinha
condições de fabricar um carro a cada 98 minutos, além dos
altos salários oferecidos aos seus operários.

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças
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O
município de Catchiungo está cada vez
mais atractivo com as obras de restauro
que tem vindo a conhecer nos últimos tem-
pos. O desenvolvimento registado é notó-

rio à primeira vista, até para quem visita aquele re-
canto da província do Huambo pela primeira vez.
Catchiungo está localizado a 62 quilómetros a Les-
te da cidade capital do Huambo. Tem mais de 60

mil habitantes cuja actividade se resume a agricul-
tura, a criação de animais e a pesca artesanal nos
rios Cuvango, Có, Cutato e Uvalondo. O município
é constituído pelas comunas de Catchiungo,
Chiumbo e Chinhama e faz fronteiras, a Norte,
com o município do Bailundo, a Este, com os de
Chinguar e Chitembo, a Sul, com o de Kuvango, e a
Oeste, com o município de Tchicala Tcholoanga.

Catchiungo

Carneiro
As relações com a família mais
próxima devem ser uma opção
que lhe traz paz e equilíbrio. Se
estiver em férias, aproveite
estes dias para descansar e
observar a evolução da
situação social. Alimente-se
com as cautelas necessárias
para evitar excesso de peso.
Touro
Mantenha uma atenção muito
especial ao aspecto financeiro,
evite as despesas supérfluas. No
entanto, a partir do meio da
semana, pode verificar-se uma
entrada de dinheiro que, não
sendo de todo inesperada para
si, constitui uma preciosa ajuda.
Gémeos
As relações amorosas, para os
nativos deste signo, não podiam
ser mais agradáveis. Conhecem
pessoas do sexo oposto que os
fazem sonhar acordados. No
entanto, recomenda-se que se
controlem um pouco, que
tenham os pés bem assentes na
terra e não façam sofrer quem
está com boas intenções.
Caranguejo
Semana prometedora na área
profissional. Os
relacionamentos, quer com
colegas, quer com superiores,
são caracterizados por bons
momentos e com retornos
apreciáveis. O ambiente

laboral recomenda que não
tenha tentações de mudanças
no escuro.
Leão
Os relacionamentos com
amigos, familiares e encontros
ocasionais são gratificantes e
rejuvenescedores. No entanto,
tenha presente que os excessos
devem ser evitados. Nos
alimentos evite as comidas
condimentadas e o sal deve ser
consumido com muito cuidado.
Virgem
Este período não deve constituir,
na área financeira, motivo para
grandes preocupações. A
estabilidade e a tranquilidade
devem manter-se durante estes
dias. Aconselhável, se possível,
efectuar algumas economias
como suporte para períodos,
eventualmente, menos bons.
Balança
A forma agradável de se
relacionar com todas as pessoas
torna esta semana muito
positiva. Se estiver em férias
divirta-se, passeie, leia,
desenvolva os seus
conhecimentos e tem sempre
quem aprecie a sua companhia.
Controle o seu excessivo apetite.
Escorpião
Os relacionamentos com
amigos e familiares são
difíceis e esta semana é
complicada. Se estiver em
férias, proceda a uma auto-

análise e tente corrigir alguns
erros de carácter. Aproxime-se dos
familiares mais próximos e tente
harmonizar as suas relações. 
Sagitário
Semana muito produtiva para
os nativos deste signo. O
trabalho é de qualidade e os
reconhecimentos são quase
imediatos. Pode verificar-se um
aumento salarial que lhe resolve
alguns problemas imediatos. 
Capricórnio
As suas finanças encontram
grande estabilidade durante
toda a semana. Embora se
atravesse um período de crise,
a mesma não se faz sentir no
seu dia-a-dia. Se o desejar,
este é um bom momento para
iniciar pequenos
investimentos financeiros.
Aquário
Semana marcada por muito
trabalho e grande
responsabilidade. A sua
criatividade encontra-se em alta
e os benefícios da mesma são
imediatos. Se estiver em férias
aproveite bem os dias, quer
para descansar, quer para se
divertir com moderação.
Peixes
O dinheiro, durante esta
semana, não é motivo para
grandes preocupações. 
Pode, se o entender, iniciar
uma pequena economia, tendo
em conta que o dia de amanhã
pode não ser tão bom quanto
o desejado.

Horóscopo
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Lioth Cassoma, Simão Manuel “Bambila” e Ousmane Laureano “Elyon” actuam hoje, às
13h00, no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva, em Luanda, na comemoração do 14º
aniversário da igreja Ministério de Fé e Libertação (MFL). O espectáculo tem a duração de se-
te horas e inclui jograis, exibição de peças de teatro, dança e música com crianças do referido
ministério e os pais.

Cidadela Desportiva

Marcos Magano Frota, nascido em
Guaxupé, a 29 de Setembro de
1956, é um actor brasileiro, que ac-
tuou na telenovela “América”, de
Glória Perez, como Jatobá, um defi-
ciente visual que enfrentava as difi-
culdades do quotidiano. Um dos
seus papéis de maior sucesso na te-
levisão foi Tonho da Lua, em “Mulhe-
res de Areia”.

SINOPSE
“Maze Runner-Correr ou Morrer”, emocionante filme de acção
baseado no livro homónimo do norte-americano James
Dashner, que estreia em Setembro, decorre num cenário pós
apocalíptico, no qual um grupo de rapazes descobre que está
preso num labirinto misterioso. Juntos, os jovens têm de
descobrir como escapar, resolver o enigma e revelar o
arrepiante segredo sobre quem os colocou ali e por que
razão. Trata-se de um filme de cortar a respiração recheado
de suspense do primeiro ao último minuto.
Elenco: Dylan O´Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter, Thomas
Brodie-Sangster, Patricia Clarkson, Ki Hong Lee, Aml Ameen,
Blake Cooper, Chris Sheffield
Direcção: Wes Ball

Kevin Wayne Durant, conheci-
do simplesmente como Kevin
Durant, nascido em Washing-
ton, a 29 de Setembro de
1988, é um jogador profissio-
nal de basquetebol norte-ame-
ricano que actualmente joga
pela equipa do Oklahoma City
Thunder, da NBA.

KEVIN DURANT

Lioth Cassoma
e Bambila

em concerto
gospel

MARCOS FROTA

Jorge Neto canta hoje, às 14h00,
no complexo turístico Canto do
Catete, no município de Icolo e
Bengo, Luanda. O artista cabo-

verdiano, que reparte o palco com
o angolano Euclides da Loma, vai

interpretar 14 temas do seu
repertório e da banda Livity, da

qual fez parte, enquanto da Lomba
interpreta dez temas. Os músicos

vão ter o acompanhamento
instrumental da banda Voga,

liderada por Flay, que também é o
vocalista principal.

Cristian Gabriel
Rodríguez Barotti,
nascido em Juan
Lacaze, a 30 de

Setembro de 1985,
mais conhecido
como Cebolla, é
um futebolista

uruguaio que ac-
tua como médio,
na  equipa espa-
nhola do Atlético

de Madrid.

CRISTIAN 
RODRÍGUEZ 

Jorge Neto
e Euclides da Lomba
no Canto do Catete
Icolo e Bengo

S.03 acção 16

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

MAZE RUNNER - CORRER OU MORRER
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Comportamento

Textos: Neusa de Menezes

CONSUMO DE TABACO E BEBIDA ALCOÓLICA NA ADOLESCÊNCIA

Um mal
que nasce de um capricho

Encarregados de educação são chamados
a estar mais próximo dos filhos 

N
o início é tudo uma onda,
seguir a moda, acompa-
nhar um amigo que fu-
ma. E com pouca dispo-
nibilidade de informa-

ção, o jovem, quando menos es-
pera, dá por si já envolvido no ví-
cio. Um caminho de difícil retorno.
Dizem os médicos e especialistas
que costuma ser uma rua de senti-
do único. Mas para os adolescen-
tes, fumar só se torna vício quan-
do não há controlo. Só que com o
tabaco nunca há controlo. O corpo
cria dependência tornando, na
maioria dos casos, muito difícil
afastar o hábito.

Geralmente, a onda começa à
sexta-feira. Muitos jovens matam o
último tempo de aulas para ficar
em quiosques ou no portão da es-
cola. Consomem a famosa caipiri-
nha de múcua e apreciam o fumo
do cigarro. Este, pelo menos, foi o
cenário encontrado pela nossa

equipa de reportagem no largo de-
fronte a escola Nzinga Mbande, no
distrito da Maianga, em Luanda.

Pinto João (nome fictício) é es-
tudante. Tem apenas 14 anos,
não se inibiu com a nossa pre-
sença e aceitou o convite para a
conversa, ao contrário de outros
jovens que, ante a nossa aproxi-
mação, esconderam os copos e
os cigarros. João disse que os
pais não têm conhecimento das
suas práticas. Mas “uma vez, a mi-
nha mãe encontrou uma garrafa de
amarula na minha pasta. Disse-lhe
que era do meu colega. Sei que não
a convenci, porque logo de seguida
ela meteu-se a  chorar.”

Pela idade que tem, Pinto João
reconhece que não deveria fumar
ainda. “Mas o prazer que sinto pe-
lo cigarro é tão grande que não
consigo parar por um dia. Quando
fumo, sinto-me relaxado, alegre e
calmo. Mas se ficar um dia sem ci-
garro, enervo-me com facilidade
e fico inquieto”. 



Fim-de-Semana 33Domingo, 28 de Setembro de 2014

O subdirector pedagógico da es-
cola Nzinga Mbande disse que os
pais deveriam estar mais presen-
tes. Eles e os profissionais de edu-
cação devem fazer um acompa-
nhamento mais rígido e frequen-
te. “Uma vez por semana, o encar-
regado de educação deveria  apa-
recer na escola do filho e saber co-
mo está o comportamento do estu-
dante”, realçou, acrescentando
ser, também, importante revisar
os cadernos dos filhos quando
chegam à casa, dar uma vistoria
na sua pasta para saber o que le-
vam para a escola, pois, muitas
vezes, o adolescente sai de casa
vestido com uma roupa e quando
chega à rua coloca outra.

Segundo Messias Caetano, os pais
têm que disciplinar os filhos e ter
mais controlo sobre eles, porque o
papel da escola é auxiliar na educa-
ção que os adolescentes trazem de
casa. “Infelizmente, temos observa-
do casos de encarregados de educa-
ção que só vão a escola do filho duas
vezes por ano: quando fazem as ma-
trículas dos filhos e na altura do re-
sultado final para saber da nota obti-
da pelos mesmos”, disse.

Messias Caetano disse ainda que
já se deparou várias vezes com es-
tudantes a drogarem-se nas aulas
e durante os intervalos. “Mas des-
de que começamos a trabalhar
com a brigada escolar, os estudan-
tes viram-se apertados e começa-
ram a fugir do meio escolar para fi-
carem nos arredores, pois sabem
que fora da escola não estão sob o
nosso alcance”, realçou.

Messias Caetano frisou que,
além do tabaco, a bebida também
tem sido diversão de muitos estu-
dantes. Revelou a história de seis

estudantes com idades compreen-
didas entre os 12 e 15 anos, que
há duas semanas apareceram na
escola embriagadas e a fumarem.

“As estudantes fazem contribui-
ções durante a semana e, na sexta-
feira, juntam os valores para con-
viverem”, disse o director acres-
centando que, muitas vezes, por
volta das 10 horas, as salas ficam
vazias, pois os estudantes diri-
gem-se para o bairro da Vila Alice
numa casa onde é comercializada
a caipirinha de múcua.

Devido a esse tipo de comporta-
mentos, “temos realizado várias pa-
lestras na escola, em parceria com
várias instituições vocacionadas pa-
ra a luta contra o tabagismo e alcoo-
lismo, com documentários para
mostrar aos estudantes que as dro-
gas só destroem o ser humano. Mas
a impressão que dá é que nem meia
dúzia guarda os conselhos”, disse.

“A escola tem sentido o abando-
no dos encarregados de educação
quando são chamados para lhes
mostrarem o rendimento dos filhos
durante o semestre. O recado que
os filhos transmitem ao professor é
de que há falta de tempo por parte
dos pais. Numa sala de 45 alunos,
se aparecerem 10 encarregados de
educação é sorte. A maioria só se
faz presente quando o filho é repro-
vado ou punido pela escola.” 

Consumo elevado
Filomena Wilson, membro da Direcção Nacional de Luta Anti-Droga, basean-

do-se em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse que o consu-
mo de tabaco em Angola é muito elevado.
“Um estudo feito na província do Huambo, apurou que muitos pais fumam em

casa na presença dos filhos. Um outro estudo realizado com estudantes de 13 e
14 anos de idade mostrou que 20 por cento dos adolescentes fumam a folha de
tabaco, que é preparado em casa”, disse.

Riscos do cigarro
A directora do Instituto Nacional de Luta Anti-Droga, Ana Mamede Graça,

disse que em Luanda há registos de muitos casos de doenças causadas pelo
consumo de cigarro, sendo as mais comuns as pulmonares.
“Trabalhamos em parceria com o Hospital Psiquiátrico de Luanda e a Direcção

Nacional de Investigação Criminal (DNIC) e os dados revelados são preocupan-
tes. Há restaurantes que não têm salas para fumadores e quem sofre os danos
são os não fumantes. Estamos a trabalhar com a fiscalização para notificar os
restaurantes que não possuem salas para fumadores”.
Ana Graça explicou que além de trabalhar com as entidades sanitárias, o ins-

tituto tem desenvolvido palestras em várias escolas, mobilizando os jovens para
a abstenção no consumo de cigarro, trocas de experiências e de conhecimentos
que visam corrigir determinados comportamentos.

Controlo necessário



Tarte de natas

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Cereja 
As cerejas são frutos pequenos e ar-
redondados que podem apresentar
várias cores, sendo a vermelha a
mais comum entre as variedades co-
mestíveis. A cereja-doce, de polpa
macia e suculenta, é servida ao na-
tural, como sobremesa. A ácida ou
ginja, de polpa mais firme, é usada
na fabricação de conservas, compo-
tas e bebidas licorosas. As cerejas
contêm proteínas, cálcio, ferro e vi-
taminas A, B, e C. Quando consumi-
da ao natural, tem propriedades re-
frescantes, diuréticas e laxativas.

Cenouras 
As cenouras são comidas cruas, in-
teiras ou como parte de saladas e
são também cozidas em sopas e re-
fogados. A parte folhosa da planta
não é comida na maioria das cultu-
ras, mas é comestível. As cenouras
são grandes fontes de fibra dietéti-
ca, antioxidantes e minerais. A parte
responsável pela coloração alaran-
jada característica do vegetal é uma
provitamina A (substância que dá
origem à vitamina A dentro de um
organismo vivo). Ajuda o desempe-
nho dos receptores da retina, me-
lhorando a visão. Também ajuda a
manter o bom estado da pele e das
mucosas. No ser humano, apenas
cem gramas de cenoura são sufi-
cientes para suprir as necessidades
diárias de vitamina A. 

Dicas

225grs de açúcar
7 ovos
160gr de farinha
1 limão
1 laranja (raspa e sumo)
1 colher de café de aroma de baunilha
2 dls de natas
50 grs de açúcar em pó
fermento

Bata as gemas e uma clara com açúcar.
Junte a raspa e o sumo de laranja. Bata
as claras e junte, depois, o preparado
alterando com a farinha e o fermento.
Ligue o forno a 180 graus. Unte um ta-
buleiro com manteiga e polvilhe-o com
farinha. Coza cerca de dez minutos.
Quando a tarte estiver fria, polvilhe
com o açúcar com a raspa de limão e a
baunilha. Enrole e conserve no conge-
lador durante 30 minutos. Polvilhe com
açúcar em pó antes de ir à mesa.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Nata
A

nata ou creme de leite é a gordura do leite, mui-
to utilizada em culinária e doçaria e como princi-
pal ingrediente da manteiga. No leite fresco em

repouso, a porção gorda, mais leve que a água, forma
uma camada de nata à superfície, que pode ser remo-
vida para uso posterior. Em países industrializados, a

nata é extraída do leite por centrifugação e depois tra-
tada termicamente para se conservar mais tempo. A
nata pode ser utilizada batendo-a com açúcar muito
fino, para formar o creme chantili. Outra forma usual
é adicionar nata a um molho de cozinhar carne, como
no bife à Marrare ou, com cogumelos, no strogonoff.



L
ázaro Ernesto Pascoal Bu-
la é um nome com desta-
que no desenvolvimento
da província do Uíge. O jo-
vem dá corpo a um projec-

to do Fundo de Apoio Social, que
visa o reforço institucional das ad-
ministrações municipais do Bun-
go, Damba e Sanza Pombo. Um
exercício que inscreve várias ini-
ciativas para a melhoria da quali-
dade de vida dos seus conterrâ-
neos nas terras do bago vermelho.
Lázaro nasceu em 1980, em Can-
gola, município do Alto Cauele,
província do Uíge, onde viveu
parte da infância. Outra parte foi
repartida entre Maquela do Zom-
bo e a cidade do Uíge, num perío-
do em que o conflito armado im-
possibilitava a livre circulação de
pessoas e bens e qualquer inten-
ção para o desenvolvimento.
“Vivi vicissitudes na infância de-

vido a guerra. Passei por vários
municípios da província em com-
panhia dos meu pais, que desem-
penhavam funções político-admi-
nistrativas. O meu pai chegou a ser
comissário municipal de Ambuíla,
num período em que éramos obri-
gados a mudar continuamente de
lugar por causa da guerra”, disse.
Lázaro Bula alimentou na infân-

cia muitos sonhos para a realiza-
ção profissional. O jornalismo es-
tava em linha de conta, pois “as vo-
zes dos locutores de rádio atraiam-
me, mas acabei por apaixonar-me
pelo teatro”, informa o especialista
para o desenvolvimento local do
Fundo de Apoio Social, que em
2000 passou a fazer parte do grupo
“Girassol” na cidade do Uíge.

Passos para
a assistência social
Em 2003, Lázaro concluiu o cur-

so pré-universitário e foi contrata-
do pelo Conselho Dinamarquês
para os Refugiados, tendo partici-
pação activa no combate à febre
hemorrágica causada pelo vírus de
marburg, que assolou algumas lo-
calidades da província do Uíge.
“Depois deste incidente sanitá-

rio, estive, entre 2004 a 2005, em
Camabatela, província do Cuanza
Norte, numa espécie de quarente-
na. Daí parti para Malanje como as-
sistente de projectos de reabilita-
ção social, sempre sob a alçada da
instituição dinamarquesa”, conta.
Os passos para o trabalho de as-

sistência social não se cingiram à
ONG da Coroa dinamarquesa. Lá-
zaro Bula emprestou, em Novem-
bro de 2005, a sua colaboração à

instituição “Ajuda da Igreja Norue-
guesa” em Luanda.  “Trabalhei na
qualidade de mobilizador social
para projectos de água e sanea-
mento. Atendia as províncias do
Bengo, Zaire, Cuanza Sul e Ben-
guela”, recorda o interlocutor do
Jornal de Angola.
A empreitada incluía parcerias

com outras instituições religiosas.
A Igreja Kimbanguista deu uma
mão na província do Zaire. A Igre-
ja Evangélica de Angola apoiou os
esforços da instituição norueguesa
no Bengo, ao passo que a Aliança
da Mocidade Cristã (ACM) ajudou
no Cuanza Sul e a Igreja  Evangéli-
ca  Congregacional, em Benguela.
Passados sete anos, o jovem de

Cangola termina o vínculo com a
Ajuda da Igreja Norueguesa e, em
2013, assina contrato com o Fundo
de Apoio Social, adstrito ao Minis-
tério da Administração do Territó-
rio, como especialista de desenvol-
vimento local na província do Uíge.
Lázaro Bula conhece dinâmicas

comunitárias das terras do bago
vermelho. Conhece o Alto Cauele,
Songo, Uíge, Ambuíla, Bembe, Ma-
quela do Zombo, Damba, Bungo,
Quitexe, Puri e Negage. Portanto
11 dos 16 municípios que consti-
tuem a província do Uíge.
“Os municípios são diferentes

uns dos outros em recursos, opor-
tunidades e nível de crescimento,
mas com um denominador co-
mum, as potencialidades agríco-
las. Tenho todos os perfis e planos
de desenvolvimento que o gover-
no elaborou em 2012”, disse.

Maravilhas do Uíge
Lázaro Bula, de 34 anos, é hoje

finalista do curso de “Língua Por-
tuguesa e Comunicação” pela
Universidade Metodista de Ango-
la. Como homem ligado às ten-
dências para o desenvolvimento
local,  fez parte da equipa do Uíge
que apostou no marketing nas re-
des sociais, para angariação de
votos a favor das “Grutas do
Nzenzo”, a vencedora da catego-
ria grutas no concurso “As Sete
Maravilhas de Angola”.
Jovem dinâmico e conhecedor da

província, reitera que, à semelhan-
ça das grutas do Nzenzo, existem
no Uíge outros locais pitorescos de
interesse turístico e histórico que
há muito deveriam fazer parte do
pacote de referências do país.
A título de exemplo, aponta a La-

goa do Mufututo, no município do
Songo, a Lagoa do Feitiço, no Quite-
xe, as Pinturas Rupestres do Negage
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Perfil

Quantos músicos já foram
homenageados no
Feskizomba?
Desde a criação do Feskizomba,
tivemos a oportunidade de
homenagear o Eduardo Paím, o
Carlos Burity, Pedrito e Jacinto
Tchipa, entre outros nomes
sonantes da nossa música. 

Como é feita a selecção
dos concorrentes?
Os concorrentes apresentam um
master com músicas inéditas. São
submetidas a uma análise do e júri
e as melhores são seleccionadas
para a final do concurso.

Como promotor já atingiu
os seus objectivos?
Para ser sincero, ainda não. Sou
um homem persistente, com fé.
Anseio um dia alcançar o meu
desejo. Por isso é que, até agora,
não desisti do projecto. 
O de ser um evento nacional?
Enquanto estiver vivo, o projecto
há-de continuar, para que todas as
províncias possam participar no
Feskizomba. Não o vou limitar só a
Luanda. 

É fácil ser promotor
de eventos?
Apesar de ter apoios do Ministério
da Cultura, não é fácil ser promotor
em Angola. É com muito sacrifício
que promovo o concurso de
kizomba. Faço-o por amar à nossa
cultura, que é muito rica.

LÁZARO BULA 

Guimarães Silva  à conversa com Lázaro Bula
RespondeUm mobilizador de vontades

para o desenvolvimento do Uíge

e muitos outros, que vão tomar di-
mensão e interesse, segundo Láza-
ro Bula, pelo destaque que “as Gru-
tas do Nzenzo” deram ao Uíge.
Lázaro Bula empresta, de igual

modo, o seu contributo à forma-
ção. “Fruto do conhecimento que
acumulo da minha formação aca-
démica, de tempos em tempos, fa-
cilito processos de reforço de ca-
pacidades de algumas associações
e instituições de destaque da pro-
víncia, na área de gestão de arqui-
vos”, dá a conhecer.
Nesta linha de actuação, Lázaro

Bula tem em carteira o projecto
“Mentes Brilhantes”, que  visa o
estímulo e motivação de crianças
para estudarem mais e serem
mais-valia para o país no futuro.
Presentemente, “estou à procura
de financiamentos para a premia-
ção dos alunos mais destacados
nas escolas do Uíge”, disse. Láza-
ro também pensa em projectos
agrícolas para a produção de ali-
mentos e, assim, contribuir para
os esforços do Executivo angola-
no no combate à fome, à  pobreza
e criação de empregos.
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Media A semana de 28 de Setembrode a 4 de Outubro 2014

GLOBO 20h15

Ismael aborda Vicente e Fernando desiste de
se aproximar do cozinheiro. Tuane discute
com Elivaldo. Fernando conversa com Cora
e fazem um pacto. Victor pede aos pais para
voltarem a morar juntos. Salvador fica
animado com a visita de Orville. Enrico tenta
desculpar-se a Maria Clara. 

Duca descobre que Bianca 
deu dinheiro ao Pedro
Pedro conta ao Tomtom
que está a namorar com
Karina. Roberta anima-
se quando Delma avisa
que Marcelo vai buscar
Tomtom. Duca conta a
Gael que esteve na
Academia Khan. Bianca
entrega o restante
dinheiro ao Pedro e
avisa que a sua irmã
não pode saber do trato
de ambos. Luiz, Diego e
Maré assustam Duca, e
Nat tenta ajudá-lo. Duca
desmaia e Nat deixa
uma foto no seu bolso
antes de sair. 
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TVC1

Uma guerra antiga entre humanos e uma raça de temíveis gigantes renasce quando
Jack abre acidentalmente um portal entre os dois mundos. Na luta pelo reino, pelo
seu povo e pelo amor de uma princesa, Jack entra na batalha da sua vida.

Televisão

A
Rádio Nacional de Angola (RNA) comemora
no próximo domingo, dia 5 de Outubro,
mais um aniversário desde que, em 1976, o

primeiro Presidente de Angola, António Agosti-
nho Neto, efectuou uma visita aos seus estúdios
centrais. A Rádio Nacional de Angola nasce de
uma fusão da antiga emissora oficial de Angola e
as rádios clubes. É uma empresa pública e tem co-

mo objectivos, entre outros, contribuir para a in-
formação do público, garantindo aos cidadãos o
direito de se informar, sem impedimentos nem
discriminações. A promoção da cidadania, dos
bons costumes, da solidariedade humana, dos va-
lores culturais nacionais, o incentivo ao estudo e à
descoberta permanente e a promoção do trabalho
são, igualmente, objectivos da RNA, que é tido

igualmente como um garante da liberdade de ex-
pressão e promotor do confronto de diferentes
correntes de opinião, através do estímulo à cria-
ção e à livre expressão do pensamento e dos va-
lores políticos, culturais, linguísticos, técnicos e
outros. Além da língua portuguesa, a RNA emite
em línguas nacionais a partir de Luanda e de
emissoras provinciais.

Mais um ano para a Rádio Nacional de Angola
O MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 13H45

TVC2
DOMINGO, 16H30

TVC4
DOMINGO, 13H20

Em plena Guerra Fria, a bordo de um submarino nuclear soviético a caminho do
Atlântico, o conflito instala-se entre o novo e o antigo comandante do K-19.

K-19

Dois adolescentes apaixonados fogem das respectivas famílias para procurar
as ilusões da felicidade pelos sítios que visitam.

Mónica e o desejo

Jack, o caçador de gigantes

GLOBO 18h15MALHAÇÃO

Barata convida
Verónica 
Megan e Pamela
abalam-se com as
revelações de Sandra
sobre Jonas. Herval
provoca Jonas.
Verónica sente-se
mal e Edna ampara-
a. Murphy comunica
a Jonas que os seus
bens foram
bloqueados. Verónica
desmaia, Barata leva-
a ao hospital e
surpreende-se com a
notícia da sua
gravidez. Verónica
implora a Barata que
não conte à ninguém
sobre a sua gravidez. 

GLOBO 21h00GERAÇÃO BRASIL

BOOGIE OOGIE GLOBO 20h00

Pedro e Jussara mentem sobre gravidez
Cristina desconfia que Sandra está grávida.
Beto diz a Fernando que Carlota viajou para
Paris. Rafael diz a Mário que nunca passou a
noite com Sandra. Vitória convida Gilda para
ser a gerente da sua loja. Célia avisa Gilda que
Susana vai trabalhar na agência. Madalena
recebe flores do Vicente. 

João Lucas começa a trabalhar na Império
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