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Divirta-se 16 de Novembro

ANEDOTAS
Mosquitos

Dois miúdos conversam no intervalo das aulas. Diz um
para o outro:
- Estou aflito, pois não consigo dormir há duas noites.
- O que te impede?
- Mosquitos. São muitos lá em casa.
- Na minha casa isto já não é problema. O meu pai tem
uma receita infalível.
- E qual é?
- Olha, lá. Ao cair da noite, abre todas as portas e
janelas. Quando todos eles entram, fecha tudo e
dormimos cá fora.

CURIOSIDADE
Cataratas Vitória
As Quedas Vitória são uma das mais espectaculares cata-
ratas do mundo. Situam-se no Rio Zambeze, na fronteira
entre a Zâmbia e o Zimbabwe. Têm cerca de 1,5 km de lar-
gura e altura máxima de 128 m. David Livingstone, explo-
rador escocês, foi o primeiro ocidental a vê-las em 17 de
Novembro de 1855 e deu-lhes o nome em honra da rai-
nha Vitória. O nome local é Mosi-oa-Tunya, que quer di-
zer fumo que troveja.
O Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya, em conjunto com o
Parque Nacional de Victoria Falls, no Zimbabwe, foram
inscritos na lista de Património Cultural da Humanidade
pela UNESCO, em 1989.

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças
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C
hipindo é um município da província da Huí-
la. Tem uma superfície territorial de 3,898
mil quilómetros quadrados e uma popula-
ção estimada em 80.344 habitantes. Pode-se

ir de avião ou por via terrestre a partir de Luanda. É

limitado a Norte pelos municípios da Caála e de
Tchicala-Tcholoanga, a Este pelo município do Cu-
vango, a Sul pelo município da Jamba, e a Oeste pe-
los municípios de Chicomba e Caconda. É constituí-
do pelas comunas de Chipindo e Bambi.

Chipindo

Carneiro
O seu dia no aspecto social é
marcado por boas relações,
tanto com amigos quanto com
familiares. Inclusivamente, no
seu local de trabalho as
relações são muito agradáveis.
Um familiar muito chegado
pode recorrer à sua ajuda.
Caso suceda não a recuse.
Touro
A relação sentimental deve ser
encarada como uma das
formas de recuperar a força
anímica que tanta falta lhe
faz. Aproxime-se do seu par,
abra o seu coração, fale das
suas carência e frustrações.
Vai valer a pena. Para os que
não têm uma relação
sentimental esta é uma
altura muito favorecida.
Gémeos
Não culpe a sua relação por
tudo o que lhe acontece.
Tenha uma visão positiva da
sua companhia e que o seu
par pode ser a pessoa mais
indicada para o ajudar a
ultrapassar estes momentos.
Caranguejo
Os relacionamentos sociais
com colegas de trabalho
devem ser muito bem
ponderados. Um problema de
ordem familiar pode ser
motivo de grande
preocupação. Quanto 
aos seus amigos, não 

entre em confrontos
perfeitamente desnecessários.
Leão
Necessita de usar toda a sua
tolerância e compreensão para
este período. Os seus
relacionamentos de amizade
podem criar-lhe algum mal-
estar caso não seja um pouco
mais compreensivo com as
pessoas que o rodeiam. Tente
ser um pouco mais tolerante e
não contrarie só pelo prazer
de o fazer.
Virgem
As relações de ordem social
podem passar por alguma
tensão e desconfiança. Tente
não criar problemas onde eles
não existem e seleccione as
suas amizades. A companhia
da família pode ser uma opção
para os nativos deste signo.
Balança
As finanças são caracterizadas
por algumas dificuldades. Não
contribuem em nada para uma
mudança do seu humor. Tente
raciocinar com lógica e conclui
que a sua má disposição em
nada modifica este aspecto.
Seja objectivo, não se lamente
e encare com a sua habitual
coragem este período.
Escorpião
Seja compreensivo com os
seus amigos e não negue
ajuda aos que dela
necessitarem. Não faz mais
do que eles fizeram por si

noutras alturas. A família
deve fazer parte da sua
programação de visitas.
Sagitário
O aspecto sentimental
requer alguma atenção e
muita sensibilidade. Não
crie problemas onde eles
não existem e mantenha a
sua confiança no seu par.
Cenas de desconfiança e
ciúme podem estragar a
sua semana.
Capricórnio
Tente distrair-se um pouco na
companhia de quem mais
gosta. No entanto, tenha bem
presente que o seu lar é um
local privilegiado. É lá que
encontra mais facilmente o
equilíbrio que tanto necessita.
Aquário
A área social é caracterizada
por alguma rotina. Se por um
lado, esta aparente rotina se
pode considerar uma forma
de defesa para a sua carga
profissional, por outro, não
lhe dá a satisfação tão
necessária para manter um
equilíbrio aceitável.
Peixes
Recomenda-se grande
prudência no que se relacione
com questões de dinheiro e
operações financeiras. Não
gaste mais do que o
aconselhável. Não aceite
nenhuma proposta que envolva
a área financeira. Para o fim
da semana, a situação deve
começar a melhorar.

Horóscopo
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Lucy

Os Mercenários 3

The Equalizer: Sem Misericórdia

Os Monstros das Caixas!

Dei-te o Melhor de Mim

Fúria
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Bangão, Pedro Cabenha e
Dina Santos cantam hoje,
às 12h00, no complexo Mu-
ximangola, na Camama,
em Luanda, no espectáculo
“Uma Roda de Semba”, in-
serido no programa “Em
Defesa do Semba”, que se
realiza quinzenalmente na-
quela casa de cultura. Vão
ser acompanhados pelos
Gloriosos do Prenda e vão
interpretar os melhores su-
cessos das suas carreiras
nas décadas de 70 e 80.

Complexo Muximangola

Alicia Christian Foster, que
adoptou o nome artístico de Jo-
die Foster, nascida em Los Ange-
les, EUA, a 19 de Novembro de
1962, é uma premiada actriz,
realizadora e produtora de cine-
ma. Vencedora de dois Oscares
como melhor actriz, Jodie é for-
mada em Literatura pela Univer-
sidade de Yale.

Depois da súbita morte da esposa, John Wick recebe dela
uma última prenda, um beegle chamado Daisy e uma nota
implorando-lhe que não esqueça como amar. Mas o luto
de Wick é interrompido quando o seu Boss Mustang de
1969 chama a atenção do sádico Iosef Tarasov. Quando
John se recusa a vendê-lo, Ioseg e os seus homens
assaltam-lhe a casa e roubam o carro, deixando-o
inconsciente, e Daisy morta. Sem o saber, acabavam de
ressuscitar um dos assassinos mais brutais que o mundo
jamais conhecera... A busca de John do seu carro roubado
leva-o a um lado de Nova Iorque que os turistas não
conhecem, uma comunidade secreta de criminosos onde
antes John Wick fora o pior de todos eles. Depois de saber
que o assaltante é o filho único de um antigo sócio, o
vicioso barão do crime russo, Viggo Tarasov, John vira as
suas atenções para a vingança. E quando sabe que o
lendário assassino anda atrás do filho, Viggo oferece uma
generosa recompensa a quem o matar. Com um verdadeiro
exército no seu encalço, John torna-se de novo a impiedosa
máquina de matar que o mundo dos marginais outrora
temera, desencadeando uma batalha contra Viggo e os
seus soldados que pode significar o fim de ambos.
Elenco: Keanu Reeves, Michael Nyqvist

Luís Carlos Almeida da Cunha,
mais conhecido como Nani, nas-
cido na cidade da Praia, Cabo
Verde, a 17 de Novembro de
1986, é um futebolista luso-cabo-
verdiano, que actua na posição
de avançado, na equipa portu-
guesa do Sporting.

NANI

Dina Santos 
canta em defesa do semba

JODIE FOSTER

Martin Scorsese, nascido
em Queens, Nova Iorque,
EUA, a 17 de Novembro de
1942, é cineasta, produtor
de cinema, roteirista e ac-
tor, amplamente conside-
rado como um dos maio-
res realizadores de todos
os tempos. As suas obras
mais conhecidas são: "Taxi

Driver", "Raging Bull",
"Goodfellas", "Casino",

"Gangs of New York", "The
Aviator", "The Departed",
"Hugo" e "The Wolf of Wall

Street".

MARTIN 
SCORSESE

S.01 ficção 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

“JOHN WICK”

SINOPSE

Jota está em estúdio. O
artista prepara o lançamento,
12 anos depois, da sua
segunda obra discográfica
que dá pelo título de
"Ndansu" (feitiço dirigido). A
gravação do disco de 12
músicas, interpretadas nas
línguas Kimbundo,
Nganguela e Português e nos
estilos Kizomba e Semba, é
feita em Angola e a
masterização em Portugal.
Mas o lançamento tem lugar
provavelmente somente no
próximo mês.

Luanda

Jota Jota prepara

“Feitiço Dirigido”
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Turismo

Textos: José Bule

T
unes, capital da Tunísia, divide-
se entre a Medina (velha cidade
muçulmana) e a Ville Nouvelle.

Na Medina, centro cultural e históri-
co, classificada como Património
Mundial pela UNESCO, destacam-se
a mesquita de Zitouna, o Souk El-At-
tarine (mercado dos fabricantes de
perfumes, com as lojas e bancas re-
pletas de óleos e plantas aromáti-
cas), a mesquita de Youssef Dey, o
Souk el-Berka (antigo mercado para
venda e troca de escravos) e o Museu
Dar Ben Abdallah. 
Na Ville Nouvelle, construída pelos

franceses no século XX, o Museu Bar-
do, instalado numa antiga residência
real, é o principal ponto de referên-
cia. Situada num grande golfo do
mar Mediterrâneo - o golfo de Tunes
- separada pelo lago de Tunes e pelo
Porto de La Goulette (Halq al Wadi),
a cidade estende-se pela planície cos-
teira e pelas colinas que a cercam. 
Tunes é a cidade onde o radialista

Osvaldo Bravo, enviado especial da

Rádio-5 na cobertura da Taça de
África dos Clubes Campeões de An-
debol, que decorreu em Outubro,
transpirava imenso no momento em
que relatava o jogo da final que en-
volveu duas equipas angolanas: o 1º
de Agosto e o Petro de Luanda, ten-
do a primeira conseguido a sua pri-
meira vitória na competição. 
Na capital tunisina, o jornalista vi-

veu intensamente a emoção de ser o
principal responsável pela transmis-
são das incidências do jogo e de mais
um dos grandes feitos do andebol
angolano. “Em África mandamos
nós”, afirmava. 
Na empreitada de Tunes, Osvaldo

Bravo foi auxiliado pelo repórter Ga-
briel Afonso, que saiu de Benguela
para Tunes com o objectivo de colher
as declarações dos principais inter-
venientes dos jogos, atletas e treina-
dores e arrumar as estatísticas.
Na quadra, Natália Bernardo não

deixou os seus créditos por mãos
alheias. Aliás, a atleta do Petro de
Luanda e da Selecção Nacional já nos
habituou aos golos e jogadas fantásti-

cas. Mas a actuação daquela que é
considerada uma das melhores joga-
doras de África foi insuficiente para
que a sua equipa revalidasse o troféu
diante do 1º de Agosto.
Uta Dombaxi, do 1º de Agosto, fez

jogo duro. Usou todos os músculos
do corpo para destruir as penetra-

ções de Natália. Ainda do lado do 1º
de Agosto, a experiente Nair Almei-
da, Albertina Cassoma, Elisabeth
Cailo e Rossana Quitongo desfila-
ram classe. A congolesa Cristiane
Mwassessa, por sua vez, justificou
na quadra de jogos o motivo da sua
contratação. 

A cidade de Tunes 
e a vitória do andebol angolano

TUNÍSIA

Aeroporto internacional 
e transportes públicos

Tunes é servida pelo Aeroporto Internacional de Tunes-Cartago. A
crescente área metropolitana é servida por uma extensa rede de trans-
portes públicos, incluindo autocarros, um sistema ferroviário (o Metro
de Tunes) acima do solo, assim como uma linha de comboio regional (o
TGM) que liga o centro da cidade aos mais próximos subúrbios do norte. 
Rodovias multifaixas circundam a cidade e servem o número cres-

cente de veículos de propriedade privada. A área de Tunes é servida
pelo metro e pelo TGM (Tunes-Goulette-Marsa), assim como serviços
de autocarro, e está ligada a outros lugares na Tunísia pelo SNCFT, o
transporte ferroviário nacional. 
Apesar da cidade possuir, desde o início do século XXI, um sistema

de transportes públicos desenvolvido, sob a gestão da Sociedade de
Transporte de Tunes (STT), além de cerca de 200 linhas de autocarro,
a maioria dos automobilistas conduz muito mal. Os automobilistas não
respeitam o código de estrada e os efectivos policiais são excessiva-
mente passivos. 
Os motoristas, por exemplo, conduzem sem os cintos de segurança e

falam à vontade ao telefone. Tal como na nossa mwangolê, os taxistas
não temem os polícias, estacionam nos passeios e fazem manobras pe-
rigosíssimas debaixo das barbas dos agentes em serviço. 
A rede de Metro de Tunes atinge os subúrbios. A nova malha de trân-

sito da Grande Tunes foi construída em 2009, permitindo assim que
dezenas de milhares de viajantes provenientes das cidades distantes
atinjam o centro da capital tunisina sem dificuldades de maior.

Património Mundial
A cidade de Tunes é constituída

por uma densa aglomeração de
vielas e passagens cobertas, cujo
comércio é activo e agitado, pos-
suindo uma quantidade de bens
em oferta que vão do couro ao
plástico, das lembranças para tu-
ristas ao trabalho de pequenas lo-
jas de artesanato, além das cores
e aromas intensos que invadem
as suas ruas. A Almedina, centro

da cidade de Tunes, foi declarada
Património Mundial em 1979. Em
torno da cidade, encontram-se os
subúrbios de Cartago, La Marsa e
Sidi Bou Said, entre outros. 
A cidade moderna, ou Ville Nou-

velle, começa no Portão do Mar
(Bab el Bahr) e é cortada pela gran-
de Avenida Bourguiba, onde os
edifícios da era colonial contras-
tam com as estruturas menores. 



Dobradinha com chouriço

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Linguiça
A linguiça é um enchido (embuti-
do) em forma de salsicha, feito de
carne de porco, de aves, de car-
neiro, de carne de bovinos e mes-
mo peixes ou frutos do mar, tem-
perado com cebola, alho e outras
especiarias. Pode ser consumida
fresca após preparada ou sofrer
processo de cura e conservação
por meio de defumação.

Dicas

Limpe e lave bem a dobrada. 
Coza-a até ficar tenra. Refogue 
a cebola picada, os tomates e o alho
picado no azeite doce, junte-lhe a do-
brada e o chouriço.
Rectifique o sal e sirva ainda quente.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

O
chouriço é um enchido preparado com carne e
gordura de porco, com temperos que variam
consoante a região. Normalmente, a carne e

gordura temperadas são introduzidas em tripas fi-
nas, que são depois atadas a intervalos de 30 a 40

cm. Estes chouriços são separados e ficam com for-
ma circular. São, depois, pendurados individual-
mente no fumeiro, ficando, quando prontos, com a
forma de ferradura. As tripas podem ser naturais ou
sintéticas, feitas de material de proveniência natural.

1kg de dobradinha

5 tomates maduros

sal
5 dentes de alho

1.5 dl de azeite doce

1 cebola

2 chouriços

Rolo
de carne
Rolo de carne é uma preparação da
culinária popular em muitos países
de várias regiões do mundo e con-
siste numa carne moída, muitas ve-
zes aproveitando restos de pratos de
carne anteriormente preparados,
misturada com ovos ou algum fari-
náceo que permita transformar a
mistura na forma de um rolo, que
normalmente é assado no forno. Por
vezes, a mistura de carne e fariná-
ceos é recheada com ovos cozidos,
queijo, ou outros ingredientes. As
carnes podem ser de vaca ou porco,
muitas vezes misturadas, a que se
acrescenta toucinho ou bacon, ou
ainda enchidos também moídos. 
Existe ainda outro tipo de rolos de
carne que não são feitos com carne
moída, mas com bifes, peitos de ga-
linha ou peças de carne cortadas fi-
nas, que se recheiam e se cozinham
no forno.

Chouriço



F
ELIZARDOLindo Sacutala Bandeira
nunca escondeu o seu amor e inte-
resse pela saúde física e mental das

pessoas. Nascido a 15 de Agosto de 1982,
no município da Maianga, em Luanda, no
seio de uma família de poucos recursos fi-
nanceiros, na infância alimentava o sonho
de ser médico neurocirurgião. Mas as cir-
cunstâncias da vida encaminharam-no
para a psicologia clínica. 
A licenciatura em psicologia, na espe-

cialidade clínica, surgiu para responder
ao desejo incontido de entrar na universi-
dade e mudar de vida. 
Em 2001, pouco tempo depois de con-

cluir o ensino médio, o atraso na entrega
dos certificados de habilitações literárias
aos estudantes inviabilizou o seu propósi-
to de concorrer a uma vaga para frequen-
tar a Faculdade de Medicina da Universi-
dade Agostinho Neto. Esse acontecimen-
to, que o levou a pensar noutras alternati-
vas, fê-lo optar pela Faculdade de Letras e
Ciências Sociais. Dentre um conjunto de
mais de 800 candidatos para 35 vagas,
conseguiu aprovar no exame de aptidão.
“Ingressar na faculdade foi uma alegria

generalizada para mim e a família e, tam-
bém, uma recompensa, devido às exigên-
cias rígidas de ingresso existentes naque-
la época”, realça.  Com o tempo, de tanto
investigar, ganhou interesse e paixão pe-
las ciências psicológicas e hoje não hesita
em assumir que é um psicólogo compro-
metido com a saúde mental, pois perse-
gue o desafio de ajudar as pessoas a ultra-
passarem os seus problemas emocionais.
Só que o caminho percorrido não foi fácil.

O segundo filho do casal Lindo Felizardo
Bandeira e Regina Nalupale, de um total de
oito, dois dos quais já falecidos, sempre se
deparou com barreiras. Mas o seu empenho
e interesse pelos estudos falaram mais alto.
Os primeiros anos como estudante universi-
tário não foram fáceis. Lindo Felizardo vivia
no Golfe e, por falta de dinheiro para o trans-
porte, muitas vezes, tinha que andar a pé até
ao Aeroporto e, daí, apanhar o táxi até ao Ro-
cha Pinto e, depois, até ao Futungo, onde se
localizava um dos pólos da extinta Faculda-
de de Letras e Ciências Sociais. Diante das
dificuldades por que passava, o facto de ter
encontrado na faculdade colegas e amigos
com espírito académico e solidário, como
são os casos de Jesus Mutange, Kyaku Kia-
dafi, Jorgina Zage e Adelino Luís, contribuiu
para fortalecer a sua concepção daquilo que
queria para o seu futuro. 
Casado com Paula Bandeira, com quem

tem um filho, o pequeno Crisólito, de oito
meses de idade, além de docente univer-
sitário, Felizardo Bandeira desempenha
o cargo de secretário-geral da Ordem dos
Psicólogos de Angola. 

Obstáculos para estudar 
Felizardo Bandeira não disfarça a sau-

dade, ao mesmo tempo que manifesta
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Perfil

O que é para si ser psicólogo em
Angola?
Ser psicólogo em Angola ainda é
difícil por causa da própria aceitação
social das pessoas. A psicologia no
país é recente e persistem muitos
conceitos errados. Há pessoas, por
exemplo, que preferem recorrer ao
curandeiro ou medicina tradicional
em vez do especialista em
psicologia. Por conseguinte, temos
muitos passos para caminhar e
todos devemos empenhar-nos para
ajudar a perceber que o psicólogo
existe para auxiliar os pacientes a
sair do desequilíbrio emocional e
reajustar o seu modo vida. 

Os psicólogos têm sabido
desempenhar o seu papel na
sociedade angolana?
Todos aqueles com capacidades e
habilidades em psicologia têm
sabido desempenhar o seu papel.
Actualmente, o mercado tem
disponível muitos espaços de
formação, mas o que conta é o
produto final e quando o psicólogo
revela a sua competência ganha a
confiança dos utentes e da
sociedade. 

Que avaliação faz do trabalho
desenvolvido pela Ordem dos
Psicólogos de Angola?
Desde a sua criação, tem havido um
enorme empenho por parte dos
membros de direcção no
desempenho das suas actividades,
de modo que a instituição cumpra
com rigor as tarefas que motivaram
a sua criação. No actual contexto
não tem sido uma tarefa fácil,
porque carecemos de alguns
instrumentos jurídicos. Por exemplo,
o estatuto da instituição ainda não
está publicado em Diário da
República. 

FELIZARDO BANDEIRA 

Adalberto Ceita à conversa com Felizardo Bandeira

RESPONDE

Aconteceu COMIGO

um sentimento de vitória ao relembrar a
época de estudante na escola Angola e
Cuba, no distrito urbano do Kilamba
Kiaxi. Até à data em que optou por dar
explicações aos alunos mais novos, para
ajudar nas despesas de casa e da escola,
chegou a vender medicamentos na pra-
ça dos Mandongos, no bairro Havemos
de Voltar. Posteriormente, viu-se na ne-
cessidade de “zungar” para custear os
estudos. Foram cinco anos, período no
qual se dedicou à venda de sacos de
plástico, meias, óculos, porta-chaves,
entre outros artigos. Revela que foram
anos difíceis de uma odisseia que garan-
te ter enfrentado com coragem e deter-
minação. Felizardo Bandeira disse que
geralmente estudava de tarde e fazia as
vendas no período da manhã. 
“Eu saía de manhã, levava a minha bata

na pasta e no final do expediente compra-
va água embalada, lavava a cara e ia para
o colégio. Depois, e já como estudante do
ensino médio, decidi parar com a venda
ambulante e comecei a dar aulas”, disse.

Convite para a docência 

O bom desempenho académico, o sen-
tido de pontualidade e a assiduidade nas
aulas durante o período de formação le-
varam a que Felizardo Bandeira, em
2009, recebesse o convite para abraçar a
carreira de docente por parte do depar-
tamento de Psicologia da Faculdade. O
seu percurso esteve sempre acompa-
nhado de momentos altos e baixos. Em
2011, com o desmembramento da Fa-

culdade de Letras e Ciências Sociais da
Universidade Agostinho Neto, à seme-
lhança de alguns colegas que lecciona-
vam em regime de colaboradores, ficou
na condição de desempregado. 
“Foi um momento triste e aflitivo, de

aproximadamente três meses, porque
vivia com uma tia que, coincidentemen-
te, nessa altura sofreu um acidente vas-
cular cerebral. Como docente, Felizardo
Bandeira já experimentou situações inu-
sitadas. No período em que esteve de-
sempregado, a convite do amigo Fran-
cisco Jacucha, abraçou o desafio de lec-
cionar no Instituto Superior Politécnico
de Malanje, situação que já dura há mais
de três anos. A princípio leccionava as
cadeiras de Anatomia e Psicofisiologia.
Neste momento, uma vez por semana,
percorre mais de 400 quilómetros para
leccionar unicamente a cadeira de Psico-
fisiologia. O seu ingresso como docente
no Instituto Superior de Ciências de Saú-
de aconteceu há dois anos.
Mestre em Gestão e Administração Es-

colar pelo Instituto Superior de Ciências
Educativas, em Portugal, e doutorando
em Psicologia pela Universidade de Ciên-
cias, em Buenos Aires, Argentina, Felizar-
do Bandeira, que concentra o seu interes-
se em temas relacionados com o ensino,
maus tratos, com ênfase do psiquismo, o
modus vivendi do homem moderno e
problemas sociais, tem no mercado as
obras “Perturbações Quotidianas e as
Pessoas que Sofrem”, publicada em 2014,
e “Stress e Coping no Ensino Superior”,
publicada em Novembro de 2013. 

Embora já tenham passado 12 anos,
Felizardo Bandeira guarda na
memória e com bastante mágoa a
morte, aos 19 anos de idade, de
Bernardo, o seu irmão mais velho.
Antigo quadro da Polícia Nacional,
em vida foi das pessoas que sempre
acreditaram nos sonhos e
potencialidades do seu irmão menor
e, por isso, se mostrou sempre
disponível em ajudá-lo a alcançar o
propósito de entrar na universidade,
mesmo diante das dificuldades que
advinham do facto de serem ambos
oriundos de uma família de poucos
recursos financeiros. Felizardo
Bandeira lamenta que o irmão tenha
morrido de doença numa altura que
era tido como o amparo da família. 

Psicólogo comprometido 
com a saúde mental 
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Acontece nas NOVELAS 
IMPÉRIO

Media A semana de 16 a 22 de Novembro de 2014

GLOBO 20h15

Cora exige que todos avancem sobre os
pedaços do diamante cor-de-rosa. Téo vai ao
encontro de Maurílio. José Alfredo sente-se
mal e o Josué ajuda-o. Cristina vai à pizzaria
com Elivaldo e Tuane. Lorraine pede
desculpas a Maria Marta. Fernando tenta
roubar Cora. António alerta Vicente sobre
uma possível visita de Enrico. 

Lucrécia está doente 
Orelha traça um plano
para divulgar a banda
“Galera da Ribalta”.
Nando lamenta a sua
vida com Morgana.
Cobra tenta desculpar-
se com Jade e oferece-
lhe uma prenda que ela
despreza. Cobra
declara-se a Jade.
Lucrécia descobre que
tem cancro na mama e
tem o apoio de Edgard.
Orelha e Morgana
partem para o Japão.
Bianca percebe que foi
roubada e fica
desesperada, mas é
socorrida por Henrique.
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TVC1

Quase 20 anos se passaram desde o primeiro encontro de Jesse e Celine. Agora ca-
sados, os dois gozam uma noite romântica na Grécia. Mas a realidade do dia-a-dia
intromete-se aos poucos e a noite idílica que os espera vai testá-los de forma inespe-
rada.

Televisão

A
próxima telenovela da TVI, intitulada "Única Mu-
lher", e com estreia agendada para 2015, conta
uma história que envolve Angola e Portugal e as

suas gravações vão, também, ser feitas entre ambos os
países. De acordo com o “Diário de Notícias”, José
Eduardo Moniz, consultor para a ficção da TVI, disse
recentemente na apresentação à imprensa desta pro-
dução, que "as imagens de Angola vão estar presentes
ao longo de toda a novela". "Aqui, a par das outras pro-

tagonistas, Angola também é protagonista", revelou,
justificando a escolha do país com "as relações afecti-
vas". "É um país com fortíssimas tradições em Portu-
gal, do qual uma dose muito grande de portugueses
têm enormes saudades. O que fazemos é um regresso
ao passado, cruzando-o com a enorme evolução que
este país sofreu", frisou, admitindo ainda que a novela
"Única Mulher", da estação de Queluz de Baixo, pode
ser transmitida igualmente em Angola. 

Segundo o “Diário de Notícias”, as novelas made in
Brasil conquistaram os portugueses há mais de 30
anos e as sinergias entre os dois países são hoje habi-
tuais. Porém, a ficção nacional está a voltar-se também
para Angola. Depois da coprodução, em 2010, entre a
RTP e a TPA com a série “Voo Directo” e da novela an-
golana “Windeck - O Preço da Ambição”, transmitida
pela RTP1 em 2013, a TVI prepara-se também para
entrar na corrida com "Única Mulher".

Angola é protagonista em novela de televisão europeia
O MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 08H15

TVC3
DOMINGO, 15H25

TVC4
DOMINGO, 14H50

Colette é uma mãe solteira que vive em Belfast com a mãe e os irmãos, que são
membros do IRA. Quando um atentado bombista do IRA corre mal, Colette vê-se
forçada a tornar-se informadora do MI5, e espiar a própria família, para proteger
o filho.

Dança de sombras

Alice e John formam um casal com sérias dificuldades financeiras. Mas a
sorte dos dois muda quando descobrem um bule mágico, que lhes dá
dinheiro cada vez que se aleijam. Agora os dois precisam de decidir até
onde estão dispostos a ir para enriquecer.

Vale tudo para ser rico

Antes da meia-noite

GLOBO 18h15MALHAÇÃO

Laura é assessora 
Após ser beijada por
Caíque, Laura irrita-se e
expulsa-o de sua casa.
Aurélia demonstra
curiosidade em saber
sobre o interesse de
Emerson por Gaby.
Manuel e Tina discutem
por causa das viagens
frequentes dela a
S.Paulo. Laura pensa em
invadir a casa de Aurélio,
para descobrir algo sobre
a sua mãe. Pepito conta
a Samanta que Caíque
está apaixonado pela ex-
noiva de Marcos. Laura
surpreende-se com a
visita de Samanta, que a
convida para ser sua
assessora de imprensa.

GLOBO 21h00ALTO ASTRAL

BOOGIE OOGIE GLOBO 20h00

Os filhos de Beatriz
Artur insinua a Elísio que Beatriz tem um
amante. Vitória tenta convencer Pedro a
esquecer Sandra. Cristina teme que Mário se
afaste dela e decide ir atrás do marido. Elísio
pede que Beatriz saia da sua casa.  Rafael tenta
convencer Vitória a não ficar na casa de Elísio e
de Beatriz. Cristina questiona Gilda sobre a
suposta amante de Mário. 

Cora e os diamantes 
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