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ANEDOTAS

CURIOSIDADE
Aurora Boreal

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças
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CARNEIRO

A semana dá ênfase a
assuntos vinculados à
família, à casa e à vida
afectiva. É um momento
de muita criatividade.

TOURO

A fase actual é
interessante para novos
contactos, aprendizagem
e circulação em outros
ambientes. É um
momento relevante para
questões domésticas e
emocionais.

GÉMEOS 

A semana dá ênfase a
assuntos financeiros,
familiares e afectivos. É
importante você ter
consciência do que lhe é
valioso. No amor, o novo
movimento do planeta
Vénus favorece o diálogo.
Cuidado com a rigidez.

CARANGUEJO

O Sol move-se no seu
signo, caracterizando um
novo ciclo na vida. Este é
o momento de maior
sintonia com os seus
sentimentos e
sensibilidade. 

LEÃO

A presença do Sol no signo
anterior ao seu caracteriza um
período de recolhimento,
introspecção e avaliação do
que ocorreu nos últimos
meses. No amor, uma boa
nova aos leoninos com o
ingresso do planeta do amor
e dos relacionamentos, o que
favorece a vida afectiva.

VIRGEM

A fase é muito importante
para as amizades, os projectos
que envolvem grupos e
empresas. É hora de olhar
para o futuro tendo aprendido
com o passado.

BALANÇA

A vida doméstica e
profissional está no centro das
atenções ao longo desta
semana. No amor, ocorre a
mudança do planeta Vénus,
regente do seu signo, que
passa a actuar em Leão,
favorecendo o sentimento de
amizade no amor.

ESCORPIÃO

O momento é favorável a
viagens, estudos, questões
éticas, jurídicas e relacionadas
com a família e as emoções. 

SAGITÁRIO

Esta é uma fase de tensão e
de desafios emocionais,
familiares e espirituais. Em
relação à vida afectiva, o
ingresso do planeta Vénus
no signo de Leão favorece os
sagitarianos.

CAPRICÓRNIO 

O relacionamento é o tema
mais importante deste
momento na vida. Sejam
relações de trabalho,
afectivas e familiares. No
amor, o ingresso de Vénus
no signo de Leão intensifica
as emoções e as reacções. 

ÁQUARIO

O momento é importante
para cuidar mais da saúde e
do bem-estar, percebendo a
influência das emoções sobre
o corpo. Questões familiares
também estão em pauta.

PEIXES

A vida afectiva, o contacto
com crianças e a expressão
da sensibilidade são os
factores evidenciados neste
momento. No amor, é uma
fase muito importante para
você estar mais ciente dos
seus sentimentos e das
atitudes que podem ser 
de carência.

Horóscopo

Construído em 1583, por ordem de Paulo
Dias de Novais, para registar a vitória dos
portugueses sobre o rei Ngola Kiluanje, o

Forte de Massangano situa-se nas margens do
Rio Cuanza. O local também é conhecido como
Forte de Nossa Senhora da Vitória de Massanga-
no. Situa-se na confluência dos rios Lucala e
Cuanza, na povoação de Massangano, no municí-
pio de Cambambe, província de Cuanza Norte.

Foi neste local que se travou, em 1580, a Bata-
lha de Massangano, na qual as forças portugue-
sas derrotaram os guerreiros do rei Kiluange de
Ngola. Posteriormente, em 1582, as forças por-
tuguesas, sob o comando do governador e capi-
tão-mor de Angola, Paulo Dias de Novais, foram
repelidos pelos Ngola, quando tentavam pene-
trar na região, para explorar as minas de prata
de Cambambe.

Forte de Massangano

DR

CARTOON CASIMIRO PEDRO

Água dos peixes
A dona da casa pergunta à
empregada:
- Já mudou a água aos
peixinhos?
- Não, senhora! Ainda está lá
toda, porque eles têm bebido
muito pouca.

A Aurora Boreal e Austral são fenómenos visuais que ocorrem
nas regiões polares do nosso planeta. São luzes coloridas que
aparecem no céu, à noite. Normalmente, têm uma luz esver-
deada. Estes fenómenos ocorrem em função do contacto dos
ventos solares com o campo magnético do planeta Terra.
Quando o fenómeno acontece em regiões próximas ao Pólo
Norte, denomina-se Aurora Boreal. No Pólo Sul, ocorre a Au-
rora Austral. Os fenómenos são mais comuns entre os meses
de Fevereiro, Março, Abril, Setembro e Outubro.
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Acontece
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Código Momentum 

Os Dez Mandamentos: O Filme 

Os Dez Mandamentos: O Filme 

Uma Aventura no Jurássico 

O Sr. Juiz 

Os Dez Mandamentos
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Selena Marie Gomez nas-
ceu no Texas, Estados Uni-
dos, a 22 de Julho de
1992. É uma das vozes de
referência da música mun-
dial. Também participou
em programas de  televi-
são, onde desempenhou
vários papéis como actriz.
Estreou na série infantil
Barney e seus Amigos, no
início do século XXI. 

Alex, uma misteriosa ladra, é convencida pelo seu antigo parceiro a
sair da reforma para um último trabalho. Durante o assalto
percebe que foi enganada e não se tratava de um roubo de
diamantes. A verdade leva-a um brutal assassinato que a põe
frente-a-frente com um frio e meticuloso assassino que tudo fará
para a matar. Estabelece-se uma perseguição diabólica que os
leva das ruas da cidade às torres dos impérios tecnológicos. Alex
tenta assim desvendar a rede de mentiras que colocaram a sua
cabeça a prémio.

Realizador: Stephen S. Campanelli
Elenco: Olga Kurylenko, James Purefoy e Morgan Freeman
Origem: África do Sul e EUA

Daniel Jacob Radcliffe nas-
ceu em Londres, Inglaterra,
no dia 23 de Julho de 1989.
É uma das referências da
sétima arte. Tornou-se in-
ternacionalmente conheci-
do por ter sido o protago-
nista da adaptação cine-
matográfica de Harry Pot-
ter, baseada na série de
contos da autora britânica
J.K. Rowling. 

DANIEL RADCLIFFE

SELENA GOMEZ

Eduardo Paim e C4
Pedro, duas referências
da música angolana,
actuam no próximo dia
30, na cidade
moçambicana de
Quelimane. O
espectáculo denominado
Mega Show, vai juntar,
pela primeira vez, estas
duas figuras da cena
musical angolana.

Gisele Caroline Bündchen nas-
ceu no Brasil, em Horizontina,
no dia 20 de Julho de 1980. A
brasileira foi considerada em

2000 pela revista norte-ameri-
cana Rolling Stone a modelo
mais bonita do Mundo. Entre
2004 e 2014, foi considerada
pela revista norte-americana
Forbes a mais modelo mais

bem paga. Segundo cálculos, a
sua fortuna foi avaliada em 150
milhões de dólares, aparecen-
do  do recordes Guiness Book.

GISELE
BÜNDCHEN

Eduardo Paim e C4 Pedro
Cantores actuam 
em Moçambique

S.01 acção 16

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES
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Uma exposição deno-
minada “Ícone e Pai-
sagens da Minha Ter-
ra” do artista plástico
angolano Francisco
Van-Dúnem “Van”,
está patente desde
terça-feira no Institu-
to Camões, em Luan-
da. Esta mostra de
mais de 40 obras está
aberta até 6 de Agos-
to. Van é autor de di-
versas obras que per-
tencem a colecções
nacionais e interna-
cionais.

A exposição de Van
PAULINO DAMIÃO

Instituto Camões - 18h00
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Festa

APraça da Independência,
na cidade do Uíge, esteve
transformada numa feira,

de 1 a 7 deste mês, por ocasião da
celebração das festas da cidade, e
foi pequena para albergar a moldu-
ra humana presente, oriunda dos
16 municípios da província e de ou-
tros recantos do país. 
Tendas e barracas expuseram va-

riados produtos. Algumas pessoas
ocuparam espaços no interior do pa-
vilhão gigante montado pela orga-
nização, para expor, vender, com-
prar e fazer parcerias.
Custódio, de 45 anos, campo-

nês do Quitita do Dange-Quitexe,
atraiu a atenção dos visitantes
com os seus segredos de cozinha,
demonstrando os 16 pratos que
podem ser confeccionados a par-
tir da mandioca. 
A bancada de Catarina Lopes co-

mercializou carne de vaca e o fluxo
de clientes começava ao meio dia.
“As vendas correram bem, mas não
conseguimos tirar o melhor lucro
possível, devido à subida do preço
da cabeça de boi. Pelo valor de 200
mil kwanzas, que estamos a com-
prar a cabeça de boi e vendendo o
quilo a dois mil kwanzas, a margem
de lucro é muito inferior. Mas pelo
menos aqui facturamos mais do que
no mercado municipal, onde vendo
há 10 anos”, assinalou.
A feira também comercializou

carne de caça, de animais como ma-
caco, jibóia, javali, gazela, preguiça
e veado, e peixe bagre dos rios Cui-
lo, Nzadi, Quihemba e Loge.

João Ndala, regressado à cidade
de onde tinha saído há muito tem-
po, matou a saudade apreciando
petiscos como a jinguenga, a nto-
lola e o jissombe, extraídos da
palmeira, com os quais não tinha
contacto desde que deixou a pro-
víncia do Uíge. 
“Há muito que não vinha ao Uíge

e perdi na memória muita comida
boa da nossa terra. Aproveitei para
comprar alguma quantidade diver-
sificada de produtos que desperta-
ram o meu interesse e vou levá-los
para Luanda”, disse. 
Na área reservada às bebidas tra-

dicionais, o visitante podia encon-
trar de tudo um pouco, como o ma-
ruvo (ceiva do bordão ou da palmei-
ra), o lunguila (de cana-de-açúcar),
o tangauissi (de gengibre), a quiçan-
gua de farinha de milho e outras.
Isabel Panzo, de 36 anos, comer-

cializa bebidas tradicionais há anos.
Por isso, teve muitos clientes à pro-
cura dos seus produtos.
Anacleta Quilombo, de 26 anos

de idade, residente em Luanda, fez
negócio com produtos de terapia
tradicional. Comercializou produ-
tos como mucacati, pedra uma, pó
de elefante, doce-doce e sal para
“maus espíritos”.
Ninguém na cidade queria perder

o melhor que havia naquela praça,
localizada no eixo que liga a via do
aeroporto Manuel Quarta Punza, o
centro da cidade e os bairros Pape-
lão, Dunga e Casa Diocesana. Além
de comida, bebidas, vestuário, pro-
dutos agrícolas e artesanato, tam-
bém houve música, desfile de moda
e outras diversões. 

JOAQUIM JÚNIOR | Uíge   

UÍGE

EUNICE SUZANA

EUNICE SUZANA

Praça da Independência acolheu feira  
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Os 16 municípios do Uí-
ge expuseram o poten-
cial agrícola da re-

gião, com destaque para pro-
dutos como a jinguba, feijão,
batata, mandioca, cana-de-
açúcar, gergelim, soja, gengi-
bre gindungo, banana, abó-
bora, café, muteta, cebola e
inhame.
Os camponeses dos municí-

pios do Ambuíla, Quitexe, Al-
to Cauale, Puri, Maquela do
Zombo, Buengas e Bungo,
também não ficaram de parte.
Colocaram à disposição dos
visitantes produtos como a
muengueleca (folhas de abó-
bora), abacaxi e mandioca, ba-
tata-doce,  chá de eucalipto e
outras culturas.
Alberto Monteiro “Banha”

comercializou parte das 42 ca-
beças de gado bovino. Os pre-
ços oscilaram entre os 100 e
200 mil kwanzas. 
Madalena Bunga, campone-

sa do Buengas, considerou o
evento como a melhor oportu-
nidade para tornar valioso o
trabalho por ela desenvolvido
e persuadir os empresários a
apoiarem cada vez mais a acti-
vidade agrícola.

JJ

Negócios
POTENCIALIDADES DA REGIÃO EM GRANDE DESTAQUE NA CELEBRAÇÃO DO DIA DO UÍGE 

Produtos agrícolas e gado atraem turistas

A Mediateca colocou à disposição na biblioteca
móvel mais de mil livros e acesso à Internet.
Livrarias de vários pontos do país comercializa-

ram livros escolares. Manuel Ngonga vendeu mais
de 200 exemplares de livros, com destaque para o
ramo de Direito. 
Faria Domingos, 22 anos de idade, estudante de

desenho, expôs um projecto arquitectónico de
uma centralidade que recebeu admiração de mui-
tos visitantes. Muitos artesãos saíram satisfeitos

por terem vendido parte das peças que criaram. Ven-
deram cestos, quindas, moinhos, cadeiras, cadei-
rões, todos objectos feitos de junco, bem como en-
feites de casas, estatuetas e quadros.  A segurança no
recinto esteve à altura. Os agentes da Polícia Nacio-
nal estiveram no local e fizeram o seu trabalho. A
Direcção Provincial da Saúde fixou na Praça da In-
dependência uma clínica móvel que atendeu os ca-
sos ocorridos durante os sete dias das festas da anti-
ga cidade de Carmona.

EUNICE SUZANA

EUNICE SUZANA

EUNICE SUZANA

EUNICE SUZANA

Mediateca disponibiliza livros virtuais



1,5 kg de peixe fresco 1/2 peixe grosso seco 4 tomates maduros 2 cebolas 
4 dentes de alho 2 molhos de jimbôa, quiabu e beringela qb, óleo de palma, 
sal e água.   

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Evite gastos 
excessivos
de dinheiro

1.ºNão abra “e-mails” de ofertas. Não pegue em
catálogos nas lojas.

2.ºEm vez de fazer compras com cartões ou che-
ques, use dinheiro vivo. Parece que, quando usa-
mos dinheiro, sentimos mais no bolso na hora de
comprar.

3.ºCompre menos. Pare de comprar coisas 
durante algum tempo.

4.ºEmpreste mais as suas coisas.

5.º Pense em outras formas de rendimento que
você poderia ter.

6.º Leia sobre investimentos e veja se são uma
boa opção para você.

7.ºBaixe algum aplicativo para registar os seus
gastos no telefone celular.

8.ºLeve comida de casa para o trabalho. Não 
coma frequentemente em restaurantes.

9.º Procure resolver mais coisas em casa sozi-
nha (o) do que contratando o serviço de uma 
empregada.

10.ºPague as suas dívidas no início de cada mês
e antes de gastar com qualquer outra coisa.

11.ºCuide mais da sua saúde alimentando-
se bem, fazendo exercícios regulares. Vá
com frequência aos médicos fazer “check-
ups”. Se você se cuidar, gastará menos com
remédios e tratamentos.

12.ºSaia menos. Mesmo os “programas gra-
tuitos” implicam gastos com transporte e
alimentação, especialmente com crianças. 

Dicas

Tempere o peixe fresco em alho e sal,
e deixe marinar. Retire a maior parte
do sal do peixe seco e passe por água
para limpar. Disponha numa panela
o peixe seco e faça um refogado com
óleo de palma, juntamente com o to-
mate e cebola picada. De seguida cu-
bra com água suficiente até cozer os
ingredientes. Acrescente a jimbôa.
Por último, acrescente os quiabus e a
beringela. Deixe apurar, rectifique o
sal e engrosse o molho. 

PREPARAÇÃO

Calulú de peixe fresco e seco
Ocalulú é um prato típico originário de Angola.

Pode ser confeccionado com peixe seco e
fresco. Entre os restantes ingredientes con-

tam-se o tomate, o alho, os quiabos, a batata doce, o
espinafre, a abóbora e o óleo de palma. O calulú de
peixe é preparado numa panela, na qual se interca-
lam camadas de peixe seco e de peixe fresco, com os

demais ingredientes. É cozido em lume médio e ser-
vido com funge e feijão com óleo de palma. Em São
Tomé e Príncipe, o calulú de peixe pode ser prepara-
do também com camarão. O calulú de carne é prepa-
rado com carne seca previamente demolhada. É
também cozido em lume médio e servido com funge
e feijão com óleo de palma.

DR

RECE ITA

da SEMANA



Fim-de-Semana 19Domingo, 17 de Julho de 2016

Perfil

ÂNGELO BOSS 

Mário Cohen à conversa com Ângelo Boss 

RESPONDE

“Durante a minha carreira,
que considero ainda miúda,
tive a oportunidade de trocar e
‘beber’ da experiência de
músicos mais experimentos no
mercado mundial da música
como Jean-Claud Naimro, dos
Kassav, Ali Angel, Grace
Evora, Jean-Pierre Zabulon,
Thierry Doumerge e Johnny
Ramos.” 

Pergunta: Como foi a chegada a
Portugal? 
Lembro-me como se fosse hoje.
Quando cheguei a Portugal, foi a
Editora RMS que me acolheu, na
pessoa de Marcos Castro e Silva. Na
altura tinha em carteira a gravação
do primeiro CD que nunca se
concretizou, no âmbito dessa
relação. 
Quantos CD tem no seu
reportório? 
Tenho cinco discos no mercado: Gato
Preto, gravado em 1997, Kota dá Só
(1998), Angola Ku Muxima (2001),
Huambo (2004) e Kizomba
Muangolé (2010), mas tenho
perspectivas de publicar outros
discos. 
Ainda se lembra da primeira
aparição? 
É a época que marcou a minha
carreira artística. Foi no dia 1 de
Junho como cantor da RNA, no
grupo do Pica-pau, em 1985. Um
ano depois gravei Wassamba,
música infantil que fez muito sucesso
em 1985. 
Como sente quando se revê como
cantor “piô”? 
É com muito orgulho quando penso
os tempos de cantor “piô”. Com os
demais cantores “piô” participámos
no Show do Mês Piô, denominado
Vamos Viajar no Tempo e Voltar a ser
Criança. Foi muito bonito. 

Aconteceu COMIGO

Aprender com
os grandes da
música mundial

Três décadas de intenso 
convívio com o público
Ângelo Boss está a cele-

brar 30 anos de carrei-
ra musical. Neste âmbi-

to, o artista despontado no pro-
grama infantil Piô Piô, da Rá-
dio Nacional de Angola (RNA),
realizou no ano passado, na
sala de eventos culturais Re-
quinte, no bairro Benfica, em
Luanda, um espectáculo deno-
minado Ângelo Boss 30 anos,
que contou o suporte artístico
da Banda Movimento. O apo-
geu da celebração será mar-
cado com o lançamento este
ano de mais uma obra disco-
gráfica com participações es-
peciais de luxo.
Com a produção a cargo de

Sérgio Belera e Nelo Paím, ir-
mão mais novo de Eduardo
Paím, o novo disco tem a parti-
cipação de C4 Pedro, Carlitos
Chiemba (baixo), Betinho Fei-
jó (guitarra), Galiano Neto
(percussão), Cau París (bate-
ria), José Afonso (piano), José
António (cavaquinho), Elma-
no (saxofone), Tino Mc (gui-
tarras) e Eneida Marta (Coro). 
Nascido a 4 de Dezembro de

1970, em Luanda, e originário
de uma família humilde, Ânge-
lo Boss teve o primeiro contac-
to com os microfones em 1980
enquanto repórter infantil do
programa Piô-Piô. Depois tran-
sitou para o programa Futuro
da Nação/Carrossel, da Televi-
são Pública de Angola (TPA). A
paixão pela arte de cantar, já
nutrida desde o bairro onde
nasceu, o Marcal, cresceu em
1984, quando na qualidade de
vocalista do Grupo do Pica-
Pau, fez a primeira actuação
num programa infantil da Rá-
dio Nacional de Angola. No
ano seguinte apostou na car-
reira a solo, cantando o suces-
so Wassamaba, composto por
Rosa Roque, e letra adaptada
do livro de Pepetela As Aven-
turas de Ngunga. 
Com o sucesso musical as-

segurado, faz parte da primeira
caravana músico-infantil da
RNA, que representou Angola
na Alemanha, em 1985. Parti-
cipou também em várias di-
gressões no interior do país e
em acampamentos internacio-
nais de adolescentes.
Em 1994, imigrou para Por-

tugal onde deu continuidade à
carreira, fazendo espectáculos
ao vivo em discotecas e bares de
Norte a Sul na terra de Camões,
com a banda Africanto, que cul-
minou com a gravação do pri-
meiro disco da sua carreira, de-
nominado Gato Preto, produzi-
do por Rey Webba e editado pe-
la produtora Sons de África,

com diversidade de estilos, co-
mo kuduro, semba e kizomba. 
Em 1998, Ângelo Boss lan-

çou o segundo disco, intitulado
Kota dá-só, em 2001, o disco
Angola ku Muxima e em 2004
o CD Huambo, que comporta a
canção N’ga messena, uma ho-
menagem à população do Pla-
nalto Central que foi fustigada
pela guerra civil em Angola. 
Em 2010, já com um vasto ca-

minho percorrido no munda da
música, gravou o disco Kizom-

ba Muangolé, que teve a partici-
pação dos produtores Jean-
Claud Naimro, dos Kassav, Gra-
ce Évora, Johnny Ramos, John-
ny Fonseca, Jorge Cervantes e
Jean-Pierre Zabulon. 
A sua ida para Lisboa deu

grande visibilidade à sua car-
reira para grandes palcos mun-
diais. Teve a oportunidade de
conviver e desenvolver traba-
lhos com músicos conhecidos
na arena internacional como
Bonga, Jean-Claud Naimro,

dos Kassav, Ali Angel, Grace
Évora, Jean-Pierre Zabulon,
Thierry Doumerge, Johnny
Ramos, Gui Nsangué, Bruno
Castro, Juca Delgado, Jorge
Cervantes, Ciro Bertini, Dabs,
Betinho Feijó, Carlitos Chiem-
ba, Dominique Gengoul, Ro-
ger Moreira, Nanuto, Otis Sax,
Dalú Roger, Lanterna, Tony
Sá, Galiano Neto, Maya Cool,
Mestre Capitão, Rey Webba,
Yéyé, Samu Wango, Patsy Ge-
remy e Patrícia Aubou. 

MÁRIO COHEN
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VELHO CHICO
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GLOBO 21h10

Miguel tenta conversar com
Tereza. Luzia fica furiosa com a
presença da rival na cooperativa.
Chico Criatura elogia a forma
como Beatriz trata Bento. Afrânio
reclama ao ver Martim na sua
fazenda. Cícero e Dalva
namoram escondidos. Tereza
pede o divórcio a Carlos. Santo
tenta fazer com que Miguel
perdoe Tereza. Luzia provoca
uma briga entre Santo e um
homem no bar de Chico Criatura.
Olívia incomoda-se ao ver Miguel
e Sophie a dançar.

Krica avisa Glauco e Cleiton
que está grávida
Tito percebe que foi
enganado por Samurai.
Luciana disfarça e
expulsa Rodrigo à frente
de Samurai. Artur
decide acompanhar
Roger. Tito questiona o
trabalho de Pedro.
Samurai intriga Miguel
contra Ana. Pedro foge
de Tito. Roger pressiona
Artur. Jorge e Sueli
reclamam da ausência
de Luciana. Lívia e
Rodrigo conversam com
Ana sobre Miguel. Artur
finge um desmaio. Krica
avisa Glauco e Cleiton
que está grávida.
Samurai intimida Roger.

20 Fim-de-Semana Domingo, 17 de Julho de 2016

TVC1

Três décadas após a derrota do Império Galáctico, uma nova ameaça emerge. A
Primeira Ordem tenta dominar a galáxia e caberá a um pequeno grupo de heróis
impedi-los, com a ajuda da Resistência.

Novelas

SEXTA-FEIRA, 21H30

TVC2
DOMINGO, 16H05

TVC3
DOMINGO, 22H30 

Quando a super-estrela dos desenhos animados, Roger Rabbit, é acusado de
homicídio, pede a ajuda ao detective Valiant. No decurso da investigação,
Valiant desvenda uma série de escândalos que ameaçam a existência da
cidade dos desenhos animados.

Quem tramou Roger Rabbit?

Um preconceituoso veterano da guerra da Coreia, Walt Kowalski, decide
reabilitar o seu jovem vizinho de origem asiática, que tentou roubar o seu
bem mais precioso, um carro Gran Torino de 1972.

Gran Torino

STAR WARS: O despertar da força

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Shirlei emociona-se 
A perícia concluiu que a
explosão do helicóptero
em que Teodora estava
foi um acidente e Agilson
estranha a reacção de
Leozinho. Shirlei
emociona-se ao saber
que Felipe encontrou o
seu sapato. Bruna
ameaça contar a Camila
que Giovanni foi preso
por causa dela. Beto
avisa os funcionários da
Peripécia que Rodrigo
voltará ao trabalho.
Agilson pensa em contar
a Fedora que Leozinho
atentou contra a sua
vida. Enéas avisa
Aparício que Rebeca
aceitou ser readmitida. 

GLOBO 20h20HAJA CORAÇÃO

ÊTA MUNDO BOM GLOBO 19h30

Maria ameaça Sandra

Maria acompanha Celso até
ao hospital. Pancrácio avisa
Candinho que precisa de
dinheiro para pagar as
despesas médicas de Celso.
Sandra visita Cláudio e
Araújo aprova a sua atitude.
Ernesto avisa Sandra que
Celso foi atingido no lugar
de Maria. Maria pede que
Anastácia ajude o seu pai.
Cunegundes pensa em usar
Sarita para afastar Zé dos
Porcos de Mafalda. 
Severo recusa-se a aceitar a
ajuda de Anastácia. Anastácia
vê Pancrácio disfarçado de
mulher.
Maria ameaça Sandra.

Tereza pede o divórcio 
a Carlos
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