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Descubra as 7 diferenças
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Carneiro 
Os planos estão a dar
certo e pode sentir-se
motivado para lançar-
se em novos
empreendimentos.
Apesar das incertezas
sinta-se optimista,
mas não esqueça a
cautela ao tomar as
decisões. 

Touro 
Nesta semana
canalize as suas
energias,
principalmente na
finalização dos seus
projectos
profissionais, revendo
eventuais obstáculos
que precisam de ser
superados com
paciência e
criatividade. 

Gémeos 
Mesmo que nem
todos os seus planos
estejam a avançar
conforme os seus
desejos, não se
queixe, pois a semana
é promissora. 

Caranguejo 
Apesar das
dificuldades que
continuam a causar
preocupações e
aborrecimentos,
muitas situações estão
a resolver-se aos
poucos e poderá
sentir-se mais aliviado
ao longo desta
semana. Afaste o
medo da sua cabeça
e avance na direcção

dos seus objectivos com
esperança e optimismo.

Leão 
Apesar das incertezas
do momento actual,
alguns obstáculos
podem ser superados
com uma mudança de
atitude e com mais
criatividade. 

Virgem 
O seu bem-estar físico
enfrenta alguns
desafios nas últimas
semanas, mas nem
sempre os seu mal-
estar tem origem física.
Deve experimentar as
terapias alternativas e
complementares se
quiser adquirir o bem-
estar desejado. 

Balança 
Está a ser muito
requisitado no
ambiente profissional e
por causa disso tenta
dar conta de tudo
sozinho. Esta atitude
causa mal-estar e
incómodos que podem
obstaculizar a sua
actividade. Use a
capacidade de diálogo
para resolver eventuais
conflitos de interesses
no ambiente
profissional e acolha as
sugestões que lhe são
oferecidas pelos seus
parceiros. 

Escorpião 
Este é um período
propício para dar início
a projectos pessoais.
Aproveitando o seu
carisma pessoal,

consegue obter apoio de
colaboradores, formar
laços firmes e parcerias
preciosas que o levam
rumo aos seus objectivos. 

Sagitário 
Esta semana é propícia
para levar adiante os
seus projectos pessoais e
obter muitos benefícios. 

Capricórnio 
As suas habilidades
organizacionais são
muito úteis nesse
momento, porque nem
tudo está a funcionar
conforme os seus
desejos. Se você fizer
alguns ajustes nos seus
planos, conseguirá
êxitos. 

Aquário 
A instabilidade no
momento actual pode ser
a causa do mal-estar
que está a experimentar.
Porém, deve começar a
pensar em atitudes
diferentes e alternativas
se quiser o sucesso que
tanto deseja. 

Peixes 
Alguns problemas de
relacionamento que
tinha ultimamente, estão
aos poucos a dissipar-se
e enquanto encara mais
claramente os seus
objectivos acaba por
encontrar também
caminhos diferentes para
trilhar. Com o seu nível
de energia mais elevado
e com a esperança a
inundar o seu coração,
poderá abrir novas
possibilidades na sua
vida, colhendo bons
frutos, especialmente no
campo profissional. 

Horóscopo

OPalácio de Ferro é um edifício histórico de
Luanda. No período colonial, foi usado como
centro de arte. Foi restaurado em 2009 e en-

tregue ao Ministério da Cultura. Actualmente, alber-

ga múltiplas iniciativas no domínio do conhecimen-
to e das artes, como espectáculos musicais, peças de
teatro, dança e outras. É o espaço que acolhe regu-
larmente os espectáculos da III Trienal de Luanda.

Palácio de Ferro 

PAULINO DAMIÃO

Dois amigos conversam:
- Não aguento mais esta vida.
Tenho de deixar de beber - diz um.
- Porquê? - pergunta o outro.
- Sinto que isto está a dar cabo do
meu casamento.
- E queres deixar de beber por
isso? 
- E então, faço o quê?
- Deixa antes a mulher.

Ar condicionado 
O condicionamento de ar é o processo de trata-
mento do ar interior em espaços fechados. Esse
tratamento consiste em regular a qualidade do
ar interior, no que diz respeito às suas condições
de temperatura, humidade, limpeza e movi-
mento. O ar tratado num sistema de condiciona-
mento é designado ar condicionado. 
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Em 1926, quando Newt Scamander chega a Nova
Iorque, poderia ter passado despercebido, se não fosse
um Semmage chamado Jacob, uma mala mágica
extraviada e a fuga de algumas das suas criaturas
fantásticas, que vão lançar problemas quer ao mundo
dos feiticeiros quer ao dos Semmages. 

Benjamin Edward “Ben” Stiller
nasceu em Nova Iorque, a 30 de
Novembro de 1965. É um actor,
comediante, realizador, produ-
tor e argumentista de cinema
norte-americano. Ben Stiller ac-
tuou em mais de 50 filmes, en-
tre os quais Quem Vai Ficar com
Mary?, Zoolander, Trovão Tropi-
cal, Uma Noite no Museu, Uma
Noite no Museu 2 e Uma Noite
no Museu 3. 

Brendan James Fraser nasceu
em Indianápolis, nos EUA, a 3
de Dezembro de 1968. O ac-
tor norte-americano também
tem a nacionalidade cana-
dense. Participou nos filmes
George, o Rei da Floresta,
Viagem ao Centro da Terra, A
Múmia, Os Bichos Enlouque-
ceram e A Caça. 

BEN STILLER 

BRENDAN FRASER 

Tremaine Aldon Neverson, co-
nhecido como Trey Songz, nas-

ceu a 28 de Novembro de
1984, em Petersburg, nos EUA.
Reconheceu as suas capacida-
des vocais com 14 anos de ida-
de. Relutante em cantar, come-
çou a actuar com o incentivo de
amigos e familiares. O produ-
tor Troy Taylor descobriu Trey

Songz durante um concurso de
jovens, que o levou a assinar

um contrato com a Atlantic Re-
cords e hoje é um dos maiores

cantores da categoria R&B.

TREY SONGZ 

S. drama 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

MONSTROS FANTÁSTICOS 

SINOPSE

O grupo Amor à Arte, vence-
dor do Prémio Nacional de
Cultura e Artes 2016, encer-
ra hoje, às 20h30, no Colé-
gio Mandumbo, em Luanda,
na Rua Direita da Samba, na
qualidade de convidado, a
segunda fase da V Maratona
de Teatro da Samba, com a
peça Cuidado com a boca. 
Numa iniciativa da Xando
Produções, aquele palco
acolhe ainda hoje as peças
de teatro Decisão Final, da
companhia Arte Vida Espe-
rança, às 18h30, e Azar da
Belita, do Etu-Ngó Teatro, às
19h30. 
A companhia de teatro Amor
à Arte apresenta também no
dia 4 de Dezembro, no Insti-
tuto Superior de Artes (Isar-
tes), na Cidade do Kilamba,
a peça O verdadeiro sangue.

Cuidado com a boca
DR

Colégio Muandumba

Joaquim Freitas apresenta
hoje, partir das 15 horas, no
Palácio de Ferro, em Luanda,
o livro intitulado A
Mensagem do Kaluanda-Piô
na prevenção da dor de
dente. O livro tem carácter
pedagógico e versa sobre a
importância da higiene bucal. 
O lançamento do livro do
jornalista, produtor musical e
compositor, conhecido nas
lides artísticas como “Tio
Kim”, acontece numa sessão
de venda e assinatura de
autógrafos, e está
enquadrado no âmbito da III
Trienal de Luanda.

A Mensagem 
do Kaluanda-Piô 

Palácio de Ferro
DR
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Anselmo Ralph, um dos músi-
cos angolanos com maior
projecção internacional,

lançou ontem, na Praça da Inde-
pendência, em Luanda, o seu mais
recente trabalho discográfico, inti-
tulado Amor é cego. Nesta entrevis-
ta exclusiva ao Jornal de Angola, o
músico fala da sua trajectória mu-
sical. Destaca a figura do Presiden-
te da República, José Eduardo dos
Santos, a quem entregou o seu dis-
co de platina, a grande honra que
teve pelo convite para actuar en-
quanto angolano na investidura de
um Chefe de Estado europeu e
apresenta os projectos que tem deli-
neados para o futuro da sua carrei-
ra, iniciada nos Estados Unidos da
América (EUA).

KÁTIA RAMOS |

Jornal de Angola - Ofereceu o
seu disco de platina ao Presiden-
te da República. Alguma razão
especial?
Anselmo Ralph - Fui nomea-

do para os MTV Africa Music
Awards 2014 e conquistei o ga-
lardão para melhor artista lusófo-
no. Foi o primeiro disco de plati-
na conquistado por um angolano
em Portugal. Foi esta a razão que
me levou a entregar o disco ao
Presidente da República, José
Eduardo dos Santos. É também
uma forma de lhe agradecer por
ser o homem que, com muita de-
terminação, tem sabido dar rumo
positivo aos destinos de Angola.
Jornal de Angola - Participou

no espectáculo de investidura do
actual Presidente de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa. Ac-
tuou como angolano ou como
português? 
Anselmo Ralph -A minha noto-

riedade no panorama artístico tem
proporcionado vários convites.
Foi uma honra actuar como músi-
co angolano na tomada de posse
de um Presidente europeu.
Jornal de Angola - Que projec-

tos artísticos tem em carteira?
Anselmo Ralph  - Tenho mais

de 50 concertos ao vivo já concre-
tizados. Pretendo expandir a mi-
nha música para o mercado latino,
com o lançamento no próximo
ano de um álbum totalmente em
espanhol. Assinei uma parceria
com o canal televisivo americano
Vivo, que tem a finalidade de di-
vulgar os vídeos mais badalados
da História. A minha imagem tor-
nar-se-á mais divulgada. Em Fe-
vereiro do próximo ano, começa-
rei uma turné por oito províncias.
Tenho agendados dois grandes
concertos no Dream Space, no dia
17 de Novembro, em Luanda, e
em Dezembro no Campo Peque-
no, em Lisboa. Mais de 50 mil
cópias destes “shows” estarão

disponibilizadas para os aprecia-
dores da boa música. 
Jornal de Angola - Como é a

sua relação com os intérpretes e
compositores angolanos?
Anselmo Ralph - Tenho boas

relações com os compositores
angolanos, apesar de não conhe-
cer  todos. E os que conheço são
de tirar o chapéu. Têm sido mui-
to inovadores na composição de
músicas criativas que ajudam a
mudar a mentalidade da socieda-
de. Nesta senda, realço as quali-
dades dos colegas Dodó Miran-
da e Paulo Flores. Considero os

músicos angolanos como gran-
des heróis. Mesmo com a situa-
ção difícil que o país atravessa,
estão a fazer música com muito
boa qualidade. Faço a composi-
ção das minhas músicas e, mui-
tas vezes, conto com ajuda de co-
legas ou amigos. 
Jornal de Angola  - Em que se

baseiam as letras das músicas? 
Anselmo Ralph - Procuro ba-

sear as letras em factos reais, his-
tórias que fazem as famílias, es-
pecialmente os casamentos, tor-
narem-se mais firmes e consis-
tentes, porque noto que a juven-

tude actual está muito virada pa-
ra o imediatismo.
Jornal de Angola  - Como nas-

ceu o gosto pela música?
Anselmo Ralph - Quando mais

novo migrei para Nova Iorque, Es-
tados Unidos da América, com a
finalidade de terminar os meus es-
tudos e concretizei. Formei-me
em Contabilidade, pela Borough
of Manhattan Community Colle-
ge. Tive de lavar carros para sus-
tentar os estudos. Depois mudei-
me para Madrid, onde vivi alguns
anos, e tornei-me fã do cantor
Juan Luís Guerra, que tem sido

uma grande influência na minha
carreira. Assim nasceu o bichinho
da música em mim.
Jornal de Angola - Que planos

tem  para o futuro?
Anselmo Ralph -Tenho vários

planos sociais, com o apoio da Co-
ca-Cola. Tenho ajudado muitos
músicos que carecem de apoio.
Mas a minha intenção é posterior-
mente fazer uma academia de mú-
sica. Expandir a minha carreira in-
ternacionalmente é outra minha
meta. Ver que as minhas músicas
já servem de banda sonora para fil-
mes e novelas em cadeias televisi-
vas deixa-me satisfeito. 
Jornal de Angola - Fica nervo-

so antes de subir ao palco?
Anselmo Ralph - Quando estou

próximo da realização de um gran-
de concerto, entrego tudo nas
mãos de Deus. Mas sou muito cui-
dadoso com os mínimos detalhes,
como os cuidados com as cordas
vocais, instrumentalização e ou-
tros, pois somos uma grande equi-
pa. Mas não é fácil agradar a mais
de quatro mil pessoas que paga-
ram bilhetes para ver um evento
devidamente preparado. Os ner-
vos ficam sempre atiçados.
Jornal de Angola - Pensa al-

gum dia mudar de estilo?
Anselmo Ralph - Risos... isso

seria o mesmo que pedir ao Bon-
ga para cantar R&B, o estilo com
que comecei. Mas vou experi-
mentando outros estilos sem sair
da linha que me identifica. Como
já disse, comecei com R&B. Mas
depois vi que me adaptava mais
ao Soul e R&B.   

JOÃO GOMES

Música

Anselmo Ralph

O homem
que canta o amor  

Perfil
Anselmo Cordeiro da Mata

nasceu a 12 de Março de 1981.
Tem dois filhos (um casal),  que
respondem pelos nomes de Ali-
cia e Jadson e é casado com
Madlice Lukete.
Começou a cantar em 2004.

Dois anos depois, lançou o pri-
meiro disco intitulado Histó-
rias de Amor, que foi um su-
cesso imediato. No mesmo
ano, foi nomeado pela cadeia
televisiva Channel, da África
do Sul, o Melhor Cantor de
R&B e nos MTV Europe Music
Awards 2006, na categoria de
Melhor Artista Africano.
Em 2007, lançou o segundo

disco, intitulado As últimas his-
tórias de amor, com o qual rece-
beu o prémio de Melhor Voz
Masculina e o do Top Rádio
Luanda como o Músico Mais
Votado do Ano.



Desporto
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Os maiores protagonistas 
do título “agostino” 

BÉU POMBAL  |

Ary Papel e Gelson Dala, ambos jogadores
influentes da Selecção Nacional de fute-
bol,  demonstraram maior protagonismo

no plantel do 1º de Agosto na conquista do título
do Girabola Zap, a prova nacional da I Divisão
que terminou no início do mês em curso.  Além de
terem “violado” sistematicamente as redes con-
trárias, marcando ambos 35 golos, desbarata-
vam com aparente facilidade o último reduto ad-
versário e davam à marcar.
Depois de nove anos de abstinência, o 1º

de Agosto voltou a conquistar o ceptro por
mérito de todo o conjunto, mas Ary papel e
Gelson Dala tiveram uma actuação distinta,
própria de exímios jogadores, que nos mo-
mentos críticos corrigem o que está mal e
usam o seu valor para desbaratar a equipa ad-
versária e chegar à vitória.   
Quer um quer outro desperdiçaram poucas ve-

zes as oportunidades de golo. Gelson Dala, que
vem mostrando “faro” apurado para golos, cum-
priu bem a missão de um ponta de lança. Mar-
cou 23 golos e acabou o campeonato na lideran-
ça dos melhores marcadores, depois de ter apon-
tado 10 tentos na época passada. 
Revelando-se, inequivocamente, um jogador

finíssimo, com um bom domínio de bola, frieza
e sempre com a manifesta objectividade para vi-
sar a baliza, Gelson Dala, que está com viagem
marcada para Portugal, onde vai representar o
Sporting, deixará seguramente saudades nas
hostes do 1º de Agosto.      
Por seu turno, Ary Papel, um jogador talha-

do para jogadas ofensivas muito rápidas, atin-
giu nesta temporada o mesmo “score”, com 12
golos marcados, classificando-se deste modo
em segundo lugar no grupo dos “artilheiros”
do campeonato. Portanto, a pontaria afinada
dos dois jovens promissores do futebol ango-
lanos, por si só, demonstrou a contribuição da-
da à “turma militar” para conquistar o título de
2016 do Girabola Zap.

Rebentos do Rio Seco     

Tanto  Gelson  Dala quanto Ary Papel são
“produtos” forjados nas escolas do 1º de Agosto.
Ary Papel, que se vem notabilizando há três
anos como o melhor extremo direito em Angola,
apresentou-se acima da média na época finda.
Possui habilidade notável, bom poder de rema-
te, velocidade e sentido apurado para o golo.
Em síntese, foi uma mais-valia para os objecti-
vos alcançados pelo seu clube.
Com 22 anos, Ary Papel está a ser cobiçado

pelo Étoile du Sahel da I Divisão da Tunísia, se-
gundo fontes do clube militar. Entretanto, circu-
lam rumores do interesse do Sporting de Portu-
gal pela compra do seu passe. Como ele próprio
fez questão de dizer várias vezes à imprensa,
2016 seria o último ano a jogar em Angola. 
Gelson Dala, a mais cintilante estrela do 1º de

Agosto e do futebol angolano, era até há dois
anos um ilustre desconhecido. Depois de se des-
tacar nos juniores do clube, acabou por merecer
a confiança do treinador Romeu Filémon, em
2013, e passou a ocupar um lugar na equipa prin-
cipal. Desde então, teve uma actuação notável.
Oriundo de uma família de futebolistas, entre

eles o antigo internacional Elísio Muhongo, ac-
tualmente a jogar no Desportivo da Huíla, Gel-
son Dala tem já um compromisso assinado com
o Sporting de Portugal, no qual deverá actuar
em Janeiro próximo.                        

Ary Papel e Gelson Dala

NUNO FLASH



Tomate maduro, óleo, cebola, alho, sal e água.

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Tomate
O tomate é o fruto do tomateiro. As
plantas crescem entre um a três metros
de altura e um tomate comum médio
pode pesar cerca de 100 gramas. São-
lhe reconhecidas importantes proprie-
dade nutricionais, sendo um alimento
rico em licopeno, vitaminas do com-
plexo A e complexo B e minerais im-
portantes, como o fósforo e o potássio,
além de ácido fólico, cálcio e frutose.
Fala-se também da sua influência posi-
tiva no tratamento de muitas enfermi-
dades, como o cancro, e no fortaleci-
mento do sistema imunológico.

Dicas

Cortar o tomate e a cebola aos bocados, colocar numa panela com óleo,
alho, um pouco de água e uma pitada de sal. Por a ferver em fogo brando.
Acrescentar água e deixar ferver mais alguns minutos até o tomate formar
uma pasta. Pode servir para acompanhar massa, arroz ou outro prato.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Molhos

Os molhos são uma adição semi-líquida de muitas preparações culinárias e, apesar de serem
considerados um ingrediente extra num prato, podem fazer a diferença entre uma receita e
outra, com os mesmos ingredientes básicos. O molho de tomate é feito primariamente com

tomates, normalmente servido como parte do prato e não como um condimento à parte. 

DR

Molhos de Tomate
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Perfil
Alfredo Ferreira| Ambriz  à conversa com Domingos Sebastião

O momento mais marcante da vida
de Yeyé foi o estigma de que foi al-
vo em função de uma deformação
de que padecia. Contou com lágri-
mas nos olhos que, em 2002, por
causa da deficiência, muitas pes-
soas deixaram de comprar o produ-
to da sua panificadora. “Pensavam
que a doença de que eu padecia
(corcunda) era contagiosa. Por inú-
meras desconfianças e denúncias
anónimas, tive inclusive de ir prestar
declarações à polícia, para dar expli-
cações e provas que contrariassem a
opinião negativa”, lamentou.

Aconteceu COMIGO

Estigma

Um homem de coragem 
e determinação
Domingos Sebastião, de

49 anos, é um homem
de coragem e determi-

nação. As suas lutas pela con-
quista de um espaço no mundo
do empreendedorismo surti-
ram êxitos e hoje tem sobre os
ombros a responsabilidade de
abastecer com produtos de pa-
nificação os habitantes da vila
piscatória do Ambriz, na pro-
víncia do Bengo.

Yeyé, como é carinhosamente
tratado pelos habitantes daquela
circunscrição, contou ao nosso
caderno de fim-de-semana a ba-
talha enfrentada nos primeiros
passos no mundo do empreen-
dedorismo, em 1997, com a pro-
dução de pães caseiros (feitos
em forno construído de barro).

Domingos Sebastião iniciou a
sua actividade com dois sacos de
farinha de trigo, adquiridos com
dinheiro do seu irmão. “Deu-me
para guardar e para o dinheiro não
ficar parado, decidi aplicá-lo no
negócio e devolver quando meu
irmão dele necessitasse, tal co-
mo aconteceu”, revelou. 

Actualmente, produz diaria-
mente 150 a 200 caixas de pão e
distribui na região e nas locali-
dades circunvizinhas do Ambriz. 

Aprender com a crise 

Domingos Sebastião consi-
dera a crise como lição de vi-
da, pois veio ensinar muitos
empreendedores a terem bons
hábitos comerciais e fazerem
as coisas com muito cuidado e
muitos cálculos. Para resistir à
crise, Yeyé reservou no seu ar-
mazém, no tempo da boa sa-
fra, cerca de mil sacos de trigo
e por isso não sentiu muito o
peso do aumento do preço do
saco da farinha de trigo, co-
mercializado na altura a 25
mil kwanzas. 

Por esta razão, aconselha os
demais empresários a fazerem
sempre contenção, para esta-
rem prontos para responder à
demanda quando forem apa-
nhados de surpresa por uma
crise idêntica.

Resistência à concorrência 

Como empreendedor, Do-
mingos Sebastião resistiu à
concorrência do empresariado
estrangeiro instalado no país
em 2012. Para contrapor à
concorrência, observou boas
políticas comerciais de atrac-
ção de clientes valorizando a
produção nacional. A sua em-
presa é presentemente a única
que resistiu e leva o pão a pre-
ço acessível nas comunas do
Tabi, da Bela-Vista e outros
bairros da vila.

Trabalhadores satisfeitos

A única panificadora do
município do Ambriz em-
prega 25 trabalhadores, den-
tre os quais três mulheres.
Maria João é uma delas. To-
dos os dias, ela mostra a sua

satisfação por ajudar a em-
presa a produzir para o bem
da população e ter a possibi-
lidade de materializar o seu
projecto de continuar a estu-
dar com os rendimentos que
aufere pela troca da sua força
de trabalho.

Carla Pedro é a mais nova na
panificadora. “Para mim, cons-
titui uma mais-valia trabalhar
com tio Yeyé, porque aprendo
todos os dias e contribuo para a
edificação da única panificado-
ra do município piscatório do
Ambriz”, enfatizou.

EDMUNDO EUCÍLIO

EDMUNDO EUCÍLIO

EDMUNDO EUCÍLIO
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David aconselha António a dar uma oportunidade
a Olavo. Luciane avisa Salete para vigiar Aline.
Vitória não acredita no arrependimento de Aline e
expulsa-a da casa de Augusto. Tião diz a Helô que
não a quer mais na sua casa. Isabela recusa-se a
revelar a Tiago quem a ajudou financeiramente.
Helô pede a Edu que cuide de Letícia. Pedro beija
Helô.

Rômulo mente
a Nanda
Juliana enfrenta
Ricardo. Joana
desespera-se ao saber
do acidente de
Manuela. Rômulo faz a
primeira luta para
Lopes. Joana beija
Giovane. Rômulo vence
a luta, mas Lopes avisa
que o rapaz só
receberá o pagamento
depois de todas as
vitórias. Ricardo manda
Bárbara levar Juliana
até à casa de Jabá.
Rômulo mente a
Nanda. Juliana e
Bárbara presenciam
uma discussão de Jabá
com o pai. Jorjão
desconfia da história
que Rômulo conta,
para justificar os
feridos. 

20 Fim-de-Semana Domingo, 27 de Novembro de 2016

TVC1

O filme descreve a história verídica da investigação - vencedora do prémio de
imprensa Pullitzer, dos EUA - dos jornalistas do jornal “Boston Globe”, que re-
velou casos de pedofilia na Igreja Católica, e acabou por desvendar décadas
de encobrimento ao mais alto nível. 

Televisão

Zap News é um programa do Canal Zap
Viva, apresentado por Bruna Sousa e

Daniel Nascimento, que contagiam os te-
lespectadores com a sua boa disposição. O

“mundo dos famosos”, dentro e fora de
portas, reportado no programa. Os apre-
sentadores vaõ aos eventos com mais “gla-
mour” e entrevistam figuras públicas an-

golanas e estrangeiras. O programa é exi-
bido de segunda a sexta-feira, a partir das
18 horas em Angola e 19 horas em Moçam-
bique, no canal 4 da Zap.

Programa Zap News 
MUNDO DOS MEDIA

SEXTA-FEIRA, 21H30

TVC2
DOMINGO, 16H40

TVC3
DOMINGO, 15H05

Um rapaz perturbado com a separação dos pais, descobre que a floresta em
torno da sua nova casa é habitada por gnomos, ogres e outras criaturas
fantásticas. 

As crónicas de spiderwick 

Joey Evans é um cantor em clubes nocturnos e o seu sonho é abrir o seu
próprio estabelecimento. Vera é uma viúva abastada que Joey Evans
quer convencer a financiar o seu sonho. O problema é que ele está
apaixonado por outra mulher e vive dividido entre as duas.

O querido Joey 

O caso spotlight 

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Gui preocupa-se 
com Júlia
Diana é atacada por uma
fã de Léo. Júlia ouve a
conversa entre Beatriz e
Alex. Gordo lamenta ter
que demitir músicos
antigos da produtora. Léo
convence Néia a fazer um
jantar para Diana. Gordo
critica Diana por falar mal
do disco do ex-marido.
Gui apoia o plano de Júlia
contra Alex. Yasmin ajuda
Léo a conseguir que
Diana vá jantar na sua
casa. JF culpa Luana por
ter perdido a audição. Gui
preocupa-se com Júlia.
Nicolau toca viola no Luau
e todos ficam admirados. 

GLOBO 20h20ROCK STORY

SOL NASCENTE GLOBO 19h30

Tanaka é homenageado 
Alice não acredita quando Mário diz que César é o
culpado pelas explosões. Mano esconde Massao
no seu bar. César ouve Alice dizer que continuará
a investigação sobre a explosão no barco. Lenita
decide procurar a sua filha. Júlia aconselha
Wagner, que desiste de ir embora. Tanaka é
homenageado ao chegar à empresa. Loretta fica
viúva. Tanaka diz a Alice que a explosão nos
barcos pode ter sido criminosa. 

Pedro beija Helô
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