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Carneiro
Nesta semana, o seu
estado de humor é de
altos e baixos. Tenha
atenção ao ciúme que
o assalta a cada
instante, respeite a
privacidade da pessoa
com quem partilha a
sua vida. Anule toda a
insegurança de que é
portador e deixe os
comentários para trás.

Touro
O seu poder de
sedução está no auge.
Novas paixões podem
surgir. Saiba aproveitar
este período em novos
contactos que lhe
trazem compensações
a todos os níveis num
futuro próximo. Saia,
conviva e tente rever
alguns amigos de
longa data.

Gémeos 
Nesta semana pode
ser acusado de egoísta
e de só olhar para o
seu umbigo. Cultive o
diálogo com o seu
parceiro. Viva uma
vida amorosa mais
apimentada. Tudo o
que possa animar e
revolucionar a sua
relação é bem-vindo.

Caranguejo
Neste período, a sua
mente está mais ligada
à vida social, o que lhe
impede de observar as
reacções do seu
parceiro. Procure
distribuir mais afecto e
liberte-se dos prazeres

da folia. Não troque a
vivência de uma vida
por momentos
efémeros. 

Leão
Alguns conflitos podem
surgir na sua vida
amorosa. Pode sofrer
acusações infundadas e
deve acalmar-se para
ter energia para as
combater. Separe os
seus sentimentos da
vida material. Avalie se
vale a pena continuar
uma relação iniciada
recentemente.

Virgem
Nesta semana deve dar
uma especial atenção
ao seu cônjuge.
Demonstre os seus
sentimentos com
pequenos actos
quotidianos. Combata
tudo aquilo que não lhe
agrada na sua relação.
Faça um esforço para
eliminar a rotina 
da sua vida.

Balança
Esta semana vai sentir-
se dividido entre dois
amores. Seja o mais
autocrítico possível,
para poder tomar a
decisão mais adequada.
Não troque a
estabilidade pela pura
aventura. Fale com o
seu parceiro sem
qualquer pudor. Liberte-
se o mais possível.

Escorpião
Esta é uma semana de
grandes definições e
mudanças em que vale

mais do que nunca pelos
seus direitos e não se
verga a situações de
domínio ou posse.

Sagitário 
Neste período, deve ter
uma atenção especial com
alguns problemas
inerentes à sua vida
conjugal. Meça as suas
palavras e não tome
posições irredutíveis. 
O diálogo concertado
é a melhor forma 

de ultrapassar todas
as querelas.

Capricórnio 
Nesta semana, o seu
poder de sedução está no
auge. Novas paixões
podem surgir. Saiba
aproveitar este período
em novos contactos que
lhe trarão compensações a
todos os níveis num futuro
próximo. Saia, conviva e
tente rever alguns amigos 
de longa data.

Aquário
Este é um óptimo período
para o romance e
namoro. Pode conhecer
nesta altura o maior amor
da sua vida. Se tiver uma
relação estável ela é
fortalecida. A boa
harmonia conjugal é
evidente. O amor é rei e
senhor nestes dias.

Peixes
O seu poder de sedução
está em alta. Planeje e
surpreenda com um
passeio romântico a
pessoa que ama. Não
esqueça nunca os seus
amigos mais íntimos.
Procure o seu convívio
sempre que possível
dentro ou fora de portas.

Horóscopo

Quilengues é uma vila e município da pro-
víncia da Huíla constituído pelas comu-
nas de Quilengues, Dinde e Impulo. Tem

uma população estimada em cerca de 120 mil
habitantes, dedicados essencialmente à agricul-

tura, ao comércio e à criação de gado. O Muni-
cípio de Quilengues foi fundado por portugue-
ses em 1870 e as línguas mais faladas são por-
tuguês, nhaneka humby, ovimbali e mutchilen-
gue musso. 

Município de Quilengues 

DOMIANO FERNANDES|EDIÇOES NOVEMBRO

Ataque de crocodilo
Um menino chegou muito
atrasado à escola e a
professora perguntou:
- O que aconteceu?
- Fui atacado por um
crocodilo! – respondeu o
menino.
Chocada, diz a professora:
- Oh, meu Deus! Como estás?
O menino respondeu:
- Estou bem, mas ele comeu
todo o trabalho de
matemática…

São Gotardo     
São Gotardo é um túnel ferroviário, localizado na Suíça,
que liga Erstfeld e Bodio. Tem um comprimento de 57
km e um total de 153,5 km de túneis, poços e passa-
gens previstas. O túnel demorou cerca de 17 anos a ser
construído, custou 11 mil milhões de euros. Passa por
debaixo dos Alpes e é considerado o maior túnel do
Mundo, à frente do túnel Seikan situado no Japão. 
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Sean Paul Ryan Francis Henri-
ques, de nome artístico Sean
Paul, é um cantor jamaicano
de reggae e hip-hop, vence-
dor do Grammy de 2002 com
o álbum Dutty Rock como me-
lhor álbum reggae.

Dr. Seth Ember é um cientista com a habilidade de entrar no
subconsciente de mentes possuídas por demónios. Ele terá de
lutar contra uma entidade demoníaca com poderes nunca antes
vistos, que possuiu o corpo de um inocente rapaz de 11 anos. 

Género: Thriller
Elenco: Carice Van Houten e Aaron Eckhart
Realizador: Brad Peyton
Duração: 91 minutos
Restrição de idade: 16
Ano de Produção: 2016

António Renato Aragão nasceu
em Sobral, no Brasil, a 13 de Ja-
neiro de 1935. O actor, realiza-
dor, cineasta, produtor, come-
diante, humorista, escritor,
apresentador e cantor, ficou fa-
moso por liderar a série televisi-
va Os Trapalhões, nas décadas
de 70 e 80  do século XX. É tam-
bém conhecido como Didi Mo-
có, ou apenas Didi, o seu princi-
pal personagem. Também é ad-
vogado, formado pela Faculda-
de de Direito da Universidade
Federal do Ceará em 1961.

RENATO ARAGÃO

SEAN PAUL

O actor inglês Orlando Jonathan
Blanchard Bloom nasceu em

Cantuária, no Reino Unido, a 13
de Janeiro de 1977. É principal-
mente conhecido pelo seu papel
de Legolas nas trilogias de O Se-
nhor dos Anéis e O Hobbit e pelo
papel de Will Turner em Piratas

das Caraíbas.

ORLANDO BLOOM

S. drama 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

A ENCARNAÇÃO DO MAL

SINOPSE

A exibição de dança Kazukuta, pelo grupo carnavalesco Cassules Kazukuta do Hoji Ya
Henda, hoje, às 10 horas, no Marco Histórico 4 de Fevereiro do Cazenga, marca as activi-
dades da província de Luanda, alusivas ao Dia Nacional da Cultura que se celebra em to-
do o país. Os Cassules do Kazukuta mostram os passos que têm preparado para o 25 de
Fevereiro, no desfile competitivo a ter lugar na Marginal da Praia do Bispo.
O Marco Histórico alberga dentre outras actividades, exposições documentais e fotográfi-
cas e de artes plásticas e espectáculos de teatro, dança e música e acrobacias. 

Dança e exposições 
KINDALA MANUIEL|EDIÇÕES NOVEMBRO

Marco Histórico

A companhia de teatro Horizonte
Njinga Mbande apresenta hoje, no
auditório da Escola Njinga Mbandi,
em Luanda, em três sessões
(18h30, 19h30 e às 20h30), a
peça “Nzoji” (O Sonho), sobre um
homem que vive despreocupado
da realidade da sua família.
Fala de um personagem totalmente
perverso e desprendido no que
concerne a assistência e atenção no
seu lar. Homem que só se identifica
quando tudo está bem e parceiro de
uma mulher sofredora. Os actores
David Enoque, Marleny dos Santos,
José Galiano e Jeremias Caracol dão
alma ao espectáculo, interpretando
as personagens.
A companhia tem programado a
apresentação de espectáculos para os finais de semana, durante o mês de Janeiro,
entre os quais estão inscritos “A dívida”, para os dias 13, 14 e 15, “O desastre”, 20,
21 e 22 e “Ser taxista”, nos dias 27, 28 e 29.

“Nzoji”
Auditório Njinga Mbande PAULINO DAMIÃO|EDIÇÕES NOVEMBRO
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Oaeroporto internacional Fé-
lix Houpoet-Boigny é orga-
nizado e funcional. À saída,

o viajante ainda não tem ideia do
que lhe espera. À primeira vista,
Abidjan aparenta ser apenas mais
uma típica cidade africana. Depois
de uma certa distância, a estrada
desdobra-se em três ou quatro fai-
xas de rodagem nos dois sentidos. O
engarrafamento começa a agigan-
tar-se. Placards luminosos anun-
ciam marcas internacionais. Desfa-
zem-se equívocos. Estamos numa ci-
dade enorme. Plena de sonoridades,
cores vibrantes e vendedores ambu-
lantes à meia-noite. É assim em Yo-
pogoun, Treicheville e outros distri-
tos da grande Abidjan que contras-
tam em absoluto com o Plateau e to-
da a parte baixa da cidade. Há
quem lhe chame Manhattan africa-
na ou um pedaço de Paris em África. 

Ao fim de poucos dias, desco-
bre-se que a beleza reside também
nos grandes contrastes. Nessa altu-
ra a viagem já se terá transformado
num manancial de descobertas me-
moráveis. Porque sabemos que a
Costa do Marfim é banhada pelo
Oceano Atlântico e faz fronteiras
com o Mali, Burkina Faso, Ghana,
Libéria e Guiné Conacry pensa-
mos logo que a extensa faixa de
água que rodeia a cidade se trata de
um velho conhecido. Puro engano.
As praias mais famosas ficam em
Grand-Bassam, a antiga capital da
colónia, estância turística que foi
alvo de atentado terrorista no ano
passado. As lagoas que circundam
Abidjan expelem, por vezes, chei-
ros fortes, mas fazem parte dos en-
cantos da capital da Costa do Mar-
fim, nome dado pelos portugueses
devido ao elevado número de ele-
fantes que havia na região. 

A Costa do Marfim cresceu sob
a liderança de Houpouet-Boigny,
presidente do país desde a procla-
mação da independência, em
1963, até à sua morte, trinta anos
depois. Nesse período impôs-se
como uma das mais prósperas na-
ções africanas. O país albergava
um dos principais centros financei-
ros do continente. Abidjan era a ca-
pital da África ocidental. Foram
nessa altura erguidos grande parte
dos edifícios da administração pú-
blica e todos quantos realçam os
encantos da cidade. A construção
do imponente centro urbano a que

chamam Plateau, famoso pela be-
leza arquitectónica, data dos anos
setenta do século passado. Com a
morte daquele que é unanimemen-
te considerado o pai da nação que-
brou-se a hegemonia. 

O país conheceu o clima de ins-
tabilidade que terminou após o
afastamento do presidente Lau-
rent Gbabo. A até então pacífica ur-
be conheceu os horrores da guerra.
Na ex-residência de Boigny e no
palácio de Gbabo ainda se encon-

tram alguns carros queimados du-
rante o conflito. Hoje fazem parte
de rotas turísticas não oficiais que
têm o mérito de ajudar a contar a
história recente do país. A deterio-
ração e os buracos outrora inimagi-
náveis apareceram em muitos tro-
ços. A reparação e construção de
novas vias de acesso destacam-se
no programa de governação do
Presidente Lansana Ouatara. As
estradas adjacentes à nova ponte
que foi baptizada com o nome do

ex-Chefe de Estado Konan Bedié
constitui obra de engenharia notá-
vel em qualquer parte do mundo.
O país vem somando bons indica-
dores de crescimento. Obteve a
sua independência no dia 7 de
Agosto de 1960. A isso se deve a
produção do cacau de que o país é
o maior produtor mundial, ao café
e ao crescente desenvolvimento
agrícola. A indústria têxtil, com
predominância para os famosos
panos de padrão africano a que se

somam a exploração de petróleo,
gás natural e extracção de dia-
mantes contribuem em larga esca-
la para a renda nacional. Ultrapas-
sa o índice de oitenta por cento as
habitações com acesso a água po-
tável. Em contrapartida, pouco
mais de vinte e cinco por cento
contam para as estatísticas da re-
de sanitária. Em certos bairros po-
pulares de Abidjan os esgotos a
céu aberto deixam transparecer o
deficiente saneamento básico. 

DR
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Turismo

Traços de uma deslocação à Costa do Marfim 

Dos vincos 
da engomadeira 
à imponência 
de Yamoussoukro 



Turismo
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Missão exploratória 
Por mais curta que seja a esta-

dia em Abidjan, o viajante
sente dificuldades em despir-

se das vestes de explorador. A cate-
dral de Saint Paul, bem ao lado do
Ministério do Interior, o Museu
Nacional e o distrito de Treichville
são pontos incontornáveis da ci-
dade que alberga quase 7 milhões
de habitantes. Visitar uma casa de
produção de chocolates, comprar
artesanato da África ocidental,
bem como discutir o preço de tra-
jes e panos africanos nos merca-
dos constituem igualmente activi-
dades imperdíveis. Em qualquer
bairro abundam padarias e paste-
larias impregnadas pela influên-
cia francesa. O croissant e o brio-
che acompanham qualquer menú
básico para o pequeno almoço. 
Perspectiva melhor do que com-

prar fruta fresca no mercado de es-
quina é degustar um imenso cacus-
so grelhado acompanhado por
atikke, mandioca ralada cozida ao
vapor, mandioca frita ou arroz de
tomate. O molho faz toda a dife-
rença. Um refogado saborosíssi-
mo com bastante tomate, cebola e
especiarias. O único porém vai pa-
ra as doses exageradas de gindun-
go com que se condimentam os ali-
mentos em toda a extensão ociden-
tal de África. Já o alocoo, como se
chama a banana-pão frita, poderia
ser responsabilizado pelo ganho
de peso extra de muito boa gente,
caso não fosse a delícia compensa-
tória dos danos. Há quem diga que
as mãos mais abençoadas da cozi-
nha marfinense se encontram no
vibrante distrito de Yopogoun. Lá
também vive a engomadeira que,
interpretando instruções à letra da
hóspede do hotel, passou a roupa a
ferro no avesso. E, pasmem, colo-
cou os respectivos vincos precisa-
mente também no avesso. “A se-
nhora mandou, eu cumpri. Não sei
se é moda ou ritual da sua terra…”
Nada a acrescentar. A descrição de
alguém vestida de maneira tão
exótica caberia, seguramente, no
espaço da comédia. 
O clima quente e húmido de

Abidjan amenizado pelo calor hu-
mano dos anfitriões que têm sem-
pre um sorriso amável coroam de
êxito a grande aventura urbana
que significa passear em Abidjan.
Para os angolanos, a estadia torna-
se particularmente aprazível. Por
razões difíceis de decifrar, tratam-
nos com deferência tanto em en-
contros oficiais quanto na rua. Os
conterrâneos de Didier Drogba e
Yayá Touré perguntam pelo ex-fu-
tebolista Jesus que abandonou os
campos há sensivelmente duas dé-
cadas. Muitos só terão ouvido fa-
lar deles. Regozijam-se ao saber
que é deputado à Assembleia Na-
cional. Querem saber do paradeiro
de Manucho Gonçalves. Exaltam
as meninas doiradas do andebol fe-
minino e o nosso basquetebol mas-
culino, apesar de destronado. 
Os crachás com as bandeiras de

Angola e da Costa do Marfim que
orgulhosamente exibem não dei-
xam dúvidas. Eles integram mem-
bros do Clube dos Amigos de An-
gola, dirigido pelo jornalista Gus-
tave Bolla Bi, membro da direcção
do Sindicato dos Jornalistas da
Costa do Marfim. A acutilante as-
sociação congrega cidadãos locais

interessados em diferentes aspec-
tos da nossa identidade que aju-
dam a divulgar. As excelentes rela-
ções que o clube mantém com a
Embaixada de Angola reflectem-
se no grau de conhecimento sobre
o país e a satisfação em fazer que
os angolanos se sintam em casa na
pátria de Houphouet Boigny. 

Majestosa Yamossoukro 

Capital política da Costa do
Marfim, Yamossoukro está ligada
a Abidjan por via terrestre. A exce-
lente estrada, reabilitada há cerca
de cinco anos, liga o país aos vizi-
nhos Ghana e Mali. Aproximada-
mente três horas de viagem pas-
sam quase sem nos apercebermos.
As belíssimas paisagens verdejan-
tes absorvem por completo a aten-
ção. A única paragem justifica-se
para comprar a apelativa banana
assada e ginguba. Algo que au-
menta a sensação de estarmos em

casa na cidade que resume a visão
megalómana de Boigny. O faleci-
do líder construiu na sua terra na-
tal infra-estruturas com vista a
concentrar em Yamossoukro o po-
der político que, na prática, nunca
se transferiu de Abidjan. 
Com menos de cento e cin-

quenta mil habitantes, Yamos-
soukro tem avenidas com quatro
faixas de rodagem, zonas minis-
teriais, a sede do parlamento que
continua a funcionar em Abidjan
e um majestoso hotel reservado
aos deputados. A sumptuosa resi-
dência de Houphouet Boigny
guarda memórias relevantes da
história do país e de África.
Em determinado momento as

conversações de paz para Angola
passaram por aqueles aposentos or-
namentados com peças valiosíssi-
mas. Algumas delas da época de
Luís XIV, rei de França. Eviden-
ciam o gosto refinado do falecido
estadista multimilionário que com-

prou tudo o que o dinheiro permi-
tiu. Os imóveis e o rico recheio são
conservados como se o ex-inquili-
no fosse irromper a qualquer mo-
mento. Não se vê pó a olho nu. 
Os restos mortais de Boigny,

dos ascendentes, descendentes e
de membros da sua família repou-
sam no mausoléu construído nou-
tra parte do complexo. 
Profundamente religioso, Boig-

ny mandou erguer uma capela para
rezar com familiares e colaborado-
res directos. Mas a maior expres-
são de grandiosidade é a Basílica
de Nossa Senhora da Paz, visível
em qualquer ponto da cidade. O
Guiness Book cataloga-a como a
maior igreja cristã do mundo, devi-
do à cruz colocada na cúpula que
ultrapassa em alguns centímetros a
de São Pedro, no Vaticano. 
A igreja católica romana foi cons-

truída entre 1985 e 1989 ao custo
de trezentos milhões de dólares, se-
gundo dados não oficiais. De acor-

do com o guia, Houphouet dizia
que não existem custos avultados
quando se trata de servir a Deus. 
Inspirada na Basílica de São Pe-

dro do Vaticano, a monumental ba-
sílica foi consagrada pelo Papa
João Paulo II a 10 de Setembro de
1990. Tem capacidade para alber-
gar 18 mil pessoas na nave fecha-
da, embora o pátio possa ser usado
para missas com até 300 mil fiéis.
A arquitectura é uma réplica da Ba-
sílica de São Pedro, no Vaticano.
Cerca de mil e quinhentos trabalha-
dores trabalharam no terreno da
Basílica, que tem mais de 70 mil
metros quadrados. Ornamentada
com granito e mármore, possui
36 enormes vitrais importados de
França nos seus 160 metros. Inde-
pendentemente da religião, a Ba-
sílica congrega um espaço de fé e
de capacidade de realização hu-
mana. Recebe diariamente visi-
tantes de vários cantos do mundo
e diferentes credos religiosos. 

SUPER.ABRIL.COM.BR



Leite, ovos, açúcar e abacate.

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Framboesa 
A framboesa, fruto da framboeseira, é
um fruto agregado, cujo sabor suave e
adocicado é utilizado para diversas fina-
lidades, como sorvetes, xaropes, geleias,
licores e doces. O fruto é frequentemente
confundido com a amora, da qual se dife-
rencia por ser oco e mais delicado. É mui-
to nutritiva, contendo grande quantida-
des de calorias, proteínas, vitaminas A,
B1, B5, C, cálcio, fósforo e ferro. 

Morango
O morango é uma fruta vermelha, apre-
sentando uma variedade de espécies,
sendo a fragaria a mais comum e cultiva-
da em várias partes do mundo. É uma fru-
ta rica em vitaminas como, por exemplo,
vitamina C, A, E, B5 e B6. Os principais
minerais presentes no morango são: cál-
cio, potássio, ferro, selênio e magnésio.
Também são ricos em flavonoides, im-
portantes agentes antioxidantes no orga-
nismo dos seres humanos. Na culinária, o
morango é muito usado na produção de
sumos, sorvetes, bolos, tortas doces e ge-
leias. Entre os principais benefícios do
consumo de morangos para o organismo,
podemos citar o fortalecimento do siste-
ma imunológico, auxílio no bom funcio-
namento do sistema digestivo, acção an-
ti-inflamatória e auxilio no processo de
cicatrização de ferimentos, entre outros
benefícios. 

Dicas

Corte os abacates ao meio e retire a pol-
pa. Coloque no liquidificador o abacate,
o leite condensado e as claras dos ovos.
Bata bem por dois ou três minutos até ob-
ter um creme macio. Quando já estiver
bem batido, coloque num recipiente e
decore a seu gosto. Passo seguinte, leve-
o ao congelador. Sirva individualmente.
Há quem prefira adicionar iogurte e sal-
picar gelo triturado. Mas isto depende
dos gostos de cada um.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Mousse 
de abacate

Mousse é um tipo de sobremesa feito à base de ovos e natas em combinação com outros ingre-
dientes. Normalmente, são usadas frutas diversas para lhe dar um sabor agradável. As cla-
ras de ovos são batidas em neve e depois incorporadas aos outros ingredientes. É servida

em restaurantes e noutros locais em vários países do mundo. 

DR
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Perfil
Kátia Ramos conversa com Paulo Alves

Onome de Paulo Alves dis-
pensa apresentação. É
considerado das princi-

pais referências entre os anima-
dores das noites luandenses e, por
disso, é muitas vezes solicitado
para animar espectáculos pelo
continente afora e pela Europa.
Paulo Alves dirige ainda o pro-
grama de rádio de promoção de
música electrónica, denominado
“Mix FM”, da rádio FM 96.5.
Paulo Alves começou a des-

pontar na arte de animação musi-
cal acompanhando DJ de refe-
rência no mercado nacional.
Gostava de ver actuar os DJ Lu-
cas Françony, Cláudio Silva, Zé
Maria, Luís Rafael e outros que
se tornaram suas referências nes-
se mundo artístico.
Mas a concretização do sonho

aconteceu no dia 25 de Abril de
1995, quando recebeu um convi-
te para fazer parte de um progra-
ma de rádio por um amigo jorna-
lista. Ganhou notoriedade como
animador e técnico de som e de-
cidiu manter as duas técnicas in-
separáveis, pois foram o trampo-
lim para o seu lançamento no
mundo da fama.
Como técnico, aprendeu a fa-

zer sonorização, montagem de
anúncios e muito mais, valias
que lhe permitiram fazer cober-
turas de actividades dentro e fo-
ra do país, incluindo reporta-
gens presidenciais.
Lamentou o facto de não haver

em Angola cursos para Dj, pois
muitos desenvolvem esta activida-
de por gosto. “Um curso é impor-
tante para ensinar as bases para se
proporcionar uma carreira sólida.” 
Exercendo a actividade de DJ

há mais de oito anos, Paulo Alves
disse que a música já lhe propor-
cionou muitas viagens para o in-

terior do país e para o estrangei-
ro, levando a boa música angola-
na e não só para os Estados Uni-
dos, Cabo Verde, Portugal, Áfri-
ca do Sul, Moçambique, Holan-

da, Brasil, França. Em Angola o
Dj arrebatou cinco prémios com
votação pública, dos quais três pe-
lo Angola Music Word, nos anos
de 2014, 2015 e 2016, e dois pelo

Moda Luanda, na categoria de DJ,
em 2011 e 2016. Prémios impor-
tantes que aumentaram a sua res-
ponsabilidade e vontade de conti-
nuar a trabalhar mais e melhor. En-

tre os projectos em carteira para
2017, destaca a celebração espe-
cial do seu programa de rádio
que completa este ano 10 anos de
existência, em dez cidades de
Angola, maior dedicação à pro-
dução musical e desenvolver os
projectos ligados ao seu patroci-
nador, o “Balantimes”.
Paulo Alves nasceu em Luanda,

em 1978, no Bairro Operário, dis-
trito do Sambizanga, mas foi na
zona da Marginal que cresceu e vi-
veu grande parte da sua vida. É pai
de quatro filhos, Ricardo, Paulo,
Paula e Carlos, a quem dedica a
maior parte do seu tempo.

HELTER.COM AMPER ROGERIO

Uma referência
das noites luandenses

Paulo Alves guarda na
retina uma situação muito
caricata na sua carreira,
durante as comemorações
de 15 anos da sua
trajectória artística. As
teclas do computador
prenderam, ficou irritado e
atirou o computador para o
chão à vista de mais de
duas mil pessoas. Superou
a situação e continuou a
abrilhantar a noite.
Tem ainda na memória o
ano de 2016, data em que
venceu dois prémios na
categoria de DJ nos
concursos Angola Music
Word e Moda Luanda.
Almeja continuar a
trabalhar para pisar
grandes palcos
internacionais e participar
nos maiores festivais do
mundo. 

TRAIÇÃO 
DO TECLADO
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GLOBO 21h10

Beth regista o encontro de Magnólia e Ciro. Tião
acredita ter descoberto um segredo de Pedro. Suely
procura Salete para dar notícias de Gustavo. Ciro
tenta falar com Beth. Cidália desmaia e Luciane leva-
a para o hospital. Mileide tem um pressentimento
sobre Beth e procura Augusto. Salete e Helô
incentivam Flávia a procurar Tião. Este diz a Flávia
que Tiago é o culpado pelo que aconteceu.

Tânia conversa
com Sula
Joana explica a Tânia a
situação que viveu em
Morro Branco. Toninho
irrita-se com Bárbara.
Tânia conversa com
Sula. Jéssica e Martinha
fazem o teste de
gravidez. Ricardo
repreende Bárbara,
Clara e Vera por
promoverem fofocas na
academia. Juliana
questiona Jabá sobre a
paternidade do filho
que Martinha espera.
Alisson ignora os
comentários de Arthur.
Tânia repreende
Toninho ao vê-lo
chegar à academia.
Belloto incomoda-se
com a sequência de
exercícios que Alisson
passa para Arthur. 

20 Fim-de-Semana Domingo, 8 de Janeiro de 2017

TVC1

Este filme baseia-se numa história verídica de uma dona de casa norte-ameri-
cana, Joy, que graças a uma ideia brilhante acabou por se tornar na fundadora
e matriarca de um poderoso negócio de família.

Televisão

Defesa do Consumidor é a designação de
um programa novo que surgiu recente-
mente na grelha de programação da TV

Zimbo. Tem por objectivo relatar as várias si-
tuações envolvendo o vendedor e o consumi-
dor a nível nacional. É apresentado pelo jorna-
lista Pedro Paxi e surge como a voz do cidadão.

Defesa do Consumidor, como o próprio nome
diz, é um programa que vem dar corpo à Lei nº
15/03 de 22 de Julho, que estabelece que o con-
sumidor tem direito à protecção jurídica, admi-
nistrativa, técnica e facilitação da defesa dos
seus direitos. Este programa vem juntar-se às
instituições como o INADEC e a Associação

Angolana dos Direitos do Consumidor (AA-
DIC), que já trabalham à volta dessa temática
há algum tempo. O programa faz parte de um
conjunto de apostas da TV Zimbo, que consiste
na diversificação dos conteúdos de produção
nacional e na melhoria da qualidade dos servi-
ços prestados aos telespectadores.    

Defesa do Consumidor 
MUNDO DOS MEDIA

SEGUNDA-FEIRA, 21H30

TVC2
DOMINGO, 14H30

TVC3
DOMINGO, 22H05

Esta é uma adaptação da famosa série que retrata os bastidores de Hollywood.
A estrela Vincent Chase, com os seus companheiros, Eric, Turtle e Johnny estão
de volta, juntamente com o seu super-agente, Ari, num projecto arriscado que
irá estrear Vince na realização.

Entourage - Vidas em Hollywood

Anna é uma menina de 12 anos muito solitária que nunca fez amigos.
E é num dos seus passeios solitários que Anna descobre uma mansão
isolada onde mora Marnie. Mas ao descobrir a beleza da amizade,
Anna percebe que Marnie pode não ser bem aquilo que parece.

Memórias de Marnie 

Joy

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Diana termina 
o noivado com Léo
Diana termina o noivado
com Léo. Néia ameaça
Yasmin para que ela não
revele sobre o plano com
Stefany. JF diz a Marisa que
Nicolau perdeu o interesse
por ela. Gui surpreende-se
ao constatar que Marisa é
irmã de Alex e avisa a
moça que quer falar com o
bandido. Alex esconde-se
enquanto Marisa fala com
Gui. Nanda confirma a
Gordo que Jorginho está
no Brasil. Laila pede a
Jorginho para não procurá-
la. Léo fica abalado ao
descobrir que Diana não
assinou o divórcio. 

GLOBO 20h20ROCK STORY

SOL NASCENTE GLOBO 19h30

Chica sente-se mal na casa de Tanaka
Alice acredita nas provas mostradas por Damasceno e
César comemora. Mário e Wagner ajudam Maria e
Lindalva a saírem de casa. Paula sugere que Elisa e
Dora se associem e abram uma empresa. Louzada
manda os seus homens resgatarem Mário na praia.
César combina com Moreira um novo esquema de
desvio de dinheiro da Arraial Pescados. Vittorio conversa
com Milena sobre o desaparecimento de Mário. 

Ciro tenta falar com Beth
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