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Divirta-se 19 de Março

ANEDOTAS

CURIOSIDADE

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças
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Carneiro

Período para não pedir
aos outros aquilo que
não pode dar. Momento
para ser autocrítico e
analisar as situações
com clareza. De forma
tranquila e sem dramas,
defina um pouco me-
lhor os sentimentos que
nutre pelo ser amado.
Evite dessa forma as re-
petidas decepções.

Touro

Pare de ser pessimista e
encare a relação um pou-
co pelo lado aventurei-
ro. Traga entusiasmo e
animação aos momen-
tos que passa a sós com
o parceiro. As pequenas
atenções e surpresas po-
dem fazer a diferença.
Surpreenda-o.

Gémeos 

Neste período, não dê
ouvidos a terceiros, pois
pode correr o risco de
desestabilizar a sua ac-
tual relação. Siga a sua
intuição e retire conclu-
sões por si próprio. De
forma alguma permita
que interfiram na sua vi-
da.

Caranguejo

Terá um período de pro-
funda introspecção, o
seu ego pode sentir-se
ligeiramente ferido e
magoado. Busque for-
mas de elevar a sua au-

to-estima e não tome deci-
sões nesta área sem pri-
meiro se sentir bem consi-
go mesmo.

Leão

Grande estabilidade na vi-
da familiar. Sentirá vonta-
de de promover diversas
actividades com os seus fi-
lhos ou familiares mais
chegados. A dedicação
que prestar ao ser amado
será largamente recom-
pensada.

Virgem 

Se quer fazer conquistas, a
sua vida social deve ser
mais intensa. Procure lo-
cais agradáveis e movi-
mentados para poder mul-
tiplicar as possibilidades
de novos encontros. Apro-
veite para reencontrar
amigos que já não vê há
longa data.

Balança

Os casais em fase de des-
gaste podem viver recon-
ciliações ardentes e fogo-
sas e, de alguma forma,
conseguir também diálo-
gos positivos para a cons-
trução de uma vida a dois
em que se pode incluir um
projecto de maternidade.

Escorpião

Período para aproveitar a
sua maré de sorte no
amor. Pode encontrar o
seu príncipe encantado, se
está só, ou afirmar a sua
relação sentimental. A sua
alegria é contagiante. Di-

virta-se em família ou com
os amigos mais chegados.

Sagitário 

Neste período terá toda a
força e energia para reco-
meçar uma nova etapa na
sua vida. Os casais que se
encontram em fase de des-
gaste ou possível ruptura
podem, fruto do diálogo e
bom entendimento, ultra-
passar dificuldades que
possam ter surgido nas
suas vidas.

Capricórnio 

Neste período a sua rela-
ção amorosa pode estar a
entrar na rotina e tornar-se
um pesado fardo que trans-
porta consigo no quotidia-
no. Reflicta bem sobre to-
dos os pontos que o levam
a sentir esse desalento e,
se caso o seu coração o di-
tar, termine-a sem receio.

Aquário

Neste período aconselha-
se a ser doce e uma fonte
de inspiração e admiração
do seu parceiro. Inicia um
novo ciclo na sua vida amo-
rosa, próspero repleto de
surpresas e em que terá de
tomar várias decisões que
serão cruciais.

Peixes

Neste período deve espe-
rar melhores dias para to-
mar decisões importantes
nesta área. Se está no iní-
cio de uma relação e esta
não decorre como deseja,
será melhor terminar. Se a
sua relação é mais longa,
esqueça os momentos ne-
gros e invista nela o mais
possível.

Horóscopo

Conhecido na época colonial como Vila Nova
da Armada, o município de Nancova, situado
no Sul da província do Cuando Cubango, era

um centro logístico do Exército português. Esta loca-

lizado a 630 quilómetros da capital Menongue. Nan-
cova tem mais de 20 mil habitantes, distribuídos por
uma extensão de 10.310 quilómetros quadrados, e
compreende as comunas de Nancova e Rito.

Antiga Vila Nova da Armada

EDIÇÕES NOVEMBRO

Torrão de açucar
Num hospital, na hora do
pequeno almoço, um menino
vira-se para a enfermeira:
- Menina Florinda, pode-me dar
um torrão de açúcar?
- Mas eu já lhe dei seis!!!
Pois é, mas derreteram-se todos

A cafeteira é um utensílio culinário idealizada para preparar café.
No entanto, com a invenção dos diferentes tipos de máquinas de
café, passou a ser utilizada principalmente para aquecer água. A
cafeteira tradicional é um recipiente de metal em forma de tronco
de cone com uma pega e uma tampa, apropriada para usar sobre
uma boca de fogão. Actualmente, as próprias cafeteiras eléctricas
têm muitas vezes esta forma. A cafeteira grega e turca tem a
mesma forma geral, mas não tem tampa e a pega é comprida
como a das caçarolas. Existem ainda cafeteiras destinadas a servir
o café à mesa, por vezes fazendo parte de um serviço de jantar.

Cafeteira



de 19 a 25 de Março
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CINEMA
Programação 

Fim-de-Semana 15Domingo, 19 de Março de 2017

F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Sarah Jessica Parker nasceu em Nel-
sonville, a 25 de Março de 1965, é
uma premiada actriz e produtora
dos Estados Unidos, célebre pela ac-
tuação como a protagonista da série
de televisão "Sex and the City". 

Uma equipa de exploradores reúne-se na missão de explorar uma
ilha desconhecida do Pacífico - com tanto de encantadora quanto
traiçoeira - alheios ao facto de estarem a entrar em território do
mítico Kong.

Género: Acção
Elenco: Tom Hiddleston, Brie Larson
Realizador: Jordan Vogt-Roberts
Duração: 118 minutos
Restrição de idade: 12
Ano de Produção: 2017

Amadeu Pedro Correia, mais conhe-
cido por Negro 5, nasceu no municí-
pio do Rangel, em Luanda, aos 25 de
Março de 1984. Alcançou o reconhe-
cimento no music hall angolano com
o tema "Não faz isso" que lhe valeu a
nomeação no Top Kuduro Rádio Es-
cola e Top Rádio Luanda. Actual-
mente, o músico faz parte do Projec-
to Elenco da Paz desde 2014, com o
qual conquistou o segundo lugar do
Top dos Mais Queridos, Melhor Ku-
duro no Angola Music Awards e Ku-
duro do Ano no Top Rádio Luanda. 

NEGRO 5

SARAH PARKER

Vata Matanu Garcia ou sim-
plesmente Vata nasceu na
Damba, província do Uíge,
a 19 de Março de 1961. No-
tabilizou-se ao serviço do
Sport Lisboa e Benfica, na
dramática meia-final da Ta-
ça dos Clubes Campeões
Europeus, disputada a 18
de Abril de 1990, diante do
Olympique de Marselha em
que ao minuto 83 de jogo
marcou um golo com o om-
bro, que ditou o afastamen-
to da equipa francesa e o
apuramento do Benfica pa-
ra a final. Vata representou
ainda o Progresso do Sam-
bizamga, Torriense, Estrela
da Amadora, Varzim, Floria-
na, Deltras e Persija da In-
donésia. 

S. Acção 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

KONG ILHA DA CAVEIRA

SINOPSE

O músico Ivan Alekxei é a
atracção principal do espec-
táculo que acontece hoje,
às 12h00, no Espaço Luan-
da, no município de Belas,
para saudar o Dia do Pai,
que se assinala a 19 de Mar-
ço. Ivan Alekxei venceu o
prémio "Voz Masculina Re-
velação do Ano" do Top Rá-
dio Luanda, com o tema
"Meu Kota". 

Ivan Alekxei anima tarde
no espaço Luanda 

PAULINO DAMIÃO|EDIÇÕES NOVEMBRO

Elenco da Paz
vende e autografa 

novo disco

Município de Belas - 08H00

Casa da Juventude - 08H00 

O Projecto Elenco da Paz
autografa hoje, às 8h00,
na Casa da Juventude, em
Viana, o álbum intitulado
"Há trabalho", com dez
músicas, entre as quais se
destacam os temas "Dia de
folga", "Lambula", "Angola
Limpa","Bom dia" e "Arroz
com feijão". O disco foi
gravado em Angola, na
produtora Playlist e Dix
Produções.

VATA
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FERRAZ NETO

Coincidência ou não, Março é
também o mês dedicado ao pai.
A data de hoje, 19, marca as ce-
lebrações do Dia Mundial do
Pai, em homenagem aos proge-
nitores. 
Este ano, a data é celebrada no
terceiro domingo da Quaresma,
designação do período de qua-
renta dias antecedentes à princi-
pal celebração do cristianismo,
a Páscoa - a ressurreição de Je-
sus Cristo -, que é praticada des-
de o século IV.
Reza a história que o Dia do Pai
foi instituído em homenagem a
São José, santo popular da Igre-
ja Católica, marido de Santa Ma-
ria e pai de Jesus Cristo. Tudo
começou na Babilónia, em 2000
A.C., quando o jovem Elmesu
escreveu numa placa de argila
uma mensagem para o pai, de-
sejando saúde, felicidade e mui-
tos anos de vida.
A iniciativa ganhou ímpeto no
século XX. Em 1909, nos Esta-
dos Unidos da América (EUA),
Sonora Luise, filha de um mili-
tar, resolveu criar o Dia dos Pais
motivada pela admiração senti-
da pelo seu progenitor, William
Jackson Smart. A festa ficou co-
nhecida em todo o país e, em
1972, o presidente norte-ameri-
cano Richard Nixon oficializou
a data como Dia dos Pais.
Hoje, as celebrações variam
muito de país para país. Em, An-
gola, Portugal, Espanha, Brasil
e tantos outros países onde o ca-
lendário gregoriano é aplicado,
o dia 19 de Março é dedicado ao
pai. Por esta ocasião, os filhos
costumam fazer ofertas aos pro-
genitores.
Antes da década de 90, a data
era desconhecida de muitos an-
golanos. Mas a partir do ano
2000, o quadro inverteu-se. A
efeméride foi comemorada pela
primeira vez, de forma institu-
cional, em 2009, sob o lema “Pa-
pá cumpra com o seu papel, as-
suma a sua responsabilidade pe-
rante nós (filhos) e a Família”,
explicou Tânia Diniz, funcioná-
ria da Direcção Nacional para a
Política Familiar do Ministério
da Família e Promoção da Mu-
lher (MINFAMU).
“Este ano, não fugiremos à re-
gra”, assegurou. “Estão agenda-
das palestras, debates radiofóni-
cos e campanhas de sensibiliza-
ção contra a violência domésti-
ca e abuso sexual de menores”,
exemplificou.
Para este ano, foi escolhido o le-
ma “Homens unidos na luta con-
tra a violência doméstica e abu-
sos sexuais de menores”. A fun-
cionária do MINFAMU disse
que a escolha do lema teve co-
mo objectivo demonstrar a in-
dignação face aos actos de vio-
lência doméstica que nos últi-
mos tempos têm assolado mui-
tos lares do país. A comemora-
ção também visa homenagear
todos os pais que ao longo des-
tes anos têm sabido, com zelo e
dedicação, desempenhar o seu
papel. 

Para amanhã, está agendada
uma palestra no anfiteatro do
MINFAMU, organizada em par-
ceria com a rede de pais pro-mu-
dança, sobre o “papel do pai na
luta contra a violência domésti-
ca”.

Paróquia de Fátima

Sendo o Dia do Pai uma efeméri-
de de inspiração religiosa, o Jor-
nal de Angola ouviu um prelado
da Paróquia de Fátima, em
Luanda.
Rufino Tchitwe, Secretário Na-
cional de Liturgia e pároco da
Nossa Senhora das Graças, num
gesto excepcional, recebeu-nos
nas escadarias da Igreja de São
Domingos. “A minha bênção,
meu jovem”, foram as primeiras
palavras que pronunciou.

A Igreja Católica celebra a 19 de
Março o Dia de São José, pai de
Jesus Cristo. O padre Rufino
Tchitwe recorreu às escrituras

sagradas para lembrar que José
foi avisado em sonho que o rei
Herodes queria matar Jesus e,
por isso, fugiu com o filho e Ma-

ria.
“São José foi um progenitor,
protector e transmissor de sabe-
doria para com o seu filho”, su-
blinhou. O prelado recordou
que Jesus Cristo aprendeu de
José o ofício de carpinteiro. “O
pai ensinou aquilo que sabia ao
filho e isto prova que São José
foi determinante para o cresci-
mento salutar e sapiente de Je-
sus Cristo”, realçou.
Não é, pois, por acaso que a Igre-
ja se refere a José como padroei-
ro, trabalhador e modelo de to-
dos os pais, afirmou o Secretá-
rio Nacional de Liturgia e páro-
co da Nossa Senhora das Gra-
ças. “Pai é aquele que está sem-
pre ao lado da sua família e
acompanha o crescimento dos
seus filhos”, definiu.

M.MACHANGONGO|EDIÇÕES NOVEMBRO

EFEMÉRIDE

Celebra-se hoje o Dia do Pai 
A homenagem aos progenitores



EFEMÉRIDE

Fim-de-Semana 17Domingo, 19 de Março de 2017

PAULINO DAMIÃO

A Quaresma e o Dia do Pai
FERRAZ NETO

Este ano, o Dia do Pai é celebra-
do no terceiro domingo de Mar-
ço, época da Quaresma, desig-
nação do período de quarenta
dias que antecedem a Páscoa, a
ressurreição de Jesus Cristo.
Questionado sobre a coincidên-
cia nas datas, Rufino Tchitwe re-
fere que 2017 tem um sabor es-
pecial.
A justificação não tardou. “Nes-
te domingo, marca-se o papel
do pai na educação dos filhos.
Durante a Quaresma e neste ter-
ceiro domingo, celebramos a
alegria, porque aproxima-se a
ressurreição de Jesus Cristo. É
alegria porque, dentro de pou-
cos dias, vamos celebrar o re-
nascimento de Jesus Cristo”, es-
clarece. O pároco diz que a cele-
bração constitui o ápice da Qua-
resma. 

Desvio da tradição

Sociólogos, psicólogos, etnólo-
gos e religiosos andam às voltas
para encontrar os factores que
explicam os problemas sociais
vigentes na nossa sociedade. A
degradação moral e espiritual
das pessoas atingiu níveis as-
sustadores, numa sociedade on-
de muitas pessoas sentiram-se
forçadas a disputar os bens
mais elementares, perdendo a
dignidade humana.
Há quem lhe chame mudança
de paradigma da cultura e da

tradição. Na verdade, as tradi-
ções também se alteram à medi-
da que evoluem os valores de
uma sociedade. Angola está ho-
je carregada de feridas e cicatri-
zes, onde pais e filhos disputam
entre si os bens e criam rupturas
nunca antes vistas.
A tradição já não é o que era.
Comparada com outras datas, o

Dia do Pai é desconhecido de
muitos angolanos, sejam pais,
mães, filhos ou netos. As justifi-
cações são inúmeras, desde a
correria do dia-a-dia à azáfama
desgastante do cumprimento
dos afazeres.
“Meu mano, não sabia que o dia
19 de Março era dedicado ao
pai. Estou a ouvir isso de ti”, res-

pondeu António Francisco, um
transeunte de Luanda, quando
questionado sobre o significado
da data.
A resposta deste e de outros en-
trevistados mostra o quanto a
sociedade está alheia ao Dia do
Pai. Numa altura em que tanto
se fala em coesão familiar e da
criminalização da fuga à pater-

nidade, não deixa de causar es-
panto a maneira como os entre-
vistados se referiram ao Dia do
Pai: “Esqueci!”; “Não tenho di-
nheiro para comprar uma pren-
da!”; e “Há datas para tudo!”
O padre Rufino Tchitwe esclare-
ce que o desconhecimento deve-
se aos inúmeros problemas que
a sociedade atravessa. “Alguns
vão deixando aquilo que é es-
sencial para as famílias angola-
nas. O papel do pai não deveria
ser lembrado apenas neste dia,
mas ao longo do ano todo”, en-
fatiza.

Data ofuscada

Num mês dedicado à mulher e
com um feriado que simboliza o
apogeu das celebrações a 8 de
Março, o Dia do Pai fica ofusca-
do. Mas o pároco da Nossa Se-
nhora das Graças enfatiza que o
significado de 19 de Março é
igual ao do Dia Internacional da
Mulher, uma vez que o pai tam-
bém tem deveres e obrigações
como a mãe.
“Os fenómenos sociais não nos
devem distrair e muito menos
motivar-nos para uma distancia-
ção entre membros de uma mes-
ma família. Devemos trabalhar
para que cada um de nós possa
ter a sua família ao seu lado”, re-
comendou Rufino Tchitwe, Se-
cretário Nacional de Liturgia e
pároco da Nossa Senhora das
Graças.



Aguardente, sumo de frutas, algumas frutas cortadas, dependendo da preferência, e gelo.

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Como manter
a motivação 

Procure cercar-se de pessoas que
realmente acrescentam algo de bom
na sua vida e aspiram coisas boas pa-
ra si próprias. Se os seus amigos não
cultivam sonhos e ambições, prova-
velmente acabará abandonando os
seus também.
Tente mudar a sua atitude mental:
olhe-se no espelho, sorria e diga que,
apesar de tudo, é  muito capaz de su-
perar qualquer desafio.
Tenha um objectivo maior e de longo
prazo em mente que pode ajudá-lo a
superar os obstáculos pontuais do
dia-a-dia, mantendo o foco naquilo
que realmente deseja.
Agradeça pelo que existe de bom ao
seu redor, mesmo que sejam coisas
pequenas como um bom café, uma
sobremesa gostosa ou uma garga-
lhada com os amigos. Seja grato pelo
que tem no presente.
Faça uma lista com os seus sonhos e
metas para deixar os seus objectivos
mais palpáveis, dando mais força e
coragem para enfrentar os tempos
difíceis. Uma vez por mês, adicione
pelo menos um item novo à sua lista,
relacionado com a vida pessoal ou
profissional. 
Não sacrifique a sua saúde, felicida-
de e planos de carreira por um traba-
lho que, momentaneamente, vai pa-
gar mais. Acredite nos sonhos, mes-
mo que as outras pessoas digam pa-
ra seguir por outro caminho.
Uma das chaves para manter a moti-
vação é dar-se recompensas de tem-
pos em tempos. Se teve um dia difícil,
procure dedicar um tempo a si mes-
mo. Tome um café especial, acenda
uma vela perfumada, assista a um
episódio da sua série preferida ou to-
me um banho demorado e relaxante,
pois está a precisar de um cuidado
especial. São pequenas atitudes que
ajudam a colocar a cabeça no lugar e
seguir adiante.

Dicas

Coloque num liquidificador
o sumo, aguardente e as
frutas cortadas e mexa tudo
muito bem. Depois de pron-
to junte o gelo e sirva em co-
pos pequenos ou taças. Há
quem prefira adicionar açú-
car ou mel e ervas medici-
nais.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Ponche de frutas 
Ponche define uma grande variedade de bebidas, alcoólicas ou não alcoólicas, na

maior parte das vezes contendo sumo de frutas. O ponche é tipicamente servido, du-
rante comemorações, em grandes tigelas. 
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Perfil

BEATRIZ

Béu Pombal à conversa com Beatriz Domingos 

RESPONDE

Que opinião tem sobre a conjuntura
do país?
Realmente estamos a viver uma cri-
se que está a afectar a maioria dos
angolanos. Mas acredito que o nos-
so Governo vai conseguir superar as
dificuldades. Todavia, o Governo
tem que se criar urgentemente mais
postos de trabalhos e mais condi-
ções para a assistência médica. Ac-
tualmente há muitos jovens desem-
pregados e é muito mau para a so-
ciedade. Como disse,  tenho fé que o
Governo vai criar boas condições de
vida para os angolanos.      

Aconteceu COMIGO

Beatriz Domingos, de 75 anos,
faz parte do "património" do
grupo carnavalesco União
Mundo da Ilha. Tia Bia, como
é  tratada, exerce hoje as fun-
ções de rainha honorária, de-
pois de durante largos anos ter
sido a rainha principal.
Apesar da  idade, Tia Bia não
abandona a profissão de pei-
xeira, actividade em que  está
mergulhada desde a sua ju-
ventude. "Sou peixeira desde a
minha juventude. É uma pro-
fissão que herdei da minha
mãe e hoje já a tenho bem en-
tranhada no meu sangue. Por-
tanto,  enquanto  tiver forças
para andar de um lado para o
outro, vou continuar a comer-
ciar o peixe", frisou.  
Com nove filhos e muitos ne-
tos,  Tia Bia levou algum tem-
po para ganhar notoriedade
no União Mundo da Ilha. Só al-
guns anos depois de integrar o
grupo  e ter dado mostras de
que reunia argumentes para
ser uma boa dançarina, foi
promovida a rainha ."Eu entrei
no União Mundo da Ilha pouco
depois da sua fundação, mas
só no final da década de  oiten-
ta fui escolhida para  rainha.
Os dirigentes, na altura, de-
pois de várias reuniões,  acha-
ram que eu devia ocupar tal
cargo, foi para mim um prémio
divino", contou com alguma
emoção.
Tia Bia tem uma vida intrínse-
ca ao União Mundo da Ilha. A
sua vida resume-se à activida-
de de peixeira e ao grupo.
Mesmo fora da época de Car-
naval, acompanha  par e passo
as actividades da agremiação,
que também está vocacionada
para trabalhos sócio-culturais.
"A minha vida passa pelo
União Mundo da Ilha, pois te-
nho de estar informada cons-
tantemente sobre o desenvol-
vimentos dos trabalhos do gru-
po, que não se dedica apenas
ao Carnaval, realiza também
várias tarefas em prol do bem-
estar e crescimento da comuna
da Ilha", adiantou a experiente
peixeira e das mais conheci-
das da localidade por ter os-
tentado  uma coroa muito cobi-
çada entre as ilhoas.

Conselheira  e instrutora  

O largo traquejo como bailari-
na de Carnaval conferiu a Tia
Bia o estatuto de conselheira
da agremiação. Tornou-se,
deste modo, voz autorizada
quando se trata de alvitrar so-
bre os aspectos técnicos para o
desfile central. "Quando o
meu grupo está ensaiar, estou
sempre presente  e vou dando
alguns  detalhes que aprendi
ao longo dos anos em que es-
tou no elenco", disse.

JOSÉ SOARES|EDIÇÕES NOVEMBRO

A Rainha 

A rainha honorária diz que conser-
va bem vivo na memória o dia em
que arrebatou o  primeiro título do
Carnaval de Luanda com o União
Mundo da Ilha. "Foi em 1973. Ain-
da dançava com muito vigor e o
União Mundo da Ilha tínha o Cabo-
komeu e o União Kiela  como os
principais adversários. Naquela
edição, apresentámos uma magni-
fica coreografia que convenceu o
júri por unanimidade e acabámos
por ser os vencedores. Foi o meu
primeiro título e um dos factos mais
marcantes da minha vida", realçou.      

Tia Bia não substitui propriamente
os mestres, mas actua como uma as-
sessora, mercê da sua vasta expe-
riência. "Apesar de termos mestres
de dança e outros instrutores, recor-
rem sempre aos meus conselhos. Se
por um lado temos que introduzir

muita coisa moderna no grupo,  por
outro não podemos deixar de lado os
detalhes tradicionais da cultura
ilhoa, quer na dança, quer na indu-
mentária. É neste particular onde eu
e mais algumas pessoas mais velhas
actuamos",  fez saber.
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GLOBO 21h10

Magnólia é levada para o presídio. Tião é
libertado. Helô diz que não perdoará Pedro.
Luciane termina o seu casamento com
Hércules. Leonardo beija Salete com a intenção
de ser fotografado com a presidente da
Câmara. Tiago e Marina apoiam-se um ao
outro. Ciro entrega as confissões de Magnólia
à polícia.Antônio cuida de Letícia. Pedro tenta
beijar Helô, mas ela impede. Bruno pede
Jéssica em casamento. Laura deixa a casa de
Pedro com Stelinha. 

Tânia decide sepa-
rar-se de Ricardo
Arthur confessa a sua
confusão de sentimentos
a Belinha, que termina
o namoro com o rapaz.
Jorjão e Belloto invadem
o octógono para acabar
com a luta. Luiza
interrompe a
aproximação entre
Lucas e Martinha. Arthur
tenta beijar Júlia, que
revela ter namorado.
Joana conta a Tânia
sobre os supostos
depósitos feitos por
Ricardo a Carmem.
Rômulo revela a Belloto
e Jéssica que perdeu a
luta porque foi dopado
por Vanderson. Nanda e
Rômulo convencem
Clara a depor contra
Vanderson. Tânia decide
separar-se de Ricardo. 

20 Fim-de-Semana Domingo, 19 de Março de 2017

TVC1

Uma equipa de operacionais de segurança norte-americanos lutou para expulsar
os atacantes e proteger os funcionários na embaixada dos EUA na Líbia, em Beng-
hazi. Esta é a história, nunca antes contada, do que verdadeiramente aconteceu
durante as 13 horas de ataque.

Televisão

Os canais de televisão Fox Live HD, Sy-Fy HD
e NBA TV HD são as novas propostas que a
TV a cabo e por satélite ZAP tem à disposição

dos seus clientes, subscritores dos pacotes Mini, Max
e Premium. O Fox Live HD é um canal de entreteni-

mento, que transmite grandes séries internacionais. O
Sy-Fy tem a programação dedicada à ficção científi-
ca, fantasia, terror e paranormal, enquanto que a NBA
TV emite especificamente assuntos ligados à liga nor-
te-americana de basquetebol NBA. A ZAP é o maior

operador de TV por satélite em Angola, mantendo
sempre o compromisso de prestar aos clientes o me-
lhor serviço do mercado.

Novas apostas da ZAP
MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO - 19H05

TVC2
DOMINGO - 17H20

TVC3
SEGUNDA-FEIRA - 00H30

Com início no lançamento de três produtos icónicos, terminando em 1998 com a
apresentação do iMac, Steve Jobs mostra-nos os bastidores da revolução digital,
desenhando um retrato íntimo de um homem brilhante no seu epicentro.

Steve Jobs 

6 de Junho de 1944. Segunda Guerra Mundial. A Normandia é invadida pelos
Aliados, o que constitui um autêntico imprevisto para os alemães que
ocupavam a França.

O Dia Mais Longo

13 horas - Os Soldados Secretos de Benghazi

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Yasmin cai na armadilha
de Léo
Alex conta a Lorena que o
seu novo nome é Evandro
Norris. Haroldo avisa
Gilda que demitirá Elias
por sua causa. Alex e
Lorena ficam juntos. Alex
conta a William e Romildo
que roubou o cartão de
crédito de Gui e manda os
comparsas fazerem
compras para ele. Diana
pede a Júlia que convença
Gui a participar na turné
da 4.4, sem dizer que
acompanhará o ex-
marido. Gui diz a Yasmin
que não atrapalhará o seu
namoro com Zac.  Gui diz
a Lorena que cancelou o
cartão de crédito roubado.

GLOBO 20h20ROCK STORY

NOVO MUNDO GLOBO 19h30

Joaquim beija Anna
Carlota e Dom João repreendem o comportamento
de Dom Pedro e alertam sobre a chegada de
Leopoldina ao Rio de Janeiro. No baile de despedida
de Leopoldina na Europa, o oficial Thomas interessa-
se por Anna e comenta com o Marquês de Marialva.
Elvira furta uma barra de ouro e coloca-a no bolso de
Joaquim. Joaquim e Anna encantam-se um pelo
outro. Leopoldina admira uma foto de Dom Pedro.
Dom Pedro beija Noèmie. Thomas confessa a
Marialva sua intenção de se aproximar de Anna para
ter acesso à família real portuguesa. 

Luciane termina o seu casamento com Hércules
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