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Carneiro
Nesta semana, pode ter
dias de um bom am-
biente familiar. Os con-
flitos que possam exis-
tir encontram solução.
Este é um momento de
namoro e romance. De-
monstre que ama o seu
ser amado com peque-
nos gestos quotidianos.
Surpreenda e será sur-
preendido.

Touro
Esta á uma semana re-
pleta de agradáveis sur-
presas. Vai sentir-se pos-
suído por um novo dina-
mismo. Acontecimen-
tos inesperados podem
contribuir de forma po-
sitiva para a evolução
de novos relacionamen-
tos. A vida familiar está
favorecida.

Gémeos 
O amor paira no ar. Pre-
pare-se para o romance.
Um novo amor pode
surgir do nada e trazer
um novo colorido ao
seu quotidiano. Se pos-
sui uma relação de lon-
ga duração, sentirá o
seu renascer. Use e abu-
se da sua sensualidade.

Caranguejo
A família é a primeira
prioridade. Nesta se-
mana, pode fazer pro-
jectos de interesse co-
mum. O seu bem-estar
passa pela organiza-
ção do lar e pelo conví-

vio que nele possa pro-
porcionar. As reuniões
de amigos trazem ao seu
quotidiano alegria e har-
monia.

Leão
A sua vida amorosa ganha
nesta semana uma nova
dimensão. Coloque de la-
do todos os tabus e pre-
conceitos que possa pos-
suir. Viva o dia-a-dia de
forma alegre e descontraí-
da. Neste período, todos
os nativos deste signo es-
tão de uma forma geral
protegidos.

Virgem 
Nesta semana, podem
surgir alguns problemas
com um familiar mais ido-
so, porém, sentir-se-á um
pouco agitado e sem ener-
gia para se dedicar à famí-
lia. A predisposição para
partilhar os seus proble-
mas com o seu parceiro se-
rá nula. Faça um esforço.

Balança
Neste período, pode to-
mar decisões sérias relati-
vas a casamento ou a uma
vida a dois. A lucidez de
espírito que toma conta de
si, permite ultrapassar as
opiniões mais ou menos
negativas que lhe transmi-
tam. Razão e coração es-
tão em perfeita harmonia.

Escorpião
Este é um período exce-
lente para o início, relan-
çamento ou consolidação
de relações amorosas. A
paixão está no ar, o mun-

do em redor toma a tonali-
dade rosa aos seus olhos.
Vencido pela seta do Cu-
pido, só lhe resta viver in-
tensamente estes dias.

Sagitário 
Pode ter de enfrentar uma
ruptura definitiva nos
seus relacionamentos, ou
até mesmo de tomar a de-
cisão de ficar sozinho. O
seu estado de espírito e
moral não são os melho-
res para tomar decisões
radicais e definitivas.

Capricórnio 
Deixe os acontecimentos
fluírem de uma forma na-
tural. Tente intervir o me-
nos possível, pois será
melhor para si e para os
outros à sua volta. Esta se-
mana, os seus actos estão
favorecidos pelo destino.
Não tenha medo ou pu-
dor de dizer o que sente.

Aquário
O seu poder de sedução es-
tá em alta. Planeie e sur-
preenda com um passeio
romântico a pessoa que
ama. Não esqueça nunca os
seus amigos mais íntimos.

Peixes
Esta é uma semana de al-
tos e baixos no seu esta-
do de humor. Deve to-
mar uma postura calma e
esperar por melhores
dias. Se possui um rela-
cionamento recente, de-
ve envolver  o seu parcei-
ro com atenções e de-
monstrar os seus verda-
deiros sentimentos.

Horóscopo

Este modesto restaurante está localizado a escas-
sos metros do quintal da Tia Guida e serve um
dos mais saborosos e suculentos churrascos da

Ilha de Luanda. O nome é difícil de esquecer: A Tei-

mosa. Lugar apreciável de se estar e localizado bem
a beira da estrada principal. Um dos principais pratos
de casa é o churrasco. Por isso, encomende uma dose
de churrasco e uma caneca de fino e desfrute. 

Churrasqueira “A Teimosa” 

EDIÇÕES NOVEMBRO 

DR

Bêbados

Um bêbado saiu da igreja e
o padre disse:
- Vai com Deus, meu filho, e
que São Pedro, Santa Luzia,
Santo António e Nossa
Senhora te acompanhem.
O bêbado saiu e pegou na
sua bicicleta. Mais adiante
caiu e disse:
- Eu sabia que tanta gente
na bicicleta não ia dar certo.

O IBAN identifica o número de
Conta à Ordem de um cliente
num contexto internacional, va-
lidando o país, o banco e a conta
bancária do beneficiário. Permite
melhorar a eficácia do serviço
prestado pelos bancos em trans-
ferências internacionais. 

O que 
é o IBAN?

Atracção turística da Ilha de Luanda 
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

O actor Dennis Quaid nas-
ceu em Houston, nos Esta-
dos Unidos da América, a 9
de Abril de 1954. Foi casa-
do com a actriz Meg Ryan,
com quem teve um filho,
Jack Quaid. 

Jon Baker (Shepard) e Frank “Ponch” Poncherello (Peña) entraram,
por razões diferentes, na Patrulha de Auto-Estradas da Califórnia.
Baker é um antigo motociclista profissional a tenta endireitar a sua
vida e o casamento. Poncherello é um convencido agente policial
que está a trabalhar como infiltrado numa investigação de um
golpe multimilionário que aparentemente foi realizado pela própria
Patrulha.  O novato e o veterano vão ter que trabalhar juntos, mas
acabam por chocar, literalmente, nas suas diferenças. No entanto,
as habilidades de Baker, enquanto motociclista, combinadas com o
conhecimento de rua de “Ponch”, talvez façam resultar esta dupla,
se não enlouquecerem pelo caminho.

Actores: Michael Peña, Dax Shepard e Jessica McNamee
Ano: 2017

A britânica Emma Charlotte
Duerre Watson é actriz, mode-
lo, directora financeira e acti-
vista. Nasceu em Paris, capital
da França, a 15 de Abril de
1990. Notabilizou-se por in-
terpretar Hermione Granger
nos filmes da série Harry Pot-
ter. Emma Watson foi escolhi-
da para interpretar Hermione
Granger aos nove anos de ida-
de, sem ter anteriormente ac-
tuado profissionalmente.

EMMA WATSON

DENNIS QUAID

Roberto Carlos da Silva Rocha, ou
simplesmente Roberto Carlos,
nasceu em Garça, no Brasil, a 10
de Abril de 1973. O antigo joga-
dor e actual treinador de futebol
orienta a equipa do Real Madrid
Castilla. Foi considerado por es-
pecialistas como o melhor lateral-
esquerdo na história do futebol. 

ROBERTO
CARLOS

S. drama 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

PATRULHA DE DOIDOS

SINOPSE

O músico Dji Tafinha actua
hoje, às 17 horas, no Cine Na-
mibe, no espectáculo denomi-
nado  GLX, que tem como con-
vidados especiais Melvin, Pu-
to Pai e Dj Pedro Xu.  
O espectáculo conta ainda
com a participação de músi-
cos locais, como Aércio Miller,
Mandingos 11 Inicial, Ednja
Ernesto e Young Dance. Os bi-
lhetes estão a ser  vendidos a
1.500 kwanzas para o público
em geral e 3.000 kwanzas pa-
ra o espaço VIP.

Dji Tafinha 
actua no Cine
Namibe

DR

Namibe

O “rapper” angolano Sentinela
apresenta hoje, às 8 horas, no
distrito urbano do Sambizanga,
em Luanda, o seu segundo
trabalho discográfico, intitulado
“Raízes”, com nove faixas
musicais. O disco foi gravado
pela produtora Diferencial  e
editado pela Poltersonnik Séc.
XXIV. Sentinela contou com a
colaboração dos angolanos Bob
da Rage Sense, Kool Klever,
Denex l, Mr Razor, Agostinha e
Cindy e do português Dj X-Acto.

Distrito do Sambizanga

Sentinela
apresenta
“Raízes”

no Sambizanga 
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Talentos

Esteves Bento

BÉU POMBAL  |

Esteves Bento integra o
pequeno leque de produ-
tores musicais que têm

as impressões digitais em mú-
sicas de cantores notáveis no
panorama musical angolano.
A “diva” Ary, Mamukueno,
Caló Januário e o falecido
Dai-Doi são, entre outras, al-
gumas figuras sonantes com
músicas de sucesso inteira-
mente produzidas por si.

A célebre música da Ary
“Papá Fugiu” é uma obra “fa-
bricada” integralmente por
este produtor da nova gera-
ção, um uigense de 38 anos,
que cresceu e se forjou musi-
calmente em Luanda, no gru-
po coral da Igreja Católica.
“Fui eu quem produziu o “Pa-
pá Fugiu” da cantora Ary. Sin-
to-me orgulhoso por consta-
tar que a música continua a fa-
zer grande sucesso em todo
país. É reconfortante para um
profissional quando o fruto
do seu trabalho é reconheci-
do”, salientou.

A participação no grupo co-
ral da igreja foi o trampolim
para abraçar a carreira profis-
sional de produtor e de percus-
sionista e tecladista, profis-
sões que lhes garantem o sus-
tento do dia-dia.  “Na minha
passagem pela Igreja Católica,
tive contacto com vários ins-
trumentos musicais, concreta-
mente percussão, que é vulgar-
mente conhecido por batuque
ou tambores e piano. Portanto,
ao tocar estes instrumentos e
com a aprendizagem que fui
obtendo ganhei um conheci-
mento mais abrangente sobre
a música e dai enveredei para a
carreira de produtor”, contou.

O seu pai, entretanto, teve
uma influência significativa
na sua carreira. Em 2000, ao
verificar que o filho estava a
denotar vocação para música,
ofereceu-lhe um piano. “Foi
num dia em que eu completa-
va anos, o meu pai surpreen-
deu-me com a oferta de um
piano. A partir daquela altura,
passei a aprimorar os conheci-
mentos, já que tinha à disposi-
ção know how  que me possibi-
litava materializar as imagina-
ções. Digo mesmo que o piano
foi a rampa de lançamento pa-
ra carreira de produtor.

Os irmãos Paim, Nelo e
Eduardo, sempre foram uma
fonte de inspiração para si, pelo
que procura aperfeiçoar as suas
qualidades para se tornar num
profissional distinto como am-
bos.  “Sempre quis ser um pro-

dutor como o Eduardo e o Nelo,
profissionais que admiro imen-
so. Procuro, dia-dia, buscar fór-
mulas para ser um técnico do
quilate deles”, aspirou.

Tecladista e percussionista

Esteves Bento, a par da pro-
dução musical, desempenha
as funções de tecladista e per-
cussionista. Funciona como
uma espécie de “bombeiro”
dos agrupamentos Jovens do
Prenda, Banda Movimento e
Banda Maravilha. “Sempre
que estes agrupamentos ac-
tuam, sou solicitado, porque
têm sempre em falta um per-
cussionista ou tecladista. Por-
tanto, não vivo apenas da pro-
dução musical, também como
instrumentista, ora faço o pa-
pel de percussionista, ora de
tecladista”, pontualizou.

Dificuldades visuais

Esteves Bento tem dificulda-
des visuais muito acentuadas.
Enxergando com apenas 60
por cento com olho, consegue
fazer com perfeição os traba-
lhos que se lhe afiguram. “Te-
nho de agradecer a Deus por
estar a dar-me a oportunidade
de superar as dificuldades na
vida. Eu vejo apenas 60 por
cento com um olho e, mesmo
assim, consigo trabalhar e
manter o fogão aceso em mi-
nha casa. É obra de Deus que
continua a me marcar positiva-
mente. Com estas dificulda-
des que tenho, se não fosse a
vontade de Deus eu não teria
capacidade para produzir e to-
car”,  rssaltou.

Que opinião tem sobre a
oportunidade que  os jovens
têm para a sua inserção na
sociedade angolana?

Creio que os jovens que es-
tão a seguir a carreira musical
devem procurar impor-se nes-
te ramo. Reparei, por exem-
plo, na Expo-2012, no Japão,
jovens angolanos a cantar
Jazz. Creio que é uma má ima-
gem para o nosso país. Quan-
do os angolanos vão represen-
tar o país no exterior, devem
apresentar algo que é genuina-
mente nosso e não obras de
americanos ou europeus, que
eles fazem e muito melhor do
que nós. Ninguém vai a um
festival como a Expo para ver
Jazz tocado por angolanos.
Em Suma, devemos procurar
impulsionar a nossa cultura e
não a dos outros, para o nosso
próprio bem.

BÉU POMBAL | EDIÇÕES NOVEMBRO

Produtor 
e percussionista
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ZAIRE

ADOLFO DUMBO|EDIÇÕES NOVEMBRO

Abril, mês da Paz e Reconciliação Nacional em An-
gola, é duplamente festejado pelos habitantes do mu-
nicipio do Soyo, na província do Zaire. O municipio
está ao rubro desde a semana passada, pela cebra-
ção, no passado dia 5 do mês corrente, dos seus 43
anos de existência. Um motivo mais do que suficien-
te para convidar entidades de outros recantos do
país e do mundo, pois está muito convidativa. Mais
ainda pelas potencialidades turisticas que a nature-
za proporcionou a este recanto da provincia do Zai-
re, cuja oportunidade para conhecer está apresenta-
da com as festas que a cidade acolhe.
O Soyo tem muito para oferecer. O rio Zaire é um

chamariz, ao qual se juntam as várias praias acolhedo-
ras, com destaque para as de Kifuma, na zona com o
mesmo nome, e  de Mbunda, na zona do Tombe, mui-
to frequentadas por pessoas idas de outras latitudes.
As Praias dos Pobres, da Sereia e do Kinfuquena são
outras glórias.
O visitante pode apreciar ainda o rio Mpampa, a

Ponta do Padrão, cuja história é digna de nota, o Porto
do Mpinda, também histórico, e o Nempanzu, que já
ganhou estatuto de cartão postal do município, com o
seu bom de conforto e serviço irrepreensivel. Nem-
panzo é um hotel de referência, com 102 quartos, que
acolhe figuras proeminentes e turistas de renome e

tem abrigado os principais actos e solenidades realiza-
dos na provincia do Zaire. 
Outras referências da cidade do Soyo são o restau-

rante da Bela Vista, que possui discoteca própria, nu-
ma das margens do rio Zaire, a discoteca Bundis Club
e o Cine Clube, onde são exibidos filmes, peças tea-
trais e shows musicais.
A comida da região é igualmente famosa, muito ri-

ca, com pratos à base de peixe fresco e seco, com funji
e sacafolha, chicuanga, muamba de dendém e de gin-
guba e feijão de óleo de palma com farinha. Outros
pratos, como a carne de caça preparada à moda da ter-
ra, têm também o sua particularidade. 
O município do Soyo está localizado no norte

da província do Zaire e ocupa uma área de 5.572
quilómetros quadrados. Conta com 419.455 habi-
tantes. Os naturais do Soyo são da etnia bakongo.
A par da língua Portuguesa, o Kikongo, o Kisso-
longo e o Lingala predominam na comunicação
entre os cidadãos.
As festas da cidade ocorrem no dia 5 de Abril. É

uma região histórica, considerada como o berço de
Angola, pois foi a partir dali que os portugueses che-
garam ao país no século XV. Considerada uma das
ilhas mais lindas de Angola, o Soyo tem clima tropi-
cal húmido e semi-árido, próprio para turismo.

Soyo e suas glórias

Tem início hoje em todo o mundo a Semana Santa, tradição religiosa Católica comemorativa da
paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos e termi-
na no Domingo de Páscoa. O Domingo de Ramos, hoje celebrado, relembra a entrada triunfal de Je-
sus Cristo na cidade de Jerusalém, onde foi recebido como um rei, com ramos de palmeiras, e a Pás-
coa, a sua ressurreição. No Domingo de Ramos é comum, nos países onde é professada a religião Ca-
tólica, as pessoas irem à missa, transportando consigo ramos de palmeira.  Nos dias seguintes ao Do-
mingo de Ramos, os cristãos fazem penitências, cumprindo promessas de vários tipos,  vigílias, pro-
cissões e são celebrados sacramentos e outros rituais católicos.

Às portas da Semana Santa

VIGAS DA PURIFICAÇÃO|EDIÇÕES NOVEMBRO



Carne, pimenta, coentro, sal e vinagre.

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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O coentro é uma planta de flores ró-
seas ou alvas, pequenas e aromáticas,
cuja folha, usada como tempero ou
condimento, exala odor característi-
co. O coentro é muito utilizado na cu-
linária  para enriquecer sopas e tem-
perar saladas.

São-lhe reconhecidas importantes
propriedades nutricionais e medici-
nais, sendo uma grande fonte de vita-
minas A, B e C e minerais essenciais
como o ferro - devido ao nível de he-
moglobina baixo, combatendo a ane-
mia - e magnésio,  que contribui para
o bom funcionamento do sistema ner-
voso e fortalece os ossos. 

Cenoura
A cenoura é uma planta conhecida e

apreciada desde a Antiguidade. É in-
gerida crua, inteira, ou como parte de
saladas, sendo também cozida em so-
pas e refogados. 

A cenoura é uma grande fonte de fi-
bra dietética, antioxidantes e mine-
rais e β-caroteno. Este último, res-
ponsável pela coloração alaranjada
característica do vegetal, é uma pro-
vitamina A, substância que dá origem
à vitamina A dentro de um organismo
vivo. Aumenta o desempenho dos re-
ceptores da retina, melhorando a vi-
são, e ajuda a manter o bom estado da
pele e das mucosas. 

Dicas

Ponha a marinar a carne numa solução de vinagre e, de seguida, tempere-a com sal gros-
so, coentros cortados e pimenta. Deixe repousar algumas horas e, depois, ponha a secar. 

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

DR

Coentro 

Biltong 
Uma especialidade sul-africana

OBiltong é uma iguaria originária da África do Sul feita à base de carnes secas ou cura-
das,  que são temperadas e depois dissecadas. São utilizadas preferencialmente es-
pécies de carne bovina, de caça e de avestruz. É, normalmente, confeccionado a par-

tir de filetes de carne crua cortados em tiras, seguindo o sentido das fibras do músculo.
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Perfil
Kilssia Ferreira à conversa com Sandra Malaquias

Na sua opinião, caracterizar a
mulher angolana não é fácil. “Não
há adjectivos para caracterizar esta
mulher persistente, batalhadora e,
acima de tudo, especial”, enfatizou.
Sandra Malaquias encoraja todas as
mulheres a traçarem objectivos
concretos e persistir neles, sem
vacilar, a trabalharem com
dedicação e estarem à altura das
responsabilidades, e a capacitarem-
se profissionalmente para obter
melhores condições sociais,
especialmente para as famílias. 

Aconteceu COMIGO
Mulher especial

Sandra Patrícia Marcoli-
no Malaquias alimentou,
desde muito cedo, uma

forte paixão pela medicina.
“Sonhava ser enfermeira para
poder ajudar as pessoas”, so-
nho que, entretanto, se esfu-
mou com o tempo, pois a reali-
dade encaminhou-a para outra
direcção e a área das ciências
jurídicas foi o destino que a vi-
da lhe reservou.
Licenciada em Direito pela

Universidade Lusófona de Lis-
boa, na área Jurídico-Econó-
mica e pós-graduada em Cri-
minalística, a jovem nascida
na província do Huambo é
consultora do Ministério do
Urbanismo e Habitação, pro-
fissão que muito bem concilia
com a de advogada.
Sandra Malaquias que, entre

outras actividades, desempe-
nhou durante um bom período o
cargo de directora do Gabinete
Jurídico do Ministério do Co-
mércio, não se considera ainda
uma pessoa realizada. “Sinto
que ainda preciso de fazer mais
na área profissional e noutras da
vida”, admitiu.
Nascida há 42 anos numa fa-

mília religiosa, factor determi-
nante do seu carácter e educa-
ção, Sandra Malaquias é casa-
da e mãe de dois filhos, aos
quais procura transmitir bons
princípios, e considera-se uma
exímia cozinheira. 
Como mulher, o momento

mais marcante da sua vida foi o
nascimento do primeiro filho,
numa “altura em que percebi o
significado de ser mãe e res-
ponsável por alguém”.
Enquanto profissional, preo-

cupa-a o egoísmo, o monopólio
e o crescente nível de violência
praticada contra as mulheres e
as crianças.
“O Mundo está cada vez mais

violento e, de forma directa
ou indirecta, este problema
acaba por afectar o nosso dia
a dia”, sublinhou. 
Além da necessidade de for-

mação académica, a permanên-
cia de Sandra Malaquias em
Portugal, durante 20 anos, de-
veu-se também à instabilidade
reinante no país naquela altura.
“Optei por fazer a minha licen-
ciatura em Lisboa e por lá fi-
quei durante esse tempo, tam-
bém devido à instabilidade que
o nosso país atravessou naque-
la altura”, explicou.
Chegada à terra que a viu nas-

cer, Sandra Malaquias conta que
uma das coisas que mais desper-
tou a sua atenção foi o comércio
informal, pois “eu vinha de uma
realidade muito diferente”.

Mas, hoje, “felizmente, já po-
demos notar mudanças signifi-
cativas a vários níveis”. 
Na sua opinião, caracterizar

a mulher angolana não é fácil.
“Não há adjectivos para caracte-

rizar esta mulher persistente, ba-
talhadora e, acima de tudo, espe-
cial”, enfatizou. Sandra Mala-
quias encoraja todas as mulheres
a traçarem objectivos concretos
e persistir neles, sem vacilar, a

trabalharem com dedicação e es-
tarem à altura das responsabili-
dades, e a capacitarem-se profis-
sionalmente para obter melhores
condições sociais, especialmen-
te para as famílias. 

JOAO GOMES | EDIÇÕES NOVEMBRO

JOAO GOMES | EDIÇÕES NOVEMBRO

Uma carreira 
forjada pelo destino
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Zeca deixa Ritinha na rua e chama Edinalva
para falar com a filha, que foge para
esconder-se. Shirley é atropelada e Jeiza
cuida dela. Ivana vê Eugênio e Irene juntos.
Jeiza termina o seu namoro com Vitor. Caio
confirma se Bibi está mesmo a dormir num
bar. Dantas avisa Ruy que ele já pode ir a
Parazinho. Zu aconselha Ruy a tomar
cuidado com o seu casamento. Ritinha culpa
Ruy pelo fim do seu noivado e implora que
Zeca a leve para o Rio de Janeiro. Ruy avisa
Amaro que irá para Parazinho. 

Caio 
chantageia Tânia
Bárbara expulsa Joana
da academia. Rômulo diz
a Sula que deseja ficar
com ela. Caio chantageia
Tânia. Juliana já não
consegue andar de mota
com Jabá. Tânia
repreende Luiza e exige
que ela peça desculpa a
Martinha. Rômulo ouve
novamente a voz de
Filipe. Belloto e Jéssica
decidem deixar a
academia por causa de
Mônica. Giovane avisa
Gabriel que já não quer
jogar vólei. Caio tenta
impedir Manuela de
visitar Ricardo. Filipe
tenta convencer Rômulo
a terminar com Sula e
reatar com Nanda. 

20 Fim-de-Semana Domingo, 9 de Abril de 2017

TVC1

Uma divertida comédia sobre a vida dos nossos animais de estimação, a partir
do momento em que saímos para o trabalho ou para a escola todos os dias.
Afinal, o que  acontece depois dos donos fecharem a porta de casa? 

Televisão

Oprograma de música “Tá a bater”, do ZAP Viva,
completa hoje, 9 de Abril, o primeiro aniversá-
rio. Para celebrar a data, gravou uma emissão

ao ar livre no HCTA, com a participação do público e

vários músicos angolanos. Jogos, desafios e concursos
divertiram o público. Para “bater” ainda mais, são es-
treadas duas rubricas. No espaço “Em estúdio com…”,
João Chaves observa ao pormenor todos os detalhes

do processo de criação de música com alguns artistas.
Em “Dança com a Eli”, é dada oportunidade aos dança-
rinos profissionais e amadores de mostrarem o seu ta-
lento artístico.

Programa “Tá a bater” celebra aniversário
MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 21H30

TVC2
DOMINGO, 19H35 

TVC4
DOMINGO, 11H45

Camilla é uma jovem egocêntrica e insuportável, que acredita que
não tem o nível de vida que merece. É então que decide tornar-se
num membro da Família Real a qualquer custo.

Casa comigo, príncipe Harry!

Libertado da prisão ao fim de cinco anos, Carlito decide regenerar-se.
Mas, num mundo repleto de violência, a sua intenção nem sempre é
fácil de levar por diante.

Perseguido pelo passado

A vida secreta dos nossos bichos

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Lorena procura Júlia
Gui mostra a Lázaro a
gravação da confissão que
fez com Carlos Barbosa.
Diana sugere que Gui
grave a sua música
roubada e retome a
carreira. Lázaro diz a Diana
que ela merece sofrer por
causa de Gui. Zuleica
oferece-se para
testemunhar a favor de
Júlia. Júlia demonstra
tensão no seu julgamento.
Diana confessa a Vanessa
que a sua gravidez é falsa.
Nelson comenta com Edith
que não entende por que
Vanessa não namora com
ninguém. Lorena procura
Júlia. Nina e Miro avisam
Lázaro que não o querem
mais como empresário. 

GLOBO 20h20ROCK STORY

NOVO MUNDO GLOBO 19h30

Joaquim e Anna amam-se
Leopoldina encoraja Anna a desfazer-se dos
desenhos de Joaquim. Thomas pede a Piatã
para reconciliar-se com Anna. Pedro diz a
Thomas que Anna foi embora com Joaquim.
Jacira questiona Anna sobre os seus
sentimentos por Joaquim. Domitila apavora-se
ao ver Felício no seu quarto com os filhos.
Thomas chora por causa de Anna. Joaquim e
Anna amam-se. Diara reclama das aulas de
Elvira. Licurgo estranha ao ver Germana cuidar
de Quinzinho. Thomas sofre com a falta de
notícias de Anna. Tibiriçá, Ubirajara e Olinto
preparam Joaquim para o casamento. 

Ritinha culpa Ruy pelo fim do seu noivado
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