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Carneiro
de 21/03 a 20/04
Nesta semana não tenha me-
do de revelar os seus senti-
mentos à pessoa amada. Só
assim pode tirar todas as dú-
vidas e eliminar receios incu-
tidos por terceiros. Se der
atenção às más-línguas não
consegue obter a felicidade
na vida.

Touro
de 21/04 a 20/05
Nesta semana, o seu relacio-
namento afectivo vai ser
extremamente tranquilo.
O desejo de novidade e re-
novação é exaltado. Não
procure a felicidade fora.
Dê asas às fantasias e satis-
faça igualmente as fanta-
sias do parceiro.

Gémeos
de 21/05 a 20/06
Neste período estão reuni-
das todas as condições pa-
ra começar da estaca zero
um novo projecto ou en-
frentar uma mudança radi-
cal na vida. Faça-o com
convicção. Relaxe e apro-
veite os momentos bons
que a vida proporciona. 

Caranguejo
de 21/06 a 21/07
Nesta semana é essencial
que as suas ideias sejam ex-
plicadas. Só assim se pode
compreender aquilo que
pretende e as necessidades
afectivas existentes no mo-
mento. Esta é a recomenda-
ção para os casais com uma
longa vivência em comum.

Leão
de 22/07 a 22/08
Esta vai ser uma semana agita-
da em encontros sociais. No-
vos contactos e novos encon-
tros são de prever. No que diz
respeito a relações existentes,
com um diálogo construtivo
pode activar a chama da pai-
xão e revitalizar uma relação
adormecida.

Virgem
de 23/08 a 22/09
Nesta semana avalie bem as
opções de vida e decida sem
influências. Não deve deixar
os seus créditos por mãos
alheias e agarre o que interes-
sa com determinação. Passos
importantes podem ser da-
dos, ainda que nem tudo se re-
solva durante os próximos
dias. Existem boas perspecti-
vas económicas.

Balança
de 23/09 a 22/10
Nesta semana o maior trunfo
é a própria intuição. Tem que
confiar no instinto para tomar
as decisões mais acertadas. Se
está sozinho e aberto ao amor,
não hesite nas suas escolhas.
Encontra, seguramente, o ser
que vai alegrar e animar os
seus dias.

Escorpião
de 23/10 a 21/11
Nesta semana não se sentirá
muito satisfeito com a falta de
correspondência ou com-
preensão do seu parceiro. Se
tiver que tomar decisões im-
portantes neste campo, faça-o
de forma clara e decisiva. Não
admita pressões ou chanta-
gens emocionais.

Sagitário
de 22/11 a 21/12

Nesta semana pode sentir-
se um pouco nostálgico,
sentimento que deve afas-
tar da sua mente. Viva vi-
rado para o futuro e para
as coisas boas que a vida
ainda reserva. Saia da sua
concha e tente comunicar
mais com aqueles que o
rodeiam.

Capricórnio
de 22/12 a 20/01
Nesta semana seja mais
firme nas decisões e tente
não adiar aquilo que sabe
que um dia tem de aconte-
cer. É preciso romper pa-
ra renascer. Vai sentir-se
motivado para elaborar
novos projectos para mu-
dar de lar ou de rumo na
sua vida.

Aquário
de 21/01 a 19/02
Nesta semana a família é a
maior preocupação. Pare
e arranje algum tempo pa-
ra dialogar com os filhos e
com eles estabelecer al-
guns objectivos. Se possui
parentes de idade avança-
da, deve dispensar algu-
ma atenção e cuidado.

Peixes
de 20/02 a 20/03
Nesta semana a predispo-
sição para a vida comanda
o seu presente e futuro.
Afaste as ideias negativas.
Esse facto vai permitir
atrair um novo amor à sua
vida. Esteja atento a todas
as movimentações em seu
redor como a águia nos
céus.

Horóscopo

Acomuna do Gungo, a cerca de 120 quilóme-
tros a sudeste da cidade do Sumbe, a qual
pertence administrativamente, é uma região

essencialmente agropecuária. Ocupa uma área de
mil 210 quilómetros quadrados e conta com uma

população estimada em mais de 20 mil habitantes.
A comuna tem beneficiado de acções visando de-
senvolver o meio rural, combater a fome e a pobre-
za, para melhorar progressivamente as condições
de vida das comunidades. 

Gungo

Telefone

Toca o telefone e alguém
responde do outro lado:
- Estou?
- Sim, é do hospital
psiquiátrico?
Responde a outra voz:
- Não, não é. Nós aqui até nem
temos telefone...

Otto von Bismarck, o “chanceler
de ferro”, foi o estadista mais
importante da Alemanha do sé-
culo XIX. Coube a ele lançar as
bases do Segundo Império
(1871-1918), que levou os paí-
ses germânicos a conhecer pela
primeira vez na sua história a exis-
tência de um Estado nacional único.
Para formar a unidade alemã, Otto von
Bismarck desprezou os recursos do liberalismo político, preferindo
a política da força. Enquanto primeiro-ministro do Reino da Prús-
sia (1862-1890), unificou a Alemanha, depois de uma série de
guerras, tornando-se o primeiro chanceler - primeiro-ministro -
(1871-1890) do Império Alemão.

Bismarck
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

A modelo e actriz Naomi
Campbell nasceu em Lon-
dres, a 22 de Maio de 1970.

O aclamado cineasta Guy Ritchie levou o seu estilo dinâmico ao filme
épico de fantasia, acção e aventura Rei Artur: A Lenda da Espada. Com
Charlie Hunnam no papel principal, o filme é uma visão iconoclasta do
clássico mito de Excalibur, traçando a viagem de Artur desde as ruas até
ao trono.
Actores: Charlie Hunnam, Annabelle Wallis e Katie McGrath. 
Realizador: Guy Ritchie. 

Arturo Vidal nasceu em Santia-
go, a 22 de Maio de 1987. O
futebolista chileno joga na
equipa alemã do Bayern de
Munique.

ARTURO
VIDAL 

NAOMI
CAMPBELL 

Charles Aznavour nasceu em
Paris, a 22 de Maio de 1924.
O cantor e actor francês tem
origem arménia. Além de ser
um dos mais populares e ido-

sos cantores da França, é,
também, um dos mais conhe-
cidos na cena internacional.
Actuou em mais de 60 filmes,

compôs cerca de 850 can-
ções e vendeu mais de 100

milhões de discos. 

CHARLES 
AZNAVOUR 

S. drama 12

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

REI ARTUR: A LENDA DA ESPADA 

SINOPSE

O rapper Sentinela apresenta
hoje, às 16 horas, no espaço
cultural Kings Club, em Luan-
da, o seu disco de estreia, inti-
tulado Raízes, durante um
concerto a realizar na compa-
nhia de outros músicos.
Para a apresentação do CD,
lançado em Abril, no Parque
da Independência, o anfi-
trião dispõe de mais de uma
hora, onde cantam, igual-
mente, os rappers Kool Kle-
ver, Denexl, Phedilson & S-
Bruno, Agostinha, Viza, Ol-
dline, Absinto e Underskillz.
O disco tem nove faixas,
gravadas e misturadas na
Energy Estúdio, em Luanda,
por Bruno Massano, e em
Portugal, pelo Dj X-Acgo. A
masterização ficou a cargo
do produtor Boni, na Dife-
rencial Estúdios, também na
capital angolana.

Kings Club

Totó canta na próxima
sexta-feira e no sábado
no Hotel Royal Plaza, em
Talatona, Luanda, em
mais uma edição do
Show do Mês, uma
iniciativa da produtora
de espectáculos Nova
Energia. Denominado A
voz e o ritmo, o concerto
inclui temas dos álbuns
A vida das coisas, Batata
Quente e Filho da luz,
nos quais se destacam
canções como Abre a
porta, Ame Ndukussole,
Não é marido e Luzingo
Malembe, premiadas
em vários concursos na
categoria de Melhor Afro
Jazz.

Hotel Royal Plaza
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Totó no Show do Mês

Sentinela apresenta CD
DR
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Criatividade

Lopes Marques Paulino

Lopes Marques Paulino, de
42 anos, natural de Nam-
buangongo, província do

Bengo, e residente em Cacuaco,
dá largas à sua capacidade de
produção do inédito. A espaços,
o homem de semblante humilde,
formado em mecânica e motores,
pelo Instituto Médio Industrial
de Luanda, parte para a criação
quando a oportunidade se lhe
oferece.
Numa assentada, com a utiliza-

ção de materiais reciclados, ou
em segunda mão, faz “maravi-
lhas” enquanto espera por patro-
cínios, para torná-las peças úni-
cas para a posteridade. O qualita-
tivo do material produzido resu-
me-se a um detector de metais,
um carregador de baterias, um
aparelho de corte de varões de
aço, um telefone sem fio, outro
com fio e uma cozinha autónoma
parecida a um robot.

Cronologia de inventos

Em 2010, Paulino criou um de-
tector de metais, com um sinaliza-
dor lampejante a 300 metros, quan-
do algo é encontrado pelo apare-
lho. O invento contém, igualmen-
te, um emissor de som gravado, pa-
ra recordar ao utilizador da presen-
ça de um objecto.
O conjunto, segundo a fonte,

levou três meses a ser fabricado.
O engenho foi testado com suces-
so numa empresa de publicidade,
em Cacuaco, onde Paulino traba-
lha como mecânico auto, para
surpresa dos colegas, que o acon-
selharam a expô-lo em público
para conhecimento geral.
Lopes Marques Paulino revela-

se acutilante e mede as palavras
do seu enunciado à conversa com
o jornalista para passar a mensa-
gem correcta. A cronologia das
suas acções tem outro marco. Em
2012, criou um carregador de ba-
terias, com um pivot luminoso,
que informa quando os bordos do
acumulador estão colocados de
forma incorrecta, sem parar de
carregar.Depois de seis meses, o
inventor de Nambuangongo incli-
na-se para a máquina de cozinha
automática. O aparelho é compos-
to por um fogão, que desliza sobre
num veio e, de forma espaçada,
faz paragens sobre acumuladores
de ingredientes que farão parte do
menu a cozinhar. 
“Todo o processo está sob
controlo de uma placa electróni-
ca, cuja memória informa e mo-
nitoriza os passos que a panela
deve seguir (sempre pelo veio)
até ao lume. A primeira para-
gem serve para o abastecimento
de óleo alimentar à panela, a se-
gunda corresponde ao arroz e,
depois, a torneira de água. Dali,
o poiso seguinte é o lume para a
confecção da refeição, sem o
apoio humano directo. A máqui-
na é autónoma”, explica em de-
talhes o inventor.
O gosto pela invenção não o

larga. A  máquina de corte de fer-
ro, sem o esforço humano, é o re-
bento seguinte.

“Tem a função de corte com
o metal a deslizar sobre um tu-
bo que serve de guia. Depois da
acção, de imediato, dá-se colo-
cação de outro ferro para o mes-
mo exercício. Contudo, no in-
vento ainda não está integrado

um dispositivo de  medidas pa-
ra corte. É apenas um protótipo
que não inclui a métrica, um
apêndice que espero incluir, a
breve trecho”, disse. 
“Os projectos não encontram
continuidade por falta de finan-

ças. Preciso de um patrocínio. O
que tenho são concepções que
passei à prática com material em
bruto, que carecem apenas de pe-
quenos pormenores para colocá-
los em acção, no caso, peças reci-
cláveis ou em segunda mão, que

se encontram facilmente nos nos-
sos mercados de peças usadas”,
disse o inventor, revelando que a
novidade de 2017, assenta no te-
lefone sem fio, uma engenhoca
que o levou a uma entrevista a um
programa de rádio, em Cacuaco.

O inventor que recria os sonhos
GUIMARÃES SILVA | DR
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“Via de regra, tento mate-
rializar os sonhos que tenho
tido. Acordo, desenho a ima-
gem do sonho e parto logo
para a transformação em al-
go real, para não me esque-
cer. A minha formação em
mecânica é um subsídio ines-
timável. O curso deu-me as
linhas mestras. Sei a função
das peças e artefactos eléc-
tricos que uso. Sei dos passos
para atingir o que pretendo
inventar. Desde pequeno, em
Nambuangongo, que tenho
inclinação e apetência para
ser pioneiro nestas lides. Ho-
je, sinto-me maduro nisto,
mas preciso de algum patro-
cínio para avançar e atingir
outro patamar”, frisou.
O inventor recusa-se a es-

crever memórias descritivas
sobre o que cria. Admite que o
princípio de funcionamento de
tudo o que faz continua bem
guardado, “está sempre sob
meu critério, com materiais re-
ciclados que consigo nos mer-
cados locais. Em 2005, já esti-
ve na esteira de fazer uma
avioneta com o esforço pró-
prio, mas fui dissuadido pelo
meu antigo patrão e abandonei
a criação.”
Contudo, Marques Paulino

mantém a sua veia criadora sob
feição, revelando que: "tenho
muito por fazer, mas preciso de
um espaço maior, tranquilida-

de e mais liberdade para criar.
Mantenho, o que pretendo criar,
em segredo, portanto, protegido
de alguma intenção de  roubo
intelectual”, disse.
Lopes Marques Paulino sin-

tetiza a criação num esboço e,
com os parcos materiais à dis-
posição, parte logo para a trans-
formação em produto palpável.
“Utilizo ferro, um material bru-
to que tenho quase sempre à
mão. Como marca, pinto o que
concebo em verde, a cor da es-
perança por melhores dias. As
minhas criações podem ser fei-
tas com materiais mais leves,
diminuindo, assim, o peso. Por
enquanto, faço-os para de-
monstração e divulgação, à es-
pera de oportunidades.” 
Paulino Marques tem pou-

cos contactos com outros in-
ventores. “Nunca participei
de alguma feira de inventores.
Preciso deste tipo de contac-
to, para saber um pouco mais
deste lado criativo. Sei que
tem havido fóruns para inven-
tores, mas escapa-me sempre
e fico sem participar”, lamen-
ta, adiantando que desconhe-
ce sobre alguma lei sobre
protecção de criatividade in-
telectual, um instrumento ju-
rídico que, acredita, empres-
taria tranquilidade a si e, a par
dos patrocínios que tanto al-
meja, o motivaria para dar o
melhor e criar mais.

DR

DR

Processo criativo

Otelefone sem fio, que ainda
não está completo, assenta
na linha de funcionamento de

rádios de comunicações militares ou
mesmo dos famosos celulares, com o
emissor e receptores em pólos dife-
rentes, sem o “cordão umbilical”. O
inventor adianta que  necessita de
dois meses para colocá-lo operacio-
nal, porque o material aparece igual-
mente amiúde no mercado. 
O aparelho que o interlocutor in-

ventou, possui uma malha de fios,
que se cruzam entre si, com termi-
nações que só ele inventor conhe-
ce, num segredo que não partilha.
Já o telefone com fio, é uma rea-

lidade. O autor destas linhas expe-
rimentou e entabulou uma conver-
sa com o inventor, colocado a cer-
ca de 50 metros, e notou que os mi-
crofones e os auriculares, (embora,
velhos e gastos pelo uso), cum-
priam a sua função de forma cor-
recta. O aparelho, que neste caso
não é um invento, mas uma imita-
ção de um processo conhecido,
compõe-se, igualmente, por um
emissor e um receptor, que  funcio-
na com baterias recarregáveis. 
As vestes de inventor deram-lhe

visibilidade. A mídia anda à procu-
ra do homem. “Fui entrevistado,
mas não tive muita audiência na-
quele dia. Quando sugeri a repeti-
ção, fui confrontado com o paga-
mento do espaço. Infelizmente,
não tinha valores para fazê-lo, per-
dendo, assim, mais uma oportuni-
dade para ser ouvido a falar sobre a
minha criação”, lamenta Lopes
Marques Paulino, o inventor.

O telefone sem fio



Dois abacates sem casca e caroço, uma lata de leite condensado, leite e gelo. 

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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O gelado é uma sobremesa feita à
base de lacticínios, como leite ou
natas, à qual é adicionada fruta ou
outros ingredientes e sabores. A
maior parte contém açúcar, embora
alguns sejam feitos com adoçantes.
Em alguns casos, são acrescentados
corantes ou aromatizantes como
complemento ou substituição dos
ingredientes naturais. A emulsão é
batida lentamente durante o arrefe-
cimento, de forma a incorporar ar e
prevenir a formação de cristais de
gelo de grandes dimensões. O pro-
duto final é uma espuma semi-sóli-
da suave e consistente, facilmente
maleável e que pode ser retirada
com uma colher.

Dicas

Corte os abacates aos pedaços, sem casca e caroço, coloque-os com os outros in-
gredientes no liquidificador e bata bem, até ficar tudo desfeito. Despeje em copos
ou canecas e sirva.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

Batido 

DR

Gelado

Obatido de leite é uma bebida feita à base do pro-
duto lácteo e pode levar fruta, chocolate ou sor-
vete. É usualmente preparada num misturador,

mas já existem máquinas projectadas especificamente

para fazer batidos. Os sabores mais comuns são de
baunilha, chocolate e morango, embora outros doces e
frutas também sejam usados, como a banana, mamão e
goiaba.

Natas
A nata é a gordura do leite, um tipo

de lacticínio muito utilizado em culi-
nária e confeiteira e, também, como
principal ingrediente da manteiga.
No leite fresco em repouso, a porção

gorda, mais leve que a água, forma
uma camada de nata à superfície, que
pode ser removida para uso posterior.
Esta nata tem apenas 30 por cento da
gordura do leite. 
A nata pode ser utilizada batendo-a

com açúcar muito fino, para formar o
creme chantilly. Outra forma usual
consiste em adicionar nata a um mo-
lho de carne.



Fim-de-Semana 19Domingo, 21 de Maio de 2017

Perfil

ELIZABETH MARTINS

À conversa com Elizabeth Martins 

RESPONDE

“Dois momentos marcaram de forma
indelével a minha vida. O primeiro é
a morte do meu pai, quando eu tinha
seis anos. Faltavam nove dias para o
Natal. Foi dos piores momentos da
minha vida. Por incrível que pareça,
hoje, com 36 anos de idade, ainda
não superei a morte do meu pai e
vivo intensamente a falta que ele faz
na minha vida. Existem duas datas
em que eu mais sinto a falta dele: o
aproximar do meu aniversário e o
Natal. O segundo momento
aconteceu há dois anos. Fui pedida
em casamento no dia do meu
aniversário, de joelho, numa das
edições do programa A tarde é
nossa, em directo, quando ainda
apresentava.”  

Pergunta - Como vê o
desenvolvimento da
comunicação social angolana?
Resposta - Ainda há muito por
fazer. Temos que deixar-nos de
tabus e falsos moralismos. Temos
que perder a mania de censurar o
que tem que ser visto e falado. A
comunicação social não deve, nem
tem que ser “muda e cega”.
Pergunta - O que acha do
assédio sexual no local de
trabalho?
Resposta - Acho que só assedia
um/a colega quem não tem ética
profissional, quem está com falta de
carácter gritante.
Pergunta - Já alguma vez foi
assediada?
Resposta - Já fui, sim, inúmeras
vezes e de forma baixa e sem
escrúpulos.
Pergunta - Como reagiu?
Resposta - Em diversas vezes reagi
muito mal e em outras tantas com
muita tranquilidade e diplomacia,
de forma a evitar exposições
desnecessárias.
Pergunta - Que conselho deixa
às mulheres que sofrem assédio?
Resposta - O assédio é dos crimes
mais difíceis de provar. No entanto,
eu encorajo a denúncia sempre,
pois é a via mais correcta para
travar a pessoa que assedia.
Também aconselho as pessoas que
sofrem assédio a contarem ao
esposo/a, pois é bom que ele/a
fique a saber do que se está a
passar. Nada de omissão.  
Pergunta - Qual é a avaliação
que faz do comportamento da
juventude angolana,
particularmente da mulher?
Resposta - A nossa juventude, neste
momento, é um dos pilares mais
frágeis da Nação. Precisa de mais
foco, pois o futuro bate à porta e se
não acompanhar o dinamismo e a
evolução do Mundo fica para trás.
Para isso não acontecer, é preciso
ter mais consciência de que somos o
futuro do país e só nós podemos
fazê-lo crescer e tornar-se melhor.
Angola é o nosso lar, o lar dos
nossos filhos e de todos os que de
nós descenderem. A mulher
angolana é guerreira, forte, corajosa
e batalhadora. Eu voto e acredito
nela para talhar melhor o percurso
da nossa Angola.

Aconteceu COMIGO

Elizabeth Patrícia Fer-
reira Martins é a apre-
sentadora do mais re-

cente programa da grelha da
TV Zimbo, Palco dos Sonhos,
emitido aos domingos, a par-
tir das 17h30. Recentemente,
numa edição do seu progra-
ma, protagonizou um episó-
dio raro na história da televi-
são angolana. Abandonou
por alguns minutos o progra-
ma, por não resistir às decla-
rações dramáticas de uma
convidada.
De acordo com a apresenta-

dora, as declarações da convi-
dada foram comoventes e, por
isso, não conseguiu conter-
se. “Ao ouvir a entrevistada,
uma mãe de sete filhos, entre
lágrimas e soluços, dizer que,
muita vezes, não tinha o que
dar para comer aos mesmos,
descobri o quão egoísta tenho
sido, quando reclamo da vida
mesmo tendo alguma coisa
para dar ao meu filho”, disse.
Elizabeth Martins acrescentou
que é preciso valorizar mais a
comida, sermos mais humanos,
altruístas, termos mais amor ao
próximo e olharmos menos pa-
ra o nosso umbigo.
Para evitar situações dessa

natureza, a apresentadora é de
opinião que não se deve colo-
car filhos no Mundo para pas-
sarem por privações e falta de
necessidades básicas, como
alimentação, saúde e educa-
ção. Com o curso médio de
jornalismo completado e o
terceiro ano de Direito, Eliza-
beth Martins diz que o seu so-
nho não era ingressar na co-
municação social. A sua in-
serção neste meio, aos 13
anos, deveu-se à sua mãe.
“Certo dia, a minha mãe le-
vou-me para a TPA com o pre-
texto de que iríamos visitar
um amigo de família, mas, na
verdade, já havia um plano
montado entre os dois para
me submeterem a um ‘cas-
ting’ para ser apresentadora
do programa Carrossel. Che-
fe de cozinha, piloto de caça
ou advogada criminalística é
o que realmente queria ser”,
conta. Única na família ligada
à comunicação social, Eliza-
beth Martins confessa que
não foi fácil progredir neste
meio, pois era tudo novo para
ela, mas avança que é uma
apresentadora feliz. “Esse
percurso definiu a profissio-
nal de comunicação que hoje
sou”, garante.    
A apresentadora diz que o

único meio que tem para avaliar
o seu trabalho é o retorno posi-
tivo que tem recebido dos teles-
pectadores. Elizabeth Martins
que, durante algum tempo, es-
teve ligada ao programa A tar-

de é nossa, também da TV
Zimbo, conduzido actual-
mente pelos apresentadores
Igor Benza e Zuleica Wilson,
disse que pretende ser uma

apresentadora de entreteni-
mento reconhecida interna-
cionalmente, com o melhor
“talk show” da televisão an-
golana. “Eu sei que vou che-

gar lá”, garantiu. A apresenta-
dora inspira-se no trabalho
das apresentadoras Oprah,
Ellen Degeneres e Marília
Gabriela. 

A apresentadora 
do Palco dos Sonhos

DR
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GLOBO 21h10

Vitor preocupa-se com a possibilidade de o filho
descobrir que ele não é o pai biológico. Gustavo
decide ir embora e Vera desespera. Passam-se
alguns anos. Nasce o filho de Rimena e Renato.
Alice tira uma foto da sua família com Vitor.
Gustavo arquitecta uma acção com outros
rapazes. Natália é presa. Amaral prende Gustavo.
Maria consola Vera. Monique fica frustrada com o
desinteresse de Toni. Maria e Cátia participam
numa passeata. Renato pensa em Alice. Cátia
pensa em denunciar Arnaldo, mas preocupa-se
com Natália. Toni descobre a morte de Arnaldo. 

Lica fica revoltada 
com Edgar
Bóris questiona Jota sobre o
aplicativo do telefone. Tina e
Lica sugerem que Jota assuma
a culpa do ocorrido com
Dóris. Luís convida Marta para
ser a modelo da sua
campanha. Ellen encontra o
culpado pela alteração no
aplicativo. Benê percebe que
está com ciúmes de Guto.
Keyla assusta-se com a
chegada de Benê e pede que
ela nada conte sobre o
encontro. Marta encontra Lica
e Felipe a namorar. Tina vê
Clara a chorar na rua com o
pai e fica intrigada. 

20 Fim-de-Semana Domingo, 21 de Maio de 2017

TVC2

A primeira nave espacial norte-americana com destino a Vénus despenha-se
na costa da Sicília na viagem de regresso. A bordo chega uma criatura seme-
lhante a um lagarto que depressa adquire proporções gigantescas.

Televisão

Arádio Luanda Antena Comercial, mais conhecida no
panorama radiofónico nacional como LAC,  assina-
la,  no dia 25 de Setembro, 25 anos de existência.

Criada em 1992, inspirado no programa “Manhã de Domin-
go”, emitido na altura pela RNA e apresentado pelos jorna-
listas José Rodrigues, Mateus Gonçalves, Cristina Miranda,

João Carlos Van-Dúnem, Milu Monteiro, Laurinda Santos
e Carla Castro, a rádio conquistou os ouvidos dos luanden-
ses em pouco tempo, fruto de uma grelha de programação
atractiva. Para saudar a data, o colectivo de trabalhadores
dessa rádio, emitida na frequência 95.5 em FM, vai realizar
um espectáculo musical em Junho, a ser animado pelo músi-

co Yuri da Cunha, nas sua instalações. Entre os vários pro-
gramas constantes na sua grelha de programação, destacam-
se o “Café da Manhã”, apresentado por José Rodrigues, di-
rector de informação dessa rádio, e o “Táxi Amarelo”, apre-
sentado por José Armando. A directora da rádio é a veterana
jornalista Luísa Fançony.  

As bodas de prata da LAC
MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 17H55

TVC3
DOMINGO, 18H55

TVC4
DOMINGO, 19H40

O terapeuta Robert Elliot vive uma situação desesperante, quando um psicopata
começa a atacar as mulheres da sua vida. Desesperado para encontrar o
homicida antes que mais alguém se magoe, Robert Elliot é empurrado para um
mundo obscuro de desejos arrepiantes.

Vestida para matar

Desempregados e desesperados, Dick e Jane desistem de tentar arranjar
trabalho e optam pelo roubo. A ideia é tirar ao ex-patrão de Dick o que
lhes é devido.

Dick e Jane - Ladrões sem jeito

O Monstro do Planeta Vénus

GLOBO 19h00MALHAÇÃO

Gui aconselha Júlia 
a não procurar Alex
Lázaro fica irritado com a
entrevista de Mariane, que
inocenta Gui. Almir beija Néia
e declara o seu amor por ela.
Júlia comenta com Ricardo
que o caderninho de
Salvatore deve estar com os
empregados de Alex. Júlia diz
a Ricardo que pretende
procurar Alex na cadeia e
descobrir mais sobre a vida
de Lorena. Haroldo tenta
reconciliar-se com Gilda. Gui
aconselha Júlia a não
procurar Alex. Roberto explica
o caso de Nicolau a Gilda e
Haroldo. Gilda pede a
Haroldo que volte a casa.
Miro vai atrás de Eva na
produtora e Laila anima-se ao
ver a conversa entre os dois. 

GLOBO 20h20ROCK STORY

NOVO MUNDO GLOBO 19h30

Domitila surpreende Francisco
Dom Pedro sente-se atraído por Domitila e os dois
beijam-se. Leopoldina sofre com o estado de João
Carlos. Patrício leva Anna para consolar Leopoldina e
Thomas exige que Nívea acompanhe a esposa. Elvira
implora que Joaquim a trate como esposa. Libério
festeja a reacção do povo ao ler o seu jornal. Domitila
surpreende Francisco ao afirmar que irá ao jantar no
palácio com ele. José Bonifácio recusa o cargo de
Ministro. Joaquim questiona Germana sobre Jacinto.
Thomas pede que Domitila continue a ser sua aliada.
Diara termina o seu artigo. Jacira tenta desculpar-se
com Piatã. 

Gustavo decide ir embora e Vera desespera

Semana de 21 a 27 de Maio de 2017
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