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CORREIO DAMANHÃ

VIANA DO CASTELO n UM DOS ANIMAIS CONTINUAEM FUGA

CICLO DE CINEMA ERÓTICO, À MEIA-NOITE

Donativos salvam
touro de abate

HOJE NA CMTV
Minha Mãe
l Após a morte do pai, Pierre é

levado para um mundo de sedução e sexo pela sua própria
mãe.Aimoralidade tornou-se
um vício para a mãe deste jovem de 17 anos, que vai entrar
em jogos muito perigosos.

n Campanha conseguiu

reunir 1450 euros para
evitar que o animal seja
abatido no matadouro
l CLÁUDIO CARVALHO

A Batalha no Céu

destino de ‘Marreta’, um
dos dois touros fugitivos
de Viana do Castelo, já
não será o matadouro como estava previsto quando o animal
protagonizou uma fuga mediática no mês passado.
“Conseguimos juntar 1450
euros, mais do que pedia o proprietário.Foiumamaratonapara
salvar o animal e ultrapassou as
nossas melhores expectativas”,
explicou ao CM Miguel Dinis,
autor do movimento on-line
‘TourosemFuga’, que,emparceria com a organização S.O.S.
Equinos lançaram uma campanha para salvar o animal.“Houve uma família que se juntou e
doou 300 euros, foi fundamen-

l Marcos e a mulher raptam um bebé, que morre
acidentalmente. A situação perturba Marcos que,
perseguido pela sua consciência, acaba por se apaixonar pela filha do patrão.

DIREITOS RESERVADOS

O

Apenas um dos animais foi capturado
tal”, explicou o autor da página.
O negócio será formalizado na
terça-feira,altura em que o animal será levado para a S.O.S
Equinos,que tem uma quinta na
zona de Aveiro, onde o animal
vai ficar em liberdade.
“Fiquei sensibilizado com

esta história,mas não quero salvar todos os animais do matadouro”,finalizou.
Os dois touros fugiram no dia
6 de maio quando estavam a ser
carregados para um matadouro.
O segundo touro ainda não foi
capturado. n

CÃO TREINADO

MÃES PORTUGUESAS

n Os Serviços Partilhados do

n As mães portuguesas têm 5

Ministério da Saúde anunciaram a poupança de um milhão
de euros na compra de contracetivos em leilões eletrónicos.

vezes mais mercúrio no organismo do que a média, refere
um estudo com 17 países europeus. Estamos no 2.º lugar.
PEDRO SIMÕES

Mercúrio em excesso

FRASE

Germano Couto
Bastonário dos
Enfermeiros
VIVA A VIDA

OSEUBEBÉ
NA

CMTV

n AMANHÃ Sessão dupla de erotismo, a partir da meia-noite

‘AS FACES DE HARRY’

Poupança na Saúde

Se os enfermeiros prescrevessem remédios,
evitariam erros
de medicação

jovemde17anos,Pierre.Com
Isabelle Huppert,Louis GarreleEmmadeCaunes.Logoa
seguir, veja ‘A Batalha no
Céu’, deCarlosReygadascom
a história escaldante da filha
deumgeneralqueseprostitui
porprazer. n

AOS SÁBADOS, A PARTIR DAS 22H30

FECHO

CONTRACETIVOS

n O ciclo de cinema erótico
da CMTV (canal 8 do
MEO) continua hoje com
mais uma sessão dupla. A
partir da meia-noite,assista
ao filme ‘Minha Mãe’, de
Christophe Honoré, que retrata ainiciaçãosexualdeum

AGENDA

‘Zeus’deteta lobos

n HOJE

n O‘Zeus’é o primeiro cão

Marcha gay, 17h00, Lisboa.

treinado em Portugal para detetar vestígios da presença de
lobos.Através da organização
de proteção animal Grupo
Lobo, o animal vai começar a
testar as suas aptidões na
Guarda e em Castelo Branco.

Jardim do Príncipe Real
n AMANHÃ

Lisboa, P. Nações, 10h15

Corrida Vencer o Cancro.
VAI ACONTECER, INFORME:
agenda@cmjornal.pt

CELEBREAVIDACOM OS PORTUGUESES NO ECRÃDO CM
Envie-nos o vídeo do seu bebé (indique o nome do bebé, a naturalidade e os nomes dos pais;
o vídeo não pode ter uma duração inferior a dez segundos nem superior a 30 segundos).
O vídeo deve ser enviado para o seguinte endereço: celebraravida@cmjornal.pt

n Os melhores filmes do grande cineasta

nova-iorquino na sua televisão
FestivalWoodyAllen
continua hojecomofilme‘AsFacesdeHarry’,
maisumagrandeobra-prima
docineastanova-iorquino.Assistaàhistóriadeumneurótico
escritordesucessocomtrês
ex-mulheres.Nãoperca,aossábados,a
partirdas22h30,
nasuaCMTV(canal8doMEO). n

O

Aos
s á b a do s
na

CMTV

‘As Faces de Harry’
conta com uma excelente interpretação deWoodyAllen

