
Suplemento do Jornal de Angola A sua revista de informação e lazer Domingo, 29 de Setembro de 2013



Divirta-se 29 de Setembro

Carneiro:
21/3 a 20/4
Não deixe passar esta
semana sem tirar o me-
lhor partido possível. 
Touro: 21/4  a 20/5 
Aproxime-se dos seus
amigos e familiares e
encontre um pouco do
conforto e compreensão
que tanta falta lhe faz. 
Gémeos:  21/5 a 21/6
Estão favorecidos os
relacionamentos se
souber e for capaz de
manter uma atitude
em que dê oportuni-
dade aos outros de co-
locarem os seus pon-
tos de vista. 
Caranguejo:
22/6 a 22/7
Caso não misture as
questões profissionais
com as suas relações
sociais, este vai ser um

período muito favore-
cido em tudo o que se
relacionar com as re-
lações de amizade. 
Leão: 23/7 a 23/8
Esta é uma boa semana
em perspectiva. Apro-
xime-se, um pouco
mais, dos seus familia-
res, e verificará quão
importante é este tipo
de relacionamento.
Virgem,  24/8 a 23/9
A meio da semana po-
de ser confrontado
com uma situação de-
licada, à qual a sua fa-
mília não deve ser
alheia. Não vai haver
nada mais aconselhá-
vel que evitar contac-
tos que possam favo-
recer esta previsão.
Balança: 24/9 a 23/10
Trata-se de uma sema-
na muito agradável

nos seus relaciona-
mentos com amigos e
familiares, boa para se
descontrair um pouco e
relaxar tanto o corpo
como o espírito.
Escorpião:
24/10 a 22/11
Bons relacionamentos
de amizade e um en-
tendimento perfeito
com a família contri-
buirão, de forma
acentuada, para que
se sinta bem consigo
próprio. 
Sagitário:
23/11 a 21/12
A tendência, durante
toda a semana, vai ser
para viver mais para
dentro de si e tentar
compreender o que
lhe passa ao lado. 
Capricórnio: 
22/12 a 20/1

Um pouco mais de
convivência com os
seus amigos e familia-
res contribuirá para
desanuviar o seu espí-
rito e para ver tudo de
uma forma mais clara
e optimista. 
Aquário:
21/1 a 18/2
Aproveite para se des-
contrair e conviver. Os
bons amigos são a sua
companhia preferida e
com eles deve passar
momentos agradáveis.
Peixes:
19/2 a 20/3
Como a vida não é só
feita de trabalho e
preocupações procu-
re, nos seus relacio-
namentos de amiza-
de, a companhia
ideal para se distrair
um pouco. 

ANEDOTAS
A professora pergunta aos alunos:
- Digam o que entendem por objecto transparente. 
Levanta-se um menino e diz: 
- É um objecto através do qual se pode ver!
- Muito bem! Dê-me um exemplo de um objecto
transparente.
- O buraco da fechadura! 

CURIOSIDADE
Miguel de Cervantes
Miguel de Cervantes Saavedra viveu entre 1547 e 1616 e foi
romancista, dramaturgo e poeta castelhano. A sua obra-pri-
ma, “Dom Quixote”, muitas vezes considerado o primeiro ro-
mance moderno, é um clássico da literatura europeia e regu-
larmente considerado um dos melhores romances já escri-
tos. O seu trabalho é considerado entre os mais importantes
de toda a literatura. A sua influência sobre a língua castelha-
na tem sido tão grande que é frequentemente chamado de
“La lengua de Cervantes” (A língua de Cervantes). 
Filho de um cirurgião cujo nome era Rodrigo e de Leonor de
Cortinas, supõe-se que Miguel de Cervantes tenha nascido
em Alcalá de Henares, Espanha. O dia exacto do seu nasci-
mento é desconhecido, ainda que seja provável que tenha
nascido a 29 de Setembro, data em que se celebra a festa do
arcanjo San Miguel, pela tradição de receber o nome do san-
toral. Miguel de Cervantes foi baptizado em Castela no dia 9
de Outubro de 1547, na paróquia de Santa María la Mayor. 
A única peça de teatro trágica a sobreviver a Cervantes é “O
cerco de Numancia”, na qual é encenada a resistência de-
sesperada da população desta cidade ibérica contra as for-
ças romanas que querem conquistá-la. 

PASSATEMPO
Descubra as 7 diferenças
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Horóscopo

O Parque Nacional do Bicuar, na província da Huíla,
pode voltar a receber a visita de turistas de diversos
pontos do país e do estrangeiro, graças aos esforços
que estão a ser feitos pelas entidades governamen-
tais, para que aquele ponto de interesse turístico vol-
te a fazer parte dos roteiros de locais a visitar. A in-

tenção do Governo Provincial é fazer daquela reserva
natural uma fonte de rendimento para o país, através
do turismo. O parque possui uma extensão territorial
de 7.900 quilómetros quadrados e observa já o re-
gresso de alguns animais que tinham emigrado para
outras zonas.

Bicuar



de 29 de Set. a 5 de out. de 2013

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

acontece

CINEPLACE BELAS SHOPPING
Programação de 27/09 a 03/10/2013
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SInoPSe
Traído pela sua própria raça e deixado para morrer num
planeta isolado, Riddick (Diesel) luta para sobreviver num
ambiente hostil repleto de predadores alienígenas e caçadores
de toda a galáxia em seu encalço. Riddick lança-se numa
violente viagem de vingança antes de retornar ao seu planeta
natal, Furya, para salvá-lo da destruição.
Elenco: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Nolan Gerard
Funk, Dave Bautista, Noah Danby, Jordi Mollà, Antoinette
Kalaj, Bokeem Woodbine
Direcção: David Twohy

País: EUA, Inglaterra
Gênero: Ação, Ficção-
científica, Thriller
Censura: 12 anos 
Duração: 119 min. 

A cantora N’ Soki, revelação do zouk angolano, estreia-se, no próximo sábado, às
8h00, na Praça da Independência, em Luanda, no mercado discográfico, com o dis-
co “Meu Anjo”.
O trabalho, título de um dos temas promocionais, vai ser igualmente apresentado
nos dias 5 e 12 no Belas Shopping e na Casa da Juventude, em Viana, e tem produ-
ções de Heavy C, Johnny Ramos e do malogrado Nguabi Montel.

Praça da Independência

Estreia de N’ Soki

F AZEM ANOS ESTA SEMANA
Zlatan
Ibrahimović,
nascido em
Malmö, a 3
de Outubro
de 1981, é um
futebolista
sueco que jo-
ga como
avançado no
Paris Saint-
Germain, de
França. Sabe
aproveitar o
seu tamanho
e força para
se impor aos
defesas ad-
versários e
possui veloci-
dade, habili-
dade e elasti-
cidade fora
do comum
em jogadores
muito altos.

Clive Owen, nascido em Coventry, a 3 de Outubro de
1964, é um actor britânico nascido em Inglaterra, nomea-
do para o Óscar de Melhor Actor Secundário em 2004 pe-
la sua interpretação no filme “Closer”. É casado desde
Março de 1995 com Sarah-Jane Fenton. O casal tem duas
filhas, Hannah e Eve.

CLIve owen

IbrahImovIć

O colectivo de teatro Odete Tavares apresenta ho-
je, às 19h30, no seu auditório, na Rua do Lobito,
no bairro São Paulo, em Luanda, a peça “Brincar
com a vida”, enquadrado na jornada em saudação
ao mês do Herói Nacional. A peça, da autoria de
Francisco Júnior, é um drama com a duração de
uma hora, que narra a história de um adolescente
órfão que se perde na criminalidade por influência
dos amigos, estudantes que vivem com os pais.

rua do Lobito

“Brincar com a vida”

Frederico Chaves Gue-
des, mais conhecido
como Fred, nascido em
Teófilo Otoni, a 3 de
Outubro de 1983, é um
futebolista brasileiro,
que joga na posição de
ponta de lança. Presen-
temente, joga pela
equipa brasileira do
Fluminense. Fred co-
meçou a sua carreira no
América Mineiro, em
2003, depois de passar
pelas categorias de ba-
se. Ainda nesse mesmo
ano, Fred, ainda pouco
conhecido, chamou a
atenção do país ao mar-
car o golo mais rápido
da história do futebol
brasileiro, num remate
do meio-de-campo a
três segundos.

Fred
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Turismo

A
beleza paisagística osten-
tada pelas quedas e reser-
va parcial do Luando,
também habitat natural
da palanca negra gigante

no Cuemba, pelas águas termais,
junto ao Rio Chitoca, na Missão de
Chilesso, e pelas grutas paleolíticas,
ambas no município do Andulo,
converte o Bié num interessante pó-
lo de atracção turística.

A província dispõe, igualmente,
do Monte Chimbango, no Chin-
guar, considerado o ponto mais al-
to da província, e da nascente do
Rio Kwanza, no Chitembo, entre
outros atractivos.
Esses locais motivam e despertam a
curiosidade de muitas pessoas, so-
bretudo estrangeiros, que procu-
ram estas paragens do centro de
Angola, afirmou o director do Co-
mércio, Hotelaria e Turismo do Bié,
Domingos Pascoal.

Por essa razão, “nos critérios de elei-
ção das sete maravilhas de Angola, a
província devia apresentar, pelo me-
nos, mais duas belezas naturais”, dis-
se. Apesar disso, concorre apenas
com o Rio Kwanza, que tem a sua nas-
cente nesta província.
Domingos Pascoal considera “Ango-
la um destino turístico por excelên-
cia”. Por isso, “devia haver mais in-
vestimentos nesta área e o Bié apre-
senta condições favoráveis para a
prática do turismo”.

Rio Kwanza

Sérgio V. Dias|Chitembo

O gigante 
com berço no Chitembo
e foz no Atlântico
arrasta todos os anos
muitos turistas
até ao Bié
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Escolha acertada
Avis Agostinho Vieira, administrador
municipal do Cuito, considera acertada
a escolha do Rio Kwanza para o leque de
candidatas às “sete maravilhas” de An-
gola. O “Kwanza é um rio místico” com
importância capital, essencialmente
por dar nome à unidade monetária do
país, salientou. “Penso que os bienos es-
tão todos satisfeitos e espero que votem,
pois acredito que vamos atingir uma
boa classificação”.
José Sayovo, campeão mundial paralím-
pico, apadrinha a candidatura do Bié às
sete maravilhas de Angola. Nascido na
comuna da Chipeta, no município de Ca-
tabola, a 5 de Março de 1973, o atleta afir-
ma-se radiante pelo facto de o rio, que
tem a sua nascente no Mumbué, Chitem-
bo, figurar na lista das 27 belezas angola-
nas candidatas às maravilhas do país.
O Rio Kwanza, com mais de mil quiló-
metros de extensão, é dos principais

componentes da bacia hidrográfica an-
golana, que comporta igualmente o
Zambeze, Cuando, Cubango, Cunene e
o Queve, e dos maiores que nascem no
país. A sua nascente está localizada na
região do Mumbué, Chitembo, municí-
pio a Sul do Bié, que liga este à vizinha
província do Kuando-Kubango, no su-
doeste do país.
Este gigante da riquíssima hidrografia
angolana desagua no Oceano Atlântico,
na zona Sul de Luanda, capital do país.
Ao longo do seu curso existem zonas na-
vegáveis, formando na sua barra um
aprazível recorte turístico atractivo pa-
ra milhares de turistas.
Os locais eleitos candidatos a “maravi-
lhas do país” estão agrupados em sete
categorias: praias, falésias (nas quais
está enquadrada a Tundavala), quedas
de águas, rios e lagoas, grutas e caver-
nas, e áreas protegidas.



Abacates com recheio de marisco
INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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A pele é um órgão muito mais
complexo do que aparenta. A sua
função principal é a protecção do
organismo das ameaças externas
físicas. No entanto, ela tem tam-
bém funções imunitárias e é o prin-
cipal órgão da regulação do calor,
protegendo contra a desidratação.
Tem também funções nervosas,
constituindo o sentido do tacto e
metabólicas, como a produção da
vitamina D.
A epiderme segrega proteínas e lípi-
dos (a principal, é a queratina) que
protegem da invasão de parasitas,
da injúria mecânica e do atrito.
Contra esta também é fundamental
o tecido conjuntivo da derme, no
qual os fibrócitos depositam proteí-
nas fibrilares com propriedades de
resistência à tracção e elasticidade,
como os colagénios e a elastina. A
melanina produzida pelos seus me-
lanócitos protege contra a radiação.
A sua quantidade aumentada pro-
duz o escurecimento da pele.
Uma das funções vitais da pele é a
protecção contra a desidratação. Os
seres humanos são animais terres-
tres e precisam de proteger os seus
corpos, compostos principalmente
por água, contra a evaporação ex-
cessiva e desidratação, e o subse-
quente choque hipovolémico e mor-
te, que seriam inevitáveis num meio
seco e quente. É comum às vítimas
de queimaduras graves entrarem
em choque hipovolémico (sangue
com pouco volume devido à perda
de água) por perderem grande ex-
tensão da superfície cutânea. 
A pele é um órgão importante do
sistema imunitário. Ela alberga di-
versos tipos de leucócitos. Há linfó-
citos que regulam a resposta imu-
nitária e desenvolvem respostas es-
pecíficas, células apresentadoras
de antigénio (histiócitos ou células
de Langerhans) que recolhem mo-
léculas estranhas (possíveis invaso-
res) que levam para os gânglios lin-
fáticos onde as apresentam aos lin-
fócitos CD4+, mastócitos envolvi-
dos em reacções alérgicas e luta
contra parasitas.

A pele
Dicas

4 abacates maduros, 1 cenoura pequena, 150 g de lagosta, 
150 g de miolo de camarão, 150 g de miolo de caranguejo, 100 g de maionese,
2 colheres de azeite doce, 2 colheres de vinagre, sal, 1 pimenta vermelha, 2 ovos.

MODO DE PREPARAR
Corte o abacate ao meio e alargue as cavidades deixadas pelo caroço. Coza a
mistura dos mariscos. Corte tudo em pedaços e misture a maionese, azeite, vi-
nagre e sal. Com essa massa, recheie o abacate. Decore com tiras de pimen-
tos vermelhos e rodelas de ovo cozido.

RECE ITA

da SEMANA

Abacates com recheio de marisco
Oabacate tem mais de 30 por cento de gor-

duras, é rico em açúcares e vitaminas e
possui um dos mais elevados teores de

proteínas e vitamina A entre as frutas. Possui,
ainda, quantidades úteis de ferro, magnésio e vi-

taminas C, E e B6, além da vitamina A. É consu-
mido isoladamente ou em saladas temperadas
com molhos, como no guacamole, prato da culi-
nária mexicana, ou como sobremesa, batido
com leite e açúcar ou com açúcar e limão.



J
osénia Lisboa Luís Mateus está
ligada ao mundo das artes em
Caxito, mas ainda encontra
tempo para dar largas à sua
grande paixão, a cozinha, dedi-

cando-se, igualmente, ao empreendedo-
rimo e à formação académica. Zé, como é
chamada, descobriu o talento para o de-
senho por mero acaso. Na infância, par-
ticipou num concurso de desenho e ficou
em primeiro lugar, num despique em
que também participaram adultos. “Em
cinco minutos fiz uns rabiscos que con-
venceram o júri. Aí percebi que tinha al-
guma inclinação para a arte”, recorda. 
Fazer gravura não estava nos seus pla-
nos. “Não era o que inicialmente queria.
Apareceu-me a oportunidade de partici-
par no curso e tentei, para ver se fazia o
meu género”. Zé consegue clientes, mas
os apoios são escassos.
“A arte não é só dança, teatro, música. As
artes plásticas também o são e a gravura é
até das mais antigas. Aqui fala-se muito
pouco dela. A companhia de seguros EN-
SA tem realizado concursos de arte, rece-

bem de tudo, menos os que fazem gravu-
ra”, comenta. Fez uma formação durante
um ano e meio, entre 2009 e 2010, na
União Nacional dos Artistas Plásticos
(UNAP), em Luanda, sob a batuta de An-
tónio Feliciano, Kidá. A artista tem dez
quadros executados, mas ainda não teve
oportunidade de fazer uma exposição.
“Eu e os meus colegas da área já pensámos
numa exposição colectiva, mas faltam-
nos os apoios, o espaço e o incentivo.”
Zé sustenta que as artes plásticas têm o
dom de tirar muitos jovens da rua. “Na zo-
na da Mutamba, há muitos jovens que se
perdem nas bebidas alcoólicas e alguma
prostituição também. Constatei que mui-
tos deles gostam de artes plásticas, de de-
senhar, fazer gravuras. Podia ser uma for-
ma de os aproveitar”, adianta a jovem.
“Devíamos dedicar mais atenção à gra-
vura. É bom quando recebemos turistas
e consomem algo nosso. Além da comida
típica, do vestuário, deviam levar uma
obra, neste caso uma gravura, para mos-
trar a nossa especialidade fora das nos-
sas fronteiras.”
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Perfil

O que a leva a lutar
no dia-a-dia?
Tive o pai ausente durante dez anos.
A mãe foi uma senhora muito
lutadora. Não teve oportunidade de
concluir os seus estudos, mas com o
pouco que aprendeu com o
padrinho cozinheiro procurou
sustentar-nos, vestir-nos, alimentar-
nos e dar-nos educação. O espírito
lutador vem da mãe.

Como  consegue ter tempo
para tantas  actividades?
Aprendi que do céu só cai a chuva.
Sendo jovem, vou à luta para
alcançar algo, porque tudo requer
sacrifício. Força de vontade e auto
disciplina são a base.  Não sou
muito de sair à noite. Tenho os
meus princípios e conheço os meus
limites.

Tem algum conselho para
os jovens de Caxito?
Há muito potencial nos jovens de
Caxito, tenho reparado nisso. Há
meninas lutadoras, que brilham,
que se esforçam muito no trabalho
e estudam. Acho que não devem
baixar os braços, porque para a
frente é que é o caminho.

JOSÉNIA

Guimarães Silva à conversa com Josénia 

RESPONDE

Aconteceu COMIGO

Exemplo de luta
para o sucesso

A menina dos mil
ofícios de Caxito

No primeiro ano em que entrei para
a Faculdade, tinha  poucos apoios
financeiros, dinheiro para o vai e
vem. Evitava fazer gastos em águas
ou refrescos, porque de contrário
não chegava a casa. Tive de andar
longas distâncias a pé. 
Apesar de ter  pouco apoio moral de
pessoas próximas, tive nos amigos
um braço para apoio. Pessoas
próximas pensavam que ia acabar
por desistir da minha formação.

Apoios

Josénia, que nasceu no Sambizanga,
junto ao Nzamba 15, em Luanda, na dé-
cada de 90, é uma jovem que aprendeu
desde muito cedo a lidar com as vicissi-
tudes da vida, por força da ausência do
pai. Há oito anos partiu para Caxito, a ca-
pital da província do Bengo, para fazer o
curso  médio de educação na Escola Ki-
mamuenho, na especialidade de instru-
ção primária. A aposta valeu a pena e, em
2010, inscreveu-se no concurso público
para professores, o que a habilitou a lec-
cionar a primeira classe, em 2011, da
parte da tarde, numa escola do bairro
Kauango, em Caxito. 
Desde esse mesmo ano que estuda à noite
na Faculdade de Letras, em Luanda, fre-
quentando actualmente o terceiro ano do
curso de Secretariado Administrativo e
de Comunicação de  Empresas. Acredita
que o futuro depende, em grande parte,
do empenho de cada um na aquisição em
pleno de conhecimentos.

A paixão da cozinha
Cozinhar faz parte do seu dia-a-dia. A  jo-
vem  encontra tempo durante a manhã
para ajudar a mãe na gestão de um em-
preendimento hoteleiro de pequenas di-
mensões, mas com requinte e grande
aceitação, no bairro Kijoão Mendes, on-
de vive, em Caxito.
“Cozinho apenas de manhã para ter tem-
po para leccionar à  tarde e partir para as
aulas à noite”, explica. Para ela, a  boa co-
mida, o atendimento e o amor ao próxi-
mo são o chamariz para a clientela. 
“Gosto de comer bem e dou o meu me-
lhor para que os clientes se sintam bem à
mesa.  Os pratos locais, como o cacusso, a
ginguinga de cabrito e a gastronomia
portuguesa têm boa aceitação”, informa.
Quando a mãe está ausente, é ela quem
fica à frente como chefe de cozinha.
“Sou a caçula de três irmãos e nessa
condição estive sempre ligada à mãe,
que por sinal sempre trabalhou em co-
zinha”, adianta, para acrescentar que
aos sábados parte para os mercados de
Luanda para comprar tudo aquilo que é
necessário para a semana.
Nesta profissão, a Zé é famosa pela boa
mão que tem. Ela  investiga as tendências
do mercado e garante que “o negócio de
comida é lucrativo em Caxito”. A cidade
tem pouca oferta e muita procura, “prin-

cipalmente dos funcionários públicos,
que são os que mais consomem”.
Sobre a gastronomia de Caxito, adverte
que  há muito a ser feito. “Este é um seg-
mento de mercado ainda incipiente na
cidade. Quem aqui se desloca para per-
noitar sente um incómodo, porque o
único hotel está encerrado. Os empresá-
rios têm de apostar nesta vertente, por-
que a cidade recebe muitos visitantes.” 
O empenho na cozinha e a vontade de
aprender valeram-lhe um convite para
participar numa formação sobre em-
preendedorismon na primeira semana
de Outubro, em Cacuaco. A menina de
Caxito junta assim mais um atributo que
a vai ajudar no futuro.
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Acontece nas

NOVELAS

GLOBO 19h00
Sangue Bom 

Fabinho
faz declaração
a Giane 

Media A semana de 29 de Setembro a 5 de Outubro de 2013

TVC 2
DOMINGO, 14H15

TVC 3
DOMINGO, 14H35

Uma rapariga educada em África tenta integrar-se
num típico colégio americano.

Nova Iorque, 1930. A famosa cantora Fanny
Brice está com algumas dificuldades em
encontrar trabalho. Quando conhece Billy
Rose, um compositor, inicia com ele uma
tempestuosa relação.

Giras e Terríveis

Funny Lady - Uma Mulher Endiabrada

Fabinho fala sobre Giane com Irene. Giane pensa em
Fabinho. Malu desespera-se  com o estado de André. Amora
descobre que Fabinho vai trabalhar na padaria. Malu avisa
Bento que André se magoou. Malu e Bento descobrem que
têm tipos sanguíneos diferentes. Malu diz a Maurício que
acredita não ser irmã de Bento. Maurício fica furioso com a
possibilidade de Malu o estar a usar para esquecer Bento. 

GLOBO 18h15
Joia Rara

Amélia 
é recebida
por Pérola
e Franz  

Amélia pede a Franz que deixe Pérola com ela durante o
período de amamentação. Manfred
sugere a Ernest que Sílvia se case com Franz. Amélia
entrega Pérola a Ernest e dá a Franz uma carta que escreveu
para a filha.  Franz leva Pérola para visitar a mãe na prisão.
Franz observa Amélia a amamentar Pérola. Amélia pede o
divórcio a Franz. 

GLOBO 20h00
Amor à Vida

Aline
convence
César
a desviar
dinheiro

Aline convence César a desviar dinheiro do
hospital. César abre uma conta de
investimentos a Aline com o dinheiro que
desviou do hospital. Maciel conta a Félix que o
seu pai e Aline estiveram no banco.  Félix
comenta com Paloma o regresso de Ninho.
Edith pede dinheiro a César. Félix pede a
Paloma para convencer o pai a ceder uma
parte do hospital a Pilar. Aline fala com Mariah
sobre a sua vingança contra César. Félix diz a
Pilar que Paloma não vai ajudá-los.  

GLOBO 9h30
Malhação

Micaela
encantada
com Martin  

Martin convida Micaela para um lanche e
Flaviana teme o fracasso de seu plano. Sofia
pede a Serguei para lhe dar  aulas
particulares de maquilhagem. Martin e
Micaela encantam-se um pelo outro.
Caetano comemora com Abelardo o sucesso
de seu plano para enganar Bernardete.
Flaviana e Micaela vêem Sofia entrar no
salão de Serguei. Flaviana confronta Sofia
sobre a sua presença no salão e as duas
acabam por discutir. 
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Cliff e Cydney estão no Havai a fazer um pas-
seio, quando ficam a saber de um macabro cri-
me e que os suspeitos se encontram nas proxi-
midades. O par junta-se a outros dois casais no
exacto momento em que as coisas começam a
correr muito mal.

Televisão

Uma Fuga Perfeita


	JACAD1-29.09.13-P13
	JACAD1-29.09.13-P14
	JACAD1-29.09.13-P15
	JACAD1-29.09.13-P16
	JACAD1-29.09.13-P17
	JACAD1-29.09.13-P18
	JACAD1-29.09.13-P19
	JACAD1-29.09.13-P20

