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Divirta-se 21 de Setembro

ANEDOTAS
Na escola

A professora pede ao aluno:
- Diga depois de mim: ai.
- Ui, responde o aluno.
- Não é ui, é ai. Não é capaz de dizer ai? Então o que é que o
menino diz quando se queima, por exemplo?
- Oh meu Deus! 

CURIOSIDADE
Universidade Harvard 
Harvard é uma Universidade privada membro da Ivy Lea-
gue, localizada em Cambridge, Estados Unidos. A sua his-
tória, influência e riqueza tornam-na das mais prestigia-
das do mundo. Harvard, fun-
dada em 1636, é a mais anti-
ga instituição de ensino su-
perior dos Estados Unidos. 
Oito Presidentes norte-ame-
ricanos formaram-se lá e cer-
ca de 150 vencedores de Pré-
mios Nobel foram alunos,
professores ou funcionários.
A sua biblioteca é também a
maior dos Estados Unidos e
das maiores do mundo em termos académicos. Harvard
tem o orçamento mais elevado a nível mundial entre as
instituições académicas. Em Setembro de 2012 situou-se
em 30 mil milhões de dólares.

PASSATEMPO

Descubra as 7 diferenças
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Banga

Carneiro
Período propício para dar mais
atenção ao seu par. Pessoas
estranhas ao seu
relacionamento sentimental vão
tentar criar um ambiente de
desarmonia. Seja sereno nas
suas análises.
Touro
Rotina no relacionamento não
significa que as coisas estão
mal. No entanto, alguma
imaginação é necessária e
salutar. Os nativos de Touro
apreciam as situações claras.
Não alimente questões em que
a confusão seja uma constante.
Gémeos
A confiança em si próprio é
necessária. Não se deixe
arrastar pela tentação de
críticas mal-intencionadas. Seja
contemporizador com amigos e
familiares. 
Caranguejo
Vai passar por um bom
momento na vida sentimental e
sentir a sua vida bem mais
preenchida. Tenha presente que
o seu par pode sentir carências
para as quais não está
sensibilizado. Através de um
diálogo aberto e leal muita
coisa pode mudar para melhor.
Leão
A relação passa por um
momento algo turbulento e
complicado. Os níveis de

confiança entre o casal vão
estar por baixo e podem surgir
algumas situações de ciúme
que, embora não justificadas,
podem criar algumas
contrariedades. Uma boa opção
é escolher algo de diferente e
relaxante. Ajuda a aliviar
alguma tensão.
Virgem
Este período caracteriza-se
por algumas preocupações
inerentes à não entrada de
dinheiro e à necessidade de
cumprir os seus
compromissos. Tente encarar
este aspecto com alguma
tranquilidade e alimente a
esperança de que tudo muda.
Para que isso suceda,
necessita de manter os seus
níveis de confiança em alta.
Balança
Os familiares podem
necessitar do seu apoio e
aconselhamento. Saiba estar
presente quando é necessário.
Vai conhecer, durante esta
semana, alguém que o vai
marcar pela positiva. 
Escorpião
Um bom ambiente social é uma
constante para os nativos deste
signo. É a consequência natural
da sua boa disposição e da
forma como se apresenta junto
dos seus amigos e familiares. A
autoconfiança é grande,
podendo funcionar como uma

mola impulsionadora em
relação aos indecisos. Pode
conhecer alguém muito
importante e com uma
grande importância na sua
actividade profissional.
Sagitário
Toda a atenção e concentração
são o que esta semana se
recomenda no seu local de
trabalho. No referente a
colegas ou sócios deve usar de
toda a sua perspicácia para
não ser enganado. 
Capricórnio
Não se pode considerar que
o seu ambiente laboral
atravesse um momento
muito favorecido. Não se
deixe abater por períodos
menos bons e esclareça as
dúvidas e frustrações com as
pessoas certas.
Aquário
Carências de vária natureza
nos relacionamentos de ordem
sentimental podem criar
situações muito melindrosas e
que se não forem bem geridas
e esclarecidas podem chegar a
situações de ruptura.
Peixes
O presente deve ser a sua
preocupação no aspecto
sentimental. Tem muito que
fazer para harmonizar a sua
relação. Não reaja em relação
a este aspecto de uma forma
instintiva. Um diálogo aberto e
franco pode evitar algumas
situações menos agradáveis.

Horóscopo

B
anga, município do Cuanza Norte, a 154 quilómetros
de Ndalatando, capital da província, com1.259 quiló-
metros quadrados e cerca de dez mil habitantes, é

constituído pelas comunas sede, a Banga, Aldeia Nova,
Cariamba e Caculo Cabaça. A população vive essencial-
mente da agricultura.
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F AZEM ANOS ESTA SEMANA

Hoje é o último dia de
exposição das obras
dos artistas angola-
nos Lino Damião, Mar-
co Kabenda, Anna Ro-
cheta e Dila Moniz, na
Cordoaria Nacional,
em Lisboa. O festival
internacional de arte
contemporânea Vera
World Fine Art Festi-
val, no qual os angola-
nos estão presentes,
reuniu mais de 80 ar-
tistas e começou na
passada quarta-feira.

Cordoaria Nacional, em Lisboa

Thiago Emiliano da Silva,
nascido também no Rio de
Janeiro, mas em 22 de Se-
tembro de 1984, também é
futebolista. É defesa e repre-
senta o Paris Saint-Germain. 

SINOPSE
“Maze Runner-Correr ou Morrer”, emocionante filme de
acção baseado no livro homónimo do norte-americano
James Dashner, que estreia em Setembro, decorre num
cenário pós apocalíptico, no qual um grupo de rapazes
descobre que está preso num labirinto misterioso. Juntos, os
jovens têm de descobrir como escapar, resolver o enigma e
revelar o arrepiante segredo sobre quem os colocou ali e
por que razão. Trata-se de um filme de cortar a respiração
recheado de suspense do primeiro ao último minuto.
Elenco: Dylan O´Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter,
Thomas Brodie-Sangster, Patricia Clarkson, Ki Hong Lee,
Aml Ameen, Blake Cooper, Chris Sheffield
Direcção: Wes Ball

O futebolista Ronaldo Luís
Nazário de Lima, mundial-
mente conhecido por Ronal-
do  “ Ronaldo Fenómeno ou
Ronaldinho”, nasceu, no Rio
de Janeiro, em 22 de Setem-
bro de 1976. É considerado
por especialistas e adeptos
dos maiores jogadores de fu-
tebol de todos os tempos.

RONALDO FENÓMENO 

Arte
Contemporânea

THIAGO SILVA

Júlio José Iglesias Pu-
ga de la Cueva, nasci-
do em Madrid, a 23

de Setembro de 1943,
é o nome completo do
cantor e ex-futebolis-
ta Júlio Iglesias. Foi

guarda-redes do Real
Madrid entre 1958 e
1962. Abandonou a
carreira devido a um
acidente que o deixou
semi paralisado du-

rante mais de um
ano.

JÚLIO 
IGLESIAS 

S.01 acção 16

SALAS FILMES EM PROJECÇÃO GÉNERO IDADES

MAZE RUNNER - CORRER OU MORRER

Sucessos de Bonga
Centro Cultural Muximangola

Bonga actua hoje às
12h00, no Centro
Cultural Muximangola,
na Camama, no
programa musical “Em
Defesa do Semba”,
acompanhado pela
banda Yetu, que
também vai
interpretar alguns
temas do seu primeiro
disco, “Rio Dande”, e
recordar alguns dos
principais precursores
do semba em Angola.
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Turismo
SUNGUI

Uma lagoa
com vida
Atrai pela beleza e sustenta
muitas famílias

A
pesca artesanal e a
agricultura familiar são
a principal fonte de sus-
tento das 1.500 famílias
que vivem na localida-
de do Sungui, municí-

pio do Dande, província do Bengo.
Com forte tradição na pesca, a
região é possuidora de uma ex-
tensa e exuberante lagoa, que
dá nome à vila e onde abundam

grandes quantidades de bagres
e cacussos, a par de hipopóta-
mos e jacarés.
As belas e paradisíacas paisa-

gens naturais inspiram a refle-
xão. A mãe natureza encarregou-
se de colocar na vila do Sungui as
bases para o governo e os em-
presários fazerem a sua parte.
O interesse, a vontade e a ansie-

dade de muita gente em visitar
o local deve-se ao famoso ca-
cusso, que dali sai em grandes

Textos: Pedro Bica|Sungui

quantidades e faz as delícias dos
angolanos e estrangeiros. Para o
coordenador adjunto da zona,
Yava Prósper, “é um insulto pro-
curar convencer um angolano de
que o feijão de óleo de palma, fa-
rinha musseque e salada se come
sem o Cacusso”.
Em conversa com o Jornal de An-

gola, o responsável disse que a
maior preocupação dos habitantes
do Sungui é o mau estado do troço
de 25 quilómetros que liga à sede
da província, o município do Dan-
de. A zona é um lugar turístico por ex-
celência, devido à sua localização

geográfica privilegiada e ao
potencial da lagoa, assim co-
mo os solos cultiváveis que
sustentam os mercados do
Quicolo e de Caxito.
Um investimento em peque-

nas unidades hoteleiras, como
resorts ou de outros aldeamen-
tos turísticos, podem ajudar a
criar emprego e desenvolver a
região de forma sustentada.
O verde das árvores circun-

dantes, as aves e o som dos pas-
sarinhos, que dão vida à  região,
constituem, por si só, um atracti-
vo em potência de rara beleza. 
A falta de energia eléctrica, de

água potável, escolas e de uma
unidade hospitalar com labora-
tório de análises clínicas, sala de
partos e de internamentos cons-
tituem hoje uma das grandes
preocupações dos moradores.
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O pescador Raul Manuel, resi-
dente no Sungui há 15 anos, disse
que a maior parte dos jovens da
região dedica-se  à pesca artesa-
nal como o único meio de traba-
lho para o sustento familiar.

Recorda com nostalgia que dei-
xou a província de Malanje acom-
panhado de um irmão, à procura
de melhores condições de vida e,
deste modo, conseguir sustentar a
mulher e os três filhos, dois dos
quais em idade escolar.

Sobre a actividade pesqueira da
vila, o jovem explicou que “é im-
possível não se sobreviver da pes-
ca e da agricultura neste lugar, por-
que não temos aqui fábricas e so-
mos felizes com o que fazemos”.

André João, de 35 anos, igual-
mente pescador, apontou o mau es-
tado da estrada como sendo o prin-
cipal obstáculo à sua actividade. “A
situação é muito mais complicada
no período chuvoso, pois dificulta,
sobremaneira, a circulação dos
compradores de cacusso, bagre e
produtos do campo. Só os carros
todo-o-terreno e com um moto-
rista experimentado conseguem

chegar à vila do Sungui em busca
dos prazeres da tilápia.”

De acordo com o pescador, uma
mão de cacussos custa cem cuan-
zas. Mas pode variar consoante a
quantidade da pesca que é feita
durante o dia e do tamanho do
peixe. O que resta depois das
vendas é escalado e seco, e tan-
to pode ser vendido desta forma
ou consumido.

Entre as sete e as oito horas da
manhã, os pescadores fazem-se à
lagoa do Sungui, sem receio dos hi-
popótamos e jacarés, porque ali es-
tá o seu principal meio de subsis-
tência. “A necessidade de sustentar
a família obriga a vencer o medo”. 

Tilápia é o nome comum dado
às várias espécies de peixes ciclí-
deos de água doce. São nativos
de África, mas foram introduzi-
dos em muitos lugares nas águas
abertas da América do Sul e do
Norte. Entre mais de 70 espécies
existentes de tilápias, a maioria
delas oriundas da África, apenas
quatro conquistaram destaque
na aquicultura mundial, com Mo-
çambique na linha da frente.

Agricultores da região organi-
zados em cooperativas aguardam
mais apoios do Governo Provin-
cial e dos bancos comerciais vo-
cacionados para conceder crédi-
tos à agricultura.

Para quem se faz à estrada a ca-
minho da vila, são visíveis ao lon-
go do percurso os campos agríco-
las cobertos do verde esperança e
da vontade dos agricultores em
combater a fome e a pobreza.

Embora o cacusso seja a maior
atração dos visitantes do Sungui, a
batata rena, o feijão macunde, a ba-
nana e muitos outros produtos do

campo existentes ao longo do tro-
ço Porto Kipiri e Kifangondo tam-
bém prendem a atenção dos auto-
mobilistas que por ali circulam. 

O município do Dande, no seu to-
do, apresenta uma vegetação varia-
da, de grandes formações flores-
tais, sobretudo na sua área norte e
sul, assim como uma enorme ex-
tensão de orla marítima invejável.

Apesar dos vários projectos em
curso, a municipalidade ainda é
uma circunscrição por explorar e as
suas 22 lagoas, potencialidades
que podem alavancar o crescimen-
to local, estão ainda adormecidas.

Agricultores à espera de apoios

Testemunho
dos jovens pescadores 



Matete de milho

INGREDIENTES

Bom apetiteLazer
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Carne seca
A secagem da carne é das formas
mais antigas de a conservar. Entre
nós, normalmente seca-se carne
de porco, vaca e cabrito. A forma
mais simples é cortá-la em
pedaços que se possam colocar
num lugar que permita que o ar
seco lhe retire a humidade. 

Presunto
O presunto é a perna inteira do
porco curada, por vezes apenas
com sal, mas também temperada
com condimentos e até fumada.
Consoante o tipo de cura, do grau
de secagem e das condições de
armazenagem, pode manter as
características  durante longos
períodos e ser consumido em
sandes ou incluído em alguns
pratos. Há quem o aprecie como
acompanhamento de melão.

Dicas

1/2 quilo de milho partido
leite
açúcar
um limão
canela

Coza o milho e junte-o ao
leite. Acrescente açúcar
suficiente, decore com
rodelas de limão e polvilhe
com canela.

RECE ITA

da SEMANA

PREPARAÇÃO

M
atete é um alimento de consistência cremosa feito normal-
mente com água ou leite, onde se coze trigo, amido de mi-
lho, fuba de milho ou arroz. A papa é quase sempre adoça-
da com açúcar e é o primeiro alimento dado às crianças
quando é necessário algo mais que o leite.

Matete



D
olly Menga é dos mais jo-
vens futebolistas angolanos
que apresenta uma margem
de progressão que desperta
a atenção de qualquer “ex-
pert” da modalidade. Habili-

doso e tecnicamente bem dotado, acabou
por ser um dos escolhidos, esta época, do
Sport Lisboa e Benfica, que o foi buscar ao
Lierse, da Primeira Divisão belga, há já
três semanas. A título experimental, como
diz, foi colocado na equipa B, “para se am-
bientar  ao clube e, consequentemente, ao
futebol português”.
“Fui contratado para jogar ao mais alto ní-
vel, mas a equipa técnica achou que devo
ganhar mais rotina para alinhar pela equi-
pa A, daí o começo no segundo plantel. A
ascensão à equipa principal só depende de
mim mesmo. E, como estou consciente dis-
so, farei por materializar o meu grande so-
nho de jogar numa equipa principal com a
grandeza do Benfica. Muitas pessoas cer-
tamente questionam-se pelo facto de ter
deixado o Lierse para jogar na equipa B do
Benfica. Mas quem acompanha o futebol
sabe que há muitas diferenças entre estas
duas formações. O Benfica está num pata-
mar muito mais acima”, precisou.
Antes de adquirir a nacionalidade angola-
na, Dolly Menga actuou pela selecção belga
de sub-20, fruto de prestações  notáveis que
teve em vários clubes locais, com destaque
para o Petit Rechain, Andremou, Standart
de Liège e Lierse. Além do bom desempe-
nho nestas formações, o internacional an-
golano também jogou no Aston Villa da Pri-
meira Liga Inglesa e no Torino da Itália,
também da Primeira Divisão da Itália.
Dolly Menga, médio ofensivo, 21 anos, nas-
ceu e cresceu em Verviers, na Bélgica. É fi-
lho de mãe e pai angolanos que, há 27 anos,
emigraram para aquele país europeu. “Em
1987, meu pai saiu de Luanda, depois de
cumprir o serviço militar, e migrou para a
Bélgica. Um ano depois, a minha mãe se-
guiu-o, grávida do meu irmão mais velho.
Portanto, depois de estarem bem consoli-
dados naquele país, em 1993, decidiram fa-
zer mais um filho que sou eu. Tenho muito
orgulho da minha família. Ela está, por is-
so, em primeiro lugar para mim. O meu pai
é o principal impulsionador da minha car-
reira. Desde os primeiros dias que comecei
a jogar futebol acompanhou-me em todos
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Perfil

Está em Angola pela
segunda vez. Tanto na
primeira quanto agora a
sua estadia não foi de
muitos dias. Tem uma
opinião do que viu em
termos gerais?
Francamente, fiquei muito
impressionado com o meu país. Eu
apenas via Luanda pela televisão e
ouvia das pessoas mais próximas
falarem do seu dia-a-dia. Posto
aqui fiquei boquiaberto. A cidade
está a transformar-se como aquelas
metrópoles europeias. Se
continuarmos assim, num curto
espaço de tempo fazemos frente a
muitos países europeus. De facto, é
preciso melhorar muita coisa. Mas
isso é um processo que vai decorrer
como se estivéssemos a subir os
degraus de um prédio muito alto.
Não fui ao interior do país. Mas
disseram-me que por lá também é
visível o crescimento. O país está
no bom caminho.

Como se ocupa nos
momentos em que não
tem compromissos com o
futebol?
Quando estava na Bélgica, depois
dos treinos ou jogos, ia
imediatamente a casa e ficava
com a família a ver televisão,
ouvir música ou dedicar-me a
leituras. Nos momentos de maior
folga, dava um passeio com os
amigos. Em Lisboa, praticamente
não saio do hotel.

DOLLYBéu Pombal à conversa com Dolly Menga
RESPONDE

O médio do Benfica confessa que
ficou frustrado com o facto de não
ter jogado pelos Palancas Negras
frente ao Burkina Faso, no passado
dia 10, quando já estava escalado
pelo treinador para entrar no onze
inicial. “De facto, foi uma grande
frustração, depois de me ter
preparado emocionalmente durante
os treinos de que ia fazer parte do
jogo. Inclusive, minutos antes, fiz
aquecimento nos balneários. E,
prestes a começar a partida,
receber a notícia de que não podia
entrar em campo por razões
administrativas, foi como se me
tivessem atirado um balde de 
água fria.”
“Na minha vida profissional,
embora ainda curta, nunca vi caso
do género. Se quisermos participar
em grandes provas, não podemos
passar por este tipo de situações
que só prejudicam, sobremaneira,
o nosso futebol. Sinceramente, este
foi o caso que mais me marcou
negativamente na minha
carreira”, deplorou.

Aconteceu COMIGO

Angolano tem contrato
com Benfica de Portugal

os instantes. É o meu guia.” Embora não
seja agente da FIFA, o seu pai, Coman-
dante Menga, é o seu agente. Ele bene-
ficia de uma cláusula da entidade reito-
ra do futebol mundial, que permite aos
pais de atletas agenciarem os seus fi-
lhos, mesmo sem o certificado para o
efeito. É por esta faculdade da FIFA
que o Comandante Menga trata dos in-
teresses do seu “rebento”.
Na altura em que conversávamos com
Dolly Menga, no Aeroporto Internacional
4 de Fevereiro, momentos antes do seu
embarque para a Bélgica, o seu pai, que
também esteve presente, preparava as
malas para rumar para Lisboa, a fim de
acertar os últimos pormenores do contra-
to do filho com o Spor Lisboa e Benfica.
“Apesar de o meu filho estar já sob respon-
sabilidade do Benfica, ainda falta acertar
alguns detalhes com a direcção do clube
que o contratou por três épocas”, disse.

Inserção nos Palancas

Dolly Menga diz que ficou imensamente sa-
tisfeito com a convocatória para actuar pe-
los Palancas Negras, embora se tenha con-
frontado com alguns constrangimentos que
o impediram de jogar frente à selecção do
Burkina Faso, no passado dia 10. “Foi com
grande alegria que tomei conhecimento da
minha convocatória para a selecção de An-
gola. Infelizmente não foi possível dar o me-
lhor de mim. Primeiro, porque no jogo con-
tra a Etiópia não estava bem. Segundo, con-
tra o Burkina Faso, não joguei por razões
administrativas originadas por alguma de-
sorganização da FAF”, lamentou.
“Espero que nos próximos compromissos
dos Palancas negras, caso seja convocado,
não haja mais problemas do género. Que-
ro jogar sem constrangimentos pela selec-
ção angolana. É em Angola que estão as
minhas raízes. Por isso tenho muito orgu-
lho em representar este país”, desabafou.
Esta sua vontade de jogar pelos Palancas,
ao que parece, é respaldada pelo técnico
do conjunto, Romeu Filemon. 
“O Dolly é um jogador com uma cultura
futebolística acima da média e com um
poder de explosão muito grande”, disse o
timoneiro numa conferência de imprensa
durante os preparativos dos dois primei-
ros jogos realizados no início deste mês. 

A realização
de um sonho
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José Alfredo elogia o bufett e decide cumprimentar
Vicente. Enrico fica transtornado com Cláudio e
Beatriz defende o marido. Cláudio afirma que
vai processar Téo. Maria Marta observa o local
onde Sebastião Ferreira foi enterrado. Severo
consegue os documentos falsos.

Duca investiga  morte de Alan 
Karina fica furiosa com
Pedro por se ter sentido
mal na roda gigante.
Jeff não consegue tirar
do seu dedo o anel que
Mari recebeu de Franz.
Dandara avisa Gael que
só continua em sua casa
se ele pedir desculpas a
João. Gael pede
desculpas a João. Duca
protesta pela presença
do João no seu passeio
com Bianca. Gael
aconselha Duca a
esquecer a investigação
sobre Alan. Nat e Duca
discutem à frente de
Bianca.
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TVC1

O curador de arte Harry Deane elabora um plano para levar o seu abusivo chefe,
o homem mais rico de Inglaterra e ávido coleccionador, a comprar um falso Mo-
net. Mas o seu plano requer a ajuda de uma excêntrica e imprevisível rainha do
rodeo do Texas.

Televisão

A
atenção que os angolanos precisam tem
espaço certo nos ecrãs da Televisão Pú-
blica de Angola (TPA). Em “Caras & Vi-

das”, programa gravado, de 50 minutos, com
periodicidade semanal, o lado profissional,
social, cultural e, uma ou outra vez, aspectos
da vida privada de uma determinada indivi-

dualidade convidada, são destacados num es-
paço de entrevista aberta. O público-alvo é a po-
pulação urbana, de uma faixa etária entre os 25
e os 55 anos. O programa “Gente da Banda”,
também semanal, tem como objectivo desco-
brir a vida dos angolanos na diáspora. As histó-
rias de vida, as rotinas, o dia-a-dia e os sacrifí-

cios dos mwangwolés pelos cinco continentes.
A equipa viaja pela Europa ao encontro de gen-
te da banda. Estes programas de grande inte-
resse para os angolanos são exibidos no Cana1
da Televisão Pública de Angola. A TPA é a prin-
cipal emissora de televisão em Angola e cele-
bra o seu aniversário no dia 18 de Outubro.

A vida de angolanos no pequeno ecrã
O MUNDO DOS MEDIA

DOMINGO, 12H40

TVC2
DOMINGO, 18H25

TVC4
DOMINGO, 15H45

Um ex-polícia tenta reconciliar-se com o seu filho quando aparece no seu
caminho um assassino profissional, procurado pelo FBI, o que o obriga a
proteger o filho e a fugir do grupo de assassinos profissionais.

O Contrato

A jovem Shira está prestes a casar. Mas antes do casamento, Esther, a irmã
mais velha, morre. A preocupação da família é encontrar uma noiva para o
viúvo e preparam um plano para desfazer o casamento de Shira e obrigá-la
a casar com o cunhado.

Noiva prometida

Ladrões com estilo

GLOBO 18h15MALHAÇÃO

Gláucia é apanhada
a roubar na mansão
Brian afirma que não
ajuda Jonas. David
tenta animar Megan.
Fred e Dante
conhecem-se e Rita
fica tensa. Herval
elogia David, Megan
e Ernesto pela
Brazuca. Murphy fica
aflito com a chegada
da polícia à sede da
Marra Brasil. Pamela
decide afastar-se do
Herval. Sílvio
incomoda-se com a
presença da Gláucia
no Varejão do Barata.
Herval diz a Zac que
vai encontrar Jonas.

GLOBO 21h00GERAÇÃO BRASIL

BOOGIE OOGIE GLOBO 20h00

Gilda revela que é amante de Fernando
Daniele avisa Gilda que Fernando a demitiu por
causa do seu namoro com Rodrigo. Sebastiana vê
Homero e aponta-o a Leonor como o homem que
fugiu logo após os tiros na discoteca. Madalena
avisa Fernando que Susana está a trabalhar na
loja da Vitória.

Pais de Maria Ísis tentam vender o apartamento
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