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EDITORIAL
perder o semblante sorridente com que entrou.
Todos ficámos petrificados. Perante aquele silêncio sepulcral,
disse : “ Meus caros amigos, uma obra é como a nossa vida.
Ambas são feitas de pequenas coisas. Se não respeitarmos as
pequenas coisas, estamos a ir no caminho errado sem darmos
o merecido valor, quer à obra quer à vida. E não é isso que
nenhum dos senhores quer. Estou convencido que todos me
entenderam.... Tenham um bom dia de trabalho. “
Dito isto, olhou o grupo fixamente e saiu como entrou – com
passada firme e decidida.
José de Figueiredo Costa
Chegou o calor. Chegaram as férias. Chegou o descanso
merecido. Chegaram também os habituais fogos de verão. Com
eles chegaram as lágrimas de quem perdeu tudo. Chegou a
tristeza ao cume da esperança. Chegou mais uma vez o que
nunca de cá saiu e se repete ano pós ano. Apesar de tudo
continuam a chegar cada vez mais turistas. A economia cresce.
Aqui chegados, o que nos resta ? Contemplar no horizonte as
pás da energia eólica ou reinventar a floresta ?
Neste sentimento toldado de melancolia e muito negrume
interior, houve outro momento que me deixou igualmente triste
– a notícia da morte do Senhor Comendador Américo Amorim.
Estive na sua presença apenas três vezes, sempre na empresa
e em ambiente de trabalho. De todos os momentos que recordo,
houve um que presenciei e me fascinou pela subtileza e alcance
estratégico do discurso. Ainda hoje o repito aos meus netos
como lição de vida.
Uma dia, no decurso da remodelação do interior da Torre A,
estariam à volta da mesa de reuniões para o habitual ponto de
situação cerca de 40 pessoas, entre técnicos, especialistas,
engenheiros e administrativos.
A certa altura entrou na sala o Senhor Comendador. Todos se
levantaram imediatamente e houve quase uma única saudação
respeitosa. Agradeceu sorrindo, pediu para todos se sentarem
e tirou do bolso do casaco uma mão cheia de pregos, porcas
e parafusos. Pelo estado sujo de algumas peças, via-se que
tinham sido apanhados do chão.
Colocou-os sobre a mesa com muita determinação, sem nunca

Perante tão inesperado acontecimento, não havia qualquer
dúvida onde estava a centralidade daquele “post-it”. Por isso,
ontem como hoje, que cada um o interprete como entender.
Para mim, foi uma perfeita demonstração do que significa
realmente a palavra pecúlio. Bem haja por isso.
Sendo este Boletim aquele que coincide com as férias de Verão,
desejo por isso a todos os associados e colaboradores um
tempo tranquilo e relaxante, sempre com uma atitude positiva
perante um futuro cada vez mais promissor.
Se o homem nasceu (apenas) para ser feliz, há que saber
construir a felicidade dia a dia.

FALECIMENTO DO
SR. COMENDADOR AMÉRICO AMORIM
É com imenso pesar que
damos notícia do falecimento,
no passado dia 13 de Julho,
do Sr. Comendador Américo
Amorim.
Empresário dinâmico, grande
empreendedor, marcou o rumo
da Galp, onde foi Presidente
do Conselho de Administração
desde Abril de 2012 a Outubro
de 2016.

Américo Ferreira de Amorim
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SOLIDARIEDADE
Uma pausa para férias
Caros colegas, associados, simpatizantes e amigos da ARGE, aproveito este espaço da
Solidariedade para desejar a todos umas boas Férias de Verão, com saúde, muita amizade e
sobretudo tranquilidade no vosso ambiente Familiar.
Apenas um alerta algo importante: a Solidariedade não tem férias; não conhece períodos de
descanso; tem que estar ao serviço do voluntariado e sempre disponível durante todo o ano. É
assim que a entendemos.
Joaquim Moreira

Bem hajam.

VENDA DE IMÓVEIS NO BAIRRO DA PETROGAL - BOBADELA
Informamos que a venda de imóveis que a Galp tinha a decorrer no Bairro da Petrogal, na Bobadela, foi concluída
nos seguintes termos:
- Vivenda T3 na Rua dos Malmequeres vendida por 88.138 €
- Apartamento T1 na Rua dos Narcisos vendido por 50.995 €
Imóvel no Bairro da Petrogal na Bobadela: Apartamento
T1 - 1º andar sito na Rua dos Narcisos lote 28

Imóvel no Bairro da Petrogal na Bobadela: Vivenda
T3 - sito na Rua dos Malmequeres, Bloco 18 – casa 6

CAMPANHA DE NOVOS ASSOCIADOS
Caro associado
Agradecemos o seu esforço para angariação de novos sócios.
Desta foram está a contribuir para consolidar uma força que se pretende cada vez mais forte.

SÓ MUITOS SEREMOS FORTES. SÓ SEREMOS FORTES SE FORMOS MUITOS.

Ficha Técnica
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ENTREVISTA A AMÉRICO VIANA
Entrevista conduzida por Alberto Tinoco (Delegação Norte) ao colega
Américo Ramos Alves Viana
Nascido a 23-03-1944 | Associado da ARGE com o nº 1917
1. Como foi o início da sua vida profissional?
Iniciei a atividade profissional após concluir o Curso Industrial de Montador Eletricista, dando aulas de
trabalhos manuais na Escola Ramalho Ortigão, no Porto. Aos 20 anos, fui cumprir o Serviço Militar.
Américo Ramos Viana

2. Para além destas atividades, sabemos que teve uma que foi vital para a sua admissão na
Sacor?
Sim. Na altura da admissão exercia as funções de adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de
Valbom, sendo mais tarde nomeado Comandante.

3. Quando começou a sua atividade na empresa?
A minha admissão na Sacor foi em Março de 1969. Uma das perguntas que se fazia no boletim de admissão, era se tinha conhecimento
de luta contra Incêndios e primeiros socorros. Como respondi afirmativamente, pois já era Bombeiro Voluntário desde os 17 anos, foime proposto a admissão como Encarregado de Segurança.
4. Descreva um caso que o tenha marcado nas suas funções.
Um dia, à entrada do turno das 13:00 às 21:00, tocou o alarme para os Combustíveis. De imediato me dirigi para o local, sendo
informado via rádio, durante o trajeto, da existência de um funcionário no interior do Reator da 1400.
Quando cheguei ao local subi de imediato ao topo do aparelho e verifiquei que no seu interior estavam três pessoas inconscientes.
Coloquei o aparelho respiratório e entrei, içando a pulso um a um, com o auxílio de mais elementos da segurança que, no exterior, os
puxaram para a plataforma a fim de serem assistidos.
Neste acidente morreu um dos trabalhadores. Quanto aos outros dois, após assistência médica, recuperaram e felizmente ainda se
encontram entre nós.
5. O que mais recorda da sua vivência com os vários setores da empresa?
Recordo as noites de Natal passadas longe da família, em que o convívio entre os diversos setores mitigava a ausência. Entre os
diversos departamentos, vivia-se a amizade autêntica, onde não havia diferença de categorias. Os convívios, nas mesas existentes
na sala de refeições, os convites entre fábricas, combustíveis, óleos, central, movimentação de produtos, posto médico, eletricista de
serviço, piquete de mecânica e portaria, eram uma alegria. Era como uma grande família que nesta noite se fortalecia, e só quem as
viveu as consegue valorizar, sem nunca ser descurado o funcionamento e a segurança das instalações.
6. Terminada a sua atividade na empresa, qual o balanço que faz?
É um balanço rico, muito rico. E este balanço tão positivo deve-se a todas as amizades que fui criando ao longo dos 24 anos. Não vou
mencionar nomes, pois receio esquecer-me de alguns, mas estas amizades deixaram marcas para toda a vida. São um exemplo do
que é camaradagem e do que é ser feliz numa empresa.
7. Na chegada à Reforma, como ocupa o seu tempo?
Tenho três amores. Por ordem de importância, arriscaria:
•
A família
•
Os Bombeiros Voluntários de Valbom
•
A minha empresa
Deixei o comando dos Bombeiros de Valbom por limite de idade.
A empresa fundada pelo meu pai, e a minha família hoje mais “crescida” com três netos, preenchem o meu tempo. Desta forma, até
gostaria que os dias tivessem mais horas!
A todos os antigos e atuais colegas, um forte abraço com muita amizade.
OBS.: Este Associado, agora entrevistado, sugeriu e ofereceu os seus préstimos para dar Formação de Segurança no Lar. Com esta ação,
pretende-se alertar todas as Donas de Casa para os riscos de acidentes no lar. Datas a agendar, mas com previsão de início a partir de Outubro,
aos Sábados de tarde, das 15:00 às 17:00, em local a indicar, com prévia inscrição para a Delegação do Norte.
Aos interessados sugerimos que a partir do final de Setembro consultem o Site da ARGE, www.arge.pt para conhecerem a data de início, o local
e o contacto para efeitos de inscrição.
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SAÚDE DE OURO
As Universidades Seniores têm impacto positivo
na saúde dos seus estudantes
Hoje trago a esta rubrica um assunto diferente mas ligado
ao mesmo tema, o da melhor saúde possível.
Falo das Universidades Séniores. Portugal tem muitas,
espalhadas por todo o país, e estão no mês de Setembro
ou Outubro com as inscrições abertas para os alunos ditos
da terceira idade, mas também para quem queira dar o seu
contributo à população através do ensino, partilhando os
seus conhecimentos, técnicas, hobbies.
Este tipo de ocupação de tempos livres para os mais velhos
tem demonstrado ser quase como uma terapia que vem
melhorar o estado de espírito de quem aceita o desafio
de deixar o seu espaço de conforto, que é como quem diz
o sofá e a televisão, para ocupar alguma parte dos seus
dias recordando ou aprendendo temas de interesse diário,
actuais e úteis, revendo ou conhecendo pessoas com
vivências diferentes ou parecidas, aproveitando a partilha,
aumentando o seu conhecimento ou transmitindo as suas
experiências, dando largas à imaginação, aprofundando
assuntos que gostava de conhecer melhor…
Falo com experiência própria pois sou eu mesma uma
aluna da Universidade Sénior do Seixal. Ali tenho aprendido
técnicas de pintura, já tive aulas de Filosofia e também
de Psicologia, mas sempre no âmbito da procura por uma
Vida Saudável… Escolhi ainda a disciplina de Saúde e
também a de Relaxamento, que eram muito úteis para
contrabalançar as emoções sentidas nas aulas de Direito…
Este ano talvez me decida pela disciplina de Teatro, ou a
de Conversação em Inglês, para desentorpecer os meus
conhecimentos.
O leque de hipóteses é tremendo: desde instrumentos
musicais, línguas, informática, passando pela poesia, a
história, danças e muitas, muitas mais artes, que podemos
querer recordar ou aprender de raiz. Não acredite no antigo
ditado “burro velho não aprende línguas”… acredite sim
naquele que diz “aprender até morrer” ou “o saber não
ocupa lugar” e, já agora, neste: “antes tarde do que
nunca”…
Insisto no título deste tema: As Universidades Seniores
têm impacto positivo na saúde dos seus estudantes
e vou de seguida comprová-lo com excertos da tese de
doutoramento do Investigador português Ricardo Pocinho,
do Politécnico de Coimbra, que fez sobre isto uma
investigação profunda e com base nela assegura que
os alunos ditos da “terceira idade” estão satisfeitos com
a sua vida e não apresentam sintomas de depressão ou
ansiedade.
Segundo ele, as universidades seniores parecem fazer
bem à saúde. O estudo mostra que estes estudantes, que

em Portugal se estimam ser cerca de 50 mil, apresentam
índices altos de satisfação com a vida e baixos sentimentos
de solidão. Além disso, não apresentam sintomas de
depressão e ansiedade.
Este senhor também foi professor em universidades
seniores e tem dedicado os últimos anos da sua carreira
às questões do envelhecimento. No trabalho de que
falamos, ele aplicou quatro instrumentos de avaliação da
saúde junto da população que frequenta as universidades
seniores: escala de satisfação com a vida, escala de solidão,
escala de depressão geriátrica e inventário de ansiedade
geriátrica. Em todos eles, os resultados são positivos.
Diz então que os alunos das universidades seniores
mostram uma média elevada de “satisfação com a
vida” e “escassos sentimentos de solidão”. Os números
percentuais recolhidos por Ricardo Pocinho na sua tese
indicam também ausência de sintomatologia depressiva e
ansiosa.
Refere que neste estudo a maior parte dos respondentes
já tinham estado ligados a programas de turismo sénior,
voluntariado ou inscritos em centros de dia e que
“identificaram as universidades seniores como a resposta
mais positiva para a sua saúde e bem-estar”. Em sua
opinião, a explicação pode estar num certo “clima de
informalidade” que reina nestas universidades, que cria
o que chama de “famílias escolares”. Ele diz que “aqui
as pessoas ajudam-se mutuamente, o conhecimento é
baixado ao nível da prática e não há nenhum momento de
obrigatoriedade de estudo”.
Em Portugal temos a Rutis – ‘Rede de Universidades da
Terceira Idade’ que terá registadas, e em funcionamento,
cerca de 280 universidades seniores, às quais se juntam
mais cerca de 200 associadas ao ‘Rotary Club’, bem como
algumas instituições que não estão incluídas em nenhuma
destas parcerias. Serão assim cerca de 500 no total.
Quanto ao número de inscritos, apenas existem dados da
Rutis, que apontam para 28.250 alunos matriculados, em
2011. No total das universidades seniores, a estimativa de
Ricardo Pocinha aponta para 50 mil pessoas a frequentar
esta resposta.
A maioria dos estudantes das universidades seniores
inscrevem-se para aumentar os seus conhecimentos
(47,1%). O tempo livre surge como a segunda causa
mais comum (23,4%). A seguir temos 19% de alunos
que indicam a necessidade de permanecer activo
cognitivamente e apenas 10,5% dos participantes referem
a necessidade de maior interação social.
O estudo permite fazer um retrato da população que
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SAÚDE DE OURO
frequenta estas instituições. A idade média dos inscritos
nas universidades seniores é de 67 anos e são sobretudo
mulheres (70%). Quanto ao nível escolar, muitos tinham
exercido profissões de especialistas, intelectuais ou
cientistas (25,9%); 11,6% dos alunos tinham um curso
do ensino superior e cerca de metade (47,7%) tinha
completado o ensino médio. Na amostra de Ricardo
Pocinho, não havia ninguém analfabeto.

Site da ARGE, em www.arge.pt, listada por Concelho, para
facilitar a sua procura. Visite o Site para encontrar esta e
outras informações úteis e importantes que preparámos
para si, para sua consulta, para seu conhecimento.

Bem, com esta teoria e estes dados todos, já percebeu que
estou aqui a sugerir-lhe que se inscreva numa Universidade
Sénior perto de si. Por ser extensa não incluímos aqui a
lista das universidades existentes, mas ela encontra-se no

É chegado o momento de passar o seu testemunho!

E lembre-se que neste projeto tem a oportunidade de ser
aluno e também de ser professor. Se tem tempo, valências
e conhecimentos, não deixe de os partilhar, porque há
muito quem deles precise ou anseie por conhecer.
Faça parte desta ideia, faça parte deste projeto, ofereça o
seu tempo.

NOTÍCIAS DA ACTUALIDADE GALP
GALP - PRÉMIOS ATRIBUÍDOS À EMPRESA E AOS SEUS GESTORES

Pedro Paulo de Faria

No dia 24 de maio, realizou-se o evento Euronext Lisbon Awards 2017, em que a Galp foi distinguida
com o prémio de Best Performance, na categoria de empresas cotadas com capitalização bolsista
superior a mil milhões de euros. O desempenho das empresas cotadas é avaliado pelo retorno total,
reflectindo a evolução do preço da acção e o pagamento de dividendos.
O Extel 2017 Survey, um estudo europeu do mercado que distingue as melhores práticas de Relações
com Investidores (RI), voltou a reconhecer a Galp e a sua equipa de gestão com o primeiro prémio, em
Portugal, nas categorias de Melhor Empresa, Melhor CEO, Melhor CFO e Melhor Profissional de RI.

FILHOS DOS COLABORADORES VISITAM
PAIS NO LOCAL DE TRABALHO

GALP VOLUNTÁRIA - CONCLUÍDA MAIS
UMA EDIÇÃO DA BOLSA DE EXPLICADORES

O primeiro evento da Galp Marketing Internacional
dedicado aos filhos dos seus colaboradores - o GMI Kids
Day - decorreu no passado dia 22 de Junho. Este evento
consistiu em proporcionar uma visita às torres da Galp e ao
piso onde os pais passam uma grande parte dos seus dias.

Foi concluída mais uma edição da Bolsa de Explicadores,
um projecto de voluntariado de continuidade. Durante o ano
lectivo 2016/2017, 30 voluntários divididos por 15 equipas
acompanharam 22 alunos de 8º e 9º ano, em sessões
semanais de explicação das disciplinas de Matemática,
Português e Física e Química.

O GMI Kids Day tornou-se num evento repleto de partilha,
magia e de bons momentos ao permitir às crianças
participarem numa manhã com os pais e com os colegas
da GMI, num local que lhes despertava grande curiosidade
em visitar e conhecer.

Para assinalar as últimas explicações deste ano lectivo, a
Galp Voluntária proporcionou um momento de lazer a todos
os envolvidos, que assim tiveram a oportunidade de jogar
“laser tag” em Lisboa.
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NOTÍCIAS DA ACTUALIDADE GALP
AEROFLOT E BEIJING CAPITAL AIRLINES ESCOLHEM GALP COMO FORNECEDOR
No passado dia 16 de Julho, a companhia Aeroflot retomou,
após treze anos, a ligação Lisboa-Moscovo-Lisboa, Reiniciou
esta operação com uma programação de três voos semanais e
escolheu para fornecedor a Galp.
Poucos dias depois, a companhia chinesa Beijing Capital Airlines,
com três voos semanais, ligando Portugal à China, passou a ser
o mais recente cliente da Galp no aeroporto Humberto Delgado.

CARACTERIZAÇÃO RÁPIDA E RIGOROSA DE GASOLINAS COM BASE NAS TECNOLOGIAS NIR E RMN
O Laboratório da Refinaria de Matosinhos (LRM) iniciou no mês de Junho de 2017, em articulação com a Faculdade de
Engenharia do Porto e da Universidade de Aveiro, um projecto inovador, com horizonte de três anos, que pretende, com recurso a
modelos matemáticos, conciliar a técnica de RMN protónica com a espectrofotometria de infravermelho próximo (NIR), de modo
a caracterizar de forma rápida e com elevado rigor, gasolinas finais e componentes de gasolina.

REFINARIA DE MATOSINHOS EM
COOPERAÇÃO COM O MEIO UNIVERSITÁRIO

VASCO FERREIRA CESSA FUNÇÕES
Vasco Ferreira está de saída da Empresa. A sua dedicação
foi enaltecida numa reunião de quadros recentemente
realizada.

Inovação e Parceria são dois valores fundamentais da Galp
que a Refinaria de Matosinhos cultiva.
Neste âmbito, o estabelecimento de relações de cooperação
com as universidades de modo a satisfazer interesses
mútuos, nomeadamente em Inovação & Desenvolvimento,
reveste-se de elevada importância.
Exemplo disso são dois acontecimentos recentes envolvendo
o Laboratório da Refinaria de Matosinhos: a participação,
por convite, no primeiro Encontro de Investigadores de
Química e Bioquímica (DQB), da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto, e o início, em Julho de 2017, do
quinto doutoramento EngiQ a decorrer nesta área.

A Arge, que teve sempre em Vasco Ferreira um interlocutor
muito interessado, rigoroso e afável, aproveita esta ocasião
para lhe agradecer publicamente a atenção prestada à
Associação. O seu contributo foi particularmente importante
para a renovação da Associação dos Reformados da
Petrogal e, por conseguinte, para a consolidação da Arge.

GALP NA FRENTE
DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
A Galp (através da Petrogal Brasil), Shell, Statoil e Repsol
Sinopec assinaram em 27 de Julho de 2017 um Projeto
de Pesquisa e Desenvolvimento (“JIP”) com a GE (General
Electric) para o desenvolvimento de um sistema submarino
de tratamento de água do mar para injecção.
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NOVA FERRAMENTA PARA GESTÃO DE PETRÓLEO BRUTO TORNA A GALP MAIS ÁGIL E EFICAZ
O conhecimento e o controlo das propriedades físico-químicas do petróleo bruto são determinantes para a sua selecção e para a
garantia de um adequado processamento em termos técnicos e económicos.
A composição de um reservatório, como se sabe, não é homogénea e muitas cargas resultam de misturas de vários reservatórios,
o que confere uma variabilidade natural a cada uma dessas cargas. Desta forma, as oscilações da qualidade do petróleo bruto,
juntamente com a volatilidade contínua no preço, impõem agilidade e eficácia na cadeia de decisão.
A nova ferramenta de gestão de qualidade de petróleos brutos adquirida pela Galp, associada a uma base de dados sobre crudes
de todo o mundo, está a permitir actualizações em tempo mais curto e, consequentemente, a conferir maior agilidade e eficácia
à gestão.

GALP PARTICIPOU NA IX CONFERÊNCIA IBÉRICA DE TRIBOLOGIA
A Galp marcou presença na IX Conferência Ibérica de Tribologia - IBERTRIB
2017, que se realizou nos dias 12 e 13 de Junho na Escola de Engenharia da
Universidade do Minho, Campus de Azurém, Guimarães.
A conferência teve como principal objectivo proporcionar aos investigadores
e profissionais da indústria a oportunidade de mostrar os seus resultados e
discutir os mais recentes avanços, experiências e desafios da Tribologia, ao nível
do tratamentos de superfície e revestimentos, lubrificantes e aditivos, atrito e
desgaste, lubrificação de elementos de máquinas, bio-tribologia e modelação
virtual.

PARCERIA COM A CVP
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VISITAS ÀS REFINARIAS DA GALP
É com muita satisfação que anunciamos a possibilidade que a Galp proporciona aos Associados da ARGE de poderem
fazer uma visita às instalações das Refinarias e ficarem a conhecer a realidade do sistema refinador, após os elevados
investimentos realizados no passado recente e atualmente.
Agradecemos desde já a amável disponibilidade do Eng. Martinho Correia que tornou possível realizar estes eventos,
permitindo assim concretizar uma visita pela qual muitos Associados aguardavam com grande expectativa.
A ARGE disponibilizará transporte e o almoço será nas instalações das Refinarias, sendo as inscrições limitadas, por
razões logísticas, a 50 Associados, para cada uma das visitas.

Delegação do Norte – Visita à Refinaria Delegação do Sul – Visita à Refinaria de Delegação do Centro – Visita à Refinaria
de Sines, dia 03 de Outubro de 2017
Matosinhos, dia 10 de Outubro de 2017 de Sines, dia 17 de Outubro de 2017
Saída de Leça da Palmeira (Junta de
Freguesia/Igreja) – 06:00

Saída de V. N. Santo André (Pavilhão)
– 06:00

Saída de Lisboa / Bobadela – 08:30 e
Sete Rios – 09:30

Inscrições de 18 a 21 de Setembro
para:
Alberto Tinoco - 934379084
José Manuel - 919956743

Inscrições de 25 a 29 de Setembro
para:
José Cravela - 918676911
Maria José Rocha - 964087225

Inscrições de 02 a 06 de Outubro
para:
Humberto Restolho - 962831670 |
962442536
Graça Pereira - 961102722

NOVOS ASSOCIADOS
A ARGE DÁ AS BOAS VINDAS A TODOS OS NOVOS ASSOCIADOS

EFETIVOS
NOME

Nº ASSOCIADO

Nº MEC.

3001
3002
3003
3004

100293
53740
98337
939897

Humberto dos Remédios Antunes Soares
João Rodrigues
Maria Filomena Gomes Martins Fernandes
Maria Leonor Salema Carvalho Cordeiro Enes Dias

FALECIMENTOS
MANIFESTANDO O NOSSO SINCERO PESAR ÀS FAMÍLIAS ENLUTADAS, REGISTAMOS OS SEGUINTES FALECIMENTOS:
SÓCIO NOME

0137
0053
2844
2630
0342
2325
1861
2140

Eduardo de Jesus Rosas
Eurico Vieira Santos
Isidro Conceição Nunes
Maria Helena Rodrigues Amorim Ferreira Franco
Orlando da Silva Martins
Teresa Jesus Pombinho Pontes
Ursula Inês Junge Soeiro
Vitor Manuel da Conceição Fernandes

LOCAL

RIO TINTO
MOITA
MEM-MARTINS
S. DOMINGOS DE RANA
FERNÃO FERRO
V. NOVA SANTO ANDRE
OEIRAS
LEIRIA

DATA

17/06/17
02/07/17
29/04/17
18/06/17
27/06/17
12/06/17
27/06/17
08/07/17

