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Acta nº 1 Mandato 2009/2013
Sessão de Assembleia de Freguesia de 29 de Dezembro de 2009
No dia vinte e nove de Dezembro de dois mil e nove, reuniu em sessão ordinária, pelas
vinte e uma horas, a Assembleia de Freguesia de Pernes, na sala de sessões da Junta
de Freguesia de Pernes, sita na Rua Eng. António Torres na Vila de Pernes, com a
seguinte ordem de trabalhos: ____________________________________________
1- Apreciação e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia de Pernes; _____
2- Informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia; ______________________
3- Plano e Orçamento da Junta de Freguesia para 2010; ________________________
4- Aprovação do Regulamento de Cemitério da Freguesia; _______________________
5- Aprovação de alterações ao trânsito; _____________________________________
Estiveram presentes os seguintes elementos: _________________________________
Presidente – Eleito PS

Pedro Miguel Batista Leal Teopisto

1º Secretário – Eleito PS

André Eduardo Marques de Oliveira Afoito Ribeiro

2º Secretário – Eleita PS

Patrícia Carla Araújo Gonçalves Afoito

Eleita CDU

Mónica Sofia Henriques Frazão

Eleito CDU

Óscar Miguel Martins Henriques

Eleito CDU

Nuno Miguel Vieira Jorge

Eleito PSD

Sérgio Alexandre Magalhães Tormenta

Eleito PSD

Guilherme Luís Neves Isidro

Eleito PSD

Julieta Risota da Conceição Sousa e Silva

O Executivo esteve representado através de todos os seus membros. ______________
Presidente

Salomé Gonçalves Vieira

Secretário

Vicente Carlos Flor Batalha

Tesoureiro

Afonso Manuel Meireles Silveira

- Abertura da sessão___________________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia - Agradeceu a presença de todos e deu nota da
correspondência recebida. ______________________________________________
De acordo com o consenso da Assembleia, foi lida pelo Secretário da Mesa, a Acta
nº3/2009 correspondente à sessão anterior realizada no dia um de Outubro de dois mil
e nove, sendo seguidamente colocada à discussão e votada. A acta foi aprovada com
dois votos a favor e sete abstenções. Em declaração de voto, Pedro Teopisto e André
Ribeiro justificaram a sua votação favorável, pelo facto de terem estado presentes no
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público na referida Reunião de Assembleia. Todos os abstencionistas justificaram a sua
votação por não fazerem parte da Assembleia e não terem estado presentes no público.
- Período antes da Ordem do Dia______________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Declarou aberto o período antes da Ordem do
Dia e passou a palavra ao Público. __________________________________________
Valentim Tormenta – Solicitou explicações sobre a queda da muralha principal do
Mouchão Parque, na madrugada da véspera, sugerindo que seja aberto um inquérito
para apuramento de responsabilidades. Solicitou também que a população seja
informada da situação através de comunicados. _____________________________
Presidente da Junta – Respondeu que esteve presente em várias reuniões com as
entidades responsáveis pela obra. Foi informada de que tudo estava a correr de acordo
com o previsto. Questionou ainda sobre a data de início da obra e sobre a viabilidade
da mesma com o elevado caudal do rio, ao que lhe foi respondido que era possível
avançar com as condições existentes. Após os trágicos acontecimentos e depois de
todos os contactos efectuados com A.R.H., C.M.S. e Protecção Civil foi informada de
que a obra iria ser suspensa até o caudal do rio estabilizar. Relativamente à informação
da população através de comunicados, diz que a mesma está a ser tratada. _________
Sérgio Tormenta – Afirma que devemos falar menos com o empreiteiro e mais com o
dono de obra A.R.H., e que deveria a Junta ter acesso às actas de obra. Refere ainda
que foi preferível que tivesse caído agora sem ninguém lá a trabalhar. _____________
André Ribeiro – Afirma que teve acesso ao projecto na presente semana e que lhe
parece que está bem elaborado e que a muralha em causa seria reforçada no seu
tardoz. Assim sendo o empreiteiro tem obrigação de fazer uma nova muralha de raiz
tendo em atenção o seu revestimento em pedra. Arrisca-se a dizer que os trabalhos
assim poderão até ser simplificados e menos perigosos. _________________________
Guilherme Isidro – Refere que custa a todos mas foi melhor ter caído agora, feita de
novo será mais segura, durante os trabalhos e para o futuro. ____________________
Valentim Tormenta – Chega à conclusão que tendo sido fechados os dois braços do
rio, era inevitável a entrada da água na ilha. __________________________________
Óscar Henriques - Afirma que o dono da obra é a A.R.H. e que a Junta só deve
acompanhar os trabalhos da mesma. ________________________________________
Pedro Teopisto – Questiona a Presidente da Junta sobre a presença do Governo Civil
e C.M.S. no local. Afirma que está provado que a obra não foi devidamente
calendarizada. E alerta ainda para a importância de convocar a Assembleia de
Freguesia para as reuniões sobre as grandes obras em curso (E.T.A.R. e Mouchão
Parque), assim como a visita às mesmas, até porque existem membros na Assembleia
com conhecimentos técnicos, que podem dar um maior contributo à condução das
mesmas. ______________________________________________________________
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Presidente da Junta – Concorda com a presença de elementos da Assembleia de
Freguesia nas reuniões. __________________________________________________
Marisa Carreira – Questionou se está previsto o alcatroamento da Rua de São
Silvestre. __________________________________________________________
Presidente da Junta – Fez saber que não está cabimentado o alcatroamento total da
rua mas que apenas está previsto no orçamento remendar os buracos da mesma. ____
Presidente da Mesa da Assembleia – Dá por encerrado o período antes da hora do
dia. __________________________________________________________________
- 1ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Apreciação e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia de
Pernes___________________________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Apresentou as alterações ao Regimento, o
qual foi colocado a votação e aprovado por unanimidade. ________________________
- 2ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia __________________
Presidente da Junta – Para consideração e análise da assembleia de Freguesia,
passou a referir as reuniões e principais assuntos que, neste período de cerca de dois
meses, estiveram no centro das preocupações da Junta de Freguesia (anexo1). ______
De salientar a reunião com o Sr. Presidente da C.M.S., Dr. Francisco Moita Flores, na
qual se falou do Pavilhão Gimno-desportivo tendo sido informados que o mesmo vai ser
uma realidade estando só a aguardar verba para fazer a escritura do terreno. O
pavilhão terá que estar obrigatoriamente finalizado no final de 2010 com o risco de os
fundos comunitários não poderem ser utilizados. ______________________________
Outro assunto de relevo é a construção da E.T.A.R. de Pernes que se prevê terminada
entre Julho e Agosto de 2010. _____________________________________________
Na reunião com o Arquitecto Pedro Gouveia da C.M.S. foi a Junta informada que
relativamente ao Posto de Saúde o Projecto de Segurança está aprovado, mas o
Projecto de Electrotecnia carece de alterações. Em relação ao Mouchão Parque, foi dado
a saber que existe um projecto para os exteriores e que é necessário a definição por
parte da junta, de qual a finalidade a dar ao edifício, para que o Arquitecto elabore o
projecto. Por último foi informada esta Assembleia que a requalificação e alargamento
da sede da Junta de Freguesia foi englobada no orçamento da C.M.S. para o ano de
2010. ________________________________________________________________
Aberta a discussão, alguns membros da Assembleia de Freguesia colocaram várias
questões à Sra. Presidente de Junta. ________________________________________
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Sérgio Tormenta – Solicitou que seja enviada à Assembleia a actual situação
financeira da Junta de Freguesia e se é intenção deste executivo solicitar uma auditoria
externa às contas do anterior mandato. _____________________________________
André Ribeiro – Pediu se era possível consultar a memória descritiva recebida
recentemente da obra de “Construção do Pavilhão Gimnodesportivo”, a qual foi de
imediato disponibilizada. _________________________________________________
Nuno Jorge – Relativamente ao projecto de saneamento que está em curso na
freguesia, perguntou se está contemplada a ligação dos esgotos à E.T.A.R. desde a Chã
de Baixo. ______________________________________________________________
Guilherme Isidro – Levantou várias questões entre as quais: se o Bairro da Rosa vai
ver as suas questões de saneamento e de asfaltamento resolvidas, bem como a
Nacional3; congratulou-se pela organização da feira anual este ano, mas considera que
a localização das diversões não é a mais adequada assim como o método de cobrança
dos terrados; em relação ao actual posto da G.N.R. gostaria de saber quem financia as
obras e o custo das mesmas; a Unidade de Saúde Familiar, afirma que tem
conhecimento da existência de um projecto, mas interroga sobre quem vai executar a
obra e quem a irá financiar; Mouchão, se está prevista uma ponte para veículos. _____
Óscar Henriques – Interrogou sobre a nova localização de ecopontos, visto existir
uma nova lei que diminui o número de habitantes para cada ecoponto. _____________
Presidente da Junta – Relativamente à situação financeira, informou que é sua
intenção fazer chegar a esta Assembleia um relatório que reflicta a referida situação até
31/12/2009. A auditoria às contas não está prevista. ___________________________
A ligação do saneamento da Chã de Baixo não será incluída nesta primeira fase, apenas
está prevista numa segunda fase em 2013. Nesta primeira fase apenas está
contemplada a construção da nova E.T.A.R. e a subsequente ligação dos colectores da
Póvoa das Mós e Arneiro das Milhariças. O Bairro da Rosa vai sofrer intervenção nesta
primeira fase. Na Rua General Humberto Delgado e na Nacional3 não vão ser
necessárias intervenções, uma vez que com a nova E.T.A.R. o problema fica resolvido
só por si. Informou ainda que, no final da segunda fase das obras de saneamento que
estão em curso, Pernes ficará com 90% de cobertura de saneamento básico
assegurados. __________________________________________________________
Quanto à feira anual de Pernes, é da opinião que as cobranças dos terrados deverão ser
feitas à priori. Em relação ao posicionamento das diversões, é difícil a sua
deslocalização devido às inclinações dos terrenos, mas a situação deverá ser estudada
no futuro. _____________________________________________________________
A obra do edifício da G.N.R., custou trinta e um mil euros e vai ser paga pela C.M.S. __
Sobre a U.S.F., o presidente da C.M.S. responsabilizou-se por esta matéria e apenas foi
informada que será uma parceria público/privada. _____________________________
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Sobre o Mouchão Parque, foi enviado um ofício em 13/11/2009 para a A.R.H. a solicitar
que fosse contemplado o alargamento da ponte para facilitar o acesso a uma carrinha
ligeira ou a uma ambulância e a inclusão na obra de um espelho de água até à ponte
Romana. Até à data desta Assembleia ainda não se tinha obtido resposta ao ofício. ___
Sobre os Ecopontos, foi recebido um ofício da C.M.S. a informar que o rácio de
habitantes tinha sido alterado, de um ecoponto para quinhentos habitantes, para um
ecoponto para cento e cinquenta habitantes. Com esta alteração Pernes passa a ser
servida por dez ecopontos, mas informa também que esta medida não irá ser
implementada de imediato. ______________________________________________
Dando continuidade à discussão intervieram os seguintes membros. _______________
Julieta Silva – Solicitou que fossem retirados os sacos do lixo que se encontram na foz
do Rio Centeio e chamou à atenção para as folhas que entopem as valetas e que deixa
a estrada Nacional3 submersa. ________________________________________
Guilherme Isidro – Considera que o problema de saneamento existente na Rua
General Humberto Delgado se localiza entre o lavadouro e a Ponte Romana.
Relativamente à Nacional3 o problema está localizado em frente à estação elevatória. _
Afirma também que os carrinhos de choque permanecem no largo da feira tempos
infinitos, sem condições básicas, trazendo má imagem à terra sem quaisquer maisvalias. Questiona por isso a vantagem da sua permanência, querendo saber quanto a
Junta cobra por tal estadia. _______________________________________________
Interroga, em relação ao posto da GNR, se o executivo tem conhecimento da existência
de algum contrato. ______________________________________________________
Presidente da Junta – Informou da não existência de um contrato de ocupação por
parte da GNR do actual edifício do quartel, uma vez que ainda não foi possível
contactar o proprietário. Relativamente aos carrinhos de choque a Junta recebe 600€
pela sua permanência, sendo que o objectivo é adquirir o terreno para criar infraestruturas. ____________________________________________________________
Afonso Silveira – Complementa que no próximo ano os esgotos dos carrinhos de
choque serão ligados à rede. ______________________________________________
Sérgio Tormenta – Afirma que em relação ao terreno destinado à U.S.F. que a Junta
é dona do terreno e não vê interesse em privilegiar privados. ____________________
Mónica Frazão – Informa que os proprietários actuais da Quinta da Anaia estão em
reactivação da exploração pecuária, estando a adquirir terrenos envolventes. Questiona
a Junta se está alerta para os problemas ambientais subsequentes à implantação de
uma exploração deste tipo. _______________________________________________
Óscar Henriques – Alerta a Junta de Freguesia para a necessidade de resolução do
problema de visibilidade na estrada do Vale, no acesso à estrada da Chã de Baixo,
devido a uma oliveira que se encontra no local. _______________________________
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Refere ainda que a ponte nova sobre o Alviela não tem qualquer iluminação, e deixa o
pedido à Junta para que faça pressão sobre as entidades competentes para a resolução
deste problema. ________________________________________________________
Guilherme Isidro – Dá ainda nota de que a estrada do Vale tem alguns problemas de
valetas, que deveriam ser arranjadas. _______________________________________
Pedro Teopisto – Reforça a preocupação da não existência de um contrato relativo à
ocupação do edifício actual do quartel da GNR. ________________________________
Em relação à situação financeira relativa ao mandato anterior, afirma que teria sido de
bom-tom ter havido alguma informação adicional por parte do antigo executivo. Espera
que esta informação chegue no início do próximo ano. __________________________
A obra do novo edifício da U.S.F. é uma matéria que se torna preocupante pelo tempo
que se prevê que irá demorar. _____________________________________________
Para a feira anual de Pernes, sugere a existência de apenas duas entradas e a
contratação de uma empresa de segurança que facilite o controlo e a organização da
mesma por parte da Junta. _______________________________________________
Questiona, por fim, sobre o que pensa a Junta responder ao ofício relativo ao Parque
Desportivo, uma vez que o que foi prometido e decidido anteriormente não vem
referido nesta memória descritiva. __________________________________________
Presidente da Junta – Relativamente à limpeza das valetas, informou que têm tido
poucos funcionários e por isso não tem sido possível chegar a todo o lado. Mais disse
que já pediu reforço ao Centro de Emprego, mas que até à data não tem resposta. ___
No que diz respeito à agro-pecuária SUIPEC, o executivo deu a conhecer um ofício
enviado à DRAPLVT datado de 11/11/2009 no qual demonstrava a sua preocupação em
relação às questões ambientais advindas da reactivação desta pecuária. ____________
Relativamente à estrada do Vale a Junta promete estar atenta e solucionar o problema
assim que possível. A iluminação da Ponte do Alviela foi uma questão já colocada à
Câmara e o executivo aguarda resposta. _____________________________________
Por fim informa que o ofício recebido relativo ao Parque Desportivo vai merecer a
melhor atenção da Junta, uma vez que tinha acabado de chegar e por isso ainda não
lhe tinham dedicado a devida atenção. ______________________________________
Sérgio Tormenta – Complementa este assunto, observando que o ofício não se refere
à memória descritiva do Parque Desportivo, mas sim a uma justificação de
desafectação do terreno que se encontra em área RAN. _________________________
- 3ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Plano e Orçamento da Junta de Freguesia para 2010 ____________________
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Presidente da Junta – Fez a apresentação do Plano e Orçamento da Junta de
Freguesia para 2010, explicando as rubricas de uma forma geral salientando a rubrica
dos combustíveis que se destacou pela diminuição do valor total, relativamente ao ano
anterior. ______________________________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Antes de passar a palavra aos Membros da
Assembleia sugeriu que fosse adquirido por parte da Junta um projector de forma a ser
possível a visualização por parte do público da informação apresentada durante a
assembleia. ____________________________________________________________
Sérgio Tormenta – Afirma que seria bom ter os valores do orçamento transacto de
forma a poderem comparar-se com os valores deste ano. Solicitou a lista dos
funcionários dos quadros da Junta. E por fim levantou questões relativas a algumas
rubricas do Orçamento, as quais foram devidamente esclarecidas pela Presidente da
Junta. ________________________________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Colocou à votação o Plano e Orçamento da
Junta de Freguesia para 2010, o qual foi aprovado por unanimidade com declaração de
voto da bancada CDU (anexo2) e da bancada do PS (anexo3). ____________________
- 4ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Aprovação do Regulamento do Cemitério da Freguesia _____________________
Presidente da Junta – Afirmou que a inexistência do Regulamento do Cemitério da
Freguesia era uma lacuna. Com o auxílio da Câmara Municipal de Santarém e da
ANAFRE foi possível a criação deste regulamento (anexo4). _____________________
Vicente Batalha – Reforçou a ideia da importância da existência deste Regulamento, o
qual passou a explicar, referindo que o cemitério continuará a estar sempre aberto e
que se verificaram apenas alguns acertos de preços nas entradas no cemitério, nas
campas e ossários. ______________________________________________________
Guilherme Isidro – Declara que o PSD está de acordo com a criação do Regulamento,
uma vez que era um documento que faltava na Freguesia. _______________________
Óscar Henriques – Refere que este regulamento é um documento necessário para o
correcto funcionamento do cemitério, visto ser um assunto melindroso. ____________
Presidente da Mesa da Assembleia – Afirma ser necessário a publicação no site da
Junta dos vários regulamentos existentes, dando os parabéns à Junta por esta
iniciativa. _____________________________________________________________
Colocou o Regulamento à votação o qual foi aprovado por unanimidade. ____________
- 5ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Aprovação de alterações ao transito______________________________________
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Presidente da Junta – Apresentou e explicou as duas propostas de alteração ao
trânsito,” Alteração ao Trânsito no Centro de Pernes” e “Alteração ao Trânsito na Parte
Alta de Pernes” (em anexo 5 e 6 proposta número 2 e número 4 respectivamente).
Estas propostas foram elaboradas com pareceres positivos da parte de técnicos da
Câmara e aprovados pela GNR. ____________________________________________
Sérgio Tormenta – Afirma que as questões relacionadas com o trânsito não deviam
ser vistas caso a caso, mas sim através de um estudo global da freguesia. __________
Guilherme Isidro – Relativamente à proposta número 2 “Alterações ao Trânsito no
Centro de Pernes”, declara que a bancada do PSD não concorda com esta proposta no
sentido da circulação apresentada e que a mesma devia ser precisamente ao contrário.
Assim sendo a bancada do PSD apresenta uma nova proposta (em anexo 7 proposta
número 3). ____________________________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Coloca à votação a proposta número 2 –
“Alteração ao Trânsito no Centro de Pernes”, reprovada com três votos a favor e seis
contra, com declaração de voto da bancada CDU que afirma ter votado a favor uma vez
que seguem as propostas dos técnicos da Câmara e da GNR e com declaração de voto
da bancada PSD, que afirma que como utilizadores temos o direito a dar a nossa
opinião. _______________________________________________________________
Coloca à votação a proposta número 3 – “Alteração ao Trânsito no Centro de Pernes”,
aprovada com seis votos a favor e três abstenções. ____________________________
Propõem também que seja acrescentado à proposta aprovada a menção “a título
experimental durante seis meses”___________________________________________
Coloca à votação a proposta número 4 – “Alteração ao Trânsito na Parte Alta de
Pernes”, aprovada por unanimidade. ________________________________________
Dá-se por terminado o 5º ponto da ordem de trabalhos. ________________________
- Período de Intervenção do Público_____________________________________
Mário Gomes – Mostra-se bastante satisfeito pela elevada participação de público na
Assembleia de Freguesia e dá por isso os parabéns à mesma. ____________________
Solicita a retirada das antigas placas de indicação de Centro de Saúde que se
encontram junto à farmácia, visto que já não fazem sentido naquele local. Considera
ainda pertinente a colocação de barreiras de protecção em alguns pontos junto ao Rio
Centeio. ______________________________________________________________
Por fim agradece a cedência do Salão da Junta de Freguesia para a realização de uma
exposição promovida pelo Grupo de Dadores de Sangue, agradece também a presença
do executivo na referida exposição. _________________________________________
Maria dos Anjos Patusco – Felicitou a nova Junta de Freguesia e alertou para a
eminência de um problema ecológico devido à reabertura da exploração pecuária na
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Quinta da Anaia. Propõem que seja feito um abaixo-assinado de forma a tentar travarse o avanço das obras. ___________________________________________________
Valentim Tormenta – Alerta para a necessidade de se chamar a atenção das Estradas
de Portugal para crescimento de novos ramos nos plátanos junto à estrada em frente à
Quinta da Torre, visto estes já estarem muito em cima da mesma. ________________
Questiona a Junta de Freguesia sobre as perspectivas futuras para o terreno da
balança. ______________________________________________________________
Pedro Teopisto – Chamou também a atenção para os buracos existentes no Bairro da
Rosa assim como a falta de alcatrão em frente à Fonte do Rossio. _________________
Presidente da Junta – Agradeceu a enorme participação de pessoas na Assembleia
de Freguesia e passou a responder às várias questões colocadas. _________________
Relativamente às placas do Centro de Saúde informou que já foi feito o pedido para
serem retiradas. ________________________________________________________
As barreiras de protecção junto ao Rio Centeio, é uma questão a ter em conta e
tencionam estudar o assunto. _____________________________________________
A pecuária na Quinta da Anaia, é um assunto que preocupa o executivo e sugere que se
aguarde alguma resposta por parte das entidades competentes para depois se avançar
com alguma medida. Caso não se obtenha qualquer resposta num curto espaço de
tempo o executivo irá propor medidas mais interventivas. _______________________
As árvores na Nacional3 já foram objecto de atenção por parte do executivo, pelo que
se prevê uma chamada de atenção às Estradas de Portugal. _____________________
Para o terreno da balança não está nada previsto para o ano de 2010, visto não
existirem verbas suficientes para tal e as prioridades serem outras. É um assunto que o
executivo não prevê resolver sozinho e que irá solicitar o apoio da Assembleia de
Freguesia para encontrar a melhor solução para aquele espaço. ___________________
Por fim informou que no que diz respeito aos buracos do Bairro da Rosa já se solicitou
às Águas de Santarém que se repusesse o piso. Afirma também que foi contemplado
em orçamento para 2010 uma verba para o arranjo geral da referida estrada. Em
relação ao alcatroamento dos buracos em frente à Fonte do Rossio, irão ser arranjados
bem como os existentes na estrada em frente às Águas São Silvestre. _____________
Guilherme Isidro – Sugere que o terreno da balança seja vedado com chapas de
obra. _________________________________________________________________
Valentim Tormenta – Considera que o terreno da balança poderia ser usado para
estacionamento e que para isso a Junta deveria mandar limpá-lo. _________________
Cristina Gomes – Pergunta por que razão só existe passeio numa via na Rua Heróis
do Ultramar. ___________________________________________________________
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Presidente da Junta – A vedação para o espaço da antiga balança não estava
prevista, mas é uma solução a ser equacionada futuramente, bem como a utilização
desse mesmo espaço para estacionamento. __________________________________
Os passeios na Rua Heróis do Ultramar bem como na Nacional 3 não estão previstos
porque, segundo as entidades competentes, não existe sinistralidade suficiente para
que os mesmos sejam construídos. _________________________________________
Remata com um assunto que ainda não tinha sido abordado, a Zona de
Desenvolvimento Económico, afirmando que as últimas informações que chegaram ao
executivo são de que a EDP tinha exigido 30.000€ para a retirada do poste de
electricidade da ZDE. ____________________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Dá por terminada a Assembleia, agradecendo
a presença de todos e solicitando por fim um funcionário da Junta, na próxima
Assembleia de Freguesia, para que o mesmo possa elaborar a acta. _______________
Assim se encerrou a sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que
depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos presentes. ________________

Pedro Miguel Batista Leal Teopisto

_____________________________

André Eduardo Marques de Oliveira Afoito Ribeiro _____________________________
Patrícia Carla Araújo Gonçalves Afoito

_____________________________

Mónica Sofia Henriques Frazão

_____________________________

Óscar Miguel Martins Henriques

_____________________________

Nuno Miguel Vieira Jorge

_____________________________

Sérgio Alexandre Magalhães Tormenta

_____________________________

Guilherme Luís Neves Isidro

_____________________________

Julieta Risota da Conceição Sousa e Silva

_____________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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