APROVADA EM REUNIÃO DE EXECUTIVO
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DE 30/08/2016

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 11 --------------------------------------Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, na Sede da
Junta de Freguesia, em Carnaxide, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Carnaxide e
Queijas, sob a presidência do Senhor Presidente Jorge Manuel de Sousa de Vilhena, estando
presentes, o Senhor Secretário Américo Marques Ferreira Duarte, o Senhor Vogal António
Rocha, e a Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto. O Senhor Tesoureiro Luís Manuel Figueiredo
Lopes e a Senhora Vogal Rosa Lopes Costa encontram-se ausentes por motivos profissionais.
O Senhor Vogal José Rodrigues encontra-se ausente por motivo de férias. O Senhor
Presidente da Junta de Freguesia Jorge Manuel de Sousa de Vilhena justificou as ausências e
deu início à décima primeira reunião do Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos, a
qual foi aprovada por unanimidade: ----------------------------------------------------------------

Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------1 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------2 – Situação Financeira -----------------------------------------------------------------------------3 – Aprovação das atas n.º 1,2,3,4 e 5/2016 ------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 74/2016 - Direção Geral de Reinserção Social – Pedido de
Colaboração - Execução de Medida de Trabalho a Favor da Comunidade; ----------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 75/2016 – Atribuição de comparticipação financeira –
Agrupamento 1373 de escuteiros de Outurela, CNE; ----------------------------------------------
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3 – Proposta de Deliberação N.º 76/2016 – Atribuição de comparticipação financeira – União
de Futsal de Queijas e Carnaxide; -----------------------------------------------------------------4 – Proposta de Deliberação N.º 77/2016 - Sepultura Nº 74 do Talhão N.º 9 - Concessão a
título perpétuo; -------------------------------------------------------------------------------------5 – Proposta de Deliberação N.º 78/2016 - Atribuição de comparticipação financeira –
Associação de Moradores 18 de Maio; -------------------------------------------------------------6 – Proposta de Deliberação N.º 79/2016 - Atribuição de comparticipação financeira – António
Ramalho – Boxing Spirit, Associação de Solidariedade; ------------------------------------------7 – Proposta de Deliberação N.º 80/2016 - Renovação da prestação de serviços d de
acompanhamento de trabalhos de limpeza urbana na União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas - António Augusto Conceição Santos; ----------------------------------------------------8 – Proposta de Deliberação N.º 81/2016 - Renovação da prestação de serviços gerais e
limpeza – Eduardo; ---------------------------------------------------------------------------------9 – Proposta de Deliberação N.º 82/2016 - Renovação da prestação de serviços gerais e
limpeza – José Gonçalves de Oliveira; -------------------------------------------------------------10 – Proposta de Deliberação N.º 83/2016 – Apoio ao Grupo “Os Traquinas” – Musicentro –
Centro Social e Paroquial S. Romão de Carnaxide; ------------------------------------------------

Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Iniciou hoje a Feira do Fumeiro aqui no Centro Civico de Carnaxide. Aproveito para
informar também que neste fim-de-semana haverá uma missa a propósito dos cento e vinte e
cinco anos da Associação dos Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora, no Santuário da
Rocha, pelas onze horas. ------------------------------------------------------------------------------ Estive presente, na sexta-feira, nas comemorações dos cento e cinquenta anos da
Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide, no Auditório Ruy de Carvalho, com um
espetáculo muito bonito, com a banda da sociedade, com o tenor Carlos Guilherme e, ainda,
com a solista Sónia Teixeira. Trata-se da coletividade mais antiga do Concelho de Oeiras,
uma das mais antigas do País, que comemora este ano cento e cinquenta anos e as
comemorações irão decorrer durante todo o ano, sendo que o seu aniversário comemora-se a
quinze de agosto de mil oitocentos e sessenta e seis. No passado fim-de-semana estive
presente na inauguração da segunda fase do Lar da Paróquia de São Miguel de Queijas, com
o Patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente. Estive, ainda, presente nas comemorações do Dia
Vinte e Cinco de Abril, em Oeiras, dado que no ano passado as comemorações foram aqui em
Carnaxide, tendo sido homenageados diversos ex-autarcas. Quero, ainda, anunciar que está
prevista a abertura das festas do Concelho, no Centro Civico de Carnaxide, no dia vinte e sete
de maio, com um fadista de renome nacional. Está previsto, este ano, que as comemorações
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e desfile do Dia da Proteção Civil Municipal sejam feitos em Queijas, no dia vinte e nove de
maio, domingo. Encontramo-nos a preparar as Festas de Nª Sra. da Rocha, que ocorrerão
entre os dias vinte e vinte e nove de maio. ---------------------------------------------------------- No ano passado comemorámos o Dia da Criança em Queijas, com um espetáculo de teatro
e, este ano, vamos comemorar em Carnaxide, no Auditório Ruy de Carvalho, com “Os
Traquinas”, com o Estúdio de Dança com hip-hop, a atuação de um grupo do CCCD, uma
peça de teatro e uma atuação musical dedicada aos jovens. Tudo isto com grupos de
coletividades da Freguesia, que irão proporcionar estes espetáculos e que ainda está a ser
alinhavado. --------------------------------------------------------------------------------------------- Visitámos Queijas em trabalho com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, no dia vinte e
nove de abril, durante toda a manhã e que terminou cerca das catorze horas, onde visitámos
diversas situações que urgem ter solução e andamento, assuntos propostos pela Junta de
Freguesia e outros propostos por munícipes. Visitámos a Capela de São João Baptista em
Linda-a-Pastora, proposta da Junta de Freguesia para recuperação, o quartel dos Bombeiros
de Linda-a-Pastora, proposta da Associação dos Bombeiros, visitámos a Rua Cesário Verde
por causa da colocação de uns pilaretes, a Rua Madre Teresa de Calcutá pela questão da
reposição do trânsito com dois sentidos e execução de uma lomba, Rua Marechal Saldanha
que necessita de sinalização para evitar o cruzamento de viaturas, Rua Frei Heitor Pinto pelo
sistema de limitação de velocidade no inicio da rua, Jardim Cesário Verde por causa dos
melhoramentos da área verde junto à pérgula, polidesportivo de Queijas por causa do
pavimento que se encontrava com anomalias mas que já foram corrigidas, ruas terras do
poço pela necessidade de requalificação da área verde, Rua São Jorge e Caminho da Estrada
Militar, ou seja, a regueira de Queijas e o muro na Estrada Militar que se encontrava em risco
de queda, para além do entroncamento da Estrada Militar com a rua de acesso à Rua do
Lameiro que se pretende que seja construída aí uma rotunda. -----------------------------------

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 21 de Abril de dois mil e dezasseis e o dia 04 de Maio de
dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de 63.213,87
€ (sessenta e três mil duzentos e treze euros e oitenta e sete cêntimos); em caixa 936,68 €
(novecentos e trinta e seis euros e sessenta e oito cêntimos), sendo o total das
disponibilidades de 65.690,55 € (sessenta e cinco mil seiscentos e noventa euros e cinquenta
e cinco cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 8.081,93 €
(oito mil e oitenta e um euros e noventa e três cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas
num valor total de 52.534,87 € (cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e quatro euros e
oitenta e sete cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------
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Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 74/2016 ---------------------------------------------------À semelhança de situações anteriores e no âmbito das competências das Juntas de Freguesia
e das GOP para 2016, pretende esta Junta de Freguesia continuar a apoiar a Direção Geral de
Reinserção Social, nomeadamente com a aceitação de indivíduos para execução de medidas
de trabalho a favor da comunidade. ---------------------------------------------------------------Neste contexto, foi-nos solicitado pela Direção Geral acima mencionada a colocação de um
indivíduo nesta Junta de Freguesia para prestação de trabalho comunitário e face ao exposto
a integração será da seguinte forma: --------------------------------------------------------------- Niguerra Emuna Rui Pereira – 70 horas – reside em Carnaxide - será colocado no Cemitério
Paroquial de Carnaxide (Vogal Responsável: Sr. José Rodrigues), ao fim de semana. ---------Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1.

A aceitação dos indivíduos Niguerra Emuna Rui Pereira para realização de trabalho

comunitário. -----------------------------------------------------------------------------------------2.

Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------------------------

--- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 75/2016 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura assume na sociedade atual e tendo como objetivo
final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual, moral e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia prevê, através
do apoio a ações de índole cultural, social e desportiva, o incentivo a entidades que
promovam atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1.

A atribuição de uma comparticipação financeira ao Agrupamento 1373 de Escuteiros de

Outurela - CNE, no valor de 225,00 € (duzentos e vinte e cinco euros), para apoio às
atividades a desenvolver pelo referido Agrupamento, nomeadamente no apoio para a
realização do acantonamento na freguesia Álvares, Góis. ----------------------------------------2.

Aluguer de autocarro em data a definir e local para acampamento. -------------------------

3.

Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------

--- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 76/2016 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que o desporto assume na sociedade atual e tendo como
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objetivo final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia preveem,
através do apoio a ações de índole desportiva, o incentivo a entidades que promovam
atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1. A atribuição de uma comparticipação financeira à União de Futsal Queijas e Carnaxide, no
valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio às atividades desportivas a desenvolver pela
referida Associação. --------------------------------------------------------------------------------2. Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

4 – Proposta de Deliberação N.º 77/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 229/2016, relativamente ao pedido da senhora Maria Júlia
Rocha Paiva da Costa e Filhos, para concessão a título perpétuo do terreno que constitui a
Sepultura N.º 39 do Talhão N.º 11. ----------------------------------------------------------------Na referida sepultura, encontrava-se inumado o corpo da senhora Rita Caroço de Magalhães
Martins desde 23 de Maio de 2008, tendo sido exumado no dia 22/05/2012 e as ossadas
trasladadas para a casa dos ossários, ficando esta Sepultura vaga para uma nova Inumação.
No dia 25 de Maio de 2012 foi inumado na sepultura n.º 39 do talhão n.º 11 o senhor José
Ferreira da Costa, esposo da requerente. ---------------------------------------------------------Neste contexto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------1.

Que seja concedida a referida concessão da sepultura n.º 39 do talhão n.º 11 a título

perpétuo com 2,00mX0,75m e 1,15m de profundidade, à Senhora Maria Júlia Rocha Paiva da
Costa, portadora do cartão de cidadão n.º 01030211 e seus filhos, José Carlos Paiva da
Costa, portador do cartão de cidadão n.º 06004901, Adelino Paiva da Costa, portador do
cartão de cidadão n.º 07000030 e Ilda Maria Paiva da Costa Silva, portadora do cartão de
cidadão n.º 07000021. -----------------------------------------------------------------------------2.

Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------------------------

--- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

5 – Proposta de Deliberação N.º 78/2016 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que o desporto assume na sociedade atual e tendo como
objetivo final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia preveem,
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através do apoio a ações de índole desportiva, o incentivo a entidades que promovam
atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1.

A atribuição de uma comparticipação financeira à Associação de Moradores 18 de Maio,

no valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio à prova de atletismo de estrada a
desenvolver pela referida Associação. -------------------------------------------------------------2.

Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------

--- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

6 – Proposta de Deliberação N.º 79/2016 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que o desporto assume na sociedade atual e tendo como
objetivo final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia preveem,
através do apoio a ações de índole desportiva, o incentivo a entidades que promovam
atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1. A atribuição de uma comparticipação financeira a António Ramalho – Boxing Spirit,
Associação de Solidariedade, no valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio atividades a
desenvolver pela referida Associação. -------------------------------------------------------------2. Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

7 – Proposta de Deliberação N.º 80/2016 ---------------------------------------------------Nos termos e com os fundamentos da deliberação n.º 03/2016 aprovada em reunião de
executivo de 04 de Janeiro por unanimidade dos presentes, foi autorizada a abertura de
procedimento por ajuste direto, com convite a uma entidade, cuja proposta recaiu sobre o Sr.
António Augusto Conceição Santos; ---------------------------------------------------------------Aquela contratação teve por objeto os serviços de acompanhamento de trabalhos de limpeza
urbana na União das Freguesias de Carnaxide e Queijas. ----------------------------------------Tendo o procedimento seguido os seus termos, culminou na deliberação n.º 17/2016,
aprovada em reunião de executivo de 11 de Janeiro, por unanimidade dos presentes, tendo
sido adjudicada a prestação de serviços e aprovação da minuta de contrato. ------------------A 13 de Janeiro de 2016 foi celebrado o contrato de prestação de serviços; -------------------Nos termos da Cláusula n.º 3 do Contrato de Prestação de Serviços, propõe-se a renovação
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do referido contrato, com os fundamentos que levaram à abertura do procedimento por
Ajuste Direto que lhe deu origem, pelo prazo de seis meses, com inicio em 13 de Julho e
termo em 12 de Janeiro de 2017, pelo montante de 3.874,56 (três mil oitocentos e setenta e
quatro euros e cinquenta e seis cêntimos) ao qual não acresce IVA à taxa legal em vigor,
sendo o modo de pagamento em prestações mensais, iguais e sucessivas de 645,76 €
(seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos); -------------------------------O contrato tem sido pontualmente cumprido, mantendo-se os fundamentos que conduziram á
sua celebração, justificando-se a sua renovação pelo período de seis meses. ------------------Neste contexto propõe-se: -------------------------------------------------------------------------1. A renovação do contrato de prestação de serviços para acompanhamento de trabalhos de
limpeza urbana na União das Freguesias de Carnaxide e Queijas ao Sr. António Augusto
Conceição Santos, uma vez que se trata da execução de trabalho não subordinado, para a
qual se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

8 – Proposta de Deliberação N.º 81/2016 ---------------------------------------------------Nos termos e com os fundamentos da deliberação n.º 07/2016 aprovada em reunião de
executivo de 04 de Janeiro por unanimidade dos presentes, foi autorizada a abertura de
procedimento por ajuste direto, com convite a uma entidade, cuja proposta recaiu sobre o Sr.
Eduardo António Alegria Barroqueiro; -------------------------------------------------------------Aquela contratação teve por objeto os serviços gerais e limpeza de instalações da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas. ----------------------------------------------------------------Tendo o procedimento seguido os seus termos, culminou na deliberação n.º 18/2016,
aprovada em reunião de executivo de 11 de Janeiro, por unanimidade dos presentes, tendo
sido adjudicada a prestação de serviços e aprovação da minuta de contrato. ------------------A 13 de Janeiro de 2016 foi celebrado o contrato de prestação de serviços; -------------------Nos termos da Cláusula n.º 3 do Contrato de Prestação de Serviços, propõe-se a renovação
do referido contrato, com os fundamentos que levaram à abertura do procedimento por
Ajuste Direto que lhe deu origem, pelo prazo de seis meses, com inicio em 13 de Julho e
termo em 12 de Janeiro de 2017, pelo montante de 3.874,56 (três mil oitocentos e setenta e
quatro euros e cinquenta e seis cêntimos) ao qual não acresce IVA à taxa legal em vigor,
sendo o modo de pagamento em prestações mensais, iguais e sucessivas de 645,76 €
(seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos); --------------------------------
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O contrato tem sido pontualmente cumprido, mantendo-se os fundamentos que conduziram á
sua celebração, justificando-se a sua renovação pelo período de seis meses. ------------------Neste contexto propõe-se: -------------------------------------------------------------------------1.

A renovação do contrato de prestação de serviços gerais e limpeza de instalações da

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas ao Sr. Eduardo António Alegria Barroqueiro,
uma vez que se trata da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela
inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público. -----2.

Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------------------------

--- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

9 – Proposta de Deliberação N.º 82/2016 ---------------------------------------------------Nos termos e com os fundamentos da deliberação n.º 02/2016 aprovada em reunião de
executivo de 04 de Janeiro por unanimidade dos presentes, foi autorizada a abertura de
procedimento por ajuste direto, com convite a uma entidade, cuja proposta recaiu sobre o Sr.
José Gonçalves de Oliveira; ------------------------------------------------------------------------Aquela contratação teve por objeto os serviços gerais e limpeza de instalações da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas. ----------------------------------------------------------------Tendo o procedimento seguido os seus termos, culminou na deliberação n.º 19/2016,
aprovada em reunião de executivo de 11 de Janeiro, por unanimidade dos presentes, tendo
sido adjudicada a prestação de serviços e aprovação da minuta de contrato. ------------------A 13 de Janeiro de 2016 foi celebrado o contrato de prestação de serviços; -------------------Nos termos da Cláusula n.º 3 do Contrato de Prestação de Serviços, propõe-se a renovação
do referido contrato, com os fundamentos que levaram à abertura do procedimento por
Ajuste Direto que lhe deu origem, pelo prazo de seis meses, com inicio em 13 de Julho e
termo em 12 de Janeiro de 2017, pelo montante de 3.874,56 (três mil oitocentos e setenta e
quatro euros e cinquenta e seis cêntimos) ao qual não acresce IVA à taxa legal em vigor,
sendo o modo de pagamento em prestações mensais, iguais e sucessivas de 645,76 €
(seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos); -------------------------------O contrato tem sido pontualmente cumprido, mantendo-se os fundamentos que conduziram á
sua celebração, justificando-se a sua renovação pelo período de seis meses. ------------------Neste contexto propõe-se: -------------------------------------------------------------------------1. A renovação do contrato de prestação de serviços gerais e limpeza de instalações da União
das Freguesias de Carnaxide e Queijas ao Sr. José Gonçalves de Oliveira, uma vez que se
trata da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o recurso
a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público. ---------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. -------------------------------------------
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--- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

10 – Proposta de Deliberação N.º 83/2016 --------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura assume na sociedade atual e tendo como objetivo
final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual, moral e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia prevê, através
do apoio a ações de índole cultural, social e desportiva, o incentivo a entidades que
promovam atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------Neste contexto, e na sequência da deliberação N.º 47/2016, aprovada em reunião de
executivo por unanimidade dos presentes em 3 de Março de 2016, com a atribuição de uma
comparticipação financeira para apoio nas despesas de deslocação do grupo “Os Traquinas”
aos Açores no dia 29 de Junho de 2016, para fazer face aos custos que esta iniciativa requer,
tais como as despesas de deslocação. -------------------------------------------------------------Nesta conformidade, o Coro “Os Traquinas”, solicitaram também apoio para efetuar o
transporte na ida (29 de Junho) do Centro Cívico de Carnaxide até ao aeroporto e na volta (4
de Julho) do aeroporto para o Centro Cívico de Carnaxide. --------------------------------------Face ao exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------1.

Conceder o apoio no transporte do grupo “Os Traquinas” na ida (29 de Junho) do Centro

Cívico de Carnaxide até ao aeroporto e na volta (4 de Julho) do aeroporto para o Centro
Cívico de Carnaxide. --------------------------------------------------------------------------------2.

Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ------------------------

--- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

Conforme disposição legal a transcrição de qualquer documento oficial tem que respeitar, na íntegra, o conteúdo e o texto constante
nos documentos. Sendo facto que as Propostas de Deliberação aqui descritas se constituem documento oficial e a respetiva
transcrição, que nesta Ata se faz, é feita reproduzindo na íntegra o texto original.

E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 22h30m.

O Executivo
O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)
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O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)

O Tesoureiro

______________________________
(Luís Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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