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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 26 DE 

DEZEMBRO DE 2013.  ...................................  

 

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na 

Sala de Reuniões de Câmara Municipal, sita nos Paços do Município, realizou-se pelas catorze horas 

e trinta minutos, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e 

com a participação do Vice-Presidente da Câmara Cristóvão Miguel Oliveira Batista e dos 

Vereadores António Augusto Marques Mota, Elsa dos Reis Pires, Paulo Jorge Caiado Santos, Jorge 

Ferreira Pato e Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, a reunião ordinária pública da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 40.º e n.º 2 do art.º 49.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos termos da deliberação do Executivo Municipal datada 

de 14 de Outubro de 2013. ................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Pelo Presidente da Câmara foi declarada aberta a reunião, tendo-se procedido à apreciação dos 

assuntos constantes da respetiva Ordem de Trabalhos, antecipadamente entregue a todos os 

Vereadores. .........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

PONTO 1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO. .........  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores António 

Mota, Paulo Caiado e Jorge Pato. ....................................................................................................  

O Vereador Paulo Caiado apresentou uma recomendação escrita, propondo que eventos 

promovidos pela Câmara Municipal passassem a ser realizados em horário pós laboral e, 

dependendo da natureza de cada um, pudessem ser passados em tempo real na Internet e no MEO 

Canal. ..............................................................................................................................................  

Recomendou, ainda, que as Reuniões de Câmara fossem realizadas à sexta-feira e em horário pós-

laboral. ............................................................................................................................................  

Referiu que assim se poderá aumentar a participação e a transparência na realização destes 

eventos, dando uma imagem de inovação do Município, tanto mais que não existem grandes 

custos financeiros uma vez que a tecnologia existente é gratuita. ....................................................  
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Em relação à Associação Viv’Arte, questionou sobre a evolução das negociações com aquela 

Associação, nomeadamente no que aos terrenos diz respeito..........................................................  

Informou ter recebido um postal de Natal da Câmara Municipal, tendo ficado surpreendido por ter 

sido somente assinado por quatro dos seus elementos, uma vez que o Executivo é composto por 

sete elementos. ................................................................................................................................  

Referiu ter vindo à Câmara Municipal consultar alguns elementos, solicitando que, de futuro, não 

fossem colocadas questões durante a consulta. ...............................................................................  

O Vereador Jorge Pato confessou ter estranhado nas últimas semanas, o rasgar de algumas 

estradas que muito recentemente foram alcatroadas, tendo questionado se não deveria ter sido 

prevista essa situação. ......................................................................................................................  

O Presidente da Câmara informou que se tratou de empreitadas públicas levadas a efeito por 

diferentes entidades, sendo que a obra a que se refere o Vereador Jorge Pato, é da competência 

das Águas do Carvoeiro, e por vezes é muito difícil fazer uma conjugação das intervenções. ..........  

Referiu que os Vereadores têm todo o direito de consultar os documentos. Mais disse ter estado 

presente, não tendo entendido as referências efetuadas. ................................................................  

Em relação ao Postal de Natal, informou que tem sido hábito o envio de um Postal de Natal, 

subscrito pelo Presidente e pelos três Vereadores com Pelouro atribuído, enquanto que, 

anteriormente, eram remetidos postais, um por cada Vereador do Executivo residente. ..................  

Em relação ao Viv’Arte, referiu ter respondido às questões colocadas na Câmara Municipal e na 

Assembleia Municipal, tudo dependendo da forma como foram colocadas. ....................................  

No que respeita aos terrenos e tendo em atenção o apoio do novo QREN, o projeto será 

candidatado pela Associação ou pela Câmara Municipal, tudo dependendo da forma como abrir o 

quadro de Candidaturas. .................................................................................................................  

Em relação à Recomendação, referiu que existe alguma razão de ser para que os eventos não sejam 

levados a efeito em horário pós-laboral, tendo registado a questão da transmissão pela Internet. ...  

Mais referiu que, relativamente às Reuniões de Câmara, as mesmas terão sempre lugar nos dias e 

horas que foram marcados no início do Mandato. ...........................................................................  

O Vereador Paulo Caiado, reforçou a ideia de que o impacto dos eventos é, por vezes, difícil de 

avaliar, sendo que a sua transmissão permitiria avaliar melhor esse impacto, designadamente no 

que se refere à emigração. ...............................................................................................................  

Em relação ao Viv’Arte, recordou que em relação à questão do terreno foi apanhado de surpresa, 

uma vez que quando colocou a questão em Reunião de Câmara, não lhe foi dito que os terrenos 

estavam prometidos. ........................................................................................................................  
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No que respeita ao Postal de Natal, reiterou ter, na sua opinião, existido uma falha protocolar. ......  

O Presidente da Câmara referiu que se entende que houve uma falha, o Vereador fará chegar esse 

mesmo sentimento a quem o desejar. .............................................................................................  

Quem está diariamente no Executivo é que remete o Postal de Boas Festas. ....................................  

No que respeita ao Viv’Arte, existem diversos projetos para aquele local, embora não formalizados, 

o que significa a potencial cedência para o efeito. ...........................................................................  

Concorda com a existência de feedbacks positivos em relação a eventos realizados pela Câmara 

Municipal, nomeadamente aquando da Volta a Portugal em Bicicleta. ............................................  

Referiu que na medida das suas possibilidades e se estiver nos Paços do Concelho estará presente 

para esclarecer o Vereador. ..............................................................................................................  

O Vereador António Mota referiu estranhar algumas preocupações do Vereador Paulo Caiado, 

sendo que deveria estar mais por dentro de alguns assuntos uma vez que foi candidato a 

Presidente da Câmara, considerando inoportunas as questões colocadas. .......................................  

O Vereador Paulo Caiado, relativamente ao Postal de Natal, referiu que terá de ser a Câmara 

Municipal a corrigir o erro. ...............................................................................................................  

Em relação ao Viv’Arte informou nunca se ter referido ao mesmo durante o período de campanha 

eleitoral, tão somente em reunião de Câmara havida em novembro. ...............................................  

O Presidente da Câmara referiu que as questões são tratadas todas com transparência. .................  

Quando é remetida a Convocatória, se houver algumas dúvidas, devem colocar as questões de 

imediato, para que as mesmas possam ser prontamente esclarecidas. .............................................  

 ........................................................................................................................................................  

PONTO 2 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DA VEREAÇÃO – CEDÊNCIA DA ESCOLA 

PRIMÁRIA DO SILVEIRO – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A SOLSIL – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO 

SILVEIRO. ...........................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de 

Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Associação de Solidariedade 

Social do Silveiro, com vista à cedência do edifício da antiga Escola Primária do Silveiro. .................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DA VEREAÇÃO – CEDÊNCIA DA ESCOLA 

PRIMÁRIA DE PERRÃES – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
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MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E O VIV’ARTE – LABORATÓRIO DE RECRIAÇÃO HISTÓRICA. ...  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de 

Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e Viv’Arte – Laboratório de 

Recriação Histórica, com vista à cedência do edifício da antiga Escola Primária de Perrães. ..............  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DA VEREAÇÃO – CEDÊNCIA DA ESCOLA 

PRIMÁRIA DE MALHAPÃO – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 

O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A ADAMA – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE 

MALHAPÃO. ......................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de 

Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a ADAMA – Associação dos 

Amigos de Malhapão, com vista à cedência do edifício da antiga Escola Primária de Malhapão. .....  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DA VEREAÇÃO – CEDÊNCIA DE TRÊS 

SALAS DA ESCOLA PRIMÁRIA DA PALHAÇA – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A JUNTA DE FREGUESIA DA PALHAÇA.  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, o seguinte: .................................  

1.º - Subscrever a minuta de Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do 

Bairro e a Junta de Freguesia da Palhaça, com vista à cedência de três salas da antiga Escola 

Primária da Palhaça. .........................................................................................................................  

2.º - Propor à Assembleia Municipal a aprovação da sobredita minuta de Protocolo, nos termos da 

alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com 

a alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º do mesmo diploma legal.  ................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 6 – REQUERIMENTO DA FÁBRICA DA IGREJA DE OLIVEIRA DO BAIRRO A SOLICITAR 

REDUÇÃO DE TAXAS REFERENTES À EMISSÃO DAS LICENÇAS DE RUÍDO E DE RECINTOS 

IMPROVISADOS. ................................................................................................................................  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador António Mota a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a redução de taxas, 

conforme Proposto, condicionada à apresentação de documento comprovativo de isenção ou 

redução de IRC, nos termos do n.º 1 do art.º 9 do Regulamento de Taxas e outras Receitas do 

Município de Oliveira do Bairro. .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 7 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO DOS LIMITES DOS LOTES C2, C3, C4, C5 E C6 DA ZONA INDUSTRIAL 

DE OIÃ – LOTEAMENTO COM ALVARÁ 12L/92 – PEDIDO FORMULADO PELA EMPRESA TORRECID 

PORTUGAL-VIDRADOS E CORANTES CERÂMICOS, LDA.. ..................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador António Mota a fim de introduzir o 

assunto e o Presidente da Câmara. ....................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder à restituição da quantia 

de 7.509,90 € (sete mil quinhentos e nove euros e noventa cêntimos), à empresa Torrecid Portugal 

– Vidrados e Corantes Cerâmicos, Lda., nos termos e com os fundamentos constantes da 

Informação Técnica n.º 55.2013|DGUOM, de 20 de dezembro de 2013. ...........................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – AFERIÇÃO DA CONTA FINAL PROVISÓRIA DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ POENTE”: ............  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ................................ JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, LDA. E 

 ........................................................................... ARGOCONSTRUTORA – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ............................................................................ 2.138.747,73 € + IVA 

TOTAL DE TRABALHOS A MENOS:  ..................................................................... 115.405,81 € + IVA 

TOTAL DE TRABALHOS A MAIS:  ........................................................................ 460.809,74 € + IVA 

REVISÃO DE PREÇOS:  .......................................................................................... 49.081,28 € + IVA 

CUSTO FINAL DA OBRA:  ................................................................................. 2.533.232,94 € + IVA 

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Conta Final Definitiva 

da Empreitada “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Oiã 

Poente”. ...........................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 9 – REQUERIMENTO DE MARIA FERNANDA FERREIRA MARQUES, A SOLICITAR MATERIAL 

PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA, SITA NA TRAVESSA DA QUINTA DA 

VITÓRIA - MAMARROSA. ...................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador António Mota a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ceder 60 m de lancil e 100 m2 de 

pavê à Sr.ª Maria Fernanda Ferreira Marques, para execução de passeio em frente à sua residência 

sita na Travessa da Quinta da Vitória, Mamarrosa. .............................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 10 – PROCESSO N.º 876G/05 DE SOIANENSES CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA. – HIPOTECA DE 

LOTE COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE TAXAS. 

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador António Mota a fim de introduzir o 

assunto, o Presidente da Câmara e os Vereadores Jorge Pato e Lília Águas........................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos Vereadores Paulo 

Caiado, Jorge Pato e Lília Águas, o seguinte: ......................................................................................  

1.º - Autorizar a realização da prestação de caução através de hipoteca do lote 3, a favor da 

Câmara Municipal; ............................................................................................................................  

2.º - A atualização das taxas para o montante de 50.726,90 € (cinquenta mil setecentos e vinte e 

seis euros e noventa cêntimos), face ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 

referentes à Edificação e Urbanização – RMTEU. ...............................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

PONTO 11 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DA VEREAÇÃO, CEDÊNCIA DO ESPAÇO 

INOVAÇÃO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013, AO VIV’ARTE – LABORATÓRIO DE RECRIAÇÃO 

HISTÓRICA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO COMEMORATIVO DOS SEUS 25 ANOS. .................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 

“Espaço Inovação” no dia 18 de janeiro ao Viv’Arte – Laboratório de Recriação Histórica, para 

efeitos de realização de espetáculo comemorativo dos seus 25 anos .................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 12 – OFÍCIO DA APOFORNO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PÓVOA DO FORNO – 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DO ESPAÇO INOVAÇÃO DE 7 A 9 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA 
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REALIZAÇÃO DO “3.º EVENTO DO BAIRRADA HISTÓRICA” E 15 A 16 DE FEVEREIRO, PARA 

REALIZAÇÃO DO “3.º TORNEIO DE SUECA DA BAIRRADA”. ..............................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 

“Espaço Inovação” de 7 a 9 de fevereiro para efeitos de realização do “3.º Evento do Bairrada 

Histórica” e de 15 a 16 de fevereiro para efeitos de realização do “3.º Torneio de Sueca da 

Bairrada”, à APOFORNO – Associação dos Amigos da Póvoa do Forno. .............................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 13 – E-MAIL DA ASSOCIAÇÃO SOBUSTOS – CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE SOM - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 20/12/2013. ...................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 20 de dezembro de 2013. ...............................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 23 

de dezembro do ano de 2013, o qual acusa os seguintes dados e valores: ........................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................. 1.527.931 Euros e 01 Cêntimo 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.134.553 Euros e 12 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 2.662.484 Euros e 13 Cêntimos 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos 

os seguintes cidadãos: .....................................................................................................................  

Anabela Marques, residente no lugar do Silveiro, que reportando-se à questão dos Transportes 

Escolares, informou que, apesar de terem sido feitas alterações, agora com dois autocarros, de 

facto é que, o primeiro vem cheio com crianças em pé e o segundo vem vazio. Da parte da tarde 

apenas há um autocarro para o Silveiro. ............................................................................................  

Alertou ainda para a questão dos abrigos, dado que as crianças estão ao frio e à chuva. ..................  

Fernando Henriques, residente em Oliveira do Bairro, referiu que os últimos dias têm sido bastantes 

chuvosos, o que provocou algumas inundações, solicitando que os Serviços do Município 
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procedessem a algumas limpezas nas sarjetas de águas pluviais. .......................................................  

O Presidente da Câmara, referiu que a limpeza das sarjetas é regular, contudo, com a queda das 

folhas, é natural que as mesmas fiquem entupidas mais recorrentemente e face à chuva que caiu 

em tão curto espaço de tempo, ainda foi mais, agradecendo aos Técnicos da Câmara e ao 

Vereador Responsável pela Proteção Civil e ainda à GNR e aos Bombeiros Voluntários pela pronta 

resposta que deram. ..........................................................................................................................  

Informou ter hoje decorrido uma reunião entre a Câmara Municipal, TRANSDEV, representa da 

Associação de Pais, Agrupamento de Escolas, Escola Segura, IPSB, tendo ficado a garantia de que a 

empresa transportadora regularizaria logo no início do próximo ano as situações pendentes e de 

acordo com a legislação em vigor, chamando a atenção de que situações há, em que apesar de 

haver lugares os alunos seguem em pé, mas estas são situações que têm de ser solucionadas. .........  

O Vice-Presidente da Câmara, agradeceu aos Presidentes de Junta pela intervenção que efetuaram 

no passado dia 24 de dezembro, em especial ao Presidente da Junta de Oliveira do Bairro que 

disponibilizou a retroescavadora. .......................................................................................................  

O Vereador António Mota, informou que as sarjetas se encontram limpas, contudo, dada a grande 

quantidade de água que cai em tão pouco tempo, as mesmas entopem, sendo necessário neste 

momento redobrar as equipas de intervenção. ..................................................................................  

A Vereador Elsa Pires, referiu que as entidades fiscalizadoras irão começar a fiscalizar os autocarros 

a partir dos primeiros dias de janeiro, sendo certo que, legalmente, existe um rácio entre o número 

de lugares sentados e o número de lugares em pé, salvaguardadas as questões de segurança. .........  

 ..........................................................................................................................................................  

APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos do artigo 57.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, aprovar a presente Ata. ......................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou encerrada a reunião, eram 

dezasseis horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada 

vai ser assinada por todos os presentes acima referidos e por mim, José Miguel Cardoso Duarte, 

Coordenador Técnico, que a redigi. ...................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 
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__________________________________ 

CRISTÓVÃO MIGUEL OLIVEIRA BATISTA 

 

 

 

__________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 

 

 

___________________ 

ELSA DOS REIS PIRES 

 

 

 

____________________________ 

PAULO JORGE CAIADO SANTOS 

 

 

 

____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


