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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO 

DE 2011.  ....................................................  

 

Aos vinte e oito dias do mês de Julho de dois mil e onze, 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, Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e dos 

Vereadores, Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, a reunião ordinária pública da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da 

deliberação do Executivo Municipal datada de 27 de Outubro de 2009. ...........................................  

Não esteve presente o Vereador Jorge Diogo Cardoso Mendonça, não tendo o mesmo apresentado 

justificação, pelo que foi marcada a respectiva falta nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.  ...........................................................................................................................................  

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

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

assuntos constantes da respectiva 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 o Vereador Henrique 

Tomás. ............................................................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, em relação ao Campo de Futebol da Silveira, questionou se já existe 

alguma solução equacionada para a situação. .................................................................................  

Recordou que um habitante da Silveira não se importa de ceder o terreno necessário para que se 

alargue a estrada e executem passeios, pedindo somente que seja executado o respectivo muro. ....  

Alertou para o facto de haver uma família, residente ao lado do café Pataco, cuja habitação 

ameaça ruir, pelo que urge haver uma intervenção por parte dos Serviços de Acção Social da 
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Autarquia. ......................................................................................................................................  

Procurou saber o ponto de situação do Plano de Pormenor do Centro da Cidade de Oliveira do 

Bairro. .............................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara relembrou que o minicampo instalado na Silveira, foi levado a efeito por 

interesse da AMISIL e da população da Silveira, sendo que não está esquecida a aquisição dos 

terrenos para ampliação do polidesportivo, estando disponível para apoiar o desenvolvimento do 

lugar, não podendo no entanto fazê-lo sozinho, pelo que conta com o apoio da população. ...........  

Informou que a Câmara Municipal está disponível e receptiva para receber o senhor Armando 

Branco para discutir a questão da eventual cedência do terreno. ......................................................  

No que respeita à família que reside junto ao Café Pataco, relembrou que os Serviços de Acção 

Social da Câmara Municipal não se substituem ao senhorio e antes de mais essa é uma questão 

que compete, nomeadamente à Segurança Social. ..........................................................................  

Em relação ao Plano de Pormenor, referiu que o mesmo está em execução, contudo, gostaria que 

os proprietários de alguns terrenos no centro da cidade, limpassem e cuidassem dos espaços a fim 

de dar uma outra imagem da Cidade. .............................................................................................  

Informou, ter o Município recebido a decisão do Tribunal Central Administrativo do Norte sobre o 

Pólo Escolar de Bustos, a qual manteve a decisão da 1.ª instância. Mais informou que após reunião 

com o consultor jurídico da Autarquia, porque entendem que assiste razão ao Município, irá 

interpor-se recurso daquela decisão. ................................................................................................  

Acrescentou que a obra está em curso, sendo que o maior prejuízo seria não colocar a mesma ao 

serviço da população e do Concelho. ..............................................................................................  

Informou que na sequência de reuniões havidas pelo STAL na Autarquia (na altura alvo de notícia) 

aquele Sindicato efectuou uma participação criminal, tendo o processo após as devidas audições, 

sido arquivado. ...............................................................................................................................  

Recordou que nos últimos seis anos, são mais os serviços da Autarquia que se encontram abertos 

ao público e, exceptuando a situação decorrente da transferência de competências do Ministério da 

Educação e consequentemente dos respectivos funcionários não docentes, a Autarquia de Oliveira 

do Bairro possui menos colaboradores, o que significa que a boa gestão e utilização de recursos 

humanos tem sido prática efectiva. .................................................................................................  

Deu nota de ter sido solicitado uma Auditoria ao Pólo Escolar de Oliveira do Bairro no que à 

caixilharia diz respeito, face ao que foi executado em relação ao Caderno de Encargos, tendo o 

mesmo já sido recebido pela Autarquia, resultando do mesmo haver algumas divergências entre o 
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que estaria previsto no Caderno de Encargos e o que foi adoptado em obra e que poderá colocar 

em causa a segurança de pessoas e bens, pelo que a Autarquia irá exigir o cumprimento do 

Caderno de Encargos, junto do empreiteiro que executou a referida obra. .......................................  

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

PONTO 2 – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO PELO VEREADOR JORGE MENDONÇA – 

APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO. .......................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, mediante votação por escrutínio 

secreto, autorizar a Suspensão de Mandato apresentado pelo Vereador Jorge Mendonça, até ao 

final do mês de Agosto. ..................................................................................................................  

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E 

COMPARTICIPAÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO. ...............................................................  

Não tomaram parte na discussão e votação do presente assunto, designadamente na parte 

respeitante aos apoios a conceder às Associações, relativamente às quais declararam existir 

impedimento, o Presidente da Câmara os Vereadores que se declararam impedidos nos termos e ao 

abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do Código do Procedimento Administrativo, declarações de 

impedimento aquelas que foram aceites pela Câmara Municipal e Presidente da Câmara, 

respectivamente. ...........................................................................................................................  

Por esse facto, não participaram na discussão nem na votação: .......................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio à AMPER, o Presidente da Câmara; ......................................  

Relativamente à atribuição do subsídio à AMAB, o Presidente da Câmara; .......................................  

Em relação à atribuição do subsídio à ADASMA, o Presidente da Câmara; .......................................  

Em relação à atribuição do subsídio à ADAMA, o Presidente da Câmara e o Vereador Carlos 

Ferreira; ..........................................................................................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio à Obra Frei Gil, o Presidente da Câmara; ...................................  

Em relação à atribuição do subsídio ao IPSB, o Presidente da Câmara; .............................................  

Em relação à atribuição do subsídio à Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, o Vice-

Presidente da Câmara e o Vereador Henrique Tomás; ......................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio à Associação de Melhoramentos da Mamarrosa, o Vereador 

Henrique Tomás; .............................................................................................................................  
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Relativamente à atribuição do subsídio aos Agrupamentos de Escuteiros, o Presidente da Câmara. ..  

Relativamente à atribuição do subsídio ao Grupo Desportivo de Águas Boas, o Presidente da 

Câmara. ..........................................................................................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio à AMISIL, o Vereador Henrique Tomás; .....................................  

Em relação à atribuição do subsídio à Associação Desportiva de Oiã, o Vereador Henrique Tomás; ...  

Em relação à atribuição do subsídio à SOLSIL, a Vereadora Laura Pires; ............................................  

Em relação à atribuição do subsídio ao Rotary de Oliveira do Bairro, a Vereadora Lília Águas; ...........  

Em relação à atribuição do subsídio aos Atómicos Sport Clube, a Vereadora Lília Águas; ..................  

Em relação à atribuição do subsídio ao Centro Social de Oiã, o Vereador Henrique Tomás; ..............  

Em relação à atribuição do subsídio ao Clube de Caça e Pesca, o Vereador Henrique Tomás; ...........  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de expor o assunto e o 

Vereador Henrique Tomás. .............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição de subsídios 

aos Clubes e Associações do Concelho, nos exactos termos propostos pelo Presidente da Câmara 

na sua Informação de 20 de Julho de 2011, devendo a respectiva verba ser atribuída na sua 

totalidade ou em duas tranches distintas, consoante a disponibilidade de Tesouraria da Câmara 

Municipal. .......................................................................................................................................  

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

PONTO 4 - PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DE 203 

M2 PARA EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE MUROS DE 

VEDAÇÃO NA E.N. 333, EM PERRÃES, NA SEQUÊNCIA DA REABILITAÇÃO DESTE ARRUAMENTO, 

PELAS ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.”. ..........................................................................................  

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

e o Vice-Presidente da Câmara. .......................................................................................................  

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

1.º - Aprovar e autorizar a compra de uma parcela com 103 m2 do prédio inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 5.655/Oiã a Maria Clara de Jesus Albuquerque pelo preço de 4.120,00 € 

(quatro mil cento e vinte euros); ......................................................................................................  

2.º - Aprovar e autorizar a compra de uma parcela de terreno com 100 m2 do prédio inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo 5.656/Oiã, a Abel Francisco Coelho pelo preço de 4.000,00 € 

(quatro mil euros). ...........................................................................................................................  

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



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 28.07 ‘11         5|10 
 

PONTO 5 – OFÍCIO REMETIDO PELO INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS 

DA JUSTIÇA, I.P. – UTILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CASA VERDE PARA O JUÍZO DE FAMÍLIA E 

MENORES DE OLIVEIRA DO BAIRRO – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA. .................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, informar o Instituto de Gestão 

Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P., que o Município dispõe-se a ceder a utilização do 

Edifício da “Casa Verde”, mediante o pagamento de 2.000,00 € (dois mil euros) mensais, com 

efeitos à data da cessação da vigência do Protocolo de cedência (5 de Novembro de 2010), até 

Julho de 2013, prazo necessário para a construção do Novo Palácio da Justiça.................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – “CEDÊNCIA DE 

107 M2 DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE VIA E IMPLEMENTAÇÃO DE PASSEIO NA RUA LUÍS 

DE CAMÕES”, FREGUESIA DE BUSTOS. ...........................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto e o Vereador Henrique Tomás. ..........................................................................................  

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

1.º – Aceitar a cedência a favor do Município de Oliveira do Bairro, da parcela de terreno com a 

área de terreno de 107 m2, mediante as contrapartidas constantes da Informação da Unidade de 

Obras Municipais, datada de 21 de Julho de 2011, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida 

para todos os efeitos legais; ............................................................................................................  

2.º – Aprovar a Minuta de Contrato Tipo, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para 

todos os efeitos legais. ....................................................................................................................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – “CEDÊNCIA DE 29 

M2 DE TERRENO PARA PASSEIO NA RUA DE SANTO ANTÓNIO”, CARRIS, FREGUESIA DE OIÃ. ........   

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

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

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

1.º – Aceitar a cedência a favor do Município de Oliveira do Bairro, da parcela de terreno com a 

área de terreno de 29 m2, mediante as contrapartidas constantes da Informação da Unidade de 

Obras Municipais, datada de 21 de Julho de 2011, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida 
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para todos os efeitos legais; ............................................................................................................  

2.º – Aprovar a Minuta de Contrato Tipo, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para 

todos os efeitos legais. ....................................................................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS – EMPREITADA 

“CASA DA CULTURA DR. ALÍPIO SOL” – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. .......................  

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 Contrato 

relativa à Empreitada “Casa da Cultura Dr. Alípio Sol” adjudicada à firma Cunha & Barroso, Lda., 

pelo montante de 4.317.239,32 € (quatro milhões trezentos e dezassete mil duzentos e trinta e 

nove euros e trinta e dois cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. .....................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 8/2011 APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

“REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AGENDADAS PARA O MÊS DE AGOSTO”. ............................  

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 - Não realizar a primeira Reunião Ordinária do mês de Agosto (de natureza privada), que se 

encontra agendada para o dia 11; ...................................................................................................  

2.º - Alterar a data e local de realização da segunda Reunião Ordinária do mês de Agosto (de 

carácter público), prevista para o dia 25 de Agosto, agendando a realização da mesma para o dia 

26 de Agosto de 2011 (Dia da Cidade de Oliveira do Bairro) a ter lugar pelas 14.30 no Edifício 

Público, sito na Rua do Foral em Oliveira do Bairro. ..........................................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DO 

PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 3.126, SITO NA FREGUESIA E CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, 

PELO PREÇO TOTAL DE 15.500,00 €. ..............................................................................................  
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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 e autorizar a compra do 

prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 3.126, sito na Freguesia e Concelho de Oliveira 

do Bairro, à firma Carvopark – Construção Industrial, Lda., pelo preço de 15.165,00 € (quinze mil 

cento e sessenta e cinco euros), acrescido de uma indemnização por árvores em crescimento no 

montante de 335,00 € (trezentos e trinta e cinco euros). .................................................................  

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

PONTO 3 – CARTA REMETIDA PELO KART CLUBE DE OIÃ – CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DO PRÉDIO URBANO 5120/OIÃ (LOTE C32) DA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ..........................  

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

e o Vereador Henrique Tomás. ........................................................................................................  

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

1.º - Deferir o pedido formulado pelo Kart Clube de Oiã; .................................................................  

2.º - A celebração do Contrato Promessa de Compra e Venda seja levada a efeito no dia 5 de 

Agosto de 2011 pelas 11 horas .......................................................................................................  

3.º – Alterar os termos do Contrato Promessa de Compra e Venda, nos termos solicitados na carta 

remetida pelo Kart Clube de Oiã, a saber: A celebração da Escritura Pública, seja efectuada até 30 

de Setembro de 2011, com a possibilidade de o ser, a pedido do Kart Clube de Oiã, dentro dos dez 

meses seguintes, desde que, em relação ao período que decorra desde o citado dia 30 de Setembro 

até ao dia da celebração da Escritura, haja uma compensação pela mora equivalente a um juro à 

taxa de 6,55% ao ano. ...................................................................................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - NOVA ALAMEDA 

DA CIDADE – PRÉDIO URBANO ARTIGO 762/OLIVEIRA DO BAIRRO – APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

CONTRATO. ....................................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 

Compra e Venda para aquisição do prédio urbano 762/Oliveira do Bairro. .......................................  

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

 .......................................................................................................................................................  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 27 

Julho do ano de 2011, o qual acusa os seguintes dados e valores: ...................................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  .......................................................... 3.309.576 Euros e 70 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ..................................................... 909.365 Euros e 66 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ..................................................... 4.218.942 Euros e 36 Cêntimos 

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

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

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

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

DINIS BARTOLOMEU, Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, confessou-se agradado pela 

resolução do problema na E.N. 333 - Perrães. ..................................................................................  

Em relação à estrada que liga o caminho de ferro à rotunda dos carris e dado que tem havido 

alguns acidentes, referiu que se deverá equacionar a construção de passeios. ..................................  

Referiu estar preocupado com o facto de não terem sido construídas passadeiras elevadas na 

Freguesia e que são bastante necessárias. ........................................................................................  

VICTOR LOUREIRO, residente na Freguesia de Oiã, lamentou, em relação à atribuição de subsídios, 

o facto de as Associações de Pais terem sido colocadas de parte, pelo que questionou a que se 

devia tal facto. ................................................................................................................................  

Questionou o ponto de situação da construção da passadeira e a colocação de sinais junto à Escola 

do Silveiro. ......................................................................................................................................  

MANUEL AUGUSTO, Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, referiu continuar preocupado 

com a questão da Feira da Palhaça, tanto mais que se poderia começar a efectuar as respectivas 

terraplanagens e abertura de caminho, uma vez que os terrenos já foram adquiridos. ......................  

Em relação aos pequenos arranjos junto ao Cemitério, questionou o ponto de situação sobre os 

mesmos. .........................................................................................................................................  

Mais disse que se deveria solucionar a questão da construção da rede de águas pluviais na Rua do 

Arieiro de Cima. ..............................................................................................................................  

Procurou igualmente saber o ponto de situação de alcatroamentos no Concelho. ............................  

No que respeita à limpeza de terrenos, referiu que a Câmara Municipal possui alguns terrenos na 

Zona Industrial que necessitam de ser limpos. ..................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA, Sobre a limpeza dos terrenos pertença da Câmara Municipal, respondeu 

que certamente, os mesmos serão limpos o mais rapidamente possível. ...........................................  
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Informou que os alcatroamentos irão ser levados por diante o mais brevemente possível. ................  

Em relação ao arranjo junto do Cemitério, este irá ser igualmente levado a efeito. ...........................  

Em relação à 2.ª Fase da Feira da Palhaça, informou que o Vice-Presidente está a tratar do assunto 

e brevemente haverá novidades. .....................................................................................................  

Informou que a Câmara Municipal atribui uma determinada verba a todas as Associações de Pais, 

contudo, muitas delas não têm vindo levantar os subsídios, dado não cumprirem os respectivos 

requisitos. .......................................................................................................................................  

Em relação à colocação de passadeiras e de placas junto à Escola do Silveiro, informou que o 

Técnico da Autarquia está a tratar do assunto. ................................................................................  

No que respeita às passadeiras elevadas, relembrou que são muitas as frentes de trabalho que a 

Câmara Municipal está a executar, nomeadamente Pólos Escolares, Casa da Cultura e outros 

pequenos arranjos, pelo que, apesar de necessárias, as passadeiras elevadas irão ser construídas em 

breve. .............................................................................................................................................  

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

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

APROVAÇÃO DA ACTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 1 e do 

n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a presente Acta. ......................................................................  

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

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

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

dezasseis horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente Acta, 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 

 
 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 
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CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 
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LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 
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HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 
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JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 


