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--------------------ATA NÚMERO DEZ/DOIS MIL E DOZE ------------------ 

--------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO------- 

----------- MARCO DE CANAVESES DE 10 DE MAIO DE 2012 ---------------- 

------ Aos dez dias do mês de Maio do ano de dois mil e doze, nos Paços do 

Concelho, presidida pelo Senhor Dr. Manuel Maria Moreira, Presidente da Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses e com a presença dos Senhores Vereadores: 

Eng.º José António Carvalho Soares da Mota, Dra. Gorete Manuela Bouça da 

Costa Monteiro Oliveira, Dra. Carla Manuela de Abreu Massa Babo Ribeiro, Eng.º 

Bruno Filipe Teixeira Magalhães, Dr. Artur Elísio de Braga de Melo e Castro tendo 

faltado por motivo justificado o Senhor Vereador Avelino Ferreira Torres, e 

comigo Manuel Augusto da Silva Rocha, Chefe de Gabinete do Presidente da 

Câmara Municipal, como secretário da presente reunião, reuniu ordinariamente, 

a Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Quando eram quinze horas, o 

Senhor Presidente declarou aberta a reunião. --------------------------------------- 

---------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- 

----- O Senhor Presidente iniciou a reunião informando sobre a realização de 

mais uma edição do “Marco de Letras” – Feira do Livro do Marco de Canaveses, 

que decorreu entre os dias 25 e 29 de Abril, cujo balanço final é positivo. --------

----- Deu conhecimento sobre a apresentação pública do site da Rede de 

Bibliotecas do Marco de Canaveses, que decorreu no Salão Nobre, na manhã do 

dia 26 de Abril. -------------------------------------------------------------------------

----- Informou sobre a Assembleia-geral da RESINORTE, que elegeu os novos 

órgãos sociais e sobre a realização do 1ºGrande Prémio Albufeira do Tâmega que 

decorreu no dia 1 de Maio de 2012. ------------------------------------------ -------
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-----Informou sobre a realização da reunião do Conselho Municipal de Defesa da 

Floresta com o objectivo de preparar o verão e a época de maior incidência e 

risco de fogos florestais. ---------------------------------------------------------------

----- Deu conhecimento da realização de uma caminhada “Pela Saúde”, que 

decorreu no domingo, dia 6 de Maio, que teve como objetivo ajudar os 

Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses. -------------------------------------

-----Deu conhecimento sobre a visita efectuada pela Universidade Sénior do 

marco de Canaveses à Casa de Tormes, em Baião, naquela que foi a 1.ª visita de 

estudo efectuada pelos alunos desta Universidade e da realização de uma 

reunião com os produtores ligados a vários sectores e artesãos do Marco de 

Canaveses, que se realizou no dia 8 de Maio, nos Paços do Concelho, onde foi 

dado conhecimento sobre a localização da nova sede da Dólmen, que se situará 

na Alameda Dr. Miranda da Rocha, que passará a dispor igualmente de um 

Centro de Promoção de Produtos Locais. A inauguração oficial terá lugar no 

próximo dia 26 de Maio, às 17h. ------------------------------------------------------

----- Deu conhecimento da apresentação do Livro “Santa Cristina de Toutosa”, 

uma espécie de monografia da freguesia de Toutosa, para a edição da mesma a 

Câmara Municipal deu um contributo de 500 Euros e que terá lugar na tarde de 

sábado, dia 12 de Maio. ---------------------------------------------------------------

------ Informou sobre a inauguração da Casa da Cultura e da Juventude de 

Penha Longa, no edifício que foi construído para ser o Infantário de Barreiros 

mas que tal nunca aconteceu e que se realizará no dia 13 de Maio de 2012 e da 

abertura oficial da II Mostra Jovem de Curtas Metragens do Marco de Canaveses, 

que irá realizar-se do dia 14 a 19 de Maio, no Auditório Municipal. ----------------
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Informou sobre a realização de uma reunião conjunta com a Administração da CP 

e Comissão de Utentes da Linha do Douro, nas instalações da CP-Porto na 

Estação de S.Bento, no dia 10 de Maio e na qual foi possível chegar a acordo 

para a manutenção da grande maioria das composições, a circular no troço entre 

Caíde e Marco de Canaveses, ajustando alguns horários, que possibilitam 

inclusive num ou noutro caso chegar mais cedo à cidade do Porto, tendo sido 

possível abdicar apenas das composições que circulavam praticamente sem 

passageiros. Esta reunião não invalida os esforços que a Câmara Municipal 

continua a fazer junto do Governo de Portugal, para a eletrificação do troço 

referido entre as estações de Caíde e Marco de Canaveses. Referiu que este 

acordo só será materializado, com a garantia do Governo que a eletrificação vai 

ser concretizada. Para isso deu conhecimento que mantém conversações com o 

Secretário de Estado das Obras Públicas Transportes e Comunicações, com o 

objectivo de sensibilizar para a importância do arranque desta obra no mais 

curto espaço de tempo possível. Mais informou que o Governo deu ordens à 

REFER para que esta efectue um estudo dos custos que terão que ser assumidos 

para a realização da obra a curto prazo e verificar a possibilidade de canalização 

de fundos comunitários no âmbito da reprogramação do QREN. A REFER está a 

efectuar o estudo com a celeridade que o Governo solicitou. Disse que mais 

informação será fornecida, de imediato logo que a mesma chegue ao 

conhecimento do Município. -----------------------------------------------------------

----- Deu conhecimento da preocupação da Câmara Municipal no âmbito da 

Reforma do Mapa Judiciário, em que poderá estar em causa a perda de valências 

por parte do Tribunal Judicial do Marco de Canaveses. A Câmara Municipal tomou 
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uma posição conjunta com a Delegação da Ordem dos Advogados do Marco de 

Canaveses, tendo para o efeito realizado uma Conferência de Imprensa, na tarde 

do dia 10 de Maio, no Auditório Municipal, na qual deram a conhecer 

publicamente uma missiva que foi enviada à Senhora Ministra da Justiça, na qual 

faziam a defesa da manutenção das valências do Tribunal Judicial do Marco de 

Canaveses, se corrigiam um conjunto de elementos que estão errados na 

proposta de reforma do Mapa Judiciário referente aos número de pendencias 

existentes no nosso Tribunal. Recordando que desde 2008 solicita ao Ministério 

da Justiça a criação de um terceiro juízo, justificado pelo número elevado de 

processos em curso no mesmo Tribunal Judicial.------------------------------------- 

----- Informou sobre as resoluções da última reunião realizada no dia 7 de maio 

do Conselho Geral da Associação de Municípios, que foi bastante crítica, pela 

forma como os autarcas e autarquias vem sendo tratadas e sobretudo pela perda 

de autonomia administrativa e económico-financeira, agora agravada com a 

imposição da designada lei dos compromissos. A diminuição de receitas é um 

facto cada vez mais limitativo do poder dos municípios. Da reunião resultou 

sobretudo uma manifestação de desagrado por parte dos autarcas e elaboração 

de um documento com resoluções que incluem um pedido de reunião com o 

Senhor Presidente da República, Senhor Primeiro-ministro e a realização de uma 

campanha de informação sobre a realidade vivida pelos Municípios e autarcas de 

Portugal. O documento foi aprovado por unanimidade e do qual o Senhor 

Presidente deu conhecimento à Vereação. ------------------------------------------- 

------ Deu conhecimento que na manhã do dia de hoje – 9 de Maio – esteve 

presente na inauguração do novo Centro de Saúde de Baião, por convite do 
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Senhor Presidente da Câmara Municipal de Baião. Aproveitou para sensibilizar o 

Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde e membros da Administração 

Regional de Saúde do Norte presentes, a quem entregou um documento com o 

objetivo de solicitar o arrendamento e o equipamento das novas instalações em 

construção do Centro de Saúde de Tabuado que serve também as Freguesias de 

Folhada e Várzea de Ovelha e Aliviada. Solicitou ainda a requalificação do edifício 

da Extensão de Saúde da Feira Nova para poder aí funcionar a nova Unidade de 

Saúde Familiar, que está formalmente aprovada. -----------------------------------

------ O Senhor Presidente informou ainda o Senhor vereador Eng. Bruno 

Magalhães, que sobre a falta de iluminarias nos postes da Avenida Amália 

Rodrigues, levantada numa reunião anterior que as mesmas desapareceram 

porque foram roubadas, lamentando o sucedido, mais informando que os 

serviços estão já a trabalhar com o objectivo de tentar a reposição das mesmas, 

tendo-lhe entregue ainda informação escrita sobre uns requerimentos por si 

apresentados. --------------------------------------------------------------------------

----- Prestou informação sobre a intervenção efetuada pelo Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Fornos, Carlos Alberto de Araújo Monteiro, na última 

reunião da Assembleia Municipal, e que teve a ver com a deslocalização do 

monumento alusivo às invasões francesas “Não Passaram”, que regressou ao seu 

lugar de origem e também sobre as obras de ampliação do Cemitério Municipal, 

também conhecido como Cemitério de Fornos, esclareceu que a Câmara 

Municipal está a ultimar o projeto de especialidades, esclarecendo que assim que 

seja possível as obras iriam iniciar-se faseadamente, devido ao investimento 

global que será elevado. Sobre a questão da deslocalização do monumento, 
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apresentou prova fotográfica documental do local original do mesmo. Explicou 

que o monumento mandado executar pela Junta de Turismo do Marão de que à 

época o Município do Marco de Canaveses fazia parte  foi inaugurado a 1 de Abril 

de 1960. A Junta de Freguesia de S.Nicolau nos últimos anos solicitou por 

diversas vezes a deslocalização do referido monumento para o local original e 

depois da respetiva autorização do IGESPAR o monumento regressa finalmente a 

esse local. É verdade que houve uma falta dos Serviços da Câmara Municipal de 

não terem informado a Junta de Freguesia de Fornos dessa decisão, tendo o 

Senhor Presidente da Câmara apresentado reiteradamente desculpas pelo fato. -

----- O Senhor Presidente esclareceu ainda que lamentava ter tomado 

conhecimento através da comunicação social de um suposto voto de censura da 

Assembleia de Freguesia de Soalhães à Câmara Municipal, pois oficialmente não 

tinha chegado nenhum tipo de comunicação ao Município. O suposto voto de 

censura terá tido origem na questão da não construção até ao momento do 

Centro Escolar de Soalhães. O Senhor Presidente reafirmou que a Câmara 

Municipal continua empenhada em construir o Centro Escolar de Soalhães, 

quando as coisas estiverem resolvidas e tiver os meios financeiros com a 

respectiva candidatura ao QREN. Esclareceu ainda que a mesma situação se 

aplica para o Centro Escolar de Fornos. Os dois a par do de Sande, já construído 

e da Vila Boa do Bispo, em fase de construção, fazem parte da implementação 

da Carta Educativa do Marco de Canaveses. ----------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente informou ainda que a Câmara Municipal demonstrou a 

sua insatisfação junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre a 

pretensão do Governo de cativar á cabeça 5% do IMI para reavaliação dos 
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imóveis. A Câmara Municipal já manifestou o seu desagrado e há mesmo uma 

orientação da ANMP de apresentação de uma providência cautelar por parte dos 

Municípios, uma vez que existem pareceres jurídicos que apontam para a 

inconstitucionalidade da medida. O Senhor Presidente diz que vai entretanto 

aguardar pelo resultado das conversações da ANMP com o Governo e o 

Presidente da República sobre esta e outras matérias do Poder Local -------------

----- De seguida o Senhor Presidente deu a palavra aos Senhores Vereadores 

que desejassem intervir. -------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Vereador, Dr. Artur Melo solicitou a palavra para informar que 

sobre requerimento apresentado em reunião anterior sobre o processo designado 

por “NANTA”, a solicitar o respectivo processo que ainda não lhe foi entregue, 

salvaguardando contudo o facto de mesmo poder estar ainda na fase de 

instrução ou acabamento. -------------------------------------------------------------

------ Informou ainda que tinha abordado o Chefe de Gabinete do Senhor 

Presidente com o objetivo de solicitar o modelo tipo dos ofícios em uso na 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Mais informou que em seu entender 

mantém os mesmos direitos e poderes que os restantes colegas da Vereação. 

Explicou que tal situação tem a ver com a necessidade de efectuar qualquer 

pedido oficial e que o mesmo deve ser feito em papel timbrado do município. ----

----- Mais pediu informação sobre a situação relacionada com o financiamento da 

Rota do Românico, uma vez que terá sido informado que o Vale do Sousa 

assumiu o pagamento de determinados encargos com a Rota do Românico e que 

existiriam Municípios que não estavam a cumprir com os respetivos 

compromissos. -------------------------------------------------------------------------
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----- O Senhor Presidente informou que sobre o Processo de contra-ordenação da 

NANTA, o mesmo ainda está em fase de conclusão, e que assim que o mesmo 

esteja concluído, do mesmo será dado conhecimento à Vereação, uma vez que 

decorrem ainda as diversas tramitações processuais. -------------------------------

----- Sobre a questão do papel timbrado, informou o Senhor Presidente que os 

Senhores Vereadores enquanto representantes de partidos ou movimentos de 

cidadãos têm o seu próprio papel timbrado e que do mesmo resulta a sua própria 

utilização para os mais diversos fins. Mais esclareceu que após consulta a outros 

Municípios constatamos que não é prática dos Senhores Vereadores sem pelouro 

utilizarem o papel timbrado dos respetivos Municípios. Para melhor 

esclarecimento, o Senhor Presidente leu parte da ata da reunião de Câmara 

Municipal do dia 17 de Novembro de 2005, ata n.º3, do Município da Mealhada, 

governado pelo Partido Socialista, onde entre outros considerandos refere 

expressamente declaração da Vice-Presidente da Câmara Municipal da Mealhada 

que disse que o papel timbrado se destina a expediente da Câmara, e por isso só 

pode ser subscrito pelo Presidente ou por quem tenha delegação para o efeito. 

Disse ainda que os Vereadores sem pelouros atribuídos não deverão utilizar 

documentos oficiais da Câmara, uma vez que um documento oficial compromete 

sempre a entidade que o emite, com a consequente assunção de 

responsabilidade pelo seu representante máximo. Acrescentou também que não 

se deve confundir funcionamento normal dos serviços com ações políticas, no 

que concerne à utilização dos recursos oficiais da Câmara. -------------------------

Citou ainda o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Mealhada que referiu 

que quem representa a Câmara Municipal, nos termos legais, é o Presidente da 
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Câmara, pelo que o uso de papel timbrado por quem não tenha funções 

executivas não é admissível, que a correspondência deve ser visada pelo 

Presidente da Câmara e portanto qualquer correspondência em que seja utilizado 

papel timbrado da Câmara Municipal, como por exemplo comunicações, 

notificações etc., é uma correspondência administrativa e que, ele próprio -

Presidente da Câmara da Mealhada-, quando se quer dirigir às pessoas numa 

situação em que não está em causa um assunto oficial da Câmara Municipal, não 

utiliza papel timbrado que o papel timbrado se destina a expediente da Câmara e 

como tal só pode subscrito pelo Presidente ou por quem tenha delegações para o 

efeito. --------------------------------------------------------------------------------  

-----Após ler a ata em apreço, o Senhor Presidente referiu que esta é também a 

sua posição atendendo à consulta que fez.------------------------------------------- 

----- Sobre a questão da Rota do Românico, o Senhor Presidente esclareceu que 

na reunião privada do mês de Abril, o assunto fez parte da Ordem de Trabalhos, 

em que se propunha o pagamento de 1500 euros mensais à VALSOUSA, mas o 

mesmo acabou por ser retirado da ordem de trabalhos uma vez que  a Vereação 

colocou dúvidas em relação a este valor. Assumi o compromisso de levar o 

assunto à próxima reunião da CIM do Tâmega e Sousa, a realizar no dia 17 de 

maio, com vista a um melhor esclarecimento e fundamentação desse valor 

mensal para a Rota do Românico dado que, o mapa apresentado é muito 

genérico. Em função disso o assunto foi retirado da ordem de trabalhos não 

tendo sido votado. ---------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Vice-Presidente, Eng.º José Mota solicitou a palavra para abordar 

a questão relacionado com o uso de papel timbrado. Esclareceu que tal resulta 
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do facto dos executivos serem formados com elementos na Vereação sem 

pelouros. O mesmo poderá vir a ser retificado com a mudança prevista na nova 

orgânica que resultará da nova lei que irá reger os Municípios. Entende por isso 

que um Vereador que não tem delegação de competências, não deve usar papel 

timbrado do Município. ---------------------------------------------------------------- 

------- Como mais nenhum Vereador solicitou a palavra o Senhor Presidente da 

Câmara propôs que se passasse à ordem de trabalhos: ---------------------------- 

-------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------- 

1. Aprovação da ata da reunião do dia 12 de abril de 2012.--------------- 

Presente a ata da reunião do dia 12 de abril de 2012, a qual, depois de lida, foi 

aprovada por maioria, com abstenção do Vereador do MCFT e do Vereador do 

PS. Neste ponto, o Vereador do MCFT, levantou a questão de não constar nesta 

ata que o Município não teve qualquer encargo com a realização do jogo de sub-

19 da seleção portuguesa que defrontou a Seleção da Geórgia no dia 11 de Abril 

no Estádio Municipal do Marco de Canaveses e chamou a atenção para a 

expressão lá constante do Senhor Vereador Engº José Mota, nomeadamente 

“que as Avenidas focadas pelo Senhor Vereador não têm faltas de árvores, têm 

isso sim alguns espaços onde as mesmas não existem”. Respondeu o Senhor 

Presidente que considera que o que está na ata relativo ao jogo da seleção é 

elucidativo e o Senhor Vereador Engº José Mota que o que se encontra na 

mesma foi o que proferiu e com esse sentido.----------------------------------------  

2. Balancete de Tesouraria de 9/maio/2012. Foi apreciado o balancete de 

tesouraria de nove de maio de dois mil e doze, onde se constatou que havia um 

saldo de 2.298.129,74 (dois milhões duzentos e noventa e oito mil e cento e 
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vinte e nove euros e setenta e quatro cêntimos) de Operações Orçamentais e 

912.760,65 € (novecentos e doze mil e setecentos e sessenta euros e sessenta e 

cinco cêntimos) de Operações Não Orçamentais.------------------------------------   

Tomado Conhecimento.---------------------------------------------------------- 

3.Protocolo entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a Junta de 

Freguesia de Penha Longa para utilização do edifício onde este a funcionar o 

Jardim-de-infância de Barreiros. Presente o Protocolo mencionado.-------------- 

Deliberado por unanimidade autorizar a celebração do protocolo 

mencionado dando-se poderes ao Sr. Presidente ou seu substituto legal 

para assinatura do mesmo.------------------------------------------------------ 

4.Atribuição dos seguintes subsídios: ------------------------------------------------------ 

- Fábrica da Igreja Paroquial de São Romão de Paredes de Viadores, para 

comparticipar a realização da Festa em honra da Senhora do Socorro, que se 

realizará nos dias 27, 28 e 29 de Julho – € 800;--------------------------------- 

- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tuías, para comparticipar a 

realização da Festa em honra do Divino Salvador, que se realizará nos dias 3, 

4 e 5 de Agosto – € 400;----------------------------------------------------------- 

- Fábrica da Igreja Paroquial de São Martinho de Soalhães, para comparticipar 

a realização da Festas da Freguesia, que se realizarão nos dias 3, 4 e 5 de 

Agosto - € 400;-------------------------------------------------------------------- 

- Fábrica de Igreja Paroquial de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, para 

comparticipar a realização da Festa em honra da Santa Maria, que se 

realizará nos dias 17, 18 e 19 de Agosto - € 400;-------------------------------- 

- Junta de Freguesia de Toutosa, para comparticipar a realização das Festas 
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em honra da N.º Senhora da Livração, que se realizarão nos dias 19 e 20 de 

Maio - € 800;------------------------------------------------------------------------ 

- Junta de Freguesia de São Lourenço do Douro, para comparticipar a 

realização da Festa em honra de São Lourenço, que se realizará nos dias 90, 

10 e 11 de Agosto. -  € 400;------------------------------------------------------- 

Presente proposta de atribuição de subsídios por parte do Senhor Presidente.---- 

Deliberado por maioria, com abstenção do Vereador do MCFT atribuir os 

subsídios propostos.------------------------------------------------------------- 

5.Atribuição dos seguintes subsídios: ------------------------------------------------------- 

- Descobrir Tradições Associação Cultural, para comparticipar o 

desenvolvimento das suas atividades, € 400;------------------------------------ 

- Casa do Povo de Tabuado, para comparticipar o desenvolvimento das suas 

atividades, € 1.200;--------------------------------------------------------------  

Presente proposta de atribuição de subsídios por parte do Senhor Presidente.---- 

Deliberado por maioria, com abstenção do Vereador do MCFT atribuir os 

subsídios propostos.------------------------------------------------------------- 

6.Aprovação de Toponímia. Presentes propostas da Senhora Vereadora Dra Carla 

Babo.------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição para a freguesia de Santo 

Isidoro, do topónimo “Travessa do Areal”, que resultou da existência de uma rua 

denominada “Rua do Areal”. A alteração do “Largo Padre Manuel Ribeiro Gomes” 

para “ Largo da Igreja” e a atribuição do topónimo “ Parque Padre Manuel Ribeiro 

Gomes”, nos termos propostos.------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição para a freguesia do Freixo, 
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do topónimo ” Travessa da Franqueira” que herda o nome de uma via paralela” 

Rua da Franqueira”. ------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição para a freguesia de 

Paredes de Viadores, a alteração do topónimo, “ Rua da Igreja” para “ Rua 

Francisco Carlos de Azeredo” e a atribuição do topónimo “largo Maria do Carmo 

de Moura” ao alargamento do parque de estacionamento junto à Igreja. ------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição para a freguesia de Paços 

de Gaiolo, a atribuição dos topónimos ” “ Caminho do Vau” e “ Caminho do Sol”, 

a alteração do topónimo” Travessa do Lavadouro” e a atribuição da “ Calçada de 

Pé do Muro”, nos termos propostos. ------------------------------------------------ 

7.Proposta de isenção de taxas referente ao Processo de Obras n.º125/2011 – 

Alteração e Recuperação do Engenho do Linho, Granja, Alpendorada e Matos – 

Requerente: Junta de Freguesia de Alpendorada e Matos.--------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a isenção de taxas proposta.-------- 

8.Terreno para alargamento do acesso à E.T.A – Sobretâmega, Marco de 

Canaveses - afetação ao domínio público. Presente proposta – doc.8 em anexo. 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. À 

Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------- 

9.Substituição de representante da Autarquia no Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas de Toutosa. Presente proposta do Senhor Presidente.------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada.------------- 

10.Autorização de celebração de Contrato de Subempreitada de Obras Públicas 

nº 2012005 - Concurso Público “Centro Escolar de Vila Boa do Bispo”.------------- 

Deliberado por unanimidade autorizar a celebração do Contrato de 
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Subempreitada de Obras Públicas nº 2012005.-------------------------------

------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA----------------------- 

E nada mais havendo a tratar, quando eram 17h10m, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente ata que 

foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 92º da Lei 169/99, na sua redação 

atualizada. E eu, Manuel Augusto da Silva Rocha, Chefe de Gabinete do 

Presidente da Câmara Municipal, a subscrevi e assino.-------------------------

______________O Presidente da Câmara Municipal________________ 

_________________________________________________________-

------------------------------Dr. Manuel Moreira -------------------------------- 


