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C Â M A R A M U N I C I PA L D E M O N T IJO

ACTA Nº. 19/10

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS
MIL E DEZ

Aos seis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dez, nesta cidade de
Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião ordinária,
os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos Senhores:------------

PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES

VEREADORES: JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DA SILVA BATALHA
JOSÉ PEDRO BARROSO DIAS NETO

MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES

Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora, Lucília Maria Samoreno
Ferra, tendo informado que estaria ausente e em sua substituição
compareceu o Senhor Vereador José Pedro Barroso Dias Neto, nos termos
dos artigos 78º e 79º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com a redacção
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------

Às dezassete horas e trinta minutos, com a presença da Assistente Técnica da
Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administrativo e
Financeiro, Joaquina Maria Azevedo Barbosa, a Senhora Presidente da
Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos
membros presentes.----------------------------------------------------------------------

Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente, declarou aberto o
período Antes da Ordem do Dia-------------------------------------------------------

O Vereador José Pedro Neto, no uso da palavra leu uma intervenção alusiva
ao Dia Mundial dos Professores, que passo a transcrever: “Comemora-se a
5 de Outubro o Dia Mundial dos Professores, em todo o mundo, desde 1994,
por iniciativa da UNESCO. Esta data corresponde ao dia em que, no ano de
1966, foi tornada pública a Declaração Conjunta UNESCO/OIT, sobre a
situação do Pessoal Docente. Numa era em que esta classe profissional
contribui, de forma evidente para o engrandecimento da Sociedade
Portuguesa, mesmo em situações adversas, ser Professor é um dom, a que
nem todos podem aceder. A gratificação é dada a médio prazo com a
evolução das crianças para mulheres e homens do amanhã. Saudamos nesta
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data todos os Professores, reconhecendo o papel social, educativo e
integracionista que desenvolvem em prol de uma sociedade mais justa, mais
evoluída e humanamente mais tolerante. Fazemos votos que o papel
desempenhado pelos professores, continue a ser o de liderar numa mudança
no papel da Escola, aberta a todos, independente do querer e imposição
política.” ---------------------------------------------------------------------------------
O Vereador Joaquim Batalha, no uso da palavra, leu una declaração
intitulada “A Revolução Republicana de 1910 – é um marco histórico da
luta Libertadora do Povo Português. A Revolução de 1910 completou 100
anos, marco importante de libertação do povo português. A revolução
Republicana de 1910 pôs fim a um regime monárquico anacrónico e
parasitário e realizou importantes progressos no que concerne às liberdades
e direitos fundamentais, da educação e da cultura, da laicização do Estado, e
foi ainda no seguimento desta revolução que se avançou para uma
Constituição das mais avançadas para a época, a Constituição de 1911. Foi
com os ideais da Revolução Republicana de 1910 que convergiram
objectivamente para o derrube da Monarquia a burguesia liberal, a pequena
burguesia, a classe operária, e as camadas intermédias da população
urbana. Portugal era um país atrasado economicamente, era essencialmente
agrário, com uma indústria sem relevância, com uma taxa elevadíssima de
analfabetismo e com um baixo nível de vida. Portugal era um país
dependente e sujeito ao domínio estrangeiro, sobretudo da Inglaterra.
Milhares de Portugueses procuravam a emigração, sobretudo para o Brasil,
para buscar melhores condições de vida que não existiam em Portugal,
degradantes condições de vida do povo – salários baixos, longas jornadas de
trabalho, ausência de políticas sociais, faziam realçar a importância e
exigência do derrube da Monarquia. A Monarquia respondeu com a
repressão ao desenvolvimento da luta dos trabalhadores que vinha em
crescendo com o aumento das unidas fabris e da oposição republicana que,
por sua vez opta pela conquista do poder pela força das armas. Com o apoio
popular a República é proclamada a 4 de Outubro em vários municípios da
região de Lisboa e Margem Sul e Margem Sul e a e a 5 de Outubro na
Capital, Portugal tornava-se a 3ª República da Europa para honra do Povo
Português. Os primeiros tempos da República suscitaram grandes esperanças
numa vida melhor, e que ficaram marcados por um ascenso do movimento
operário e de luta reivindicativa dos trabalhadores da cidade e dos campos.
Mas os sucessivos governos esqueceram as promessas feitas, e as
reclamações legítimas dos trabalhadores foram reprimidas violentamente
incluindo o movimento sindical, foram presos dirigentes, encerrados
sindicatos e jornais operários e foram deportados milhares de activistas. A
República alienou o apoio popular indispensável para consolidar o regime
democrático e enfrentar a reacção monárquica e fascista e que acabou por
impor uma ditadura militar 16 anos apenas após o triunfo da revolução. A
Revolução Republicana de 1910, quanto à sua natureza de classe, foi uma re-
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volução democrático-burguesa que cumpriu tarefas que as revoluções
liberais de 1820-1834 não haviam completado. Com ela as sobrevivências
feudais foram fortemente golpeadas, a nobreza e o clero perderam a sua
posição dominante, que passou para a burguesia liberal, removeram-se
importantes obstáculos ao desenvolvimento capitalista, combateu-se a
ignorância e o obscurantismo, implementaram-se reformas positivas em
relação à família, aos direitos das mulheres (embora recusando-lhe o direito
de voto), e outras. Mas ao contrário da Revolução de Abril, que liquidou os
monopólios e os latifúndios e pôs fim às guerras coloniais, a Revolução
Republicana foi essencialmente uma revolução política, que deixou
praticamente intactas as estruturas económicas e sociais, prosseguiu uma
política colonialista e de submissão ao imperialismo. A entrada de Portugal
na I Guerra Mundial, que suscitou a oposição dos trabalhadores e as grandes
manifestações «da fome», insere-se neste quadro de políticas de classe
estranhas aos interesses do povo e do país. O centenário da Revolução
Republicana de 1910 ocorre numa situação particularmente grave no plano
nacional e internacional, em que os trabalhadores e o povo português
enfrentam a mais violenta ofensiva contra os seus direitos e condições de vida
desde o 25 de Abril, o que é inseparável da profunda crise, estrutural e
sistémica, com que se debate o sistema capitalista que arrasta consigo o
perigo de uma terrível regressão civilizacional. Ao evocar esta importante
efeméride, devemos fazê-lo, não voltados para o passado mas para o presente
e para o futuro de Portugal e do mundo, procurando tirar experiências e
ensinamentos que dêem mais força e confiança aos portugueses pela ruptura
com as políticas de direita que têm arruinado o país, por uma política
patriótica e de esquerda, em defesa do regime democrático consagrado na
Constituição, pelo progresso social, a independência nacional, o
socialismo.”------------------------------------------------------------------------------
A Senhora Presidente da Câmara, leu uma Declaração Política, cujo teor a
seguir se transcreve: “Senhoras e senhoras vereadores, ontem dia 5 de
Outubro de 2010 comemorámos em Montijo, no edifício da Câmara
Municipal, o centenário da República, hasteando a bandeira e cantando o
hino nacional. Este gesto simbólico constitui uma homenagem não só à
República, mas a todos aqueles que deram a vida pela conquista dos ideais
republicanos. Esta foi também uma homenagem que procurou homenagear os
filhos desta terra que no dia 5 de Novembro de 1910, ou seja um mês depois
da implantação da República, se manifestaram em Aldeia Galega em diversas
manifestações de júbilo pela passagem da data. Para além do hastear da
bandeira, e ainda no âmbito do Plano das comemorações do centenário da
República no concelho de Montijo, já se realizaram diversas iniciativas,
exposições e conferências. A Exposição Olhar a Primeira República; a
Exposição Aldeia Galega “Terra Maciçamente Republicana”, ilustrativa da
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participação da população do concelho na revolução do 5 de Outubro de
1910; a mostra documental “A Primeira República página a página”; as
exposições itinerantes “Paulino Gomes, Um Montijense Republicano e
Democrata” e “Aldeia Galega nas vésperas da República - As eleições
municipais de 1908” ; as conferências “As Mulheres e a República” e “ Da
Primeira República ao 25 de Abril”, realizada na Escola Secundária Poeta
Joaquim Serra, “O 5 de Outubro na Caricatura Europeia”, “Literatura e
jornalismo na vitória da República”, “O significado histórico da
implantação da república em Portugal”; os espectáculos “A República
Dança”, “Da Coroa ao Cravo, pelo Grupo Coral Do Montijo, “Debaixo da
Mesa”(espectáculo de Teatro para bebés) ; o Concerto comemorativo da
implantação da república com Jorge Fernando no CTJA; Animação de rua; a
Reconstituição histórica da proclamação da República em Aldeia Galega,
apoiada pela câmara municipal e organizada pelas escolas secundárias e
profissional do concelho, foram algumas das iniciativas que marcaram as
comemorações do centenário da República no concelho de Montijo. Como
sabemos, a República Portuguesa foi proclamada em Lisboa a 5 de Outubro
de 1910, sendo nesse mesmo dia organizado um governo provisório, que
tomou o controlo da administração do país, chefiado por Teófilo Braga, um
dos teorizadores do movimento republicano nacional. A implantação da
República é o resultado de um longo processo de mutação política, social e
cultural, onde se destacam os defensores da ideologia republicana, que
conduziram à formação do Partido Republicano Português (PRP), no final do
século XIX. Os ideais republicanos em Aldeia Galega remontam a 1881 com
o aparecimento de uma banda de música em diversos arraiais, que se
distinguia pelo facto de usar nos bonés uma fita vermelha com as iniciais
“B.R”, que significava Banda Republicana e que tocava sistematicamente “A
Marselhesa”. Neste mesmo ano é fundado o Centro Republicano, onde se
destacam, entre outros, António Ventura, António Rodrigues, Miguel José
Silvestre, Francisco Soeiro e José Sousa Rama. Em Montijo, os jornais da
época, dão conta da existência da Comissão Municipal Republicana já em
1901, mas só no dia 17 de Setembro de 1906 ela viria a ser eleita. Na
verdade, a influência dos ideais republicanos no nosso concelho tinham uma
tal expressão que em 1907 um elemento alegadamente pertencente a esta
Comissão é nomeado pelo Governo para uma Comissão Administrativa, com
o propósito de evitar que os elementos republicanos tomassem o poder local
no ano de 1908. Esta tentativa anti-republicana não foi suficiente para travar
as emoções e os ideais republicanos que fervilhavam na consciência e na
militância de todos os que, em Aldeia Galega, trabalhavam para a
implantação da República. A resposta ao Governo viria no dia 1 de
Novembro de 1908, quando os defensores da República fazem eleger a
primeira vereação eleita pelo Partido Republicano, que é presidida por
Manuel Ferreira Giraldes. Em Montijo, outrora Aldeia Galega, e à
semelhança de outras localidades da Margem Sul do Tejo, o hastear da ban-
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deira Republicana aconteceu no dia 4 de Outubro de 1910. O persistente e
longo trabalho desenvolvido atempadamente pelos republicanos locais
permitiu que ao amanhecer de quarta-feira, do dia 5 de Outubro de 1910, a
bandeira republicana já estivesse hasteada por toda a localidade, desde os
edifícios públicos às casas particulares. Os próprios thalassas (nome dado
aos adeptos da Monarquia) correram também a colocar nas janelas a
bandeira da República e o povo, que transbordava de alegria, deitava
foguetes e dava vivas à República. A fervorosa e entusiasmada militância dos
republicanos locais dava razão e autoridade aos que consideravam Aldeia
Galega como um dos mais fortes bastiões do partido Republicano Português
ou àqueles como António José de Almeida, político republicano, Presidente
da República Portuguesa, que chegou a mencionar Aldeia Galega como a
“terra mais maciçamente republicana” e a imprensa da época referiu-a como
sendo “a primeira a içar a bandeira republicana. Os ideais republicanos
continuariam a alimentar a consciência política e social dos cidadãos de
Montijo que na sessão de 21 de Maio de 1974, presidida por Joaquim
Carreira Tapadinhas, nomeado por portaria da Junta de Salvação Nacional,
iniciava um novo ciclo político autárquico, que culminaria com as primeiras
eleições democráticas para o poder local em 1976. Daí em diante, a história
é razoavelmente conhecida pelos nossos concidadãos. O progresso e a
modernidade vivida neste concelho é reconhecida e sufragada com a
reeleição, em sucessivos actos eleitorais, não dos republicanos mas dos
socialistas republicanos para a presidência da Câmara Municipal de
Montijo. A História da República no país e em Montijo indica-nos que são as
pessoas, os indivíduos que constroem as instituições, e não as instituições
que constroem os indivíduos, daí a necessidade de os Estados e os Governos
servirem com verdade e transparência os indivíduos para que as instituições
não possam cair, a qualquer momento, como um baralho de cartas, sem que
os cidadãos levantem uma mão em sua defesa. Na actualidade, as instituições
democráticas devem estar ao serviço das pessoas e do desenvolvimento das
nações e dos países. Defender hoje os ideais republicanos é lutar contra a
corrupção, pela transparência e pela cidadania activa. No centenário da
comemoração do centenário da República devemos manter a nossa confiança
e a esperança no cumprimento integral das ideias e do ideal republicano, de
mais igualdade, de mais solidariedade, de mais justiça, de mais fraternidade,
de um maior esforço no combate pelo progresso e pela modernidade.” --------

Foi presente para aprovação a Acta número 18/2010, tendo sido aprovada
com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista, um da Coligação
Democrática Unitária e um do Partido Social Democrata e uma abstenção do
Vereador José Pedro Neto por não ter estado presente na última reunião. ----
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A Senhora Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos proferi-
dos ao abrigo das competências que lhe foram delegadas relativamente ao
pelouro de que é titular no período compreendido entre 20 de Setembro de
2010 e 01 de Outubro de 2010: - Licenças Administrativas: 2; - Alterações:
2; - Propriedade Horizontal: 1; - Autorizações de Utilização: 7; -
Loteamentos: 1. --------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº.
5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos documen-
tos respeitantes a esta reunião.--------------------------------------------------------

Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes
ao período de

ORDEM DO DIA

I – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1 – PROPOSTA N.º 333/10 – 12ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO, 7ª AO PLANO DE
ACTIVIDADES MUNICIPAL E 9ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
(2010-2013) - Considerando que: Nos termos do disposto no nº 8.3.1.2. do DL
54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº
315/2000, de 2 de Dezembro, “Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das
regras previsionais para acorrer a despesas não previstas ou
insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de revisões e de
alterações”, tantas quantas as que se reputem necessárias. Dispõe o n.º
8.3.2.3. que “A realização antecipada de acções previstas para anos
posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto
constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser
precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas
modificações no orçamento, se for o caso.” Considerando a necessidade de
efectuar a 12ª alteração ao Orçamento 7ª ao Plano de Actividades Municipal
e 9ª Plano Plurianual de Investimentos constante do documento anexo, que
aqui se dá por reproduzido. PROPONHO: Que este Executivo Municipal
delibere favoravelmente a 12ª alteração ao Orçamento, 7ª ao Plano de
Actividades Municipal e 9ª. ao Plano Plurianual de Investimentos ao abrigo
dos nºs 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3. do DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na
redacção dada pelo Decreto-Lei 315/2000, de 2 de Dezembro. (Proposta
subscrita pela Senhora Presidente) ---------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista e três
abstenções, duas do Partido Social Democrata e uma da Coligação
Democrática Unitária. -----------------------------------------------------------------
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II - DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO
1 – PROPOSTA N.º 334/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À AMUT – ASSOCIAÇÃO
MUSICAL UNIÃO E TRABALHO - A AMUT – Associação Musical União e
Trabalho, vai participar num encontro de Bandas Filarmónicas no próximo
dia 09 de Outubro na Cruz Quebrada. Para fazer face às despesas deste
evento, nomeadamente o transporte a AMUT - Associação Musical União e
Trabalho solicitou um apoio financeiro, deste modo; Propõe-se: 1 – A
atribuição de um subsidio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) à
AMUT – Associação Musical União e Trabalho, ao abrigo do disposto no
art. o 64, n.º 4, alínea b, da Lei das Autarquias Locais, na redacção que lhe
foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 2 – Que o presente apoio
conste da relação a publicar editalmente e em jornal regional, em
cumprimento do estatuído no art.º 2, n.º 1, 2 e 3 da Lei n.º 26/94 de 19 de
Agosto. Código Orçamental: 01.06/04.07.01.99 (Proposta subscrita pela
Senhora Vereadora Clara Silva) ------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
III– DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA
1 – PROPOSTA N.º 335/10 – PROTOCOLO A CELEBRAR PARA O PROLONGA-
MENTO DA AVENIDA RAINHA SANTA ISABEL – COVA DA LOBA -
Considerando: 1. O interesse para o Município de Montijo que reveste a obra
de prolongamento da Avenida Rainha Santa Isabel, não só porque é uma via
estruturante para a rede viária da cidade, mas também para melhorar as
condições de acessibilidade das urbanizações envolventes; 2. Que se
verificou a disponibilidade de todos os interessados proprietários de parcelas
de terreno que confrontam para a pretendida via, para celebrar um protocolo
para o efeito, mediante o qual autorizam a sua construção e cedem
gratuitamente a área prevista ocupar pela mesma, desde que sejam
contabilizados os índices urbanísticos em futura operação de loteamento que
venha a incidir sobre os seus prédios. PROPONHO: 1. A aprovação da minuta
do protocolo, que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante
para todos os efeitos legais, a celebrar entre o Município de Montijo e os
seguintes outorgantes: - Sr.º João Antunes David Júnior; - Vila Pedra,
Construções Imóveis, S.A.; - Palmira Maria Marinheiro; Palmira Marinheiro
de Pinho Rodrigues; Firmina Marinheiro de Pinho Marques e Germana
Maria Marinheiro de Pinho Fernandes e Vitor Madeira, Construções, S.A. 2.
Conferir poderes à Sra. Presidente da Câmara para, em representação do
Município de Montijo, outorgar o referido Protocolo. (Proposta subscrita
pela Senhora Presidente) --------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por Unanimidade. -------------------------------------------------
2 – PROPOSTA N.º 336/10 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA - Considerando que: 1) A
recente publicação e entrada em vigor do Decreto nº. 19/2008, de 01 de
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Julho, que veio estabelecer as medidas preventivas nas áreas destinadas à
implantação do novo aeroporto de Lisboa (NAL), veio também criar, a favor
dos Municípios abrangidos, um direito de preferência nas transmissões a
título oneroso entre particulares de terrenos ou edifícios situados nas áreas
sujeitas às medidas constantes daquele mesmo Decreto, relativamente a
transmissões na área da zona 10 exterior às zonas 1 a 9, tudo conforme o
disposto nos nºs. 1 e 3 do artigo 10º do citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo
presente a salvaguarda do interesse público em geral e do interesse munici-
pal em particular, foram apreciados os pedidos dos particulares, tendo
presente que só em casos muito pontuais será de ponderar o efectivo exercí-
cio de tal direito de preferência pelo Município. 3) Face à necessidade de
acautelar o cumprimento pelos particulares desta nova exigência legal em
todas as transmissões onerosas de imóveis situados na área supra identifica-
da e face ainda à necessidade de assegurar que tal direito não constitua uma
forma de paralisar a actividade económica do Concelho neste domínio de
actividade, entendeu-se privilegiar o objectivo de responder, de forma célere
e em tempo útil a todos os pedidos formulados, emitindo declaração de
renúncia que permitisse aos particulares concretizar, de forma também
célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no entanto, agora necessário submeter
a ratificação da Câmara Municipal, as declarações de renúncia ao direito de
preferência subscritas pela Senhora Presidente, no período compreendido
entre 17 de Setembro de 2010 e 01 de Outubro de 2010, tudo de acordo com
o disposto no n.º 3 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 19/2008, conforme
listagem que se anexa à presente proposta dela fazendo parte integrante.
Proponho: Que a Câmara Municipal ratifique todas as declarações de
renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente da
Câmara, no período compreendido entre 17 de Setembro de 2010 e 01 de
Outubro de 2010, conforme lista que se anexa à presente proposta dela
fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente).-------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
IV– DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
1– PROPOSTA N.º 337/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO
PROVISÓRIA “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 1, 2, 3/JI DO BAIRRO DO
AREIAS – ESTEVAL” – PROCESSO Nº F-14/2009 – Considerando que: A vistoria
efectuada no dia 21 de Setembro de 2010 considerou estarem os trabalhos em
condições de serem recebidos parcialmente. PROPONHO: A ratificação do
Auto de Recepção Provisória da obra “Construção da Escola Básica 1, 2,
3/JI do Bairro do Areias – Esteval”. (Proposta subscrita pelo Senhor
Vereador Nuno Canta) -----------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
Finda a Ordem de Trabalhos foi a sessão suspensa pelas dezoito horas e
quarenta e cinco minutos. --------------------------------------------------------------
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Pelas dezanove horas foi retomada a sessão para dar início à intervenção do
público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------

Não tendo havido munícipes para intervir, e não havendo mais nada a tratar
foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião eram dezanove horas e
cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada.---------

E eu, Assistente Técnica da
Divisão de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.------

A Presidente da Câmara

Maria Amélia Antunes
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