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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CARREGADO E CADAFAIS
REALIZADA A 28 DE DEZEMBRO DE 2016

ATA Nº17
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas 21h08, realizou-se na Sede da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, a sessão Pública da Assembleia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais, como previsto no artigo 11º, nº 1,
da Lei Nº 75/2013, de 12 de Setembro e ainda, nos termos do previsto no artigo 19º, nº 1, do seu
Regimento, sob a presidência do senhor José António de Barros Martins coadjuvado pelo senhor
António Roque Delgado e pela senhora Maria Margarida Ramalho Vidigal Pereira, respectivamente primeiro secretário e segunda secretária da mesa, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2016;
Ponto 2: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade
e da situação financeira da União de Freguesias;

Ponto3: Análise e votação do Orçamento para o ano de 2017;
Ponto 4: Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2017 e Mapa de
Pessoal;

4.1 – Análise e votação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o ano de 2017;
4.2 – Análise e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2017;
Ponto 5: Procedimentos de substituição de membro do Executivo e da Assembleia respetivamente;
Ponto 6: Período para intervenção e esclarecimento ao público;
Ponto 7: Apreciação e votação da ata resumo (minuta).
Estavam presentes, para além dos mencionados, os seguintes membros da Assembleia de
Freguesia:
Pelo Partido Social Democrata, PSD: o Sr. Sérgio Miguel Henriques Quintino.
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Pelo Partido Socialista, PS: os Srs. José Manuel Cortes Monraia e Artur Augusto Ferreira (em
substituição da Sr.ª Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus).

Pelo Partido Comunista Português, PCP: os Srs. João Luís Vieira Vicente, Ana Teresa Rafael
Cunha (em substituição do Sr. Paulo Jorge Lourenço da Silva Gaio) e José Alexandre Teixeira de
Oliveira (em substituição da Srª. Maria Odete Sousa David que pediu a renovação da suspensão de
mandato).

Pelo Partido Bloco de Esquerda, BE: Sílvia Patrícia Garcez Batista.
Pelo executivo da Junta da União das Freguesias estavam presentes os seguintes elementos:
Sr. Presidente de Junta José Manuel Sousa de Oliveira Mendes e os Vogais Mário Barroso Gonçalves Martins, Maria da Graça Caldeira Pereira da Silva e Ana Cidália Cunha Levezinho Rodrigues.
Nesta sessão estiveram ausentes: o Sr. Hélder Antunes Baptista (justificou), Virgílio Luís Ramalho Dias (em substituição do Sr. Hélder Antunes Baptista), Cátia Sofia Santos Pereira (justificou),
Sofia Domingos Sousa Mendes (em substituição da Sr.ª Cátia Sofia Santos Pereira), Maria Ferreira
Severino Alves da Costa, Dália Maria Gonçalves Flores de Jesus (justificou) e Paulo Jorge Lou-

renço da Silva Gaio (justificou).

Período de Antes da Ordem do Dia
A senhora Natália Pernadskaya tomou a palavra para solicitar o apoio do órgão deliberativo e
executivo da União das Freguesias para ultrapassar o problema do ruido existente na Rua Dinis
Dias efectuado pelos clientes dos 3 bares aí existentes e para o problema dos dejectos animais
nos passeios. Pediu ainda ao executivo a reparação do parque infantil na zona da Barrada deixando o reparo de que é o único sitio onde as crianças podem brincar naquela zona.
O membro João Vicente tomou a palavra para colocar a Assembleia ocorrente de alguns assuntos debatidos em reunião da Câmara Municipal. Informou que ocorreu mais uma edição do
Orçamento Participativo onde pela primeira vez a União das Freguesias do Carregado e Cadafais não foi contemplada com nenhum projeto.
Relativamente aos acordos de execução o Partido Comunista Português gostaria de esclarecer
que o Partido não está contra os acordos. No entanto, relativamente há verba interadministrativa
informou que o Partido defende que primeiro a Câmara deve regularizar o valor em dívida com a
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autarquia e só depois deve apoiar a mesma com outras verbas e sita “A Câmara neste momento
está a dar um brinde à Freguesia quando deve dinheiro à mesma, o que não faz sentido.“
Relativamente ao apoio propriamente dito de 10000€, o Partido não está contra e não diz que o
apoio não deve ser aceite pelo executivo. Defende no entanto que, o valor deveria ter como referencia o peso populacional das Freguesias. Deste modo, o valor a receber pela autarquia, no ver
do Partido, deveria ser mais equilibrado, ou seja, superior ao definido e não o mesmo para todas
as Freguesias.
Mudando para matérias do pelouro do executivo, questionou o mesmo se em algum momento
foi solicitado o parecer da Junta de Freguesia relativamente há rotunda que se encontra em
construção na Estrada Nacional 1 e que irá servir o supermercado Pingo Doce. No seu entender,
não compreende como o executivo não conseguiu que fosse construída a desejada rotunda no
cruzamento da Estrada de Nacional 1 com a Estrada Nacional 3 e é permitido construir uma rotunda desnivelada em condições mais restritas na mesma estrada. Questionou ainda o executivo
se não se deveria exigir a construção da rotunda no cruzamento da EN1 com a EN3 tendo como
referência a rotunda em construção.
O executivo referiu estar em parte de acordo com o que foi dito pela bancada do PCP e menciona que a Câmara tem de honrar os seus compromissos e pagar o que deve. No entanto, a dívida não foi esquecida e o executivo contesta veemente em Assembleia Municipal e em Reunião
Municipal o pagamento dos montantes em dívida entre outros interesses da União das Freguesias. Neste sentido, propôs à Assembleia de Freguesia a elaboração de um documento onde a
mesma conteste a dívida e mostre a sua indignação com o comportamento da Câmara ao não
liquidar as dívidas atrasadas.
O Sr. Artur Ferreira tomou a palavra no sentido de ser esclarecido relativamente ao segundo
pedido efetuado pelo executivo para a colocação de semáforos na Estrada Nacional 3, na zona
do Casal Pinheiro. O presidente de mesa informou que a resposta já foi rececionada e teve um
parecer negativo.
O membro João Vicente retomou a palavra para informar que relativamente à situação relatada
pelos moradores dos Casais da Marmeleira, na sessão anterior de Assembleia, a Câmara procedeu à realização de um inquérito que envolveu as fracções que compõem a rua e a praceta
em questão. Embora tenha ganho os apoiantes a favor da alteração da atual toponímia, a Câmara decidiu manter a atual toponímia alegando que metade da população não respondeu ao inquérito.
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O presidente do executivo tomou a palavra para informar a Sr.ª Natália Pernadskaya que perto
da sua rua existe um dispensador de sacos para caninos, de serventia da população, que é reforçado todas as semanas. No entanto, não excluiu a hipótese de colocar mais dispensadores
pela Freguesia mas salientou que grande parte do problema prende-se com o civismo do cidadão.
Relativamente aos espaços infantis, informou a presente que aqui na Assembleia fala-se da
necessidade de um verdadeiro parque urbano, aqui no Carregado, para a população poder fazer
as suas atividades e passear com as suas crianças. No entanto, as suas preocupações serão
endereçadas a quem de direito.
Relativamente à rotunda de serventia do Pingo Doce, e respondendo ao Membro João Vicente,
oficialmente a Junta de Freguesia não tem conhecimento de nada.

Ordem do Dia

Ponto 1 – Apreciação e votação da ata referente à sessão ordinária realizada a 28 de setembro de 2016.
Nada havendo a referir, a ata foi colocada a votação e foi aprovada por maioria dos membros
com 6 votos a favor (2 votos do PSD, 3 votos do PS e 1 voto do PCP) e com 3 votos de abstenção (1 voto do PS, 1 voto do PCP e 1 voto do BE) dos membros Artur Augusto Ferreira, Ana
Teresa Rafael Cunha e Sílvia Patrícia Garcez Batista pelo motivo de se encontrarem ausentes
na última Assembleia.
Deu-se a entrada do membro José Alexandre Teixeira de Oliveira.

Ponto 2 – Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca
da atividade e da situação financeira da União de Freguesias.
O Presidente do Executivo realçou os pontos mais pertinentes do Relatório de Atividades tendo
informado os membros de que:
A Junta de Freguesia rececionou um ofício da CMA a informar que na sequência de um grupo
de munícipes terem mostrado descontentamento relativo à atribuição dos topónimos Rua Diamantino Almeida Vicente e Praceta Diamantino Almeida Vicente, nos Casais da Marmeleira, a
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Câmara realizou um inquérito às 75 frações que compõem a urbanização para auscultação da
população residente onde obteve o seguinte resultado: 25 votos contra se manter a atual toponímia,12 votos a favor de se manter a atual toponímia, 1 voto em branco e 37 frações não responderam. Assim, face aos resultados, a vereadora Dora Pereira comunicou através do Despacho de 26 de Outubro de 2016, que se mantém a toponímia anteriormente aprovada.
Pelo primeiro ano, realizou-se a iniciativa “Alenquer Mais Natal é no Comércio Tradicional” onde a Junta de Freguesia participou com a cedência do palco pequeno e do equipamento de som.
Para este evento a Câmara comprometeu-se com a Junta de Freguesia de efetuar um donativo
de 1000€ para ajudar na iluminação de Natal. No entanto, e até ao momento, esta verba ainda
não foi transferida. O executivo teve ainda a salientar que o som ambiente instalado pela Junta
de Freguesia para realizar um pequeno evento, carece da licença dos direitos de autor e da licença da entidade Passmusica que neste momento o seu valor é superior ao valor cobrado pelos direitos de autor.
No domínio do trânsito e da segurança, o Sr. Presidente do executivo complementou e informou os presentes que recentemente estiveram reunidos com o Sr. Carlos Malva Ferreira representante das Infraestruturas de Portugal que, após visita ao local, acordou apresentar um projeto
para o local com vista a solucionar o problema do tráfego no cruzamento do Casal Pinheiro. No
entanto, a título pessoal e no parecer do mesmo, informou que perante a legislação existente
será muito difícil a colocação de semáforos numa estrada nacional.
O executivo foi informado, por parte de quem faz a ponte entre a Câmara e o executivo, que vai
realizar-se uma requalificação da estrada na zona do Carregado até a Azambuja.
A Junta de Freguesia cedeu o átrio da sua Sede para a entidade Alenculta expor os seus quadros sobre o tema “As grandes cheias de 1967”, em Alenquer.
No domínio das obras, a Junta de Freguesia procedeu a reparações nos bancos de jardim, a
limpezas de sarjetas e bermas e colocou os enfeites de Natal.
O Intermarché doou 16 kits escolares à Loja Social para ajudar as crianças de famílias carenciadas e 5 conjuntos de material escolar para premiar os alunos com o melhor aproveitamento
escolar do ano anterior.
Através da Loja Social procedeu à distribuição dos cabazes de Natal às famílias mais desfavorecidas.
O Sr. José Monraia tomou a palavra a título de informação e lembrou que com a colaboração
da Junta de Freguesia a Associação Desportiva do Carregado comemorou o seu 66º Aniversário
e realizou pelo primeiro ano, uma Gala Desportiva onde foram homenageados os atletas que se
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distinguiram na época 2015/2016. O presidente de executivo congratulou o Sr. Monraia pela
Gala que no seu ver estava muito bonita.

Ponto 3 – Análise e votação do Orçamento para o ano de 2017.
Iniciou-se este ponto com a apresentação do documento pelo Presidente do Executivo que,
com o comum acordo de todos os membros, foi apresentado em conjunto com o As grandes
Opções do Plano e com o Mapa de Pessoal.
Neste sentido, a Assembleia foi informada de que o Orçamento para 2017 é um Orçamento
semelhante ao do ano passado mas possuí uma verba inferior. A alteração deve-se à cessação
da verba relativa ao Protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Relativamente às receitas, o executivo informou que a situação da Quinta da Amoreira foi ultrapassada. Os arrendatários regularizaram a sua situação financeira.
A União das Freguesias continua com uma receita de capital na ordem dos 41590,79€.
Complementando a resposta à bancada do PCP, o executivo indicou que está a favor do contrato interadministrativo por ser mais uma verba que entra nos cofres da Junta de Freguesia embora seja condicionada à realização de obras ou aquisição de equipamentos que permitam dotar
a Freguesia de mais-valias. No entanto, esta verba ainda não foi arrecadada este ano. O valor
recebido de 10000,00€ é referente ao ano passado. O executivo dá razão ao partido PCP quando ele refere que a verba deveria ser pela proporção e o mesmo foi comentado mas a título informal.

Ponto 4 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2017
e Mapa de Pessoal.
Relativamente ao Pano Plurianual de investimentos (PPI) o executivo informou que existe da
parte do executivo interesse pela realização da obra Pedonal EBI-Estrada do Carril. O executivo
pensou em reunir-se com a CMA para pedir uma cooperação na obra, no sentido de em conjunto, a Junta com verba de 40000.00€ e a Câmara com uma verba adicional e o apoio técnico,
conseguir-se fazer uma obra digna daquele espaço.
O Mapa de Pessoal foi apresentado mas não obteve alterações. A Junta de Freguesia permanece com um total de 8 funcionários. No entanto, o executivo alertou para o facto de alguns funcionários que se encontram identificados no exterior como trabalhadores da Junta de Freguesia
estarem a desempenhar trabalhos pontuais para a Junta de Freguesia mas encontram-se colocados ao abrigo de Protocolos com o IEFP e com a Reinserção Social por tempo determinado.
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O Sr. Artur Ferreira aproveitou o momento para questionar o executivo relativamente aos descontos efectuados pelos funcionários pretendendo saber se os funcionários descontavam para a
ADSE ou para a Segurança Social. O executivo informou que os funcionários que trabalhavam
na Junta de Freguesia de Cadafais descontavam para a ADSE e continuam a fazê-lo e os restantes descontam para a Segurança Social. O Sr. Artur deixou a proposta ao executivo de colocar os funcionários em igualdade de circunstâncias.
Terminada a apreciação, o Presidente de mesa colocou a proposta para votar-se o ponto 3 e 4
em conjunto. A proposta foi aceite pelos membros e deste modo foi colocado a votação o Orçamento para o ano de 2017 e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2017, onde se incluiu o
Mapa de Pessoal, numa única votação. A Assembleia deliberou aprovar os documentos com a
seguinte votação: 2 votos a favor (2 votos do PSD) e com 8 votos de abstenção (4 votos do PS,
3 votos do PCP e 1 voto do BE).

Ponto 5 – Procedimentos de substituição de membro do Executivo e da Assembleia respetivamente.
Iniciou-se este ponto com a apreciação da renúncia de mandato do Sr. Carlos José Botelho
Anjos de Assis, secretário do executivo da Junta de Freguesia, nos termos do art.º 76 da Lei
n.º169/99, de 18 de Setembro e art.º 9º do Regimento da Assembleia de Freguesia onde se participou que o motivo da sua renúncia se deveu a problemas de saúde.
De seguida, procedeu-se à sua substituição nos termos da alínea b) do ponto nº1 do art.º 29º
da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro. Nestes termos, o Presidente do executivo propôs o nome
de António Roque Delgado para preencher a vaga de vogal. Aceite a proposta pelos membros
de Assembleia que não tiveram nada a declarar, procedeu-se à votação que obteve o resultado
de 10 votos a favor.
Confirmada a sua tomada de posse a mesma irá produzir efeito a partir de 01 de Janeiro de
2017.

TOMADA DE POSSE DE MEMBRO PARA O EXECUTIVO
Nos termos do n.º 2, do art.º 8º da Lei n.º 169/99, de 18 setembro, o Presidente da mesa identificou e verificou a legitimidade do eleito pelo Partido Social Democrata para vogal da Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais que disse chamar-se António Ro-
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que Delgado, com o estado civil de casado, tendo de seguida sido chamado a assinar a presente
ata.

_________________________________________
António Roque Delgado

Confirmo a presente tomada de posse
O presidente da mesa,

________________________________________
José António de Barros Martins

Seguiu-se o momento de agradecimento público pelo trabalho desempenhado pelo membro
António Roque Delgado enquanto membro da Assembleia e Secretário da mesma e ao membro
Carlos José Botelho Anjos de Assis pelo trabalho desempenhado como Secretário do executivo
da Junta de Freguesia, efectuado com algumas palavras de apreço proferidas pelo Presidente
de mesa e pelo Presidente do executivo.
Terminados os agradecimentos, o Presidente de mesa colocou a proposta de um voto de louvor ao membro Carlos José Botelho Anjos de Assis que foi votado e aprovado por unanimidade
dos membros.
Na ausência do Sr. Virgílio Luís Ramalho Dias não se efectuou o preenchimento da vaga do
membro da Assembleia de Freguesia segundo o ponto n.º 1 do art.11º da Lei n.º169/99, de 18
de Setembro e o art.11º do Regimento da Assembleia de Freguesia o qual terá lugar na próxima
sessão de Assembleia de Freguesia se o membro assim o aceitar e comparecer na mesma.
Por fim, procedeu-se à votação para eleger o membro efectivo que tomará o lugar de 1º Secretário da mesa da Assembleia.
1º momento de votação:
Resultados: José Manuel Cortes Monraia recebeu 3 votos
Cátia Sofia Santos Pereira recebeu 3 votos

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, ORDINÁRIA - ATA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

-8-

Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carregado e Cadafais
Avenida da Associação Desportiva do Carregado, 2580-600 Carregado, Telefone: 263 852 739 Fax:263 855 903 e-mail assembleia@carregado.pt

João Luís Vieira Vicente recebeu 2 votos
Sérgio Miguel Henriques Quintino recebeu 2 votos
Verificado um empate entre o Sr. José Manuel Cortes Monraia e a Sr.ª Cátia Sofia Santos Pereira efetuou-se uma segunda votação.
2º momento de votação:
Resultados: José Manuel Cortes Monraia recebeu 4 votos
Cátia Sofia Santos Pereira recebeu 4 votos
João Luís Vieira Vicente recebeu 1 votos
Sérgio Miguel Henriques Quintino recebeu 1 votos
Repetido o empate entre o Sr. José Manuel Cortes Monraia e a Sr.ª Cátia Sofia Santos Pereira
efetuou-se uma terceira votação.
3º momento de votação:
Resultados: José Manuel Cortes Monraia recebeu 5 votos
Cátia Sofia Santos Pereira recebeu 5 votos
Novo empate entre o Sr. José Manuel Cortes Monraia e a Sr.ª Cátia Sofia Santos Pereira.
4º momento de votação:
Resultados: José Manuel Cortes Monraia recebeu 2 votos
Cátia Sofia Santos Pereira recebeu 8 votos
Perante os resultados, foi eleita a Sr.ª Cátia Sofia Santos Pereira para ocupar o cargo de 1ª
Secretária de mesa da Assembleia a produzir efeito a partir de 01 de Janeiro de 2017.

Ponto 6 – Período para intervenção e esclarecimento ao público.
Neste período a Sr.ª Natália Pernadskaya tomou a palavra para pedir o restauro do pavimento
do Parque de estacionamento de pesados existente na urbanização da Barrada.
O executivo informou que é a Câmara que possui o Protocolo com a Quinta do Barrão. No entanto, várias situações foram reportadas à Junta de Freguesia que logo foram reencaminhadas
para a Câmara, entre elas o estado do pavimento deteriorado.
O Sr. Artur Ferreira tomou a palavra para expor as seguintes situações: pedir ao executivo para exigir à EDP a iluminação publica que a estrada do Carril tinha e que chegava perto da ponte
da auto-estrada. Pediu ainda para que fosse retirado o carro abandonado que se encontra no
parqueamento lateral da escola da EBI.
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O executivo informou que o carro será reportado à câmara para ser levantado. Relativamente
à iluminação pública é da competência da Câmara.
O Sr. Domingos Henriques tomou a palavra para informar que leu num jornal que a estrada do
Carregado iria ser requalificada até perto da Azambuja, onde o cruzamento da EN1 com a EN3
iria receber novamente semáforos. Lembrou que naquele cruzamento já foram instalados semáforos que foram retirados porque as filas de trânsito originadas pelos camiões tornavam o ar
irrespirável, assim como o fluxo de trânsito proveniente da zona da Arruda dos Vinhos era insuficiente. Realçou ainda que no primeiro trimestre de 2010 a Câmara elaborou um projecto para
uma rotunda que foi bem aceite mas que criou um impasse ao confrontarem-se com o desnível
perto da loja Dália Azul que levou ao encarecimento do projeto. Neste sentido, solicitou ao executivo que pedisse à Câmara que reativasse o projecto da instalação da rotunda no cruzamento
uma vez que, o executivo camarário já é outro e o projeto só não foi realizado pela falta de verba.
O executivo informou e confirmou que esteve presente nas Estradas de Portugal com o Vereador da Câmara o Sr. João Herminio quando foi apresentado o projeto de uma rotunda desnivelada com piso central pisável. Paralelamente a este projecto havia a ideia do desvio do trânsito de
pesados da Vila do Carregado. O executivo comprometeu-se a fazer o pedido na Câmara.
A Sr.ª Sílvia Batista tomou a palavra para denunciar que no cemitério de Carregado-Alenquer
não é permitido fazer a manutenção da campa dos nossos entes queridos. Existe um molde onde colocam uma espécie de massa de areia e uma fraca quantidade de cimento, uma estrutura
fraca, que todos os anos tem de ser arranjada. A manutenção o ano passado era 20€ e este ano
é 50€. Relatou que uma campa de um menino foi partida pelos funcionários pelo simples motivo
de os pais terem arranjado por eles a campa. Da parte da tarde, não conseguimos falar com a
direcção e quando falamos com os funcionários eles são indelicados e encontram-se já alcoolizados.
O Presidente do executivo informou que o cemitério novo é da competência da Câmara e seria
mais oportuno que o assunto fosse colocado na Câmara. No entanto, informou que tem conhecimento que existe um Regulamento que impede que exista diferenciação de campas. O Presidente sugere que faça uma exposição elucidativa do que se pretende para ser entregue na Câmara e na ausência de uma resposta aí poderá ser exposta na Assembleia Municipal.
O Presidente de mesa informou que relativamente aos conteúdos deliberados na Assembleia
anterior tem a informar que no dia 28 de setembro de 2016, foi endereçado ao Presidente da
bancada do PCP na Assembleia da República, a nossa deliberação respeitante ao Projecto de
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Lei n.º 231/XIII/1.ª que estabelece o Regime para a Reposição de Freguesias. Relativamente à
matéria da toponímia das ruas Diamantino Almeida Vicente e Praceta Diamantino Almeida Vicente, nos Casais da Marmeleira, foi endereçado um ofício à Assembleia Municipal no dia 29 de
setembro.
Ambos os documentos estão disponíveis para serem consultados pelos membros.

Ponto 7 – Apreciação e aprovação da minuta da ata.
O Sr. Presidente da Assembleia leu o texto da deliberação correspondente aos pontos da ordem do dia, números 1, 3, 4 e 5 elaborados em minuta, que submeteu de imediato à votação do
plenário, tendo sido aprovada por unanimidade com 10 votos a favor (2 votos do PSD, 4 votos
do PS, 3 votos do PCP e 1 voto do BE). A votação teve em vista o disposto no nº3 e nº4 do
art.º57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.

Deu-se por encerrada a sessão pelas 23:59 do dia 28 de dezembro de 2016, da qual se lavrou
a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada vai ser assinada nos termos da lei.

O PRESIDENTE DA MESA,
José António de Barros Martins

O 1º SECRETÁRIO DA MESA,
António Roque Delgado

O 2º SECRETÁRIO DA MESA,
Maria Margarida R. Vidigal Pereira

O FUNCIONÁRIO DESIGNADO PARA ELABORAÇÃO DA ATA,
Ana Cristina C. Barros Ferreira Martins
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