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       ATA N.º 03/2022 

   Sessão Ordinária de Setembro 
22 de setembro de 2022 

  

=== Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas, 

reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol em Sessão Ordinária de Setembro, nas instalações 

do Espaço Polivalente da Junta de Freguesia, sito na Rua Luís Vaz de Camões, s/n, na Brandoa, com a 

presenças de dezanove Membros: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia, Maria Edite Rocha Henriques, Segundo Secretário, Sandra Marina dos Santos 

Moura e dos seguintes Membros desta Assembleia de Freguesia: -------------------------------------------------------- 

PS - Partido Socialista: António Carlos de Carvalho Peixoto; Sara Marina Paulo dos Santos; Luís Filipe 

Martins Xavier; Graciete Cristina Margarido Lavado Pereira; Édio Luíz dos Santos Soares Martins; Sandra 

Isabel Braz Simplício Paixão; Carlos Manuel Luís d’ Ascenção Rolo; Inês Maria Belo Pedro e David António da 

Cruz Baetas, por substituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PPD/PSD - Partido Social Democrata: Mário da Conceição Fernandes; Carlos Alberto Alves Jorge e José 

Carlos Prado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CDS-PP - Centro Democrático Social: Ana Teresa Lopes Durão, por substituição. ------------------------------------- 

CDU - Coligação Democrática Unitária: Isabel Maria Gabriel Rosa Amor e Paula Alexandra Santos Ribeiro 

Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHEGA: Paula Virgínia Lima Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BE – Bloco de Esquerda: Maria Deolinda Marques Dias Martin, por substituição. ----------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pela senhora Presidente da Assembleia foi verificada a existência de Quórum. -------------------------------------- 

 

**************** 

 

------------------------------------------------------ SUBSTITUIÇÕES ------------------------------------------------------ 

A senhora Presidente da Assembleia informou que solicitaram a sua substituição nesta Sessão, pelo PS, o 

senhor Fábio André Belo Ramalho; pelo CDS-PP, a senhora Andreia Filipa de Almeida Martins, e pelo BE, o 

senhor Manuel Carlos Nunes Abalada, e ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, do Regimento da Assembleia, 

procedeu-se às substituições respetivamente pelo senhor David António da Cruz Baetas, pela senhora Ana 

Teresa Lopes Durão e pela senhora Maria Deolinda Marques Dias Martin, por indisponibilidade dos 

senhores João Manuel Marques Passadas, Maria Isabel Sousa Alcobia e Armando Jorge Ferreira da 

Conceição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os documentos referentes às presentes substituições encontram-se em anexo à presente ata, dela 

constituindo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

=== A Presidente da Assembleia, devido ao pedido de substituição do 1º secretário, chamou para a Mesa a 

senhora Sara Marina Paulo dos Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

**************** 

 

------------------------------------------------------ ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------ 

=== A Presidente da Assembleia, informou que foi solicitado pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia 

o agendamento de um novo assunto a incluir na Ordem do Dia da Sessão da Assembleia de Freguesia com a 

seguinte formulação: “3.4 Análise, discussão e votação do Protocolo de Assistência Veterinária com a Liga 

Portuguesa dos Direitos do Animal (LPDA), ao abrigo da alínea j), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 

12 de setembro, na sua atual redação.” ------------------------------------------------------------------------------------------

Foi ainda solicitada a inclusão da palavra “votação”, no ponto 3.2, passando o mesmo a constar como 

“Análise, discussão e votação …”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia Freguesia, a senhora 

Presidente da Assembleia colocou a proposta de introdução de um novo ponto na ordem de trabalhos bem 

como a inclusão solicitada no teor do ponto 3.2, a votação, tendo os mesmos sido aprovados por 

unanimidade, passando a ser a seguinte Ordem do Dia:      -----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       

1. Intervenção do Público ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Período Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Ata n.º 02/2022 - Sessão Ordinária de Junho – 29 de junho de 2022 – Discussão e votação; -------------- 

3.2 Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão das Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2022, ao 

abrigo da alínea a), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação; --------- 

3.3 Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da Atividade desta e da 

Situação Financeira, ao abrigo da alínea e), do n.º 2 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na 

sua atual redação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 Análise, discussão e votação do Protocolo de Assistência Veterinária com a Liga Portuguesa dos 

Direitos do Animal (LPDA), ao abrigo da alínea j), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

na sua atual redação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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**************** 

 

------------------------------------------------- Ponto 1 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------------- 

Neste ponto não houve intervenção do público presente. ------------------------------------------------------------------ 

 

**************** 

 

--------------------------------------- Ponto 2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DIA --------------------------------- 

=== A senhora Presidente da Assembleia informou que o expediente geral e correspondência recebida se 

encontravam disponíveis na mesa, para consulta. -----------------------------------------------------------------------------  

=== O senhor Édio Martins deslocou-se à mesa para consultar o expediente. ----------------------------------------- 

A senhora Presidente da Assembleia informou que foram rececionadas e admitidas para análise, discussão 

e votação, pelas Bancadas da CDU, do PS, do PSD e do BE, os seguintes documentos: Documento 1 – “Voto 

de saudação“ ao 43.º aniversário do Município da Amadora”; Documento 2 – Recomendação “Avançar por 

mais e melhores transportes; Documento 3 - Pedido de Esclarecimento “Obra de estabilização e 

remodelação do Centro de Saúde da Brandoa”, Documento 4 – Pedido de Esclarecimento “Posto de venda 

LT-Vimeca”, Documento 5 – Saudação “43.º Aniversário da Amadora (Município e Cidade); Documento 6 – 

Pedido de Esclarecimento e Documento 7 – Recomendação “Medidas de Apoio às Famílias para 2023”. ------ 

=== A senhora Presidente da Mesa perguntou à bancada da CDU se desejava ler primeiro o documento ou 

apenas efetuar a discussão e votação, ao que a bancada da CDU respondeu que pretendia ler os 

documentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Isabel Amor, da bancada da CDU, procedeu à leitura do documento 1 – “Voto de saudação 

“ao 43.º aniversário do Município da Amadora”. ------------------------------------------------------------------------------- 

Não existiram quaisquer pedidos de intervenção e a Saudação foi aprovado por maioria, com 18 votos a 

favor (11 PS, 3 PSD, 2 CDU e 1 CDS e 1 BE) e 1 abstenção (CHEGA). ------------------------------------------------------- 

==== A senhora Paula Pereira, da bancada da CDU, procedeu à leitura do Documento 2 – Recomendação 

“Avançar por mais e melhores transportes”. Neste ponto a senhora Maria Martin, da bancada do BE 

interveio dizendo que esta área seria da competência da Câmara Municipal da Amadora e recomendou ao 

Executivo da Junta de Freguesia o envio deste documento à mesma entidade. --------------------------------------- 

 === A senhora Ana Durão, da bancada do CDS, disse que a CDU monopolizava todo o tempo disponível nas 

assembleias com excesso de intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Isabel Amor, da bancada da CDU, respondeu dizendo que foi eleita para expor os problemas 

da freguesia e tentar que a Junta de Freguesia os resolvesse. Não existiram quaisquer pedidos de 
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intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A Recomendação foi aprovado por maioria, com 13 votos a favor (10 PS, 2 CDU e 1 BE), 4 votos contra 

(3 PSD e 1 CDS-PP) e 2 abstenções (1 do PS e 1 do CHEGA); ----------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Isabel Amor, da bancada da CDU, procedeu à leitura do Documento 3 - Pedido de 

Esclarecimento “Obra de estabilização e remodelação do Centro de Saúde da Brandoa”. -------------------------- 

O Presidente da Junta esclareceu a bancada da CDU dizendo que as obras de requalificação iriam avançar a 

qualquer momento dado que todas as formalidades documentais já teriam sido finalizadas. --------------------- 

=== A senhora Paula Pereira, da bancada da CDU, leu o Documento 4 – Pedido de Esclarecimento “Posto de 

venda LT-Vimeca”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O Presidente da Junta sobre este pedido de esclarecimento explicou que apesar de não ser da 

competência da Junta de Freguesia, iria envidar todos os esforços para colocar na Brandoa um posto de 

venda de passes para minimizar o encerramento do atual posto. --------------------------------------------------------- 

=== O senhor David Baetas da bancada do PS procedeu à leitura do Documento 5 – Saudação “43.º 

Aniversário da Amadora (Município e Cidade). --------------------------------------------------------------------------------- 

=== A Saudação foi aprovada por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Carlos Jorge, da bancada do PSD, procedeu à leitura do Documento 6 – Pedido de 

Esclarecimento sobre a transmissão das sessões da Assembleia de Freguesia da Encosta do Sol. ---------------- 

 === O Presidente da Junta esclareceu a bancada explicando que os custos da transmissão seriam alocados e 

votados no orçamento do ano de 2023 e de momento estaria a pesquisar todos os orçamentos e soluções 

mais adequadas e as mesmas seriam votadas por toda a assembleia na próxima reunião que seria a da 

votação do orçamento de 2023. Não tinha sido ainda possível iniciar as transmissões dado que a proposta 

do PSD apenas chegou à Assembleia no início deste ano e após a votação do orçamento de 2022. ------------- 

=== A Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia interveio informando os presentes que segundo o 

art.º 26º do Regimento da Assembleia de Freguesia o período antes da Ordem do dia tinha apenas a 

duração de 60 minutos e naquele momento já tinham passado exatamente 60 minutos. Como faltava ainda 

discutir o documento 7 – Recomendação “Medidas de Apoio às Famílias para 2023”. do Bloco de Esquerda, 

foi solicitado aos presentes e com base no ponto 4 do art.º 26º exceder este tempo para terminar a 

intervenção do Bloco de Esquerda. Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes e a senhora 

Maria Martin, da bancada do BE, procedeu à leitura do Documento 7 – Recomendação “Medidas de Apoio 

às Famílias para 2023”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Mário Fernandes, da bancada do PSD, na sua intervenção, explicou que habitualmente os 

comerciantes transferiam os custos da inflação para os consumidores e pediu que estes não fossem 

colocados em segundo plano. Concordou com o Presidente da Junta dizendo que as questões aqui 

colocadas não eram exequíveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== O Presidente da Junta, esclareceu a bancada do CDS em relação ao licenciamento dos toldos e aos 

processos de licenciamento zero. Em cada ano que se renovavam as licenças de ocupação da via pública, 

obrigatoriamente, tinha de existir a abertura de um novo processo. O que acontecia é que a Câmara 

Municipal nem licenciava. Na Freguesia da Encosta do Sol, noventa por cento dos casos nem estava 

licenciado. Quem define as regras do licenciamento zero não são as juntas, mas uma plataforma onde os 

documentos são anexados e o processo pago. A Junta de Freguesia já se insurgiu contra esta 

obrigatoriedade de abertura de um novo processo quando as condições se mantêm, mas, na sua opinião, 

há que cumprir a lei vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Ana Durão, da bancada do CDS, disse que há dois anos foi interrompido um ano inteiro que 

já tinha sido pago quando os processos foram transferidos para as Juntas, obrigando os comerciantes a 

fazer um processo novo e sem olhar a que já tinham sido pagas as taxas. ---------------------------------------------- 

=== O Presidente da Junta explicou que a lei era igual para todas as juntas e que a Junta de Freguesia da 

Encosta do Sol efetuava os procedimentos segundo a lei. ------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Isabel Amor, da bancada a CDU, disse que quando foi criado o licenciamento zero não tinha 

nada a ver com o Simplex. Também repudiou as palavras da bancada do PSD sobre a limitação dos tempos 

de intervenção e que tinha conhecimento do regulamento sobre essa matéria. -------------------------------------- 

=== A Presidente da Mesa da Assembleia antes de propor este documento à votação disse que existiam 

comerciantes entre os membros da Assembleia e que na sua opinião os mesmos não deveriam votar, e 

propôs o documento à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

=== O Presidente da Junta interveio dizendo que não concordava dado que neste documento não existia 

qualquer conflito de interesses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A Presidente da Mesa da Assembleia propôs novamente à votação o documento, sendo que os 

comerciantes votariam como entendessem. ------------------------------------------------------------------------------------ 

=== A Recomendação foi reprovada por maioria, com 1 voto a favor (BE), 15 votos contra (11 PS, 3 PSD, e 1 

CDS-PP) e 3 abstenções (2 CDU e 1 CHEGA). ----------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Édio Martins, da bancada do PS, pediu que lhe fossem concedidos uns minutos antes da 

ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A Presidente da Mesa da Assembleia concordou, mas fez notar que o tempo regulamentado para este 

ponto, já tinha sido excedido em trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------ 

=== O Senhor Édio Martins, da bancada do PS, partilhou com os presentes que tinha consultado as 

informações disponíveis aos membros da Assembleia, e um dos pedidos era do colega da Assembleia, o 

senhor Mário Fernandes, da bancada do PSD, que pedia o pagamento de transporte e de ajudas de custo 

(hotel + refeições) para se descolar às reuniões da Assembleia pois residia em Góis a 460 kms. ----------------- 

=== A Presidente da Mesa procedeu à leitura do pedido recebido e explicou que remeteu o mesmo à CCDR 
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Lisboa e Vale do Tejo e à ANAFRE. Até ao momento aguardam-se estes pareceres. ----------------------------------  

=== O senhor Édio Martins, da bancada do PS, referiu que, se o membro da Assembleia Mário Fernandes 

tivesse sido eleito Presidente da Junta teria de vir todos os dias de Góis para a Freguesia o que custaria à 

Freguesia 200€ por dia perfazendo cerca de 60 mil euros por ano e considerou que política, ética e 

moralmente este pedido não era aceitável pois estes custos seriam suportados pelo orçamento de 

freguesia, retirando a verba que podia ser alocada para apoio aos fregueses da freguesia. ------------------------ 

=== O senhor Mário Fernandes, da bancada do PSD, lamentou o tom das palavras do Senhor Édio Martins e 

questionou a Mesa da Assembleia sobre como o mesmo teve conhecimento do seu pedido. Referiu 

também que o seu pedido estava legalmente previsto na lei e que não o retirava. Expôs que morava há 4 

anos em Góis, mas se tivesse sido eleito, estaria disponível para trabalhar pela Freguesia da Encosta do Sol.  

=== A Presidente da Mesa explicou que o expediente estava sempre disponível na mesa para ser consultado 

por todos, inclusive na Delegação de Alfornelos. ------------------------------------------------------------------------------ 

=== A senhora Isabel Amor, da bancada da CDU, declarou que a partir daquele dia iria também consultar o 

expediente da mesa. Referiu que esta não era uma questão de legalidade, pois, provavelmente o pedido 

seria aceite, considerando que não somos profissionais da política, mas cuja preocupação é a de zelar pelos 

interesses da freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O Presidente da Junta interveio explicando que existia o direito ao pagamento das despesas de 

deslocação, mas, se a lei não fosse alterada, as despesas poderiam ser pagas em transporte próprio, 

transporte público ou transporte fornecido pela junta. Aconselhou a aguardar-se o parecer da CCDRLVT e 

depois far-se-ia a proposta ao membro da Assembleia da Freguesia da forma que for menos dispendiosa 

para a autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Ana Durão, da bancada do CDS-PP, relembrou que a mesma bancada já havia pedido que as 

sessões fossem transmitidas em streaming e defendeu o pedido do senhor Mário Fernandes indicando que 

ele tinha o direito de ter a sua própria residência pois estava reformado. ---------------------------------------------- 

=== A senhora Maria Martin, da bancada do BE, interpelou a bancada do CDS-PP dizendo que não admitia 

que fosse questionada a sua integridade e posição na política. ------------------------------------------------------------ 

=== O senhor Mário Fernandes, da bancada do PSP, afirmou que não retirava o pedido que fez dado que o 

mesmo estava dentro da lei e que houve aqui uma tentativa de humilhação. -----------------------------------------

=== A Presidente da Mesa considerou que sobre este assunto estavam claras as posições das diversas 

bancadas e dado o adiantado da hora, procedeu à leitura da ordem do dia. ------------------------------------------- 

 

**************** 

 

--------------------------------------------------- 3 – ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------
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=== A Ordem do Dia foi lida e aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Ata n.º 02/2022 - Sessão Ordinária de Junho – 29 de junho de 2022 – Discussão e votação. -------------- 

=== Não se tendo verificado nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, a 

senhora Presidente da Assembleia colocou à votação a ata n.º 02/2022 supra identificada, tendo a mesma 

sido aprovada, por maioria, com 17 votos a favor (11 PS, 3 PSD, 1 CDU, 1 CDS-PP e 1 CHEGA) e 2 abstenções 

(1 da CDU e 1 do BE), anexando-se à presente ata, dela constituindo parte integrante o documento ora 

aprovado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Análise, discussão e votação da 1.ª Revisão das Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2022, ao 

abrigo da alínea a), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. --------- 

=== Apreciado e discutido o teor da proposta da Junta de Freguesia supra identificada, foi a mesma 

aprovada, por maioria, com 12 votos a favor (11 PS e 1 CHEGA), 2 votos contra (CDU) e 5 abstenções (3 

PSD, 1 CDS-PP e 1 BE), anexando-se à presente ata, dela constituindo parte integrante o documento ora 

aprovado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Isabel Amor, da bancada da CDU, pediu a palavra para efetuar uma declaração de voto, 

recordando que, de acordo com o posicionamento da sua bancada, este novo documento era um novo 

orçamento e mantinha o voto contra. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da 

situação financeira, ao abrigo da alínea e), do n.º 2 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na 

sua atual redação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Isabel Amor, da bancada da CDU, elogiou o bom trabalho dos serviços e o facto de ter sido 

tomada boa nota da última intervenção da CDU pois a informação constante nos documentos estava mais 

clara. Indicou que não estavam refletidas as questões da segurança. Foi transmitida a preocupação da 

bancada em relação ao parque infantil do Alto da Brandoa. Este parque é muito próximo da escola e não 

estava fechado à noite e, como consequência, os equipamentos eram vandalizados à noite impedindo as 

crianças de os utilizarem no dia seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O Senhor Presidente da Junta explicou que os parques estavam fechados à noite durante a pandemia, 

mas as vedações eram violadas mesmo assim. Agora tinha-se adotado a experiência de os deixar abertos. 

Em Alfornelos os parques e os campos de jogos são fechados mas as vedações também são transpostas.  

Relativamente à segurança, o Presidente admitiu ser sensível a esta questão, pois vive-a à sua porta 

diariamente. Existia já uma melhoria significativa, pois um dos estabelecimentos mais problemáticos da 

zona já tinha sido encerrado. Referiu ainda que quando se pede a ajuda a quem de direito respondem que 

não têm meios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Isabel Amor, da bancada da CDU, referenciou que no parque infantil do Alto da Brandoa as 

mesas foram reviradas pelo que as crianças estavam em perigo ao usar os equipamentos do parque e pediu 
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a intervenção da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

=== O Presidente da Junta pediu que o regimento da Assembleia contemplasse que as sessões pudessem 

ser acompanhadas em casa de forma a que todos os membros da Assembleia as pudessem acompanhar. ---- 

=== A Presidente da Mesa tomou boa nota da observação do senhor Presidente da Junta. ------------------------ 

=== Não se tendo verificado mais nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de 

Freguesia, considerou-se apreciado este ponto, anexando-se à presente ata, dela constituindo parte 

integrante o documento ora apreciado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.4 Análise, discussão e votação do Protocolo de Assistência Veterinária com a Liga Portuguesa dos 

Direitos do Animal (LPDA), ao abrigo da alínea j), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Isabel Amor, da bancada da CDU, indagou se a cláusula 1 do protocolo se referia a um IAS ou 

a mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A Presidente da Mesa esclareceu que era 1 IAS. -------------------------------------------------------------------------- 

 === Não se tendo verificado mais nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de 

Freguesia, a senhora Presidente da Assembleia colocou o protocolo à votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade, anexando-se à presente ata, dela constituindo parte integrante o documento ora aprovado. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== A senhora Presidente da Assembleia submeteu à votação a Minuta da Ata relativa às deliberações 

tomadas na presente reunião, tendo esta sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------- 

 

=== A senhora Presidente da Assembleia deu por encerrada a Sessão pelas 23,30 horas, da qual foi lavrada 

a presente ata, que, depois de aprovada, será assinada por si e pela 2ª Secretária.  

 

A Presidente da Assembleia 
(Maria Edite Rocha Henriques) 

 

A Segunda Secretária 
(Sandra Marina dos Santos Moura) 

 


