
 

ACTA N.º 28/2000 
 
 

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinhais, realizada no dia vinte e sete de 

Dezembro de dois mil.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Presidente - José Carlos Taveira, engenheiro técnico electrotécnico.---------------------------- 

 

Vereadores presentes:----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• José Manuel Rodrigues, funcionário administrativo aposentado;- 

 

• Américo Jaime Afonso Pereira, advogado;--------------------------- 

 

• Florêncio de Jesus Frias Vieira, professor;---------------------------- 

 

• José Paulino Castanheira, professor;----------------------------------- 

 

• Rui Pires Fernandes dos Reis, professor;------------------------------ 

 

• Amilcar António de Sá, técnico adjunto de BAD.------------------- 

 

 

Local da reunião: Salão Nobre dos Paços do Município.------------------------------------------ 

 

Hora de abertura: Catorze horas e trinta minutos.--------------------------------------------------- 

 

Hora de encerramento: Dezassete horas e quarenta e cinco minutos. --------------------------- 

 

Secretariou: Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e Financeira, em 

regime de substituição.---------------------------------------------------------------------------------- 
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1 - Período de antes da ordem do dia 
 
 

Ordem do dia  

 

2 - Acta da reunião anterior 

        

3 - Execução de obras públicas 

     

4 - Assuntos deferidos no uso de competências delegadas 

           

5 - Resumo diário de tesouraria 

 

6 – Obras Públicas 

6.1 – Rede Viária da Sede do Concelho 2.ª - Trabalhos a mais 

6.2 – Construção do Caminho Municipal da Estrada Municipal a Minas de Ervedosa  

         Prorrogação de prazo 

6.3 – Pavilhão Gimnodesportivo da Escola E.B. 2, 3 de Vinhais 

6.4 – Restauro da Igreja de Moás – aprovação de projecto 

 

7 – Obras Particulares 

7.1 – Santa Casa da Misericórdia de Vinhais – Criação de um polo de apoio  

         domiciliário 

 

8 – Pedido de subsídio 

8.1 – Médicos do mundo 

8.2 – Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

9 – Transportes escolares 

9.1 – Pedido de subsídio – Ricardo Filipe Gouveia Afonso 

 

10 – Rotinveste – Roteiro de Portugal 
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11 – Protecção das Florestas contra incêndios – Candidatura 

 

12 – Património Cultural – Classificação de árvores de interesse público 

 

13 – 22.ª Alteração ao Orçamento e 19.ª Alteração ao Plano de Actividades – ratificar 

 

14 – 23.ª Alteração ao Orçamento e 20.ª Alteração ao Plano de Actividades 

 

1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

- O Senhor Presidente usou da palavra para informar esta Câmara que, no âmbito da 

Associação de Municípios da Terra Fria Transmontana está a ser negociado com o governo 

o projecto “Desbravar os Caminhos da Terra Fria Transmontana”, onde predominam as 

áreas do turismo e lazer. Este é um projecto que implica verbas na ordem dos cinco 

milhões de contos, pretendendo definir três rotas regionais, transversais aos municípios do 

agrupamento, a saber: 

- dos castelos; 

- da natureza; 

- dos caminhos de Santiago. 

Considerando o valor envolvido foi proposta  a execução faseada, por rotas. Para iniciar foi 

escolhida a rota da Natureza, num investimento total estimado de um milhão e setecentos 

mil contos, cabendo a cada autarquia cerca de cento e sessenta mil contos. 

 

- O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Vereador Américo Jaime Afonso 

Pereira, que aproveitou para esclarecer que a Câmara Municipal, à semelhança do ano 

passado, está a organizar o “2.º Encontro de Cantadores de Reis do Concelho de Vinhais”, 

e que para o efeito pretende a colaboração das Associações que já na anterior edição 

também foram envolvidas. Manifesta portanto a sua surpresa ao tomar conhecimento de 

uma iniciativa particular para a mesma organização. Pelo que e para obviar a qualquer 

conflito solicita aos restantes membros que expressem a sua opinião sobre se a Câmara 

Municipal deve ou não continuar a organizar este evento. 

Todos os presentes foram unânimes em considerar que a Câmara Municipal deve organizar  

o “2.º Encontro de Cantadores de Reis do Concelho de Vinhais”. 

 

 3 
 

 
 



- O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira continuou para transmitir que a 

Escola de Música está a ser um sucesso, contando já com sessenta inscritos. 

 

Por fim o Senhor Vereador  deu a conhecer um desdobrável que ainda está a ser elaborado, 

designado por “Rota dos Moinhos”, que pretende dar a conhecer e potenciar os moinhos do 

concelho e as reparações de que têm beneficiado.  

 

ORDEM DO DIA 

 

2 – ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião anterior, previamente distribuída aos Senhores Vereadores por fotocópia, 

depois de lida, foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Américo 

Jaime Afonso Pereira, por não ter estado presente na respectiva reunião. 

 

 

3 – EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

Foi tomado conhecimento da situação das obras municipais em  curso,  quer por 

adjudicação, quer por administração directa, cuja relação foi previamente enviada aos 

Senhores Vereadores, e que a seguir se transcreve: 

 

DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR SITUAÇÃO 
REDE VIÁRIA E URBANIZAÇÃO 

Obras Empreitadas 
Construção do C.M. entre Mofreita e Moimenta – 1ª 
fase  Em execução 

Construção de passeios na Vila – 2.ª fase  Em execução 
Construção do pontão sobre o Rio Mente entre  as 
povoações de Vilar Seco e o lugar da Quinta  Em execução 

Construção do pontão entre Soeira e Castrelos   Em execução 
Arruamentos em Pinheiro Novo  Em execução 
Arruamentos em Vilar de Lomba  Em execução 
Arruamentos em Edrosa  Em execução 
Arruamentos em Ousilhão  Em execução 
Arruamentos em Candedo  Em execução 
Arruamentos em Edral  Em execução 
Arruamentos em Paçó  Em execução 
Arruamentos em Tuizelo  Adjudicado 
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Beneficiação da rede viária da sede do concelho – 2.ª 
fase - Pavimentação do arruamento que liga o lugar da 
Ribeira à EN 103; Pavimentação da rua Dr. Álvaro 
Leite ao B.º do Couço, Pavimentação da rua que vai da 
curva do Celero ao Hospital 

 Em execução  

Construção do C. M. da E.M. a Minas de Ervedosa  Em execução 
Construção de uma fonte luminosa em Rebordelo  Adjudicada 

Execução das infra-estruturas (telefónicas e eléctricas) 
na Zona Industrial – 2.ª fase  

 
Em adjudicação 

 
Execução da Linha Aérea de 30 KW Vinhais – 
Calvário, Posto de Transformação e Rede de Baixa 
Tensão/Vinhais 

 Em adjudicação 

Obras por Administração Directa 
Construção dos passeios em Rebordelo  Em execução 
Beneficiação dos arruamentos em Travanca   Em execução 
Arruamentos em Rebordelo  Em execução 
Arruamentos na Cisterna  Em execução 
Acesso às Piscinas Cobertas  Em execução 
Participação na Soc. Carnes de Vinhais – Arranjo da 
zona envolvente ao Matadouro  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede eléctrica nas 
Falgueiras  Em execução 

Limpeza de caminhos agrícolas em Candedo  Em execução 
CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

Obras Empreitadas   
Construção do tanque de aprendizagem para natação 2.ª 
fase  Em execução  

Electrificação da Praia Fluvial do Rabaçal  Em execução 
Obras por Administração Directa   
Beneficiação da cerca da Escola Primária n.º 1 de 
Vinhais  Em execução  

SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
Obras Empreitadas   
Saneamento a Penhas Juntas  Adjudicada 
Obras por Administração Directa   
Beneficiação e ampliação da rede de saneamento no 
Pinheiro Novo  Em execução 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO 
Obras por Administração Directa 
Conservação da rede de água na Vila  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de saneamento em 
Agrochão  Em execução 

Beneficiação e ampliação da rede de água em Agrochão  Em execução 
Beneficiação e ampliação da rede de água no Pinheiro 
Novo  Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DAS FREGUESIAS 
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Obras por administração directa 
Construção da sede da Junta de Vilar de Lomba  Em execução 

HIGIENE PÚBLICA 
Obras empreitadas 
Ampliação do Cemitério de Cobelas  Em execução 

Ampliação do Cemitério de Vila Boa   Em execução 

Ampliação do Cemitério de Agrochão   Em execução 

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS 

Obras empreitadas 

Adaptação do edifício anexo ao Palácio da Justiça para 
instalação de serviços  Adjudicado 

 

 

 

4 - ASSUNTOS DEFERIDOS NO USO DE COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

Foi tomado conhecimento dos assuntos deferidos no uso de competências delegadas, 

também previamente comunicados aos Senhores Vereadores, que aqui se reproduzem: 

 Aprovação do projecto de arquitectura para restauração de um prédio destinado a 

turismo rural, na povoação de Rio de Fornos, em nome de Maria Fernanda Morais 

Santos Brás. 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de uma moradia, na povoação 

de Pinheiro Novo, em nome de Carlos dos Anjos Silva. 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de uma moradia, na povoação 

de Rebordelo , em nome de Carlos Manuel Morais Anjos. 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de uma moradia, na povoação 

de Castro, em nome de Guilherme António Guedes da Silva. 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de uma moradia, na povoação 

de Vale de Janeiro, em nome de Cremilde do Campo Rodrigues Mota Vieira. 

 Aprovação do projecto de arquitectura, para construção de uma garagem, no lugar de 

“Firveda”, em Vinhais, em nome de Maria Laura Gonçalves Rodrigues. 

 Aprovação do projecto de arquitectura para construção de uma unidade de 

transformação de carnes de suíno, na Zona Industrial, em Vinhais, em nome de 

“Vifumeiro”, Fumeiro e Carnes Ld.ª. 

 Aprovação do pedido de viabilidade de construção de um armazém, na povoação de 
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Agrochão, em nome de Isaura de Fátima Fernandes. 

 Aprovação do pedido de viabilidade de construção de uma vacaria/armazém, na 

povoação de Mofreita, em nome de Ana Maria Gonçalves Carvalho. 

 Concessão de alvará de licença para construção de uma moradia destinada  a habitação 

e comércio, na Rua dos Frades, em Vinhais, em nome de Fernando Emílio Alves. 

 

 

5 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

Foi tomado conhecimento do diário de tesouraria, datado de vinte e dois  de Dezembro de 

dois mil, que acusa os seguintes saldos: 

Em operações orçamentais---------------------------------------------------------22.409.130$00; 

Em Operações de Tesouraria-------------------------------------------------------56.487.092$00. 

 

 

6 – OBRAS PÚBLICAS 

6.1 – REDE VIÁRIA DA SEDE DO CONCELHO 2.ª FASE – TRABALHOS A MAIS 

Analisada a informação prestada por António Alfredo Setas, engenheiro técnico civil 

especialista, datada de 21 de Dezembro de 2000, sobre a proposta de trabalhos a mais na 

empreitada da rede viária da sede do concelho – 2.ª fase, foi deliberado, por unanimidade e 

em minuta, concordar com a referida informação e aprovar os respectivos trabalhos a mais, 

no valor de dois milhões trezentos e quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e nove 

escudos (2 349 859$00), sem IVA incluído. 

 

 

6.2 – CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA ESTRADA MUNICIPAL A 

MINAS DE ERVEDOSA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Manuel Rodrigues Lameiro, Ld.ª, adjudicatário da obra “Construção do Caminho 

Municipal da Estrada Municipal   a Minas de Ervedosa”,  requereu a suspensão dos 

trabalhos até ao dia trinta e um de Março de dois mil e um, para conclusão da obra em 

causa, em virtude das péssimas condições climatéricas que se fazem sentir nesta época de 

Inverno. 

Considerando que as actuais condições climatéricas não permitem a realização de 

trabalhos, desta natureza, em condições satisfatórias, foi deliberado, por unanimidade, 
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autorizar a suspensão dos trabalhos, até trinta e um Março de dois mil e um, sem encargos 

para a autarquia, de conformidade com os art.ºs 186.º e 194.º, do Dec-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março.                         

 

 

6.3 – PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA E.B. 2, 3 DE VINHAIS 

A falta do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola E.B. 2, 3 de Vinhais, disse o Senhor 

Presidente, é por todos conhecida. No sentido de encontrar uma solução, embora esta não 

seja uma competência do município, foram ouvidos a direcção da escola  e os alunos, 

directamente prejudicados. Considera então que podem ser analisadas três eventuais 

soluções: 

1 – construção do pavilhão na escola, através de protocolo de colaboração entre o 

município e o  Ministério da Educação; 

2 – melhoramento do pavilhão da Escola Secundária de Vinhais; 

3 – construção de um pavilhão municipal, onde os alunos possam obter a sua formação 

desportiva e atlética, para além da população em geral. 

Discutido o assunto, por todos foi considerado que a construção de um pavilhão 

polidesportivo municipal resolve o problema da escola e permite disponibilizar à 

população em geral melhores condições para a prática desportiva, não condicionada pelas 

condições meteorológicas. 

Considerando o exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de 

construção do pavilhão polidesportivo municipal na zona desportiva de Vinhais, organizar 

o processo tendente à sua execução, e agendar uma reunião com a Escola E. B. 2, 3 de 

Vinhais para comunicar esta deliberação. 

 

 

6.4 – RESTAURO DA IGREJA DE MOÁS – APROVAÇÃO DE PROJECTO 

A Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Vinhais solicitou o apoio dos 

serviços municipais para elaboração da candidatura ao sub-programa 2 para restauro da 

Igreja de Moás, que lhe foi concedido. 

Agora, elaborado o projecto de obras é necessário aprová-lo para que a referida 

candidatura fique devidamente instruída. 

Após análise, foi deliberado, por unanimidade e em  minuta, aprovar o projecto de obras de 
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restauro da Igreja de Moás. 
 
 

 
7 – OBRAS PARTICULARES 

7.1 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VINHAIS – CRIAÇÃO DE UM 

POLO DE APOIO DOMICILIÁRIO 

A Santa Casa da Misericórdia de Vinhais pretende criar um polo para apoio domiciliário 

em Fresulfe, estendendo-se a sua acção às aldeias circunvizinhas de Dine, Mofreita, Santa 

Cruz e Soeira. Para o efeito solicita a cedência do edifício da escola primária de Fresulfe, 

já desactivada. 

O Senhor Presidente comunicou que está a ser acertado um protocolo de cedência deste 

edifício à Junta de Freguesia de Fresulfe. 

Sendo assim, propõe que a Santa Casa da Misericórdia  seja informada do mesmo, e que 

deve solicitar a cedência à referida Junta de Freguesia. 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade.   

 

 

8 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

8.1 – MÉDICOS DO MUNDO 

Os “Médicos do Mundo – Portugal” estão a combater a doença da Malária em Timor 

Lorosae e Moçambique. Para o efeito solicitam apoio para minimizar as despesas 

inerentes. 

Foi deliberado,   por    unanimidade,   atribuir  um    subsídio  de  cinquenta mil escudos 

(50 000$00), aos “Médicos do Mundo – Portugal”, destinado em partes iguais à campanha 

de combate à malária nos países de Timor Lorosae e Moçambique, ao abrigo da alínea f), 

do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

 

8.2 – CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

sediada no Rio de Janeiro, no Brasil, onde solicita um subsídio para custear despesas de 

funcionamento daquela instituição. 

Considerando que um dos objectivos desta associação é a preservação da cultura, costumes 
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e usos das gentes deste concelho, foi deliberado, por unanimidade, conceder um subsídio 

de cinquenta mil escudos (50 000$00), ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro 

 

 

9 – TRANSPORTES ESCOLARES 

9.1 – PEDIDO DE SUBSÍDIO – RICARDO FILIPE GOUVEIA AFONSO 

O Senhor Vereador Américo Jaime Afonso Pereira apresentou a proposta de atribuição a 

Ricardo Filipe Gouveia Afonso, residente na freguesia de Vila Verde, deste Concelho, um 

subsídio para despesas de transporte no valor de dez mil escudos (10 000$00) mensais. 

Uma vez que: 

1 – O Jovem padece de uma doença que afecta a sua integração escolar e social, que 

aconselha a frequência de ensino nocturno, como declara a Escola Secundária de Vinhais; 

2 – As deslocações neste horário, daquela localidade para a escola referida, na falta de 

meio de transporte próprio, só podem ser feitas em táxi; 

3 – A Junta de Freguesia declara  que o aluno não exerce qualquer profissão remunerada e 

os pais não dispõem de recursos económicos para suportar mais esta despesa. 

Ao abrigo da alínea d), n.º 4, art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi 

deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a proposta apresentada, e atribuir um 

subsídio mensal de dez mil escudos (10 000$00), para apoio na deslocação, até ao fim 

deste ano lectivo, com efeitos a 1 de Dezembro de 2000. 

 

 

10 – ROTINVESTE – ROTEIRO DE PORTUGAL 

Foi presente um orçamento apresentado pela firma Rotinveste para inserção de publicidade 

do município de Vinhais, no Roteiro de Portugal edição dois mil – dois mil e um. 

Deliberado, por unanimidade, não concordar com a inserção deste município no Roteiro de 

Portugal. 

 

 

11 – PROTECÇÃO DAS FLORESTAS CONTRA INCÊNDIOS – CANDIDATURA 

O Sector de Gestão do Espaço Rural da divisão municipal de Veterinária e 

Desenvolvimento Rural elaborou uma candidatura para apoio comunitário na protecção das 
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florestas contra incêndios. 

Analisada a candidatura pelas entidades competentes sujeita-se o contrato respectivo a 

aprovação desta Câmara Municipal. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a minuta do contrato de atribuição de 

ajuda ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 2158/92, de 23 de Julho e n.º 308/97, de 17 de 

Fevereiro, do Conselho, legislação complementar e Decreto-Lei n.º  459/98, de 14 de 

Dezembro.    

 

 

12 – PATRIMÓNIO CULTURAL – CLASSIFICAÇÃO DE ÁRVORES DE 

INTERESSE PÚBLICO 

Foi presente uma informação prestada pelo técnico florestal Francisco Gilberto Bernardes, 

onde informa que existem neste  concelho árvores que pelo seu porte, estrutura, idade, 

raridade, e por motivos históricos e culturais se distinguem das outras, tais como um 

castanheiro em Agrochão e uma nogueira em Quintela, tornando-se necessário classificá-

las como árvores de interesse público. 

Existindo também um castanheiro em Lagarelhos  que se encontra já classificado. 

Deliberado, por unanimidade, concordar com a informação supra descrita e solicitar à 

Direcção-Geral das Florestas a classificação das duas árvores referidas, como árvores de 

interesse público, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 28468/38, de 15 de Fevereiro. 

 

 

13 – 22.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 19.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 

ACTIVIDADES 

Pelo Senhor Presidente foi presente o seguinte despacho: 

 

“Porque se torna necessário dar resposta a compromissos assumidos, ao abrigo do n.º 3, do 

art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, determino à Secção de Contabilidade, que 

proceda à elaboração de uma alteração ao orçamento da Despesa e Plano de Actividades 

para o corrente ano, destinada ao reforço das rubricas orçamentais a seguir indicadas, a 

qual aprovo: 

- 01.01/06.01 

- 01.02/01.03.01 
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- 01.03/05.03.02.05 

- 05/09.04.01 – 05.04.27  

- 04/01.01.02 

- 04/01.02.01 

 Submeta-se o presente despacho, bem como a respectiva Alteração, à próxima reunião de 

Câmara para ratificar.” 

Ratificado, por unanimidade. 
 

 

 

14 – 23.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 20.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 

ACTIVIDADES 

Foi deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar a 23.ª Alteração ao Orçamento no 

valor de quatro mil oitocentos e vinte e sete contos e a 20.ª Alteração ao Plano de 

Actividades no valor de três mil oitocentos e trinta e dois contos. 

 

 

ASSUNTOS NÃO INCLUIDOS NA ORDEM DO DIA 
 
 

O Senhor Presidente solicitou, de acordo com o artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de dezoito 

de Setembro, o reconhecimento da urgência de deliberação imediata sobre dois assuntos, a 

saber: 

1 – Obras Públicas 

1.1 – Sede da Junta de Freguesia de  Vilar de Lomba – Beneficiação e conservação 

2 – Feira Medieval – Aprovação do aumento da despesa 

Foi reconhecida, por unanimidade, a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos. 

 
 
1 – OBRAS PÚBLICAS 

1.1 – SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE LOMBA – 

BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Presente a análise feita à proposta apresentada para fornecimento e aplicação de esquadrias 

exteriores e interiores para a Sede da Junta de Freguesia de Vilar de Lomba, foi deliberado, 
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por unanimidade e em minuta, adjudicar ao único concorrente Manuel Fernandes 

Rodrigues, pelo valor de setecentos e oitenta e seis mil escudos (786 000$00), sem IVA 

incluído. 

 

 

2 – FEIRA MEDIEVAL – APROVAÇÃO DO AUMENTO DA DESPESA 

Em reunião da Câmara Municipal de dois de Maio de dois mil foi autorizada a despesa de 

um milhão oitocentos e quarenta mil escudos (1 840 000$00), para organização da feira 

medieval. Acontece porém que, esta organização ascendeu aos dois milhões trinta e cinco 

mil e novecentos escudos ( 2 035 900$00), ou seja,   mais cento   e  noventa   e    cinco   

mil e novecentos escudos (195 900$00) em relação ao inicialmente previsto, pelo que se 

propõe a autorização desta diferença. 

Deliberado, por unanimidade e em minuta, autorizar a despesa de cento e noventa e cinco 

mil e novecentos escudos (195 900$00), em acréscimo ao inicialmente autorizado, no total 

de dois milhões trinta e cinco mil e novecentos escudos (2 035 900$00), na organização da 

feira medieval. 

 

 

 

 

 

E eu,                                                 chefe da Divisão Administrativa e Financeira, em 

regime de substituição, a redigi e assino. 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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