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Aos DEZASSEIS de NOVEMBRO  de  DOIS MIL E SEIS, nesta Cidade de Sines e Sala 
de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO PÚBLICA  da 
Câmara Municipal de Sines, estando presentes.----------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- CARLOS ALBERTO DA SILVA 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:----------------------------------------------------------------------------------- 

- ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE ------------------------------------------------------------------- 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA -------------------------------------------------------- 

 

Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------  

1 – AMLA- Associação de Municípios do Litoral Alentejano – Estudo Prévio do Sistema de 
Abastecimento de Águas e Edição de Prestígio do Litoral Alentejano – esclarecimentos 
referentes à comparticipação da Câmara Municipal de Sines; -------------------------------  

2 – Grupo Parlamentar “Os Verdes” – análise do PIDDAC/2007 para o Distrito de Setúbal;  

3 – Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território – Denúncia de poluição 
atmosférica – área industrial de Sines; ------------------------------------------------------  

4 – Mário Severino Varela da Silva Pina – Requerimento para horário de funcionamento; -  

5 – ANMP - – Associação Nacional de Municípios Portugueses - Comparticipação 
Financeira para o projecto “Levantamento Aero-fotogramétrico de Cabo Verde – 2º 
Fase – Cartografia Digital; ---------------------------------------------------------------------------------- 

6 - Proposta para a constituição da Comissão de  Toponímia;------------------------------------- 

7 - Sector de Gestão Financeira – Proposta de alteração orçamental n.º 15/2006 e 
alteração do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) n.º 14/2006;-------------------------- 

8 - Proposta do Sr. Presidente, para que o Arquivo Municipal que inaugura ao 
público por ocasião do Dia do Município seja designado Arquivo Municipal 
Arnaldo Soledade; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9 - Instituto do Ambiente – Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Sines; -- 

10 - GAOM – Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais – alteração ao fundo de 
maneio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 14:20 horas.---------------------

Tratando – se uma sessão pública e verificando-se a presença de munícipes, o Sr. 
Presidente perguntou se alguém tinha alguma questão a colocar à Câmara, sendo 
que mostraram interesse os seguintes munícipes: -------------------------------------------------- 

1 – José Joaquim Neves Raminhos; -------------------------------------------------------------------- 

O Sr. José Joaquim Neves Raminhos interveio no sentido de reclamar duas facturas 
de água onde consta um consumo exagerado de água, o qual resultou um valor a 
pagar bastante elevado (547.04 € - valor do dois recibos);---------------------------------------- 

Informou que entrou em contacto com os serviços da Câmara, que prontamente o 
informaram que se tratou de uma rotura na canalização. --------------------------------------~ 

Invoca ainda que a responsabilidade desta rotura deveu-se às obras que aconteceram 
na zona onde habita (Avenida General Humberto Delegado) terem provocado 
sistemáticos cortes no abastecimento da água, o qual resulta a entrada de ar nas 
canalizações, o que depois provoca avaria nos contadores e roturas imperceptíveis. --- 

Vem solicitar que esta questão seja revista (pagamento das facturas), visto que no seu 
entender não teve qualquer responsabilidade no sucedido.------------------------------------- 

O Presidente da Câmara informou o munícipe que após o recebimento da primeira 
factura a mesma deveria ter sido logo reclamada, e que na sua opinião considera 
razoável o pagamento das facturas em prestações, isto porque foi “consumida” a 
água e a mesma tem que ser cobrada. No entanto irá à próxima reunião de Câmara 
uma proposta do Sr. Presidente para se proceder à cobrança dos valores equivalentes 
aos habituais de consumo. --------------------------------------------------------------------------------- 

2  - Mário Alberto Guerreiro Fernandes Anes: ----------------------------------------------------- 

O Sr. Mário representa várias pessoas que estão em desacordo com a lei que surgiu 
relativamente à Pesca Lúdica. Vem à Câmara Municipal de Sines, saber que a 
Câmara já tomou alguma posição sobre este assunto, visto ter tido conhecimento que 
foi entregue um abaixo – assinado ao Sr. Presidente, o qual ele também o subscreveu, 
sobre este assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara confirmou a entrega do referido abaixo-assinado, pelo Sr. 
Calado, uns dos subscritores, afirmando que o mesmo lhe foi entregue no dia 
anterior, não tendo ainda a Câmara se manifestado sobre o mesmo.------------------------- 

 Mais informou que a Câmara não tem competência para alterar a Lei, pode sim 
discutir com as entidades locais, nomeadamente a Capitania do Porto de Sines.--------- 
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Referindo ainda que a Câmara deve agir em defesa das pessoas/colectividades desde 
que seja legitimo. Sendo uma questão que deverá ser vista e muito bem analisada.----- 

I  - Período antes da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------- 

Antes da Ordem de Trabalhos o Presidente perguntou aos eleitos, se queriam usar da 
palavra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Mascarenhas deu os parabéns à Câmara pela atribuição do Grande 
Prémio ENOR 2006, ao Centro de Artes de Sines. -------------------------------------------------- 

O Presidente manifestou o seu regozijo a este acontecimento, bastante interessante e 
importante para Sines, referindo que o prémio atribuído é um importante galardão 
da arquitectura ibérica, e Sines está de parabéns com esta obra que é o Centro de 
Artes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Mascarenhas também referiu a noticia que veio a público que os 
concursos para os troços Sines – Santiago do Cacém – Beja, relativos ao IP8, vão ser 
lançados, entre o final do ano de 2006 e o inicio de 2007, noticia essa que ficou muito 
satisfeito de saber. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente mencionou que foram efectuadas várias reuniões com o Secretario de 
Estado Adjunto das Obras Públicos sobre esta questão e sobre o IC 33 só receberam a 
noticia que os melhoramentos no Itinerário Complementar estão condicionadas por 
um estudo prévio que está a ser desenvolvido. Na sua opinião em relação a este 
assunto deverão os Municípios envolvidos continuar a fazer pressão para que o IC 33 
vá para a frente, referindo ainda que a questão da Ferróvia não pode se esquecida. ---- 

O Sr. Vereador Mascarenhas perguntou ainda à Câmara que essa se tinha 
manifestado em relação ao falecimento do Sr. Pinela.--------------------------------------------- 

O Presidente informou que a Câmara mandou as condolências à família e que 
durante a Assembleia Municipal que irá decorrer hoje dia dezasseis de Novembro de 
2006 irá ser feito um voto de pesar. --------------------------------------------------------------------- 

II – Aprovação das actas.------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram lidas e aprovadas as actas n.º 29 de 19/10/2006 e n.º 31 de 02/11/2006, nos 
termos do n.º 2 do artigo 92º da Lei 169/99, de 18 de Setembro (alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro) e assinadas pelo Sr. Presidente e pela secretária que as 
lavrou.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ainda antes da ordem de trabalhos o Presidente solicitou que fosse analisada e 
aprovada a proposta referente ao Almoço de Natal dos Trabalhadores das 
Autarquias de Sines e tolerâncias de ponto.---------------------------------------------------------- 
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A qual foi aceite pelo restante executivo.-------------------------------------------------------------- 

Assim o Presidente deu conhecimento da referida proposta que a seguir se 
transcreve para os devidos efeitos: ---------------------------------------------------------------------- 

“Almoço de Natal dos Trabalhadores das Autarquias de Sines – Tolerâncias de Ponto . -------  

1 – Pelo presente proponho que o tradicional almoço de Natal dos trabalhadores das 
autarquias de Sines se realize no dia 22 de Dezembro (Sexta – Feira), sendo a tarde do mesmo 
dia de tolerância de ponto, devendo garantir o seu funcionamento os serviços abaixo 
mencionados:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca Municipal| Centro de Exposições|Arquivo Municipal do Centro de Exposições;---- 

Espaços Sénior--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Piscina Municipal Carlos Manafaia------------------------------------------------------------------------- 

Posto de Turismo------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Transportes Urbanos------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mercado Municipal--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem ainda ser assegurados os serviços considerados essenciais. ------------------------------------ 

2- Proponho ainda que seja concedida tolerância de ponto no dia 26 de Dezembro. Neste dia 
deve, de igual modo, ser garantido o funcionamento dos seguintes serviços: ------------------------ 

Limpeza Pública------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca Municipal | Centro de Exposições | Arquivo Municipal  do Centro de Artes.------- 

Espaços Sénior--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Piscina Municipal Carlos Manafaia------------------------------------------------------------------------- 

Posto de Turismo------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Transportes Urbanos------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mercado Municipal--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem ainda ser assegurados os serviços considerados essenciais.---------------------------------- 

3 - Os serviços de apoio a outros serviços da Câmara deve adaptar o seu funcionamento a estas 
alterações.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - Os responsáveis por cada um dos serviços devem garantir uma correcta informação ao 
público sobre as alterações ao normal funcionamento dos serviços. --------------------------------- 

5 -Os funcionários que não puderem gozar as tolerâncias de ponto poderão fazê-lo noutro dia, 
da sua conveniência e da conveniência do serviço.----------------------------------------------------- 
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Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente proposta. -----------------------------------   

III– Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------- 

1 – AMLA- Associação de Municípios do Litoral Alentejano – Estudo Prévio do Sistema de 
Abastecimento de Águas e Edição de Prestígio do Litoral Alentejano – esclarecimentos 
referentes à comparticipação da Câmara Municipal de Sines; -------------------------------  

Presente oficio da Associação de Municípios do Litoral Alentejano com registo de 
entrada n.º 20497 datado de 17/10/2006, onde consta dos devidos esclarecimentos 
solicitados pela Câmara relativamente aos débitos referentes ao Estudo Prévio do 
Sistema de Abastecimento de Águas e a Edição de Prestígio do Litoral Alentejano. ---- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade a transferência do valor de 8.345,39 €, 
para a comparticipação no estudo prévio do Sistema de Abastecimento de Águas 
do Litoral Alentejano. Quanto à Edição de prestígio considera a Câmara não ter 
informação clara que permita uma decisão sobre quanto é o valor em dívida por 
parte da Autarquia, devendo o Sector de Gestão Financeira apresentar esta 
informação.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Grupo Parlamentar “Os Verdes” – análise do PIDDAC/2007 para o Distrito de Setúbal;  

Presente oficio com entrada n.º 21282 datado de 27/10/2006, enviando para 
conhecimento a primeira apreciação do Grupo Parlamentar do PIDDAC -2007 para o 
distrito de Setúbal, e na qual salientam um corte de 31,5 % no investimento em 
relação ao ano em curso.------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines, tomou conhecimento. ------------------------ 

3 – Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território – Denúncia de poluição 
atmosférica – área industrial de Sines; ------------------------------------------------------  

Presente oficio com o registo de entrada n.º 21486 datado de 02/11/2006, informando 
que a Inspecção – Geral tem ao longo dos últimos anos efectuado diversas acções 
inspectivas às empresas localizadas em Sines, nomeadamente à Petrogal – Refinaria 
de Sines, CPPE – Central Termoeléctrica de Sines, Euroresinas, Carbogal – carbonos 
de Portugal, Repsol Polímeros, Etar da Ribeira dos Moinhos/Sines e Unidade de 
Tratamento de Resíduos Perigosos de Sines. Informando que as inspecções 
efectuadas, tiveram como objectivo principal a verificação do cumprimento da 
legislação ambiental por parte das unidades industriais, tendo as situações de 
incumprimento dado origem aos correspondentes processos de contra ordenação, 
que na sua grande maioria ainda se encontram a decorrer.-------------------------------------- 
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Deliberação: A Câmara Municipal de Sines solicita a indicação dos processos de 
contra-ordenação em concreto, designadamente as razões que levam ao seu 
levantamento, entendendo que a IGAOT não respondeu à questão que é do 
interesse do município, pelo que se deve voltar a solicitar a informação à IGAOT.-- 

4 – Mário Severino Varela da Silva Pina – Requerimento para horário de funcionamento; -  

Presente requerimento com o registo de entrada 21629, datado de 03.11.2206, 
solicitando o horário de funcionamento para o estabelecimento – Snack – Bar- “ 
Cavalo Branco, sito na Rua Marques de Pombal, n.º 99 em Sines. ----------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade o horário solicitado, desde que a partir 
das 02:00 horas, o mesmo funcione com as portas fechadas.----------------------------------- 

5 – ANMP - – Associação Nacional de Municípios Portugueses - Comparticipação 
Financeira para o projecto “Levantamento Aero-fotogramétrico de Cabo Verde – 2º 
Fase – Cartografia Digital; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presente oficio com o registo de entrada de 21782, datado de 08.11.2006, na qual a 
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, informa que esta em 
estreita parceria e colaboração com a nossa congénere cabo-verdiana, tem em 
conclusão a 2ª fase do projecto de Cartografia Digital do arquipélago de Cabo Verde, 
à escala de 1:10.000 (todo o território) e 1:2.000 (5.000 ha) e que esta acção, implica um 
investimento global avultado na ordem dos 769.796,00 €. A Associação Nacional de 
Municípios Portugueses em representação dos municípios portugueses, decidiu 
apoiar a iniciativa o que, todavia, face aos encargos financeiros referentes, necessita 
também da solidariedade das Câmaras Geminadas com os Municípios de Cabo-
Verde, apelando por esse motivo à atribuição por parte do município de Sines de 
uma subvenção no montante de 2.500, 00 € para a materialização deste projecto.-------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de 2.500,00 €, a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, para apoio a esta iniciativa. ------------------------- 

6 - Proposta para a constituição da Comissão de  Toponímia;------------------------------------- 

Presente proposta para a constituição da Comissão de Toponímia, a qual se 
transcreve para os devidos efeitos: ---------------------------------------------------------------------- 

“Comissão de Toponímia – Constituição”------------------------------------------------------------------ 

Câmara Municipal de Sines – Vereador António Nogueira de Almeida; Dra. Sandra Cristina 
Patrício da Silva; Fiscal Municipal Eduardo Luís Contreiras Pires;---------------------------------- 

Assembleia Municipal:----------------------------------------------------------------------------------------- 

Junta de Freguesia de Sines: Presidente da Junta – António Gonçalves Correia;------------------- 

Junta de Freguesia de Porto Covo: Presidente da Junta – José Manuel Arsénio; ------------------- 

Ensino Básico:Professora Bernardette Campos Almeida:------------------------------------------------ 
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Ensino Secundário: Professora Célia Maria Conceição Monteiro Parreira Alves;------------------ 

Individualidades: Durval Prata Ferreira; Maurício Venturinha; José Rodrigues Vilhena. ------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade a constituição da comissão de toponímia 
nos termos propostos. Solicitar a à Assembleia Municipal a nomeação de três 
membros que integrem a comissão. Deverá ser enviado oficio aos representantes 
do ensino básico e secundário e às individualidades no sentido de apurar se os 
mesmos estão de acordo em integrar a Comissão Municipal de Toponímia.------------ 

7 - Sector de Gestão Financeira – Proposta de alteração orçamental n.º 15/2006 e 
alteração do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) n.º 14/2006;-------------------------- 

Informação n.º 196 de 06 de Novembro de 2006, do Sector de Gestão Financeira, para 
alteração orçamental n.º 15/2006 e alteração do Plano Plurianual de Investimentos 
(PPI), n.º 14/2006.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Ratificada por unanimidade a presente proposta. ----------------------------- 

8 - Proposta do Sr. Presidente, para que o Arquivo Municipal que inaugura ao 
público por ocasião do Dia do Município seja designado Arquivo Municipal 
Arnaldo Soledade; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do Presidente da Câmara, para a designação do Arquivo 
Municipal, que a seguir se transcreve para os devidos efeitos: --------------------------------- 

“Se existe hoje um conhecimento com um raro nível de profundidade sobre a história de Sines, 
isso deve-se em primeiro lugar, ao pioneiro Arnaldo Soledade. Trazido para Sines pelo 
fundador do Museu Arqueológico, José Miguel da Costa, assume por volta de 1960 o 
compromisso de ser ele a fazer história de um concelho que, apesar de não ser o do seu por 
nascimento, começava então a sê-lo por adopção. “Sines, Terra de Vasco da Gama” é a grande 
herança que deixa a estudantes, comunidade e investigadores. Uma herança que é ainda um 
documento vivo, uma vez que continua a trabalhar para enriquecê-lo. ------------------------------- 

No final da década de 60, quando se aproximavam as comemorações dos 500 anos do 
nascimento de Vasco da Gama, Lopes de Almeida, professor de História e ministro da 
Educação em exercício, quis saber se havia algum investigador debruçado sobre a vida do 
navegador. Das universidades, a resposta foi negativa, mas na Torre do Tombo conhecia-se 
um investigador que desde 1942 se dedicava intensamente à leitura das chancelarias régias. 
Esse investigador era Arnaldo Soledade. ------------------------------------------------------------------- 

O resultado da conversa entre ministro e o Dr. Arnaldo Soledade foi um telefonema do 
ministro ao governador - civil de Setúbal para que viabilizasse a publicação da primeira edição 
de “Sines, Terra de Vasco da Gama” (1969), uma das obras de maior fôlego da carreira de 
Arnaldo Soledade e, decerto, o documento fundador da historiografia de Sines. -------------------- 

Filho único, Arnaldo Ferreira Soledade nasceu na Figueira da Foz em 1921. O seu avô tinha 
uma chapelaria e, durante a infância, Arnaldo acompanhava-o nas feiras da região. -------------- 
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No início da adolescência vai viver com o tio em Lisboa, onde prossegue os estudos no Liceu 
Passos Manuel. Depois da tropa, entra para a Faculdade de Direito e começa a trabalhar na 
Companhia de Seguros Nacional. Uma experiência de trabalhador-estudante que dura pouco 
tempo devido a pressões no interior da sua empresa. Impedido de ser advogado, Arnaldo 
Soledade inscreve-se no curso de Histórico-filosóficas como aluno voluntário. Mais tarde, 
cursa Arqueologia e, em 1960, torna-se professor do ensino oficial.----------------------------------- 

A sua ligação a Sines é feita por intermédio de José Miguel da Costa. Arnaldo Soledade 
começa a passar os Verões em Sines e a acompanhar o fundador do Museu Arqueológico nas 
suas escavações, tornando-se um amigo de Sines. -------------------------------------------------------- 

Um amigo de Sines que vai ao ponto de assumir a missão de ser o primeiro a realizar um 
trabalho global e sistemático sobre o seu passado. E fê-lo, num esforço solitário e altruísta, que 
não contou com o apoio dos poderes autárquicos da altura. Pelo contrário, Arnaldo Soledade 
recorda que, em 1969, até o acesso ao foral lhe foi negado. ---------------------------------------------- 

Mas nada disso impediu que, desde a primeira edição, “Sines, Terra de Vasco da Gama” se 
tenha afirmado como a expressão de uma investigação profunda, reveladora de um sentido 
para a história do concelho, dando nova luz a figuras como Cláudia de Campos e João Daniel 
de Sines “O Raspalhista”, tornando acessível a todos os públicos (estudantes, amantes de 
Sines e até outros investigadores) documentos até então submersos nos códices e chancelarias.- 

Depois do 25 de Abril, encontra outro carinho e facilidades entre os autarcas de Sines, que 
viabilizam a publicação de mais três edições do livro “Sines, Terra de Vasco da Gama” e o 
condecoram, em 1976, com a Medalha de Mérito Municipal Bronzeada. ---------------------------- 

Mas o trabalho historiográfico de Arnaldo Soledade não tem Sines como único objecto. O 
historiador é responsável pela descoberta de documentos inéditos importantes para esclarecer a 
história da diplomacia régia, dos Descobrimentos e de Vasco da Gama, da Ordem de Santiago 
e da história de terras como Figueira da Foz, Buarcos, Maiorca e Tavarede. Esteve presente em 
vários congressos, com destaque para a sua participação, em 1962, no grande trabalho de 
investigação sobre a Peste Negra em Portugal.------------------------------------------------------------ 

Pelo exposto, proponho que o Arquivo Municipal, que inaugura ao público por ocasião do Dia 
do Município, seja designado Arquivo Municipal Arnaldo Soledade. -------------------------------- 

Deliberação: Aprovada por unanimidade a presente proposta.------------------------------ 

9 - Instituto do Ambiente – Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Sines; -- 

Presente oficio com o registo de entrada n.º 21800, datado de 08.11.2206, enviando 
cópia do Relatório da Consulta Pública, do Parecer Final da Comissão de Avaliação e 
da Declaração de Impacte Ambienta, relativamente ao processo “Central 
Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Sines”. ----------------------------------------------------- 

Deliberação : A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. ------------------------ 

 



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 33/2006 

 
 Reunião (2006-11-16) 
  Pág. 9 de 9 
10 - GAOM – Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais – alteração ao fundo de 
maneio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação do responsável pelo Fundo de Maneio do Gabinete de Apoio aos órgãos 
Municipais, solicitando a alteração do mesmo nas seguintes rubricas: ------------------------------- 

Rubricas a reforçar: 01.02/02.01.21 – 250,00 €. ---------------------------------------------------------- 

Rubricas a reduzir: 01.02/02.02.10 – 50,00 €, 01.02/02.02.13 – 100,00 €, 01.02/02.02.25 – 
100,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação – ratificada a presente proposta. ------------------------------------------------------ 

Antes de dar por encerrada a reunião de Câmara, o Presidente falou da descarga de 
clínquer no Porto de Sines, informando que o 1º navio descargou cerca de 50 mil 
toneladas de Clínquer, o 2º navio que estava previsto, rumou para um porto de 
Espanha. Salientado que desta descarga ficaram cerca mil toneladas no solo, 
salientado que continua existir poluição no cais. Lamentado a decisão da 
Administração do Porto de Sines, em consentir este tipo de descarga.----------------------- 

IV - ENCERRAMENTO: -------------------------------------------------------------------  

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a 
reunião.

 Eram 15:30 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu,_____________________________________________________________________, 
Dora da Conceição Gonçalves Bruno Salvador, Secretária, que lavrei a presente acta, a 
subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente, 

_________________________________ 


