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ANO 2014 
 
 

---------Aos dezanove dias do mês de junho de 2014, no Grupo Musical e Desportivo, 31 de Janeiro, em 
Manique, realizou-se a Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de Alcabideche, em conformidade 
com o disposto do N.º1 do artigo 11.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a seguinte ordem de 
trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Período antes da ordem do dia; 
2. Revisão ao orçamento/2014; 
3. Acordo de execução de delegação legal de competências entre o Município de 

Cascais e a Freguesia de Alcabideche; 
4. Contrato Inter-administrativo delegação de competências do Município de 

Cascais na Junta de Freguesia de Alcabideche; 
5. Regulamento de cobrança e tabela de taxas, licenças e outras receitas; 
6. Regulamento para festas e espetáculos de atividades ruidosas; 
7. Ratificação do Acordo de execução de delegação de competências entre o 

Município de Cascais e a Freguesia de Alcabideche – Educação; 
8. Informação financeira – Balancete 30 de Abril 2014; 
9. Relatório de atividades – 1 a 30 abril 2014. 

 
Esta sessão teve a presença dos seguintes Membros: Fernando Costa Teixeira Lopes, Presidente da 
Assembleia de Freguesia; Catarina Rita Fernandes da Luz, 1º Secretário, Isabel Maria Gomes Dinis da Cruz, 
2º Secretária, José Diogo Vieira Simões, Clarindo Miguel Rodrigues Oliveira, Hélder António Policarpo 
Gonçalves, Luís Manuel Martins Guerreiro, Mário Mathiotte, Vasco Costa, Luís Miguel Oliveira dos Reis, 
João Alexandre Ferreira Ruivo, Filomena Maria Claro dos Santos Rijo Temudo, Paulo José Romão Duarte, 
Bruno Miguel Rodrigues Leal, Alexandra Santos Domingos, Manuel António Paquete Santinho, Anália João 
da Encarnação Correia Guerreiro, Paulina Maria de Araújo Esteves e Ruy José Cardoso Pereira 
Branquinho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ausências: António Manuel Aires Rodrigues Borges, Paulo Jorge Dinis dos Santos, Susana Brandão 
Vilhena, Rui Filipe Alves Mendes, Maria Barreto Ávila. -------------------------------------------------------------- 
 
--- O Sr. Presidente da Assembleia – Fernando Costa Teixeira Lopes – Saudou todos os presentes, e 
explicou a razão da escolha do local: Grupo Musical e desportivo, 31 de Janeiro para realizar esta 
Assembleia no exterior da Sede da Freguesia, visto ser uma Coletividade centenária e a titulo de 
homenagem. Leu a documentação recebida e respetivas substituições. E passou às inscrições antes da ordem 
do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz da Bancada Ser Cascais -Ruy José Cardoso Pereira Branquinho – Perguntou ao Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche como estava a eventual colocação das lombas na Rua 
Carlos Anjos -Amoreira, a recuperação das calçadas da nossa Freguesia, a renovação das paragens dos 
autocarros e a situação da eventual alteração do sentido da Rua de Cascais. ---------------------------------------- 
--- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Quis saber o motivo pelo qual a Rua dos Bombeiros ainda não 
estava repavimentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- A Deputada da Bancada do PS – Filomena Temudo – Felicitou a descentralização da Assembleia e as 
melhores condições do local. Também saudou o Executivo pela realização do Arraial de S. António e 
sobretudo por se tratar de uma festa sem qualquer pagamento, “com sardinhas à borla”, para tapar os reais 
problemas desta Freguesia e muitas vezes discutidos na Assembleia. Defende estas iniciativas junto da 
população, desde que esta Junta tenha a mesma tenacidade para saber e resolver os problemas da freguesia 
como tem para realizar festas. Alertou mais uma vez, sobre o esvaziamento do Centro de Saúde, a carência 
de médicos de família para cobrir as necessidades da população de Alcabideche, deixou de ter 
especialidades de saúde materna, saúde infantil e planeamento familiar, atualmente estas só se encontram 
nos Centros de Saúde Cascais e de S. João; vários funcionários administrativos pertencentes aos quadros 
foram transferidos para outros Centros de Saúde do Concelho, proporcionando-se aos utentes, os serviços 
mínimos. Deu-se um esvaziamento dos Centros de Saúde Até à 3 anos atrás esta situação era completamente 
oposta. Todos os outros utentes, da Freguesia de Cascais e do Estoril é que se dirigiam ao Centro de Saúde 
de Alcabideche por dispor com mais médicos e mais valências. Parece ter uma morte anunciada para um 
centro inaugurado há cerca de 8 anos. Uma Freguesia com mais de 42.000 habitantes, não pode prescindir de 
um Centro de Saúde a funcionar em pleno e com todas as especialidades. A Junta deve estar atenta a estas 
situações e usar o seu poder de denúncia e de mobilização, para garantir um serviço de saúde de qualidade 
aos fregueses. A saúde é um direito público, consagrado na nossa Constituição e deve ter um acesso 
equitativo para toda a população. Este assunto deveria ser aprofundado pelo Executivo ou em comissão 
possivelmente, de Emergência Social, e tão breve quanto possível para se agir em tempo útil e não depois de 
portas fechadas. E pela primeira vez, desde que se recorda, não foi celebrado o Dia Mundial da Criança, 
facto que nunca ocorreu até àquela data. --------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Deputado da Bancada do PS – Bruno Leal – Reforçou o assunto apresentado na Assembleia de 
Abril, referente aos maus cheiros na saída de Manique, na estrada das Neves. Teve conhecimento das 
diligências tomadas pelo Sr. Presidente da Junta, da articulação com as águas de Cascais e da presença dos 
técnicos. Alertou novamente para este problema, visto o cheiro ter reaparecido. Há saída de esgoto na base 
da tampa do esgoto, desconhece o problema e não sabe se tem a ver com ligações mal feitas. Parece ter 
havido algumas deficiências na obra. ------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Pediu desculpa pelo seu atraso mas infelizmente, 
perdeu um familiar próximo. Apresentou várias questões, sendo uma delas, muitas vezes colocada ao PS, 
por parte das Coletividades e Associações em relação às dificuldades que a Junta de Freguesia tem em 
acompanhar as necessidades a nível do transporte. A mesma necessidade já foi referida na Assembleia 
Extraordinária, por parte dos jovens que representam a nossa freguesia na modalidade de natação, na 
deslocação para as piscinas de Manique, com outras dimensões e essencial para a sua preparação pela. Em 
relação ao Complexo Desportivo de Alcabideche, manifestou alguma preocupação, quer dos funcionários 
quer dos utentes. Também mostrou estranheza pelo gestor do pavilhão não ter conhecimento sobre o 
encerramento do pavilhão no último feriado, pois deveria estar informado. Louvou também o facto das 
votações das monções da Assembleia estarem disponíveis no site da Junta. Sugeriu que se crie uma pasta das 
moções própria, dentro do próprio site na área respetiva. A única lacuna que denotou, foi referente às 
monções não expressarem a respetiva votação, deveria estar junto da monção, mostrando os partidos que 
votaram e qual foi o sentido desses votos, para que a população que consulte o site consiga perceber o 
sentido do voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz da CDU – Manuel Paquete Santinho – Pediu informação sobre a possível assinatura de 
um novo Acordo de Colaboração entre a Junta e o Estoril Praia, para utilização do Complexo desportivo de 
Alcabideche e quais condições que este clube irá usufruir. E com esta utilização, o que acontecerá ao grupo 
Sportinguista de Alcabideche, se verá as suas horas reduzidas. ------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz do PSD/CDS – José Diogo Simões – Congratulou a Junta pelo Protocolo efetuado com o 
Estoril Praia, clube de nível europeu, pois só dará visibilidade. Congratulou ainda os Festejos do S. António 
e que de futuro, em tom irónico, a Junta deverá aplicar taxas para os diferentes festejos – 25 de Abril, 1.º de 
maio, Banda de Janes, Natal, entre outros. Pois, a oferta dada à população foi tida como desperdício logo 
devemos equacioná-la. Alertou para a situação, trazida anteriormente, na Rua Luís de Camões em Murches, 
o pavimento em paralelo frente à Drogaria e à paragem de autocarros estava a abater. Congratulou ainda esta 
Junta, por vir a votação os novos acordos de delegações de Competências, reclamados na assembleia, frutos 
da Lei que tanto se criticou. E só poderemos esperar que as Juntas, estejam ao nível de os cumpri e que 
possam vir a ser delegadas mais competências, numa próxima negociação. ---------------------------------------- 
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--- O Deputado da Bancada do PS – João Ruivo – Sobre o recente Protocolo do Estoril Praia e a Junta de 
Alcabideche, quis perceber se já estava disponível no site da Junta, para ter conhecimento do mesmo. Queria 
congratular-se com este protocolo mas acentuou a tónica relativamente ao número de horas do pavilhão, se 
iremos acrescentar horas ao pavilhão ou seja retirar horas de utilização aos munícipes em geral, ao pavilhão; 
iremos retirar horas ao Clube Sportinguista para colocar lá o Estoril Praia; E como é que a Junta irá colmatar 
mais esta perda de receita Em relação às festas e atividades comemoradas pela Junta, esta não faz mais que a 
sua obrigação, pela missão que tem no âmbito das atividades culturais. Mau, foi o dia 1 de junho não ter sido 
comemorado convenientemente. Não deveremos vangloriar nos e estar com sentido populista pois as 
pessoas têm informações suficiente das coisas. Referiu o Deputado José Diogo e fez recomendação ao Sr. 
Presidente de Junta, recorrentemente apresentam-se situações que não estão resolvidas. A Junta poderia 
mandar um e-mail aos vários membros da assembleia a dar informações sobre a resolução das diversas 
situações referenciadas, em vez de ignorar. ------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Deputado da Bancada do PS – Paulo Duarte – Congratulou a descentralização da assembleia para 
Manique. Sugeriu que estas descentralizações sejam informadas atempadamente para o público ter 
conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Deputado do PSD/CDS – Luís Guerreiro – Por uma questão de segurança, pediu ao Sr. Presidente 
da Junta que apele à GNR, maior acompanhamento da população sobretudo idosa do Alto da Castelhana 
pelos sucessivos assaltos, em pleno dia. Congratulou o novo Acordo entre o Estoril Praia e a Junta de 
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Evidenciou as descentralizações da assembleia 
como um sinal positivo de aproximação às populações. E que não sejam apenas uma saída da zona de 
conforto, inovando mais, ir para além de uma ordem de trabalhos extensa; o Sr. Presidente de Junta deveria 
analisar o centro urbano onde esta assembleia é descentralizada, como poderemos viver mais em 
comunidade e com segurança; discutir cada localidade da nossa freguesia, trazendo temas que lhes diga 
respeito. Respondeu ao deputado José Diogo que possivelmente, não interpretou bem a sua camarada 
relativamente ao desperdício e “eventos de borla”, deturpar as palavras das bancadas poderá afastar as 
pessoas da política. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Apresentou uma monção e perguntou ao Presidente da Mesa se 
poderia ser discutida entre as bancadas após as intervenções do público. ------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Abriu as inscrições ao público.--- 
--- Intervenção do público ------------------------------------------------------------------------------ 
 ---Jorge Almeida – Apelou à continuidade da Escola de Música Michel Giacometti, pérola da Junta de 
Freguesia, espaço de cultura, sem fins lucrativos e com uma intenção diferenciada do conservatório até a 
nível do precário. Apelou a uma política de proximidade junto dos cidadãos, em que cultura e as 
dificuldades só nos podem unir. Quis perceber as alterações previstas para esta escola, assim como o vínculo 
contratual com os professores e uma remuneração. --------------------------------------------------------------------- 
--- Nuno Jorge - Falou de 4 pontos referentes aos problemas da sua Coletividade e como disse o Luís Reis, 
cada Coletividade devia falar dos seus problemas e desconhecia que o público podia intervir: 1) Parque 
Infantil das Neves inaugurado antes das eleições, foi construído para maiores de 12 anos ou seja, para 
adultos, com uma altura excessiva; construção da nova estrada, Manique melhorou 20 anos, mas a zona de 
circulação só para autocarros que vai para o largo deveria ser substituída por placas de peças e betão; 
melhorar a iluminação junto à Coletividade, próximo da Quinta de Manique, na estrada com direção a Tires; 
e por fim, o trânsito devia escoar mais facilmente com o sentido apenas para descer, na zona dos salesianos 
de Manique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente de Junta de Freguesia – Rui Paulo Costa – Tentou responder às 16 perguntas 
colocadas pelas Bancadas e pelo público. Ao Deputado Rui Branquinho, as lombas, calçadas, paragens de 
autocarros responderá no ponto seguinte e espera que daqui a alguns meses, possamos dar mais respostas do 
que até à presente data, em vez de enviar os pedidos para a Câmara de Cascais. À Deputada Paulina Esteves 
em relação à Rua dos Bombeiros, informou que a intervenção estará para breve com a repavimentação 
daquela Rua. Aos Deputados Bruno Leal, João Ruivo, o Sr. Presidente leu o e-mail enviado para as Águas 
de Cascais, enviado a 28 de Abril 2014. À Deputada Filomena Temudo informou que o Arraial de S. 
António, não foi uma festa de “borla” mas sim de grande contributo para uma Instituição da Freguesia – 
Bombeiros Voluntários de Alcabideche. No âmbito dos transportes a Junta contribuiu junto  das 
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Coletividades, com o apoio das duas carrinhas de 9 lugares, respondendo assim ao Porta-Voz Luís Reis. A 
situação exposta relativamente ao gestor do CDA também irá esclarecer e verificar o que se passa. Ao 
Deputado Manuel Santinho, face ao Estoril Praia, o Acordo estabelecido será a grande aposta do Executivo 
assume perante o CDA. Irão criar um novo paradigma, planeamento e uma nova orgânica para este 
Complexo Desportivo. A situação exposta relativamente ao gestor do CDA também irá esclarecer e verificar 
o que se passa. A questão apresentada pelo Porta-Voz José Diogo, da Rua Luís de Camões foi referenciada e 
enviado o pedido para a Cascais Próxima. Ao Deputado Paulo Duarte, o Sr. Presidente verbalizou que de 
facto houve vicissitudes, articulou com o Técnico da Câmara mas por questões graves e pessoais deste, 
prometeu resolver este problema do trânsito. Ao Deputado Luís Guerreiro, devido aos níveis elevados de 
insegurança irá contactar a GNR, contemplando as várias localidades da freguesia. Reforçou que o evento 
Al-Qabazar não foi referenciado nesta Assembleia, e ficou admirado com o Porta-Voz Luís Reis não ter 
destacado este evento, que foi uma lufada de ar fresco, um marco na Freguesia, visto mostrar sempre grande 
preocupação com os centros e os grandes núcleos da Freguesia. Ao Sr. Jorge Almeida, esclareceu que não é 
objetivo do Executivo fechar a Escola de Música. Pelo contrário, querem torná-la numa Escola viável, com 
capacidade e que dê às pessoas e aos alunos uma referência de qualidade. Encontram-se numa fase de 
negociação e acertos com os professores. Verbalizou que esta Escola é motivo de orgulho. Ao Nuno, sobre a 
questão do Parque Infantil, irá contactar a EMAC para colmatar as deficiências existentes. --------------------- 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Rectificou que numa Assembleia extraordinária 
já tinha elogiado este evento. Esclareceu que o Al-Qabazar, foi uma excelente iniciativa com o contributo de 
vários cidadãos, empresários e Coletividades. Em relação aos transportes, há inúmeras Coletividades que 
ficaram sem resposta. E com alguma agilidade e articulação com instituições locais, que têm transportes 
próprios, pode-se colmatar estes pedidos. Prática usada pela Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana. 
Relembrou ainda a verba de 34.760€ existente no orçamento para transportes. ------------------------------------ 
--- O Sr. Presidente de Junta de Freguesia – Rui Paulo Costa – Informou que o Al-Qabazar foi um 
evento pensado e criado pela Junta de Freguesia de Alcabideche e pelo executivo, com o contributo de 
vários cidadãos convidados e voluntários de diversos quadrantes políticos. ----------------------------------------  
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Referiu que se esgotou o período 
antes da ordem do dia como tal passou-se à leitura e admissão da moção de censura, a qual foi distribuída 
pelas Bancadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Referiu que na última assembleia, foi contestado a necessidade 
de colocar a admissão numa moção. Informou que o direito de apresentar uma moção é um direito inerente a 
qualquer membro desta assembleia, não existe nem no regimento nem na lei, qualquer figura que obrigue a 
que os restantes membros desta assembleia ou a assembleia, se debrucem sobre o aceitar ou não aceitar uma 
moção. Logo a moção é aceite pois foi apresentada no período estipulado para tal. A Moção chama-se: 
moção de censura por incumprimento do regimento e dos princípios democráticos que regem os órgãos 
autárquicos. Dia 16 junho, foi aos correios buscar a convocatória para esta assembleia; dia 17, chegou uma 
parte dos documentos por e-mail para ser discutida na ordem de trabalhos; dia 18, a outra parte dos 
documentos e no próprio dia 19, chegou em 2 momentos diferentes a restante documentação. Considerou 
inadmissível, pois enquanto membros desta assembleia têm obrigação de exigir tempo suficiente, para se 
debruçarem sobre os assuntos que são obrigados por lei a discernir, discutir, criticar e eventualmente aprovar 
ou não. Quer o teor da convocatória da ordem de trabalhos quer o teor dos conteúdos que vão discutir 
antecipadamente para que possam pensar neles. Pois, considera-se um elemento participante de um órgão 
autárquico da nossa democracia representativa do país, como tal exige respeito. Outro aspeto, segundo a 
convocatória de uma reunião ser necessário antecipadamente, por regimento, que cada convocatória deve ser 
feita após contacto de todos os elementos e cabeças de lista, para discussão do local, da data e da ordem de 
trabalhos, eventualmente podem até querer colocar algum aspeto a ser discutido na assembleia. Fez a leitura 
da moção. ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – Abriu o período de inscrições 
para discussão desta moção. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- O Porta-voz do PSD/CDS – José Diogo Simões – Comunicou que estavam em condições de votar o 
documento como estava apresentado. Verbalizou solidariedade perante a mesa desta assembleia de 
freguesia, o Sr. o Presidente e os demais funcionários da Junta que foram visados nesta moção. ---------------- 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Esteve atento à leitura da moção e afirmou que 
os funcionários não foram focados nesta moção. Percebeu que a bancada do PSD/CDS pois sente-se 
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confortável em receber a documentação no próprio dia. Verbalizou que torna-se impossível receber um 
documento de manhã e discuti-lo à noite. Defende os acrescentos que esta Assembleia poderá fazer. Tendo 
em conta a entrega dos documentos tardios, que foram pedidos em suporte de papel, uma cópia por bancada, 
prática realizada no mandato anterior. Como tal, o partido socialista votou favoravelmente esta moção de 
censura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Deputado da Bancada do PS – João Ruivo – Lamentou o caminho que se está a percorrer. Reforçou 
que os todos elementos desta assembleia, os representantes de lista recebiam uma cópia em suporte de papel, 
aprovado nesta assembleia no mandato anterior e as deliberações não cessam só porque se troca o executivo. 
Não aceita a arrogância que esta maioria tem mostrado quer nas juntas quer na Câmara. Em relação ao 
Protocolo da Educação, que tem erros ortográficos e que já foi assinado pelo Sr. Presidente de Junta, sem ter 
ido para aprovação na assembleia de freguesia. Tem de haver cuidado e respeito por todos os membros desta 
assembleia. O Sr. Presidente da Mesa também tem responsabilidade e deve garantir que todos os membros 
estão em condições de participar na assembleia e que os documentos chegam a tempo. Caso contrário, adia 
ou desconvoca a assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --- O Porta-voz da CDU – Manuel Paquete Santinho – A CDU votou a favor desta moção de censura. 
Reforçou o atraso no envio da documentação e de forma faseada. Pela falta de tempo não se encontram em 
condições para votar estes documentos. Por exemplo, as taxas do CDA e da Escola de Música foram 
enviados no próprio dia da assembleia. Tem considerações a fazer sobre os documentos mas quiseram fazê-
lo de forma convicta, contribuindo para o bem-estar da Freguesia. --------------------------------------------------- 
--- O Porta-voz do PSD/CDS – José Diogo Simões – Relembrou que estes documentos estiveram para 
discussão na Junta de Freguesia, a alguns dias e na assembleia municipal há quase um mês, as minutas que 
estes contratos foram alvo foram aprovadas com alterações sugeridas por todas as forças políticas; lançaram 
alternativas e sugestões nestes documentos. A Bancada do PSD/CDS estava preparada para os votar pois 
têm conhecimento dos documentos. Estavam para discutir a moção e o seu ataque à Mesa da assembleia. ---- 
 --- A Porta-voz do BE – Paulina Esteves – Explicou que não foi fazer nenhum ataque pessoal a nenhum 
colaborador da Junta pois este só recai num coletivo; também não há nenhum ataque pessoal ao Sr. 
Fernando Teixeira Lopes. O que existe é uma moção de censura por incumprimento do regimento e 
princípios democráticos que regem os órgãos autárquicos. Trata-se de questões processuais, políticas que 
dizem respeito à Freguesia. Conhece bem todos os documentos e já os leu minuciosamente, o que importa 
são as questões concretas, não é os conceitos genéricos, as minutas. ------------------------------------------------ 
 --- O Porta-voz da Bancada Ser Cascais -Ruy José Cardoso Pereira Branquinho – O Ser Cascais 
também votou a favor desta moção pois estava tudo para ler e para discutir. --------------------------------------- 
--- O Porta-voz do PS – Luís Miguel Oliveira dos Reis – Relembrou que os documentos a aprovar nesta 
assembleia são os mesmos, que foram aprovados na 2.ª feira anterior, na assembleia municipal. Defendeu a 
assembleia, os seus direitos, as suas obrigações e que não pode ser esvaziada, por sermos de partidos 
diferentes. E que os deputados desta assembleia não tinham que receber a informação das taxas através dos 
site da Junta de Freguesia. Não devemos andar a título individual à procura dos documentos no site da Junta. 
--- O Sr. Presidente da Assembleia - Fernando Costa Teixeira Lopes – A moção foi colocada a votação e 
foi aprovada com 10 votos a favor e 9 contra. O Sr. Presidente informou que existia um ponto referente às 
escolas como tal era necessário convocar uma assembleia mais cedo pela abertura das escolas em Setembro. 
Verbalizou que tinha 5 dias para convocar a próxima assembleia. -------------------------------------------------- 
 
 
---/--- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia – Fernando Costa Teixeira Lopes 
deu por encerrados os trabalhos por volta das 00h30 minutos, dela se lavrando a presente Ata Ordinária que 
depois de lida foi aprovada por todos os presentes. --------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia, 
 

5 
 



  
Fernando Costa Teixeira Lopes 
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