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-------------------------------ACTA NÚMERO SETENTA E OITO-------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E TREZE.----- 

No dia seis de Fevereiro de dois mil e treze, nesta Vila de Avanca, no Edifício 

Sede da Junta de Freguesia, pelas dez horas, reuniu o Executivo da Junta de 

Freguesia de Avanca, sob a presidência do Senhor José Artur Pereira de Pinho, 

Presidente da Junta de Freguesia e com a presença do Senhor José Jorge da 

Silva Valente Borges, Secretário e dos Vogais Senhor Luís Manuel Gonçalves 

dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues, contando também com a 

presença voluntária da técnica a superior desta Junta, Doutora Helena Coelho. – 

O Senhor Presidente justificou a alteração da data da presente reunião com o 

facto de ter sido acordado e aceite por unanimidade dos elementos do 

Executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente justificou também a ausência do Tesoureiro, Senhor José 

Fernando Valente Guimarães, pelo motivo de ter ido a uma consulta médica, 

mas que se aguarda que o mesmo venha ainda a tomar parte nesta reunião. ---- 
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da 

reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------  

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO DUMPER DESTA JUNTA. ------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes para análise e decisão a proposta, 

se se devia manter e continuar a pagar o seguro de responsabilidade civil 

relativo ao dumper desta Junta de Freguesia ou cancelá-lo, uma vez, que se 

encontra há bastante tempo imobilizado, por avaria. Acrescenta ainda, que como 

é do conhecimento do Executivo, aquele veículo, para entrar em funcionamento, 

necessita de uma reparação, a qual para além de outras eventuais peças, 

necessita de uma caixa de velocidades e que esta será difícil de encontrar no 

mercado, por já não existir a empresa que representava a marca (Vima) e 

também aos anos que aquela máquina tem.------------------------------------------------- 

Face ao assunto apresentado, os presentes decidiram que seja feita no mercado 

uma consulta no sentido de saber se valerá a pena recuperar a actual caixa de 

velocidades ou adquirir uma compatível e manter em funcionamento o actual 

dumper, ou se pelo contrário, é menos oneroso adquirir um outro dumper em 

melhor estado de conservação e funcionamento.------------------------------------------- 

Considerando os presentes que o Vogal, Senhor Luís Santos, tem algum 

conhecimento e experiencia em máquinas deste tipo, decidiram por unanimidade 

encarrega-lo de proceder a contactos e eventuais orçamentos, a fim de serem  

analisados pelo Executivo e ser tomada uma solução. ----------------------------------- 

O Vogal, Senhor Luís Santos, assumiu espontaneamente a decisão tomada.----- 

INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE – REUNIÃO COM VEREADOR 

DAS FREGUESIAS DOUTOR DIAMANTINO SABINA EM 05FEV2013. ------------ 
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O Senhor Presidente informou os presentes, que ontem, dia cinco de Fevereiro 

do corrente ano, da parte da tarde, a seu pedido teve uma reunião na Câmara 

Municipal de Estarreja, com o Vereador das freguesias Doutor Diamantino 

Sabina, com o objectivo de obter respostas aos vários pedidos feitos por email 

em nome deste Executivo, relativos ao pagamento de trabalhos efetuados na 

Freguesia, durante o ano de dois mil e dez e dois mil e onze, acordados entre a 

Câmara Municipal, através do Vereador das Freguesias e desta Junta de 

Freguesia., através do Senhor Presidente da Junta. -------------------------------------- 

O Senhor Presidente refere, que na referida reunião, ficou acordado, que ele, 

Presidente deste Executivo, deveria enviar ainda ontem, (logo após a reunião) 

cópias dos documentos já anteriormente enviados, a fim de o Vereador, Doutor 

Diamantino Sabina, os colocar à apreciação do Executivo do Município, para 

que esta Junta seja oportunamente ressarcida dos valores dos trabalhos já 

executados, mas que estão ainda em dívida.------------------------------------------------ 

Informou ainda o Senhor Presidente, que na referida reunião, foi também 

abordado, analisado e discutido os valores a pagar pelo tratamento dos espaços 

e zonas relvadas, até agora delegados nesta Junta de Freguesia, por força de 

protocolos celebrados entre à Câmara Municipal de Estarreja e esta Junta de 

Freguesia e que, devido a restruturação a levar a efeito pela da Câmara 

Municipal, ficou decido que a partir de Fevereiro do corrente ano, cabe à 

Câmara Municipal de Estarreja a responsabilidade do tratamento do Parque 

Municipal do Mato - Avanca, bem como da pista de manutenção integrada. 

Cabendo a esta Junta de Freguesia a responsabilidade da limpeza do referido 

espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, sendo por unanimidade decidido informar 

o jardineiro que actualmente procede ao tratamento daquele espaço, que  
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de acordo com a tomada de posição, deverá cessar os trabalhos no referido 

Parque Municipal do Mato, a partir do corrente mês inclusive. ------------------------- 

PROTOCOLOS PARA O CORRENTE ANO A CELEBRAR ENTRE CÂMARA 

MUNICIPAL DE ESTARREJA E ESTA JUNTA FREGUESIA AINDA POR 

ASSINAR. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente depois de ter tido reunião com o Vereador das freguesias, 

Doutor Diamantino Sabina, informou e deu a conhecer aos presentes, as linhas 

básicas sobre os protocolos para o corrente ano, a celebrar entre a Câmara 

Municipal e esta Junta de Freguesia, bem como os trabalhos que irão ser 

delegados e a executar por esta Junta de Freguesia, os quais, se encontram 

ainda por assinar, facto que motiva alguma incerteza e dificulta a 

organização/planificação dos trabalhos a levar a efeito por este Executivo. -------- 

Os presentes tomaram conhecimento, corroborando em absoluto com a 

preocupação do Senhor Presidente, por se constatar atraso e até esta data, não 

estar ainda definida a atribuição e delegação de competências.----------------------- 

CHEGADA/PARTICIPAÇÃO REUNIÃO TESOUREIRO JOSÉ GUIMARÃES. ----- 

O Tesoureiro, Senhor José Fernando Valente Guimarães, chegou e passou a 

participar nesta reunião, eram dez horas e quarenta e cinco minutos, depois de 

aos presentes ter justificado o seu atraso, que esclarece, se ficou dever a uma 

consulta médica.------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes aceitaram a justificação.--------------------------------------------------------- 

FINALIZAÇÃO LIVRO “AVANCA E OS SEUS AUTARCAS”. --------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que com o objectivo de se proceder 

a alguns acertos, acabamento e apresentação do livro em título, hoje, às onze 

horas, vão reunir no edifício desta Junta, a Doutora Telma Correia e o Doutor 

Delfim Bismarck.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mais informou o Senhor Presidente que o livro deverá estar concluído por forma 

a poder ser apresentado ao público em Março do corrente ano.----------------------- 

No âmbito deste assunto, o Senhor Presidente solicitou aos presentes o maior 

empenho e esforço, para que o livro tenha efectivamente boa e agradável 

apresentação.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento, realçando a insistência e o empenho que 

o Senhor Presidente tem dedicado à elaboração deste e dos anteriores livros já 

publicados, manifestando todos disponibilidade para o que deles depender e for 

necessário. -------------------------------------------------------------------------------------------

TOLERÂNCIA PONTO (TERÇA-FEIRA – CARNAVAL) DIA DOZE DE 

FEVEREIRO DE 2013. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes a proposta verbal no sentido de 

ser concedida tolerância de ponto no dia doze do corrente mês e ano, terça-feira 

de carnaval, fundamentando a mesma, pela situação geográfica da Freguesia, 

que se encontra entre duas cidades com grandes tradições e festejos 

carnavalescos, que são Estarreja e Ovar. ---------------------------------------------------- 

Os presentes analisaram a proposta apresentada e por unanimidade decidiram 

que seja concedida tolerância de ponto na terça-feira.----------------------------------- 

REABERTURA DA CASA MUSEU EGAS MONIZ-26 JANEIRO 2013. -------------- 

O Secretário, Senhor José Borges, informou os presentes que de acordo com o 

compromisso que assumira na reunião anterior, no dia vinte e seis de Janeiro do 

corrente ano, pelas dezasseis horas, representou o Executivo naquela que foi a 

cerimónia da reabertura da Casa Museu Egas Moniz. ------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------

FICHA DE PARTICIPAÇÃO APRESENTADA POR MARIA SUSANA SILVA  
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ROSA FERNANDES – RUA ASSOCIAÇÃO CAÇADORES PESCADORES 

AVANCA – SOLICITAÇÃO APOIO NA PROCURA TELHAS. -------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a ficha de participação apresentada nos 

serviços da Secretaria desta Junta de Freguesia, pela cidadã acima identificada, 

na qual referia que na sequencia do temporal ocorrido em dezanove de Janeiro 

do corrente ano, rancas provenientes de um eucalipto haviam partido cerca de 

dez telhas do telhado de sua habitação e que não tendo encontrado no mercado 

telhas iguais para substituir as partidas e vivendo com bastantes dificuldades 

económicas, resolveu recorrer a esta Junta e pedir ajuda.------------------------------- 

Em resposta ao pedido apresentado na ficha de participação, o Secretário, 

Senhor José Borges, informou os presentes, que depois de se ter deslocado à 

habitação, acompanhado do empreiteiro Jorge Rosa e terem verificado as 

telhas, desenvolveu diligências e contactos, descobrindo a existência de cerca 

de cem telhas iguais às que foram partidas e que já havia informado a senhora 

deste facto e que ela agradeceu. --------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------  

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão Administrativa e Jurídica – 

Subunidades de Taxas, Licenças, Mercados e Metrologia – Regulamento 

Períodos Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos Venda ao Público e 

Prestação de Serviços do Concelho de Estarreja. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício da Subunidade em título, o qual 

solicitava a afixação na sede desta junta do Edital que versava sobre o assunto 

acima mencionado. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou também à disposição dos presentes o 

Regulamento “Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de  
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Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Concelho de Estarreja”, 

também recebido como anexo ao ofício.------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, tendo decido por unanimidade mandar 

afixar o Edital e do facto elaborar certidão e enviá-la à entidade emissora. ---------  

Camara Municipal de Estarreja – Vereador das Freguesias Doutor Diamantino 

Sabina – Email com Mapa Financeiro – Ano 2013. --------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email do Senhor Vereador em título, 

no qual é solicitado atenção às proposta constantes em anexo, relativas aos 

protocolos que aquele Vereador pretende “outorgar com as Juntas de Freguesia  

no decurso deste ano de 2013” e que tenciona levar a reunião do Executivo 

Camarário no dia catorze do corrente mês e ano e levar também à próxima 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

No email, consta ainda, o alerta para “as condições do articulado que se 

mantém, com relevância para a cláusula da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso”. -------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e analisaram os mapas em anexo, 

constatando que no que se refere a Delegação de Competências – Acordos de 

Colaboração, que será atribuído à Freguesia de Avanca para o corrente ano, a 

importância de trinta e três mil euros, inscrita no Acordo Colaboração – Área de 

Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos e Conservação, 

calcetamento e limpeza de ruas e passeios.------------------------------------------------- 

No mapa que se refere à delegação de competências para a conservação de 

Jardins e Zonas Ajardinadas, encontra-se inscrito o valor total de quinze mil 

euros a distribuir por todas as Freguesias.---------------------------------------------------- 

No Plano de Requalificação da rede Hidrográfica, encontra-se inscrito o valor 

total de doze mil e duzentos euros, a  ser distribuídos pelas Freguesias.------------ 
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No mapa financeiro destinado a passeios municipais, está inscrita a importância 

de dez mil euros, para todas as Freguesias.------------------------------------------------- 

Para o projecto de habitação nas Freguesias, encontra-se inscrita a importância 

total de vinte mil euros, que deverão ser distribuídos pelas Freguesias.------------- 

No que se refere a percursos na natureza Eco-Turismo – BIORIA, existe inscrita 

a importância de vinte mil euros para todas as Freguesias.----------------------------- 

Para Aquedutos e Drenagens, está inscrita a importância total de cinco mil 

euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda no âmbito da delegação de competências – projectos de investimento, no 

que se refere à Freguesia de Avanca, o mapa, tem inscrito dez mil euros para o 

Parque Municipal do Mato, cinco mil, trezentos e catorze euros, para a rua Nova 

e vinte mil euros para a rua Corte Real.------------------------------------------------------- 

Em face do verificado, os presentes receiam que da reunião do Executivo 

Municipal saía uma decisão que contrarie a equitatividade e desta forma saia 

prejudicada a Freguesia de Avanca. Assim, o Senhor Presidente vai envidar 

esforços no sentido de que seja tido em conta a dimensão/grandeza e as 

necessidades da Freguesia.----------------------------------------------------------------------    

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão Administrativa e Jurídica – Subunidade 

de Taxas, Licenças, Mercados e Metrologia. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício da Subunidade em 

título, o qual tinha como assunto: “Alargamento do período de Funcionamento 

dos Estabelecimentos de Café, Snack Bares e Bares na Época de 

Carnaval/2013” e Mercado Municipal e Feira de Estarreja” e solicitava a afixação 

de Editais sobre o assunto, bem como o envio de certidão comprovativa da 

afixação.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Num dos Editais, consta a deliberação/autorização do alargamento dos períodos 

de funcionamento dos estabelecimentos acima indicados de dois a treze de 

Fevereiro do corrente ano, o outro Edital, refere a deliberação de antecipar para 

o dia anterior a realização do mercado e feira de Estarreja, previsto para o dia 

doze de Fevereiro (terça-feira de Carnaval). ------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram que fossem 

afixados os dois Editais e do facto lavrada certidão e que seja enviada aos 

serviços que emitiram o pedido.----------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social. – 

Pedido de Colaboração/Indicação Idosos Residentes na Freguesia com 

Carências Socioeconómicas e sem Retaguarda Familiar e Apoio Social ---------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email da Divisão em título, o qual 

solicitava a este Executivo uma relação com indicação de idosos residentes 

nesta Freguesia, com carências socioeconómicas e sem retaguarda familiar e 

apoio social, com o objectivo daquela Divisão realizar um levantamento a nível 

concelhio. --------------------------------------------------------------------------------------------. 

Neste contexto, o Senhor Presidente acrescentou, que tinha já em seu poder 

uma relação nominal, com endereços, idades e números de contactos de cerca 

de cinquenta idosos da Freguesia, que foi elaborada pelo Secretário, Senhor 

José Borges, com a colaboração da técnica superior Helena Coelho e que a 

mesma vai oportunamente ser endereçada à Divisão em título.-----------------------  

Os presentes tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Estarreja – Convite Exposição Pintura “a máscara dos 

mascarados”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite endereçado pela 

Câmara Municipal de Estarreja, no qual o seu Presidente, Doutor José Eduardo 

de Matos, convida para a inauguração da exposição de pintura “a máscara dos 

mascarados”, de António Carvalho, realizado no dia um do corrente mês e ano, 

na Biblioteca Municipal de Estarreja.----------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, sendo que não foi possível a este 

Executivo fazer-se representar. ----------------------------------------------------------------- 

ADSE – Ministério das Finanças – Direcção-Geral de Protecção Social aos 

Trabalhadores em Funções Publicas – “Regularização de Dividas à ADSE”. ------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes a “circJan2013/Divida/ASC SV:5896 AC” 

da Instituição em título, a qual apresentado como assunto: ”Regularização de 

dividas à ADSE” informava esta Junta de Freguesia que “durante o ano de 2012, 

não foi efectuado qualquer pagamento relativo a Notas de Reembolso”, referindo 

que a divida existente, deve ser paga a trinta dias, sob pena de se considerar 

que a entidade (leia-se esta Junta) se encontra em incumprimento.------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e de imediato o Tesoureiro, Senhor José 

Guimarães, referiu que o conteúdo da circular não corresponde à verdade, 

porque esta Junta de Freguesia relativamente ao ano de dois mil e doze, nada 

deve à ADSE. Acrescentando existirem provas documentais na tesouraria que o 

confirmam, facto também reiterado pela Técnica Superior Helena Coelho, 

presente na reunião.------------------------------------------------------------------------------- 

A este propósito, a Doutora Helena, informou os presentes ter já efectuado 

contactos com a ADSE e que sobre o assunto, foi informada ter havido lapso 

daquela Instituição e que esta Junta, não tem qualquer dívida e que 

oportunamente, iriam enviar documento a confirmar o que acabava de referir.---- 
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Os presentes tomaram conhecimento, verificaram os comprovativos dos 

pagamentos à ADSE relativos ao ano de dois mil e doze, ficando a aguardar que 

a ADSE envie a esta Junta de Freguesia documentos que comprovem a 

inexistência da dívida referida na circular. ----------------------------------------------------

Email da Fundação Benjamim Dias Costa – Avanca – Pedido Ajuda na 

Organização Desfile Carnaval Avanca. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Fundação em título, 

no qual é solicitado a esta Junta de Freguesia apoio para o desfile do corso de 

carnaval, que aquela Fundação está a organizar conjuntamente com Centro 

Paroquial de Avanca e pretende levar a efeito no centro da Vila, no dia oito do 

corrente mês e ano.--------------------------------------------------------------------------------- 

O pedido de colaboração, consiste em proceder esta Junta de Freguesia à 

divulgação do evento e solicitar o apoio necessário à GNR de Avanca, no 

sentido de que desta força da ordem regule o trânsito, aquando da passagem do 

corso carnavalesco. --------------------------------------------------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento, referindo o Secretário, Senhor José 

Borges, ter em nome do Executivo, tomado já a iniciativa de contactar o 

Comando da GNR de Avanca e solicitar o imprescindível apoio para o referido 

evento, referindo que obteve incondicional anuência ao solicitado. ------------------- 

Email de Marta Batista – Procura de Casa Para Arrendar. ------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido, da Senhora Marta 

Batista, no qual solicita informação de um possível “contacto de alguém que 

queira arrendar uma habitação T2 ou superior, apartamento ou moradia”. --------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que esta Junta de Freguesia não 

tem presentemente nenhuma habitação para alugar, decidiram contactar a 

referida Senhora informando-a do facto. ----------------------------------------------------- 
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Email – Diário Aveiro – Publicação 8º Aniversário Elevação Estarreja a Cidade  

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do jornal “O Diário de  

Aveiro” o qual pedia a este Executivo a possibilidade de esta Junta de Freguesia 

fazer alguma publicidade integrada no “especial 8º Aniversário da Elevação de 

Estarreja a Cidade – 26 de Janeiro”, que aquele jornal pretende editar. ------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade não anuir ao 

pedido, justificando a decisão com o facto de já ter sido por este Executivo 

solicitado a publicação de notícias de caracter e interesse público, bem como de 

eventos realizados na Freguesia e estes, não terem sido publicadas, nem 

sequer ter sido dada qualquer justificação.--------------------------------------------------- 

Os Presentes decidiram também, dar ao Jornal Diário de Aveiro a resposta 

resultante da decisão acima referida. ---------------------------------------------------------- 

ASE – Associação de Solidariedade Estarrejense – Circular Nº1/2013.-------------- 

O Senhor Presidente leu ao presentes a Circular em título da Associação de 

Solidariedade Estarrejense, a qual dava conhecimento, de que fora concedido 

pelo “Senhor Director-Geral dos Impostos, o benefício legal de 0,5% do IRS 

referente à colecta do ano de 2012”, bem como dos donativos atribuídos aquela 

Instituição pela PACOPAR e ainda, da verba gasta na recuperação da casa 

doada à ASE, sita na rua de Areia do Gonde, (em cujas obras foi gasta a verba 

total de €24.407,22) cuja habitação foi entregue mediante concurso, à família da 

Senhora Isabel de Fátima Valente da Silva, que nesta data a habita. ---------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, agradecendo o envio da circular, 

reconhecendo também por unanimidade a importância, o empenho e a 

solidariedade que a ASE dispensa à sociedade, nomeadamente aos mais 

carenciados.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CEMITÉRIO.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Concessão de Coval número sessenta e seis do Canteiro número dez. ------------- 

O Executivo deliberou pela concessão do coval número sessenta e seis do 

canteiro número dez, pelo valor de dois mil e quinhentos euros, para concessão 

perpétua, ficando registado com o Alvará número seiscentos e quarenta, a favor 

de José Maria Pereira Oliveira, viúvo, titular do cartão de cidadão número dois 

milhões, novecentos e quarenta e seis mil e cem e com o NIF cento e setenta e 

cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco, 

residente na rua Tenente Coronel Camossa número onze-Ovar e seus filhos;---- 

Maria de Fátima Ferreira de Oliveira Perry, casada, residente na rua Ferreira de 

Castro número noventa e três, terceiro andar, frente - Ovar; --------------------------- 

Paula Cristina Pereira de Oliveira, casada, residente no Canadá;--------------------- 

Ernesto José Pereira de Oliveira, casado, residente na rua Tenente Coronel 

Camossa, número onze-Ovar.-------------------------------------------------------------------

Os documentos que deram origem à presente deliberação, ficam arquivados na 

pasta do cemitério, coval número sessenta e seis, canteiro número dez.----------- 

EXPEDIENTE. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do 

Executivo da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos eram doze horas 

e cinquenta minutos. ------------------------------------------------------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser submetida a aprovação na 

reunião seguinte e por mim vai ser assinada José Jorge da Silva Valente 

Borges, _________________________________________que a secretariou, 

E por todos os membros do Executivo presentes. ----------------------------------------- 

 


