
TERRA RICA OA HUMANIDAOE 

DELIBERA(:AO 

4.5 - RECRUTAMENTO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUN<;OES PUBLICAS POR TEMPO DETERMINADO, COM 

RECURSO A RESERV A DE RECRUTAMENTO INTERNA DE 1 ASSISTENTE 

TECNICO. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o recrutamento 

na modalidade de contrato de trabalho em fun<;oes publicas por tempo determinado, de 

1 trabalhador, na carreira e categoria de assistente tecnico, para exercer as fun9oes 

descritas no mapa de pessoal desta Camara Municipal, aprovado para o ano de 2014, 

relacionadas com as atribui<;oes e competencias defmidas, com recurso a reserva de 

recrutamento interna resultante do procedimento concursal co mum aberto pelo aviso n. 0 

6734/2013, no Diario da Republica 2.3 Serie, n.0 98, de 22 de Maio de 2013, e ai 

identificado como concurso "Procedimento concursal comum para contrata<;ao em 

regime de contrato de trabalho em fun<;oes publicas por tempo determinado - 1 

assistente tecnico", respeitando a ordena<;ao constante da lista unitaria de ordena<;ao 

final homologada em 11 de Dezembro de 2013. Mais deliberou por unanimidade, nos 

termos do disposto no n.0 2 do artigo 64.0 da lei n.0 83-C/2013, de 31 de dezembro, 

submeter a presente proposta a discussao e vota<;ao da Assembleia Municipal, para a 

respetiva autoriza<;ao. 0 Senhor Vereador Dr. Filipe Viana neste ponto nao votou, 

declarando-se impedido por motivos profissionais. _______ _____ _ 

Reuniao da Camara Municipal de 14 de Abril de 2014, 

A CHEFE DE DIVISAO, 

Sofia Velho (Dr.3
) 
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lnforma~ao: 

Recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em 
fun~oes publicas por tempo determinado, com recurso a 
reserva de recrutamento intern a de 1 assistente tecnico 

De: Chefe da OAF Para: Presidente 

Considerando que: 

DESPACHO: 

0--&_a~ , \'-\ ----

Por delibera<;ao da Camara Municipal, de 3 de Abril de 2013, foi aprovada a proposta e 

aberto concurso para a contrata<;ao de 1 Assistente T ecnico em regime de contrato de trabalho 

por tempo determinado, cujo aviso foi publicitado sob o n.0 6734/2013, no Diario da Republica 2.a 

Serie, n.0 98, de 22 de Maio de 2013, e ai identificado como concurso "Procedimento concursal 

comum para contrata<;ao em regime de contrato de trabalho em fun<;oes publicas por tempo 

determinado-1 assistente tecnico". 

A lista de ordena<;ao final do mencionado concurso foi homologada e publicada em 

18/12/2013, tendo sido aprovados seis candidates, encontrando-se estes candidates em 

situa<;ao de reserva, ao abrigo do disposto nos n°s 1 e 2 do artigo 40.0 da Portaria n.0 83-A/2009, 

de 22 de Janeiro. 

De acordo com os n°s 1 e 2 do art.0 40.0 da Portaria n° 83-A/2009, de 22 de janeiro 

alterada e republicada pela Portaria n.0 145-A/2011, de 6 de abril, sempre que, em resultado de 

procedimento concursal comum, publicitado por um 6rgao ou servi<;o, a lista de ordena<;ao final, 

devidamente homologada, contenha um numero de candidates aprovados superior ao dos 

postos de trabalho a ocupar, e sempre constituida uma reserva de recrutamento interna. 

A reserva de recrutamento e utilizada sempre que, no prazo maximo de 18 meses 

contados da data da homologa<;ao da lista de ordena<;ao final, haja necessidade de ocupa<;ao de 

identicos postos de trabalho. 

A Lei n° 83-C/2013, de 31 de Dezembro (Lei do Or<;amento de Estado para 2014) 

mantem em vigor as profundas restri<;oes as regras sabre admissao de pessoal, relativamente 

aos procedimentos concursais a abrir. 

Nos termos do n° 2 do art.0 64.0 da Lei n° 83-C/2013, de 31 de Dezembro, o 

recrutamento excecional depende dos seguintes requisites cumulativos: 

a) Seja imprescindivel o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obriga<;oes de presta<;ao de servi<;o publico legalmente estabelecidas e ponderada a carencia 

dos recursos humanos no sector de atividade a que aquele se destina, bern como a evolu<;ao 

global dos recursos humanos na autarquia em causa; 



b) Demonstragao de que os encargos com os recrutamentos em causa estao previstos 

nos orgamentos dos servigos a que respeitam; 

c)lmpossibilidade de ocupa9ao dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com 

relagao juridica de emprego publico previamente constituida, ou por recurso a pessoal colocado 

em situagao de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade; 

d)Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informagao previstos na Lei n.0 

57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei n.0 66-B/2012, de 31 de dezembro; 

e)Demonstragao do cumprimento das medidas de redugao minima, estabelecidas tendo 

em vista o cumprimento do Programa de Assistencia Econ6mica e Financeira (PAEF), 

considerando o numero de trabalhadores em causa no termo do ano anterior; 

Em relagao a alinea a) a fundamentagao apresentada encontra-se descrita na 

informagao do Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento. 

Relativamente a alinea c) o procedimento concursal aquando a abertura nao tinha 

qualquer candidate opositor que se encontrasse em situagao de mobilidade especial, nem 

candidate detentor de relagao juridica de emprego publico por tempo indeterminado. 

0 encargo com os recrutamentos em causa esta previsto no orgamento do servigo da 

Divisao de Estudos e Planeamento, existindo assim cabimentar;ao orr;amental para o efeito pelo 

que encontra-se cumprido a alinea b). 

Encontra-se igualmente cumprido ate a presente data o cumprimento do, pontual e 

integral dos deveres de informar;ao. 

Em relar;ao ao cumprimento da demonstrar;ao, da redur;ao minima prevista na alinea e), 

cumpre-me informar que de acordo com o n.0 7 do art.0 62° da Lei n° 83-C/2013, de 31 de 

Dezembro, tendo em conta as informagoes prestadas pela Contabilidade e pela Secr;ao de 

Pessoal que se anexam, nao e aplicavel a nossa autarquia na medida em que cumprimos com 

as condir;oes previstas. 

Claro que o n.0 8 estipula que as autarquias abrangidas pelo n.0 7 nao podem aumentar 

em 2014 o numero de trabalhadores relativamente aos existentes em 31 de dezembro de 2013, 

no entanto cumpre-me informar que existem dois trabalhadores que se aposentaram no presente 

mes existindo nessa medida possibilidade de preencher a sua vaga. 

Assim, face ao exposto, submete-se a autorizar;ao do executive, de acordo com o 

disposto no n° 5 do art. 0 6.0 da LVCR e ainda do disposto no art.0 4.0 do Decreta-Lei n° 209/2009, 

de 7 de setembro, e ainda dos n°s 1 e 2 do art.0 40.0 da Portaria n° 83-A/2009, de 22 de janeiro 

alterada e republicada pela Portaria n° 145-A/2011, de 6 de abril, para proceder ao recrutamento 

de urn candidate, o que ficou classificado no Iugar a seguir da lista de ordenar;ao final do 

procedimento concursal de Assistente Tecnico. 



De acordo como disposto no n° 2 do art. 0 64.0 da Lei n° 83-C/2013, de 31 de Dezembro, 

em situagoes excecionais, devidamente fundamentadas, o 6rgao deliberativo, sob proposta do 

6rgao executivo, e que tern competencia para autorizar o recrutamento necessaria. 

Assim, segundo a solicitagao da Divisao de Estudos e Planeamento, que se anexa e se 

considera como fazendo parte integrante da presente para todos os efeitos legais, torna-se 

necessaria proceder ao recrutamento de urn assistente tecnico. 

Pelo exposto, proponho que a Camara Municipal delibere: 

Submeter a Assembleia Municipal, para que esta autorize, nos termos do disposto no n.0 

2 do artigo 64.0 da lei n.0 83-C/2013, de 31 de dezembro, o recrutamento na modalidade de 

contrato de trabalho em fungoes publicas par tempo determinado, de 1 trabalhador, na carreira 

e categoria de assistente tecnico, para exercer as fungoes descritas no mapa de pessoal desta 

Camara Municipal, aprovado para o ana de 2014, relacionadas com as atribuigoes e 

competencias definidas, com recurso a reserva de recrutamento interna resultante do 

procedimento concursal comum aberto pelo aviso n.0 6734/2013, no Diario da Republica 2.3 

Serie, n.0 98, de 22 de Maio de 2013, e ai identificado como concurso "Procedimento concursal 

comum para contratagao em regime de contrato de trabalho em fungoes publicas par tempo 

determinado- 1 assistente tecnico", respeitando a ordenagao constante da lista unitaria de 

ordenagao final homologada em 11 de Dezembro de 2013. 

A Consideragao superior, 

Ponte de Lima, 8 de Abril de 2014, 

~\11b 
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ASSUNTO: 

Contratac;ao de urn Assistente Tecnico para a DEP 

De: Chefe da DEP I Para: Sr. Presidente 

A Divisao de Estudos e Planeamento tem funcionado sem o apoio de secretariado administrative, 

que tem sido colmatado s6 no que se refere aos procedimentos relacionados com as empreitadas 

pelos servic;:os administrativos da DSU . 

Esta situac;:ao provoca alguma ineficiencia no servic;:o em geral, e acaba por subutilizar tecnicos com 

maiores competencias em tarefas que poderiam ser executadas porum assistente tecnico no que se 

refere a todo o trabalho administrative executa do. 

0 procedimento de revisao do PDM, cujo infcio se preve para breve vai dar origem a um trabalho 

administrative maior, nos varies procedimentos com a administrac;:ao central, na organizac;:ao 

apreciac;:ao e resposta as variadas das sugestoes e reclamac;:oes dos munfcipes, e Juntas de Freguesia, 

e em geral em todo o trabalho administrative relacionado com este procedimento, pelo que, pelas 

razoes apresentadas coloco a considerac;:ao superior da necessidade de abrir concurso para um 

assistente tecnico, para que esta divisao possa dar uma resposta adequada aos trabalhos que tem 

que levar a efeito . 



lnforma~ao: DESPACHO: 

De: Chefe da OAF Para: Presidente 

Artigo 62. 0 

Redu~ao de trabalhadores nas autarquias locais 

1 - Durante o ano de 2014, as autarquias locais reduzem, no minima, em 2 % o numero de trabalhadores face aos 

existentes em 31 de dezembro de 2013, sem prejuizo do disposto no n. o 7 e do cumprimento do disposto no artigo 

55. 0 

2 - No final de cada trimestre, as autarquias locais prestam a Direc;:ao-Geral das Autarquias Locais (DGAL) informac;:ao 

detalhada acerca da evoluc;:ao do cumprimento dos objetivos de reduc;:ao consagrados no numero anterior. 

3 - No caso de incumprimento dos objetivos de reduc;:ao mencionados no n. 0 1, ha Lugar a uma reduc;:ao das 

transferencias do Orc;:amento do Estado para a autarquia em causa, no montante equivalente ao que resultaria, em 

termos de poupanc;:a, com a efetiva reduc;:ao de pessoal prevista naquela disposic;:ao no periodo em causa. 

4 - A violac;:ao do dever de informac;:ao previsto no n.o 2 ate ao final do 3.0 trimestre e equiparada, para todos os 

efeitos legais, ao incumprimento dos objetivos de reduc;:ao do numero de trabalhadores previstos no n. o 1. 

5 - Para efeitos do disposto no n. o 1, nao e considerado o pessoal necessaria para assegurar o exercicio de atividades 

objeto de transferencia ou contratualizac;:ao de competencias da administrac;:ao central para a administrac;:ao local no 

dominic da educac;:ao, bem como no ambito do atendimento digital assistido. 

6- Para efeitos do disposto no n.0 1, sao considerados os trabalhadores de empresas locais nas quais o municipio 

tenha uma influencia dominante, nos termos do disposto no n. 0 1 do artigo 19.0 da Lei n. 0 50/2012, de 31 de agosto, 

bem como os trabalhadores do municipio que, ao abrigo de instrumento de mobilidade, desempenham func;:6es nas 

areas metropolitanas ou nas comunidades intermunicipais. 

7- A obriga~iio de redu~iio do numero de trabalhadores prevista no n. 0 1 niio e aplicavel cis autarquias locais 

que cumpram, cumulativamente, as condi~oes previstas nas alineas seguintes: 

a) Tenham reduzido o numero de trabalhadores, nos seguintes termos: 

i) Minimo de 10% a 31 de dezembro de 2013 relativamente aos existentes em 31 de dezembro de 2010; ou 

ii) Minimo de 7,5% a 31 de dezembro de 2013 relativamente aos existentes em 31 de dezembro de 2011; ou 

iii) Minimo de 5% a 31 de dezembro de 2013 relativamente aos existentes em 31 de dezembro de 2012; 

b) A divida total do municipio, prevista no artigo 52. 0 da Lei n. 0 7312013, de 3 de setembro, niio ultrapasse, 

em 31 de dezembro de 2013, 1,5 vezes a media da receita corrente liquida cobrada nos tres exercicios 

anteriores; 

c) Niio se encontrem em situa~oes de atraso de pagamento, nos termos do Decreta-Lei n. 0 6212013, de 10 de 

maio. 

8 - As autarquias locais abrangidas pelo numero anterior nao podem aumentar em 2014 o numero de trabalhadores 

relativamente aos existentes em 31 de dezembro de 2013. 

Assim de acordo com o previsto no n.Q 7 do art.Q 62 da LOE para 2014, tendo 

em conta o informado pela Dr.!! Fatima Lopes e pela Coordenadora da Secc;:ao de 

Pessoal, D. Madalena, conseguimos cumprir as condic;:5es previstas no n.Q 7 do art.Q 62 

da lei acima referida, nao estando assim a Camara de Ponte de Lima sujeita a reduzir o 

numero de trabalhadores. 

A Considerac;:ao superior, 

Ponte de Lima, 26 de Marc;:o de 2014, 
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OAF - Municipio de Ponte de Lima 

De: "Contabilidade- Municipio de Ponte de Lima" <contabilidade@cm-pontedelima.pt> 
Data: segunda-feira, 24 de Man;:o de 2014 18:28 
Para: "DAF- Municipio de Ponte de Lima" <daf@cm-pontedelima.pt> 
Assunto: Fw: LOE 2014 

Dr.!! Sofia 

Apenas hoje e posslvel responder ao solicitado a 21 de janeiro, uma vez, que se estava a 

trabalhar na prestac;ao de contas, de forma a entregar os dados do documento na sexta 28/03 
ao Sr. Presidente. 

0 Municipio de Ponte de Lima apresenta a 31/12/2013 a divida total no valor de 

2.151.173,80€, que de acordo com a Lei n.Q 73/2013, de 3 de setembro, nao ultrapassa, 1,5 

vezes a media da receita corrente liquida cobrada nos tres exerdcios anteriores 
(32.587.060,57€). 
No que respeita a situac;oes de atrasos de pagamentos o Municipio cumpre os prazos acordados. 

Com os melhores cumprimentos. 

Fatima Lopes 

Secc;ao de Contabilidade 

Municipio de Ponte de Lima 

T: 258 900 400 

F: 258 900 424 
@: contabilidade@cm-pontedelima. pt 

From: Contabilidade- Municipio de Ponte de Lima 
Sent: Friday, January 24, 2014 9:28 AM 
To: OAF - Municipio de Ponte de Lima 
Subject: Re: LOE 2014 

Born dia Dr.!! Sofia, 
a presente data ainda nao e possivel responder ao solicitado, uma vez que ainda se esta a 

trabalhar no encerramento de contas. 

Com os melhores cumprimentos. 

Fatima Lopes 

Secc;ao de Contabilidade 

Municipio de Ponte de Lima 

T: 258 900 400 

F: 258 900 424 

@: contabilidade@cm-pontedelima.pt 

From: OAF- Municipio de Ponte de Lima 
Sent: Tuesday, January 21, 2014 4:49PM 
To: Contabilidadade - Munic+pio de Ponte de Lima 
Subject: LOE 2014 

Dr.!! Fatima Lopes 

16-04-2014 
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precise de saber se estamos a cumprir ou nao como disposto nas alfneas b) e c) do n.2 7 do art.2 
62 da LOE para 2014. 

Cumprimentos, 

Sofia Velho 

16-04-2014 
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OAF - Municipio de Ponte de Lima 

De: "Seq:ao Pessoal- MPL" <daf_pessoal@cm-pontedelima.pt> 
Data: quarta-feira, 26 de Man;o de 2014 10:13 
Para: "DAF - Municipio de Ponte de Lima" <daf@cm-pontedelima.pt> 
Assunto: Re: redu9ao 

Born dia Dr. Sofia, 

Quanto a obrigac;ao da reduc;ao prevista no n2. 7 do art2. 622. do OE/2014, informo o seguinte: 

N2. de trabalhadores em 31 de dezembro de 2010- 450 

N2. de trabalhadores em 31 de dezembro de 2011- 354 

N2. de trabalhadores em 31 de dezembro de 2012- 342 

N2. de trabalhadores em 31 de dezembro de 2013- 332 

Relativamente a alinea a)- 26,22%; allnea b)- 6,21%; alfnea c)- 2,92%. 

Nao foram contabilizados os trabalhadores das escolas. 

Ao dispor, 

Madalena 

From: DAF- Municipio de Ponte de Lima 
Sent: Tuesday, March 25, 2014 5:22PM 
To: Sec++o Pessoal - Municipio de Ponte de Lima 
Subject: reduc;ao 

D. Madalena 

precise que me informe qual a percentagem de trabalhadores que reduzimos de acordo com o 

previsto no artigo 622 n.7 alinea a) da LOE para 2014. 

Sem mais, 

Sofia Velho 

16-04-2014 



MUNICIPIO PONTE B UMA 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

Abertura de Procedimento concursal comum para contrata~ao em regime de contrato de trabalho 

em fun~oes publicas por tempo determinado- 1 Assistente Tecnico 

LIST A DE ORDENACAO DE CLASSIFICACAO 

Rui Manuel Araujo de Sousa -13,87 valores 

lvone Raquel Fernandes de Sousa -13,60 valores 

Sandra Elisabete de Oliveira Pinto -12,90 valores 

Sonia Beatriz da Silva Pereira - 11 ,60 valores 

Tania Alexandra Sara iva Amaral- 11,30 valores 

Diana Patricia de Jesus Pais Martins - 11,10 val ores 

Albano Jose Silva de Sousa a) 

Albano Manuel Ribeiro Pereira Ferreira Mendes a) 

Alexandra Maria de Carvalho Gregorio a) 

Alexandra Sofia Pinto da Cunha a) 

Alexandre Manuel Silva Gomes de Barros a) 

Alexandrina da Graga Marinho Silva a) 

Ana Claudia da Silva Mendes Amorim a) 

Ana Claudia Ramos Vasco a) 

Ana Cristina dos Santos Batista Araujo a) 

Ana Filipa Vaz Rodrigues a) 

Ana Isabel Sousa Magalhaes Martins a) 

Ana Margarida de Castro Lopes Cunha a) 

Ana Margarida Garcia Tome a) 

Ana Patricia da Rocha Leitao a) 

Ana Raquel Gongalves Alves a) 

Ana Sofia Fernandes Pereira a) 

Andre Fernando Cruz Mendes Alves a) 

Andre Gongalves da Rocha a) 

Angelo Miguel Pimenta Torres a) 

Antonio Manuel Lucas Fernandes a) 

Bruno Jose Correia Martins a) 

Carla Margarida Gomes Pereira c) 

Carla Piedade Rodrigues Couto Oliveira a) 
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MUNICIPIO PONTE 8 UMA 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

Catia Filipa Pereira Mendes a) 

Clara Sofia de Matos Correia a) 

Claudia Filipa Ramos Rodrigues a) 

Cristina Isabel Martins Lima a) 

Daniela Sofia Marinho Nascimento da Silva a) 

Daniela Varajao Gon9alves de Brito a) 

David Cristiano da Silva Gon9alves a) 

Diana Filipa Amorim Pereira da Cunha a) 

Dina da Concei9ao Barros Rato a) 

Eduarda Ferreira da Cunha de Arrochela Lobo a) 

Elisabete Fernanda de Sousa Mota a) 

Elisabete Matos Teixeira Ferreira a) 

Ernesto de Oliveira Pereira a) 

Esmeralda Maria Fernandes Rodrigues Barrosa a) 

Flavia Susana dos Santos Silva Pimenta Agra a) 

Filipa Maria Ferreira da Cunha de Arrochela Lobo a) 

Georgina Maria Rodrigues Oliveira Cruz a) 

Helder Carlos Viana de Passos Couto a) 

Isabel Natalia Marques Ferreira Castro Queir6s a) 

Joana Patricia Gomes Branco a) 

Jose Andre Raimundo Figueira Domingos a) 

Jose Manuel do Lago Leitao a) 

Juliana Domingues Queir6s a) 

Liliana Sofia de Oliveira Gomes a) 

Lucia de Fatima Barbosa Leitao a) 

Luis Carlos Ribeiro Pinheiro Lopes a) 

Luisa Maria Cabe9a de Campos a) 

Manuel Luciano Fernandes Alves a) 

Marcia Maria de Jesus Pinto Trigo a) 

Marcio David Gon9alves Bermudes a) 

Margarida dos Prazeres Pereira Faria a) 

Tel 258 900 400 Fax 258 900 410 Prac;:a da Republica. 4990-062 Ponte de Lima· geral@cm-pontedelima.pt -www.cm·pontedelima.pt 
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TERRA RICA DA HUMANIDADE 

Maria da Conceic;ao de Lima Pereira a) 

Maria de Lurdes Gonc;alves Martins c) 

Maria Elisabete da Cunha Taveira a) 

Maria Elisabete Prado Pinto Rodrigues a) 

Maria Graciete Baptista Teixeira a) 

Maria Isabel Pereira da Costa d) 

Maria Isabel da Silva Miranda a) 

Mario Jorge do Vale Miranda a) 

Marta Sofia Dantas da Cunha a) 

Neuza Monica Teixeira de Lima a) 

Nilza Solange Marques Lago de Matos a) 

Nuno Alberto Gomes Mimoso c) 

Nuno Miguel Pimenta Pires Costa a) 

Pedro Jorge Carreiras Fernandes a) 

Pedro Miguel da Silva Carvalho a) 

Paula Cristina Ferreira Mag ina dos Santos Madureira Lima a) 

Raquel Losa Machado a) 

Ricardo Eleuterio Marinho da Silva Miranda a) 

Rita Maria Correia de Sousa a) 

Rosa Maria Lima Barros a) 

Rui Jorge Proenc;a Meireles a) 

Rui Miguel Costa Almeida a) 

Sandrina Araujo Moreno a) 

Sandrina Marlene Oliveira de Sousa a) 

Sergio Manuel da Costa Cerqueira a) 

Sergio Manuel da Mota Celorico a) 

Sergio Paulo Gomes dos Reis Rosa b) 

Silvia Andreia Martins Pinto a) 

Sonia Maria Ribeiro Mateus Lopes a) 
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MUNICIPIO PONTE 8 UMA 
TERRA RICA DA HUMAN lDADE 

Sonia Maria Vieira da Silva a) 

Sonia Odete Ferreira Rodrigues Fernandes a) 

Susana Cristina Ventura Machado a) 

Susana Margarida Coelho Cerqueira Gon9alves a) 

Susana Rodrigues da Cunha a) 

Teresa Soledade Fernandes Pereira Lima a) 

Vasco Miguel Moreira da Silva a) 

Vera Lucia Ferreira de Carvalho a) 

Virgilio Humberto de Lima Barros a) 

Virginie Delair da Cruz a) 

Zita da Silva Dantas a) 

a) Candidate exclufdo porter obtido classifica9ao inferior a 9,5 valores, no metodo de sele9ao- avalia9ao 
curricular. 
b) Candidate exclufdo por ter apresentado candidatura extemporanea, conforme exigido no aviso de 
abertura do procedimento concursal em questao. 
c) Candidate exclufdo porter obtido classifica9ao inferior a 9,5 valores no metodo de sele9ao- entrevista 
de avalia9ao de competemcias. 
d) Candidata exclufda por nao ter comparecido a entrevista profissional de sele9ao. 

Ponte de Lima, 12 de novembro de 2013 

o Juri 

~ar\e- ~L Wf\:!\~ vtl kP d.t ~.Jo Arj 
(Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo) 

£.__, / { ;2 Lr~ 1L 
(Eng.0 Gon9alo Miguel Liborio Pereira Rodri! ues) 
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