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1. MISSÃO 

O executivo da União de Freguesias de Glória e Vera Cruz vem nos termos do 

disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 16 da Lei nº 7572013 de Setembro 

apresentar à Assembleia da União de Freguesias da Gloria e Vera Cruz, para 

discussão e aprovação o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2018. 

Continuaremos uma dinâmica de rigor orçamental e financeiro, mas investindo 

sempre em projectos e iniciativas que consideramos essenciais para a prestação 

de serviços à População, numa perspetiva de satisfação das necessidades 

materiais, culturais e de melhoria das condições de vida dos fregueses, através 

de procedimentos que visem um serviço público isento, imparcial e justo, 

considerando sempre métodos inovadores e eficazes. 

 

2. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

É nosso objectivo cumprir os projectos a as actividades que propomos para o 

Plano Plurianual de Investimento e Plano de Actividades de 2018 

nomeadamente: 

 Emissão de Documentos administrativos e Licenças; 

 Gestão dos Cemitérios em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro; 

 Promoção e prestação de serviços na área da acção social, educação e 

saúde; 

 Promover a dinamização de eventos desportivos e culturais. 

 

3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES 

Sempre com o objectivo de elevar o nível de satisfação dos residentes na nossa 

União de Freguesias definimos as nossas principais áreas de actuação 

 

3.1 CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS 

A União de Freguesias pretende cuidar os espaços públicos no que se refere à 

melhoria da qualidade destes. Iremos desenvolver acções com vista a melhorar: 

 As condições dos cemitérios em parceria com a Câmara Municipal de 

Aveiro;  

 Reconversão e remodelação do parque infantil das Barrocas, em parceria 

com a Camara Municipal de Aveiro, novo projecto para toda a área 

envolvente neste espaço de lazer; 
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 Requalificação dos espaços de lazer e parques infantis da 

responsabilidade de gestão desta União de Freguesias de forma a serem 

utilizados pelas famílias como espaços de encontro Intergeracional; 

 Reforço da comunicação com a população e entidades responsáveis de 

forma a melhorar as condições ao nível da iluminação e da higienização 

 Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes e assegurar a 

limpeza das vias, espaços públicos e sargetas no âmbito da delegação 

de competências. 

 

3.2 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

O ambiente impõe-se cada vez mais como uma prioridade de responsabilidade 

partilhada pelos atores locais. Assim deve existir uma preocupação acrescida 

com a limpeza e higiene dos espaços públicos. 

Será nossa preocupação contribuir para o bem-estar geral da população e 

promover hábitos de conservação do meio ambiente: 

 Organizar campanhas de educação para o ambiente em parceria com as 

escolas e outras entidades e associações; 

 Tentar, em parceria com a Camara Municipal, fazer uma campanha no 

sentido de sensibilizar a população para a higiene urbana; 

 Reeditar a campanha de combate à presença de dejectos de animais nos 

espaços públicos e promover acções para a intensificação de registo e 

licenciamento de canídeos e gatídeos; 

 Dar continuidade à manutenção de toponímia; 

 Continuidade na manutenção de fontes, fontanários e tanques; 

 Proceder à manutenção da limpeza nos espaços verdes e públicos. 

 

3.3 EDUCAÇÃO 

Quer a educação básica quer a formação, ao longo da vida, devem ser 

encaradas como elementos potenciadores de oportunidades e capacitação dos 

indivíduos. Assente na logica de que a aprendizagem está presente na vida dos 

indivíduos nos mais variados contextos é nossa pretensão implementar as 

actividades que passamos a enumerar: 

 

 Dinamizar actividades de Animação de apoio às famílias, na rede pré-

escolar, 1º, 2º e 3º ciclos proporcionando às crianças e jovens espaços 

orientados para o desenvolvimento de actividades lúdicas, culturais e 
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desportivas, para que melhorem a sua autonomia e relação com o meio 

envolvente; 

 O Projecto Educar pelo Sonho e pela Arte visa contribuir para a 

melhoria dos resultados escolares dos alunos em situação ou em risco de 

insucesso escolar através da participação em actividades artísticas e 

desportivas, motivando-os para a aquisição de novas aprendizagens e 

despertando o interesse pelo estudo. Pretende-se ainda contribuir para a 

diminuição das ocorrências disciplinares e do absentismo no grupo alvo 

de intervenção (dados a elaborar em parceria com a Escola 3º ciclo/ 

jovens que frequentem a escola de 3º ciclo e cuja família pretenda apoio 

na sua integração e sucesso escolar). Este projecto prevê uma 

coordenação curricular, através da elaboração de um Plano 

artístico/desportivo estruturado de intervenção, de parceria 

família/jovem/escola/parceiro na área eleita e psicóloga da União de 

Freguesias. Ao jovem com melhores resultados será atribuída uma bolsa 

de mérito no final do ano lectivo no valor de 250 euros. 

 Realizar o concurso Natal O Meu Bairro Brilha (com atribuição de 

incentivo/premio monetário 200 euros) de decoração de espaços da 

União de Freguesias com a participação e parceria das escolas, IPSS e 

Associações – Natal (regulamento a ser elaborado); 

 Criação de espaços, próximos da população, de leitura e partilha de livros 

 Organizar e dinamizar, em parceria com entidades credenciadas, acções 

de formação que se revelem pertinentes e de interesse para a população 

e também formação orientada para os colaboradores desta instituição; 

 Comemoração do Dia Mundial da Criança 

 Festejar a Juventude: promover um Festival, em local a definir, com a 

participação de jovens talentos nas diversas áreas; realização de várias 

atividades culturais e desportivas em parceria com Associações da União 

de Freguesias; ações de formação com temáticas de interesse para os 

jovens.  

  Feira do Sal, da Ria e da Terra nesta feira, a realizar em espaço a 

determinar, pretenderemos recriar momentos marcantes das vivências 

históricas dos vários lugares da freguesia, será o encontro de todos e para 

todos, com a participação activa de todas as IPSS, Escolas, Associações 

e outas estruturas que demonstrem vontade de participar em parceria 

organizada. Reorganizaremos as várias tradições gastronómicas dos 

nossos lugares da União de Freguesias em lugares a determinar (licor de 

alguidar, caldeirada de enguias, sarrabulho e outros). Serão recriados 

momentos musicais alusivos ao património histórico desta União de 

Freguesias. Não se tratando de uma recriação histórica pretende-se com 

a realização desta feira chamar a atenção para os aspectos etnográficos 

a par da inovação, pelo que é pedido aos participantes que estejam 

vestidos de acordo com as tradições da União de freguesias (salineira, 

marnoto, peixeira, fogueteiro…outros). 
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 Cooperação com o Agrupamento de Escolas de Aveiro no apoio ao 

financiamento das aulas de natação adaptada frequentada pelos alunos 

com multideficiência. 

 

3.4 SAÚDE 

 

 Promover campanhas de educação para o Ambiente para as crianças e 

jovens das escolas da freguesia; 

 Lançar campanha de sensibilização para a higiene urbana; 

 Continuar o apoio na aquisição de medicamentos à população mais 

carenciada; 

 Promover a continuidade do gabinete de apoio psicológico 

 Manutenção atendimento médico em ambos os polos da União de 

Freguesias, de forma gratuita; 

 Assegurar a manutenção do posto de enfermagem no polo da Vera Cruz, 

com a prestação de serviço de enfermagem em regime de voluntariado. 

 Promover a Feira Sal Vida/ Saúde: Os objectivos propostos para esta 

actividade são: Avaliar a saúde da comunidade em geral; Divulgar 

conhecimento que permita à população adoptar uma mentalidade crítica 

e responsabilização sobre a gestão da própria saúde; Promover a 

importância de ser activo e de ter uma boa alimentação; Valorizar e 

promover a prática de actividade física regular como medida preventiva 

de riscos para a saúde. 

Pretende-se que a “Feira da Saúde” seja uma acção dedicada ao rastreio 

da saúde da comunidade associando o sal e as suas propriedades ao 

bem-estar da população: parceria com empresas e outros grupos que 

utilizam o sal das nossas salinas como método preventivo na saúde. 

Aproveitamento de espaços exteriores para desempenho de actividades 

desportivas benéficas à saúde a realizar em parceria com os ginásios e 

associações desportivas da freguesia e centros clínicos da União de 

Freguesias. 

 

 

 

 

 

3.5 AÇÃO SOCIAL 

O apoio social continuará a ser uma das prioridades deste executivo. 

Pretendemos uma intervenção pro activa alicerçada no encaminhamento e 

colaboração com o sistema de rede social implementado na freguesia. 

Nesta perspetiva promoveremos as parcerias locais e outras com competência 

no âmbito do apoio social 
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A nossa preocupação não será somente com os mais carenciados mas também 

de uma forma muito focada na população sénior, com um trabalho mais próximo 

e dedicado. 

Divulgação da Linha de Emergência Social 144 de âmbito nacional, disponíveis 

24 horas, que visa a proteção de situações de emergência (sem abrigo, vítimas 

de violência doméstica, idosos, crianças e jovens em risco). 

A criação de uma página/site da União de freguesias permitira um canal mais 

privilegiado entre a população e a Junta, aqui serão divulgadas todas as 

atividades organizadas e apoiadas pela União de Freguesias. 

O Objetivo é que a União de Freguesias Glória e Vera Cruz se torne pro activa 

com uma maior dinamização do seu Gabinete de Acção Social com a 

contratação efectiva de um Técnico Superior de Serviço Social a incluir no 

quadro de Recursos Humanos, dando efectivo sentido à perspectiva de que o 

centro de todas as políticas são os fregueses e assim a promoção da sua 

qualidade de vida e bem-estar. É vontade deste executivo dotar, com a 

contratação de um TSSS, esta União de freguesias de um quadro de pessoal 

mais qualificado que vá de encontro a uma maior satisfação da população, num 

serviço que se pretende sempre de mais qualidade. 

Assim, a proposta é que no âmbito desta nova perspetiva de Acão Social, 

integremos os seguintes serviços: Gabinete de Acção Social, Gabinete de 

Inserção Profissional, Projeto Sal Sénior; Projeto Sal Intergeracional; Projeto de 

intervenção e educação com crianças; Loja Social; Banco de Horas; Grupo de 

Voluntariado. 

Temos conhecimento que a sociedade contemporânea enfrenta inúmeras e 

constantes mutações, com consequências preocupantes ao nível da pobreza e 

da exclusão social. A franja da população afectada por estes fenómenos é cada 

vez mais heterogénea e extensa, o que nos obriga a reflectir permanentemente 

em estratégias de intervenção mais eficientes.  

Pensar naqueles que por qualquer motivo se encontram numa situação de maior 

vulnerabilidade e longe de possuírem aquilo que é de mais elementar à 

qualidade de vida humana, é fundamental, por forma a evitarmos a 

desfragmentação familiar e social e se poupe as pessoas de situações de 

carência económica e alimentar muito grave. 

O Gabinete de Acção Social: é um espaço de informação, orientação e apoio, 

tendo como principal objectivo contribuir para a melhoria das condições de vida 

da população, promovendo o bem-estar pessoal e social de cada 

indivíduo/família, em particular dos mais desfavorecidos, articulando para isso, 

com diversas entidades e serviços no sentido da rentabilizar e mobilizar todos 

os recursos. 

Gabinete de Inserção Profissional: estrutura de apoio ao emprego que em 

cooperação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, presta apoio a 

jovens e adultos desempregados na definição do seu percurso de inserção ou 

reinserção profissional, (recolher informações sobre os fregueses em situação 
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de desemprego na nossa freguesia e criar base de dados de empresas, dentro 

e fora da freguesia, investir na articulação e parceria com o IEFP) 

Projeto Sal Sénior: é uma resposta social que poderá funcionar em parceria 

com outras estruturas e apresenta como principal objectivo o combate ao 

isolamento social e à solidão, através da promoção do envelhecimento activo e 

da aprendizagem que inclui a realização de actividades como a ginástica, a 

hidroginástica, a música, o teatro, a informática, o português, a pintura, as artes 

decorativas, e outras a propor, ligadas ao meio cultural da União de Freguesias, 

mas sobretudo visa promover o convívio e a amizade. Implementar em parceria 

com as forças de segurança, PSP, Bombeiros Voluntários Velhos e Novos e 

Rede Social num programa de supervisão e acompanhamento aos Idosos mais 

isolados.  

Projeto Sal Intergeracional: objetivo: desenvolver um conjunto de actividades 

no âmbito da temática da Intergeracionalidade, com o intuito de (re) aproximar 

gerações e de promover as memórias dos mais velhos como identidade de um 

povo. Pretende-se, por isso, angariar apoios através deste projecto para 

financiar as várias actividades: 

Sal de afectos elaboração de roupinhas de bebe pelos idosos das IPSS da 

freguesia que os entregariam no Hospital Infante Pedro para os bebés nascidos 

em famílias residentes na União de Freguesias; 

a) O património cultural dos nossos Avós: dinamização de sessões de 

partilha de “sabedoria cultural popular” nos lares de idosos da União de 

freguesias e nas sedes da União de freguesias recorrendo a meios 

técnicos ligados à música e outros; Programação da edição de um manual 

cultural, em parceria com os lares de idosos da freguesia, decorrente do 

levantamento efectuado durante este período no qual se publicarão 

cantigas populares, histórias de vida, contos, lengalengas, expressões 

idiomáticas, entre outros registos antigos que estejam na memória dos 

idosos, garantindo, desse modo, a sua transmissão intergeracional. 

b) No dia do Idoso realizaremos um evento cultural/musical para os idosos 

apresentarem à comunidade o trabalho feito ao longo do ano, com 

participação de crianças e jovens das escolas da União de Freguesias 

com realização de um lanche partilhado;  

c) Actividade de parceria com forças policiais para alertar para os maus-

tratos contra idosos em parceria com a escolas e IPSS com convite de 

participação dos idosos e famílias em espaço a designar. 

d) DIA MUNDIAL DOS AVÓS – Dia Intergeracional: atividades específicas 

para co-envolver avós e netos, 26/7 de 2018 (D. Avós/Intergeracional) em 

lugar a propor. 

e) CAMINHADA ANUAL QUE UNE GERAÇÕES: Tendo em conta a oferta 

de iniciativas exclusivas para cada faixa etária da freguesia, foi necessário 

a criação de uma actividade que pudesse unir várias faixas etárias e a 

freguesia central da cidade. Objetivos: Promover a atividade física dos 
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fregueses; O encontro saudável de gerações; Ajudar alguma instituição 

da freguesia; Unir a freguesia. A realizar dia 28 de Abril de 2018. 

f) TRILHOS com os Jovens | Ciclovia da Ribeira de Vilar: Com as 

orientações dos mais velhos os participantes/jovens farão o levantamento 

cultural e de caracterização do lugar da Ribeira. O percurso destes trilhos 

será promovido e dinamizado pelos escuteiros de Vilar com a participação 

de grupos jovens residentes na União de freguesias e sinalizados pela 

escola de 3º ciclo União de Freguesias. O percurso termina no Centro de 

Escuteiros de Vilar com lanche partilhado. Com vista à observação da 

fauna e flora envolvente assim como conhecer um pouco melhor algumas 

informações sobre estas, à melhor cobertura/descrição desta visita será 

entregue premio no valor de 150 euros (regulamento a criar). 

Projeto de intervenção e educação com crianças e jovens: tem como finalidade 

a promoção da valorização pessoal e social das crianças e jovens em contextos 

sociais desfavorecidos, criando-lhes oportunidades que os afastem de exclusão 

social através da aprendizagem de normas, valores e modelos de referência que 

combatam a dificuldade de adaptação e inserção social na família, na escola 

e/ou na comunidade. Realização e promoção em parceria de actividades lúdicas 

e outras em espaços interiores e exteriores da freguesia em parceria com 

Associações desportivas, culturais e IPSS e CPCJ. 

Incentivo à criação do Mercado de Troca Directa de Serviços (Banco de 

Horas): tem como objetivo o apoio a indivíduos/famílias em situação de grave 

carência socio- económica com vista a atenuar fenómenos de pobreza e 

exclusão social. Este Banco, a nível local, promove o encontro entre 

necessidades e recursos. Pela atribuição de um valor monetário, que satisfaça 

uma necessidade básica é criada uma dívida, que será liquidada através da 

prestação de horas de trabalho a favor do bem comum, na e para a comunidade 

local. 

Grupo de Voluntariado: fomentar a participação social e cívica é determinante 

para o sucesso que pretendemos alcançar, que se resume a uma freguesia 

melhor e mais solidária. Por isso, deveremos criar um grupo de profissionais de 

diversas áreas (enfermagem, medicina, direito, psicologia, e outras) que presta 

apoio e orientação gratuita em cada uma das áreas a pessoas/famílias em 

situação de comprovada carência. Realizar e promover ações de informação 

sobre temáticas que se mostrem de interesse para os utentes do Gabinete de 

Acção Social. 

Estamos certos que para que exista um desenvolvimento sustentável destes 

projectos e para o seu desenvolvimento precisaremos de rentabilizar todos os 

recursos comunitários, locais ou regionais, de âmbito cultural e social para que 

seja possível satisfazer a população e pondo em execução este dinamismo, tal 

levará a um apelo de participação activa da população no próprio 
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desenvolvimento. Estamos certos que a participação activa da população no seu 

desenvolvimento trará uma maior motivação desta a todo este processo. 

Recorreremos ainda à participação activa das Associações pois ela são um meio 

privilegiados de mobilização de recursos e de participação de forma a 

impulsionar a participação da população. 

 Iremos fomentar uma maior participação da população promovendo 

reuniões regulares (inicialmente de dois em dois meses) com 

representantes dos lugares da União de Freguesias no sentido de 

identificar carências, dinâmicas a implementar e mobilizar recursos e 

criação de ideias. As reuniões decorrerão nas sedes da União de 

freguesias, alternadamente; 

 Será promovido um Fórum de discussão de ideias sustentadas pelas 

boas práticas, informando dos programas de apoio existentes e 

disponíveis, quer para os indivíduos, quer para as associações e IPSS 

(recursos a representantes dos organismos públicos); 

 Dinamizar apoios às associações nomeadamente na articulação de 

subsídios mas também calendarizar e estabelecer parcerias para a 

criação e desenvolvimento de espectáculos, actividades desportivas e 

culturais na comunidade, valorizando o seu trabalho e potenciando a sua 

qualidade. 

 

3.6  DESPORTO / CULTURA E TEMPOS LIVRES 

É nosso objectivo promover a prática do desporto, da cultura, as tradições locais, 

potenciando os tempos de lazer dos nossos fregueses. 

É um projeto ambicioso aquele a que nos propomos mas é nosso objectivo 

promover parcerias com as associações culturais, desportivas e outras que em 

parceria com esta União de Freguesias possam promover atividades que 

ocupem os tempos livres da população. Teremos uma preocupação acrescida 

com os grupos mais vulneráveis como crianças, jovens, idosos e população mais 

carenciada. É nossa pretensão criar e dinamizar projectos que permitam que o 

factor carência económica não seja impeditivo de frequentar acções desportivas, 

culturais e outras manifestamente do interesse dos nossos fregueses. 

 Iremos dinamizar nos nossos edifícios animação cultural periódica 

chamando a participar as colectividades, associações de pais da 

freguesia e outros grupos; 

 Organização de percursos pedestres pela freguesia; 

 Dinamização e animação dos espaços desportivos e áreas de lazer, em 

colaboração com associações desportivas, clubes e outros; 

 Associação e promoção de iniciativas culturais, recreativas, artísticas e 

desportivas; 

 Promoção do lançamento de um roteiro turístico para a freguesia 
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  Associação aos roteiros turísticos, patrimoniais e religiosos; 

 Continuar o apoio às associações locais; 

 Continuar o projecto da hidroginástica e do Chi-kung 

 Prosseguir no apoio às associações sem fins lucrativos de actividades 

culturais e desportivas, em proporcionalidade e racionalidade; 

 Prosseguir a realização do “Passeio Sénior”; 

 Prosseguir apoio de viagens de estudo a locais e instituições públicas (vg, 

Assembleia da República); 

 Promoção e fomento pela história e património material (canções, trajes, 

Irmandades, Associações, Mordomias) e imaterial (tradições e eventos 

anuais) de Aveiro; 

 Prossecução da fixação de memórias (recolha do Cancioneiro de Aveiro, 

fotografias, espólios) e esforço para fixação dos elementos identitários de 

Aveiro (trajes, costumes etnográficos, canções); 

 Realização da Gala cultural (com grupos locais e um nome de dimensão 

nacional); 

 Criação de um prémio inter-escolas para cada um dos ciclos escolares (I, 

II e III ciclo) sobre património, tradições e história de Aveiro;  

 Sensibilização, junto da CMA, para criação de uma exposição 

permanente no Museu da Cidade; 

 Projeto: A Junta dá voz à Arte: exposição de jovens artistas desta União 

com atribuição de prémio à obra premiada pelo júri constituído por artistas 

do meio, a realizar nas sedes da Vera Cruz e da Gloria (Regulamento a 

criar) 

 

3.7  RECURSOS HUMANOS E REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O sermos cada dia mais eficazes e empáticos com a população reúne de forma 

clara e unanime o nosso cuidado e sensibilidade para esta área. 

É nossa pretensão dar uma nova dinâmica à forma como nos relacionamos com 

os nossos fregueses. 

Termos um quadro de pessoal cada dia mais qualificado e com mais formação 

com toda a certeza aumentará o nível de satisfação do nosso público.  

É com esse objectivo que promoveremos um serviço de qualidade apoiado nas 

novas tecnologias e continuidade na modernização administrativa. 

Assim: 

 Promoveremos nos nossos serviços administrativos formação para a 

qualidade no atendimento; 
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 Continuaremos numa metodologia de investimento nos programas 

informáticos de forma a rentabilizar as práticas administrativas e 

interligação de serviços; 

 Potenciar e melhorar os serviços a prestar nos dois edifícios: serviços de 

saúde, acção social e outros; 

 Criação de um site da União de Freguesias, para que este seja um canal 

privilegiado de comunicação entre a União de Freguesias Gloria e Vera 

Cruz e a população. Neste site constará toda a informação respeitante à 

União de Freguesias e investiremos constantemente na melhoria dos 

seus conteúdos, quer por iniciativa própria, quer por sugestão da 

população; 

 Promover o contacto on-line para maior comodidade da população; 

 Pretendemos a admissão/contratação de um técnico Superior de Serviço 

Social 

 Será nosso objectivo promover a frequência de formação aos nossos 

funcionários para que invistam no aperfeiçoamento da sua actividade de 

desempenho laboral de forma a melhorar o serviço de atendimento e 

oferta à população 

 Iremos dar continuidade ao acolhimento de pessoas através do Programa 

Contrato Emprego Inserção, CEI e CEI+. 

 Iremos dar continuidade à colaboração com o Instituto de Reinserção 

Social, DGRSP quanto a cidadãos em prestação de trabalho comunitário 

 

3.8 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 

Parceria e colaboração com as Corporações de Bombeiros com sede na União 

de Freguesias e com as forças de Segurança Pública. 

Promoção de sensibilização de campanhas de proximidade à população e 

informação/divulgação sobre temáticas relacionadas com a segurança. 

 

Nota Final 

Esta União de Freguesias pretende uma acção transparente, pautada pela 

adaptação às realidades sociais, que com certeza existem, e outras que irão 

surgir ao longo deste mandato. Estaremos atentos a toda a dinâmica social e 

económica que permita, a este executivo, trabalhar sempre com o objectivo de 

melhorar as condições de vida da população, promovendo uma participação 

activa desta, quer através das associações, escolas, associações de pais, 

instituições, grupos locais, quer através do cidadão. 
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Pretendemos assegurar o desenvolvimento da União de Freguesias Gloria e 

Vera Cruz e dos seus fregueses. Este executivo revê-se no rigor financeiro e 

orçamental, apesar de algumas vezes estes serem obstáculo a alguns dos 

projetos ambiciosos que temos. 

Tentaremos ultrapassar cada um dos desafios porque essencialmente é nosso 

objectivo primordial honrar os nossos compromissos com a população 

Assim subtemos a apreciação e aprovação da Assembleia o Plano de Atividades 

para o Ano de 2018, certos de que o nosso empenho foi elevado e com a 

motivação que mereça desta Assembleia uma apreciação positiva.  

 

Órgão Executivo 

Data:______________________ 

 

Presidente 
 
 

Secretario 
 
 

Tesoureiro 
 
 

1º Vogal 
 
 

2º Vogal 
 
 

 

 

 


