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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2007.   

*A1*  Aos 20 dias do mês de Setembro do ano 2007, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Concelho, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presi dência do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento tendo comparecido todos os 

senhores vereadores.  -------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião, dando-se de 

imediato início ao Período Antes da Ordem do Dia .  -------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal  

deliberou por unanimidade, aprovar as actas das reuniões de 23 

do passado mês de Agosto e de 10 do corrente mês de 

Setembro, dispensando as suas leituras em virtude destas terem 

sido antecipadamente distribuídas a todos os membros da 

Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

91º do diploma atrás citado, as actas ora aprovadas, sejam 

afixadas no átrio do edifício dos Paços do Município de 
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Trancoso.  --------------------------------------------------------------  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 179 datado de 19 do corrente mês de Setembro e que 

apresenta os seguintes valores:  --------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 106.464,66  €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 356.998,34 €. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento .  -----------  

*A5*  Intervenções:  Na sequência do pedido feito pelos senhores 

vereadores do Partido Socialista, foi entregue declaração dos 

escritórios do senhor doutor Castanhe ira Neves, em Coimbra, 

relativamente ao montante de honorários cobrados no âmbito do 

processo da piscina de Vila Franca das Naves.  --------------------  

Após análise do documento entregue, os senhores vereadores 

doutor Amaral Veiga e doutor Paulo Matias lembraram que o 

mesmo não se encontrava correctamente elaborado, devendo os 

serviços ser descriminados e não aparecer de uma forma global.   

*A6*  Começou por usar da palavra o senhor vereador  João carvalho 

que se referiu ao início do ano escolar, salientando o facto de a 

entrega de viaturas de transporte escolar estar relativamente 

atrasada, pelo que houve necessidade contratar os serviços da 

empresa Rodocôa, para além de ser utilizada por empréstimo, a 

viatura da Liga do Reboleiro, entretanto substituída por serviço 
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de táxi, com vantagens na recolha e transporte de crianças.  -----  

O senhor vereador João Carvalho referiu-se ainda ao transporte 

de crianças para as Escolas, dentro do espaço urbano da sede 

do concelho, lembrando que a Câmara Municipal, tinha já 

sinalizado diversas paragens com a finalidade de transportar as 

referidas crianças.  ----------------------------------------------------  

Assim, por acordo já estabelecido com a empresa Rodocôa , as 

crianças, deverão adquirir o passe escolar na Câmara 

Municipal, suportando um custo de 70 cêntimos por dia.  --------  

A Câmara Municipal deliberou ratifi car o citado acordo, 

devendo as paragens em causa, ser devidamente sinalizadas. --  

*A7*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

Amaral Veiga para se referir à necessidade de arranjar e 

melhorar a entrada de Trancoso, para quem vem do concelho da 

Meda. -------------------------------------------------------------------  

De facto acrescentou, tendo hoje Trancoso, os outros acessos 

arranjados e funcionais, deveria ser dada prioridade ao arranjo 

da citada entrada, atendendo ao grande contraste existente entre 

esta e as outras entradas de Trancoso.  ------------------------------  

O senhor vereador doutor Amaral Veiga referiu-se ainda à 

necessidade de no próximo ano intervir na estrada da Meda, 

sendo a sua repavimentação a curto prazo urgente.  ---------------  

Aproveitou ainda a oportunidade este senhor vereador para 
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lembrar que na zona dos correios e do prédio de habit ação e 

comércio ali existente, continuam por fazer os passeios 

situação esta que prejudica e afecta um número considerável de 

pessoas que ali circula e trabalha.  ----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara Municipal, considerou ainda 

que as questões colocadas pelo senhor vereador doutor Amaral 

Veiga eram pertinentes, concordando que o acesso ao concelho 

da Meda precisa de ser intervencionado.  ---------------------------  

*A8*  Por último o senhor vereador doutor Amaral Veiga perguntou 

se tinha chegado à Câmara Municipal algum convite para a 

inauguração das obras da Igreja dos Tamanhos, dado que não 

ter tido qualquer conhecimento da referida inauguração, nem 

que existisse qualquer convite aos vereadores para a mesma.  ---  

A este propósito o senhor Presidente da Câmara tomou a 

palavra para responder, afirmando desconhecer a existência de 

qualquer convite dirigido à Câmara Municipal para a 

inauguração da mesma.  -----------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Conhecimento do processo de constituição de uma Parceria 

Público Privada e respectivos termos de referência e de 

concurso:  --------------------------------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara tomou a palavra 

para informar os senhores vereadores de toda a tramitação do 
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processo de constituição da futura parceria público privada a 

realizar pela Empresa Municipal Trancoso Eventos.  -------------  

Assim, acrescentou, pretende-se com o referido procedimento, 

constituir uma parceria para a concepção, construção, 

instalação, reabilitação e conservação do mercado municipal, 

do campo da feira, do museu judaico, da central de camionagem 

e do centro cultural de Vila Franca das Naves. --------------------  

O senhor Presidente da Câmara referiu-se ainda ao objecto 

daquele procedimento, aos direitos sobre os terrenos onde irão 

ser construídos alguns equipamentos de interesse municipal, à 

cooperação técnica e financeira, aos contratos de arrendamento 

ou de exploração a  celebrar com a sociedade anónima.  ----------  

*A10*  Análise, Discussão e Votação das propostas de alienação à 

Empresa Municipal Trancoso Eventos do terreno do 

Mercado Municipal, autorizando esta igualmente, a aliená -

lo à futura sociedade anónima, tendo como objectivo a 

construção de um centro comercial e de alienação do direito 

de superfície do Campo da Feira, pelo prazo de 25 anos, à 

Empresa Municipal, autorizando-se esta cedê-lo à futura 

sociedade anónima:  --------------------------------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara  

para colocar à discussão os assuntos números 2 e 3, referidos 

em epigrafe, constantes do agendamento da presente Ordem do 
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Dia  e que se prendem com a aprovação de duas propostas a 

submeter à Assembleia Municipal, dado ser esta, nos termos da 

Lei número 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro a entidade com competência 

para autorizar as alienações atrás referidas, uma vez que a 

avaliação dos imóveis acima citados, feita por um perito 

avaliador, aponta para, relativamente ao Campo de Feira, um 

valor de 949.440 euros e relativamente ao Mercado Municipal, 

no que respeita ao terreno, um valor de 360.810 euros, sendo as 

construções avaliadas em 726.200 euros, o que perfaz para o 

Mercado Municipal um total de 1.086.510 euros.  -----------------  

Assim, o total da avaliação dos dois imóveis, acende a 

2.035.950 euros.  ------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs ainda que a parceria 

público privada a constituir, para além dos equipamentos ou 

projectos já elencados e referidos na passada reunião do dia de 

8 de Agosto, passasse a incluir também a construção e gestão 

do Centro Cultural de Vila Franca das Naves .---------------------  

O senhor Presidente da Câmara lembrou assim que tratava de 

aprovar as propostas atrás referidas, devendo a Assembleia 

Municipal apreciar e decidir os pedidos  de autorização 

apresentados, mostrando-se desde logo disponível para 

esclarecer as questões que os senhores vereadores entendessem 
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colocar.  ----------------------------------------------------------------  

Os senhores vereadores do Partido Socialista colocaram então 

diversas questões e dúvidas, a que o senhor Presidente da 

Câmara respondeu.  ---------------------------------------------------  

Terminado o período de discussão e esclarecimentos foram as 

propostas referidas colocadas a votação, tendo as mesmas sido 

aprovadas por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, que justificaram o s eu voto, 

com as razões já apresentadas aquando da reunião do passado 

dia 8 de Agosto.  -------------------------------------------------------  

Seguidamente, em nome dos senhores vereadores do Partido 

Social Democrata, foi apresentada a seguinte “Declaração de 

Voto” que se transcreve de imediato:  ------------------------------  

-------------------“DECLARAÇÃO DE VOTO”  ---------------------  

“A constituição da Parceria Público Privada (PPP) aprovada 

já em deliberação anterior, merece o acordo da Vereação do 

PSD por se tratar não só, de um instrumento previsto na Lei, 

como ainda, abundantemente usado pelo actual e ant eriores 

Governos de maioria socialista.  ------------------------------------  

Trata-se de um instrumento financeiro, que permite uma mais 

rápida e eficaz realização de obras e construção de 

equipamentos, deferindo a longo prazo o pagamento das 

mesmas e criando condições de liquidez de curto p razo, que 
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amortizando divida agiliza também a competitividade da 

autarquia na utilização dos fundos financeiros do novo QREN 

que como se sabe não garante qualquer quota fixa aos 

municípios.  ------------------------------------------------------------  

Ao contrário do que afirma a oposição, não se avolumará a 

divida do Município, não só, porque se ganhará liquidez de 

curto prazo, como ainda, se trata de obras que sendo 

necessárias sempre realizariam despesa e que através desta 

parceria, têm um pagamento deferido a médio e longo prazo 

tornado mais fácil o seu pagamento . -------------------------------  

Acontece ainda, que o mercado de obras públicas está em 

profunda crise com uma quebra de mais de 50% o que permite 

antever competitividade no concurso público a realizar  ---------  

Tratando-se de um instrumento legal, seleccionando -se o 

parceiro por concurso públ ico internacional está garantida 

toda a transparência.  ------------------------------------------------  

Acresce que, a Câmara Municipal terá sempre a condução do 

processo pois que todos os projectos têm de ser aprovados pela 

Autarquia controlando à posterior o respectivo preço.  ----------  

A crítica dirigida ao processo no sentido de que é, conduzido 

pela Empresa Municipal não se entende.  --------------------------  

Até porque, a própria legislação recentemente saída e que 

define o novo regime empresarial local, é o único diploma –  
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saído aliás deste Governo – que expressamente prevê a 

realização de parcerias público privadas pelas E.M..  -----------  

De resto, a Câmara propõe-se salvaguardar a futura 

candidatura ao QREN o que permitirá amortizar e diminuir o 

montante do investimento.  -------------------------------------------  

A alienação dos terrenos onde irão ser realizados os 

equipamentos e que posteriormente reverter para o Município é 

da própria natureza do processo, mas manterão sempre a sua 

destinação dominial pública.  ----------------------------------------  

A transparência deste processo estará também garantida pela 

Assembleia Municipal que apreciará e fiscalizará o 

procedimento, aprovando as respectivas alienações.  -------------  

Compreendemos os receios manifestados mas como ainda 

recentemente afirmou o senhor Primeiro-ministro, quem não 

tem ambição e visão optimista não está em condições de 

exercer responsabilidades de poder”.  ------------------------------  

*A11*  P.D.M. de Trancoso –  Alteração:  ---------------------------------  

Em seguida, foi presente o ofício número 3381, da Secretaria, 

que deu entrada nesta Câmara em 20 do corrente mês de 

Setembro, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, a dar conta que, cumpridos os pressupostos 

legais para o efeito, a entidade atrás referida, nos termos do 

disposto no artigo 78º do Decreto – Lei número 380/99, de 22 
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de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto – Lei número 

310/2003, de 10 de Dezembro, emite parecer favorável à 

proposta de alteração do PDM de Trancoso em apreciação.  -----  

O processo está, assim, em condições de ser submetido a 

aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com o 

previsto no número 1 do artigo 79 do regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, 

aprovando a proposta de submissão à Assembleia Municipal 

de Trancoso para aprovação da presente alteração ao PDM de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

*A12*  Pedido de Autorização para Discriminação de Imóvel:  -------  

Em seguida foi presente o requerimento número 488, da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 21 do 

passado mês de Junho, de Nuno Caramelo, solicitador, portador 

de cédula profissional número 1012, titular do bilhete de 

identidade 7115976, emitido pelo arquivo da Guarda, NIF 

111856817, na qualidade de mandatário de João Luís Quininha 

Pena, solteiro, maior, NIF 170030091, residente na Rua 

Marquês de Subserra, número 11, 4º Direito, em Lisboa e de 

Miguel Pulido Valente Pena, casado, residente na Rua Marquês 

de Pombal, número 64 Direito, em Estremoz, comproprietários 

na proporção de dois quintos e Josefina da Ascenção dos 
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Santos, solteira, maior, NIF 112578616, residente em Vila 

Franca das Naves, na proporção de três quintos do imóvel 

urbano sito à estrada de Pinhel, em Vila Franca  das Naves e 

inscrito na respectiva matriz sob o artigo 541 e descrito na 

Conservatória na ficha 434, vem requerer a autorização para 

proceder à discriminação deste imóvel uma vez que os Serviços 

de Finanças já reconheceram tratar -se de duas moradias 

geminadas mas distintas fisicamente, autónomas entre si com 

acessos independentes, tendo até atribuído a cada uma das 

moradias o artigo 1118 e 1119.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar.  ------------------------  

Transporte Escolar 2007/2008:  ------------------------------------  

*A13*  Seguidamente foi presente informação re lativa à consulta de 

preços com vista ao ajuste directo para a realização dos 

percursos e retornos seguintes:  --------------------------------------  

-Percurso 4 (desempate de propostas) – 8 alunos de 

Feital/Garcia Joanes para a Escola Básica 2/3 de Vila 

Franca das Naves:  Aurélio A. Pereira Unipessoal 

Limitada ao preço diário de 21.49 euros e Santiago & 

Oliveira, Limitada ao preço diário de 23. 25 euros. -------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho „Adjudico o percurso 4 ao concorrente Aurélio 

Alexandre Pereira, por ser o mais favorável. À reunião de 



 

 
Acta  n . º    1 8  /  2 00 7 .    Reuniã o  de    20 -0 9 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Câmara para ratificação ‟.  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho de 

adjudicação deste concurso ao concorrente Aurélio Alexandre 

Pereira.  ----------------------------------------------------------------  

*A14*  Seguidamente foi presente informação relativa à consulta de 

preços com vista ao ajuste directo para a realização dos 

percursos e retornos seguintes:  --------------------------------------  

-Percurso 7 – 1 aluno da Quinta da Corga para o 

Cruzamento de Freches: Alberto R. Salvador ao preço 

diário de 12,50 euros;  ----------------------------------------  

-Percurso 8 - 1 aluno da Quinta da Tapada para a Escola 

EB 2 e 3 de Trancoso: Táxis A. Soares, Limitada ao 

preço diário de 9 euros e Adritaxi, Limitada ao preço 

diário de 10 euros; --------------------------------------------  

-Percurso 9 – 1 aluno da Quinta do Ribeiro de Vide para 

Aldeia Nova: Germano Bento Santos ao preço diário de 

12.50 euros.  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o circuito 7 a 

Alberto R. Salvador, o circuito 8 a Táxis A, Soares, Limitada 

e o circuito 9 a Germano Bento Santos, com efeitos a partir 

do início do ano lectivo . ---------------------------------------------  

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3361, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do corrente mês 
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de Setembro, de Aristides Nobre de Jesus, residente em Cunha 

a propor o transporte de 5 alunos de Vila Novinha para o 

Jardim de Infância de Rio de Mel, de 3 alunos de Corças para o 

Jardim de Infância de Reboleiro e de 7 crianças do Cruzamento 

da Cunha para o Jardim de Infância de Palhais ao preço diário 

de 10 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar, dada a situação 

excepcional no tempo e face à proposta e valores 

apresentados, com início a partir de 17 do corrente mês de 

Setembro. --------------------------------------------------------------  

*A16*  De seguida, foi presente a Informação dos Serviços, a dar conta 

que como vem sendo habitual isentar de pagamento do 

transportes escolar os alunos do ensino secundário, que no 

estabelecimento de ensino, beneficiem de esca lão A ou B, 

solicita deliberação sobre o critério para o presente ano lectivo.   

A Câmara Municipal deliberou considerar isentos de 

pagamento os alunos dos escalões  A e B. -------------------------  

*A17*  Em seguida foram ainda presentes as seguintes propostas para o 

transporte desde a Escola do 1º Ciclo até à Escola EB 2 e 3 em 

Vila Franca das Naves:  -----------------------------------------------  

-Viúva Carneiro e Filhos, Limitada ao preço diário de 30 

euros por dia, a que acresce o IVA;  ------------------------  

- Rodocôa – Transportes, Limitada ao preço diário de 32 
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euros por dia, a que acresce o IVA.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar à empresa Viúva 

Carneiro por ser a mais favorável, com efeitos a partir do dia 

17 de Setembro corrente.  --------------------------------------------  

*A18*  Pavimentação da E.M. de Carnicães -Auto de Medição 

número 2:  Em seguida, foi presente informação prestada pelos 

Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o 

auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Lopes & Irmãos, 

Limitada ,  está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

50.469,12 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

ao pagamento.  --------------------------------------------------------  

*A19*  Arruamentos em Moimentinha -Auto de Medição número 2 

(Pavimentação):  Em seguida, foi presente informação prestada 

pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta 

que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Lopes & 

Irmãos, Limitada ,  está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 72.496,22 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

ao pagamento.  --------------------------------------------------------  

*A20*  Remodelação da Rede de Distribuição de Energia Eléctrica 
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de Vila Franca das Naves  -Auto de Medição número 1:  Em 

seguida, foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro LGB, Limitada , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 23.431,71 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

ao pagamento.  --------------------------------------------------------  

*A21*  Aquisição de Terrenos na Zona Industrial de Trancoso:  -----  

Em seguida, foi presente o requerimento número 3236, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês 

de Setembro, de Maria de Lurdes Monteiro Domingues, na 

qualidade de cabeça de casal, no seguimento das c onversações 

sobre a negociação do prédio rústico, sito no lugar de Crugeiro, 

com a área de 43.500 metros quadrados, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Santa Maria sob o artigo 187 e registado 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nú mero 

16/180385, a informar aceitar o preço proposto, bem como 

apresentar a respectiva minuta de contrato promessa de compra 

e venda. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar o preço de aquisição 

fixando em 7 euros por metro quadrado e em consequência 

adquirir o respectivo terreno, dando poderes ao senhor 
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Presidente da Câmara para outorgar contrato promessa 

devendo ser acordado plano de pagamentos entre as partes 

com efeitos a partir de Janeiro de 2008. --------------------------  

*A22*  Risco de Ruína: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 3272, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

13 do corrente mês de Setembro, da Direcção de Estrada da 

Guarda, a dar conta que foi constatado que na EN 102 ao km 

116+670, em São Martinho, a existência de uma edificação 

degradada, em alvenaria,  de pedras soltas, desabitada, tendo 

procedido à sinalização temporária da zona.  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à vistoria previsto no 

RGEU, identificando o proprietário.  ------------------------------  

*A23*  Comemoração das Jornadas Europeias do Património –  

condicionamento do trânsito no Centro Histórico de 

Trancoso:  -------------------------------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara referiu -se às 

comemorações das Jornadas Europeias do Património, a 

decorrer em todo o país nos dias 28, 29 e 30 de Setembro.  ------  

Assim, no âmbito daquelas comemorações, decorrerá em 

Trancoso, no próximo sábado, dia 29, um peddy paper, que 

obrigará ao encerramento temporário de algumas ruas e largos 

do Centro Histórico de Trancoso.  -----------------------------------  

Desta Forma, propôs o encerramento das 14,30 às 17,00 horas 
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no dia citado das seguintes artérias ao t rânsito: Rua da 

Corredoura, Praça do Município, Parca D. Dinis, Largo de 

Santa Maria de Guimarães, Largo Eduarda Lapa (desde o posto 

da GNR), Rua dos Cavaleiros (somente até à Igreja de São 

Pedro) e Portas do Carvalho.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar . --------------------------  

*A24*  Subsídio:  Em seguida, foi presente o ofício 3141, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 23 do passado mês de Agosto, 

do Centro Cultural, Desportivo e Recreativo de Póvoa do 

Concelho a solicitar a atribuição de um apoio para a realização 

do 1º encontro equestre. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 400 

euros, mediante protocolo.  ------------------------------------------  

*A25*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata.  --------------------  

*A26*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

outro modo de votação.  ----------------------------------------------  

*A27*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.00 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 
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constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

Coelho -----------------------------------------------------------------  


