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ATA     N.º 10 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2018 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoito, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 

Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------------------- 

Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 09 de maio de 2018, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e interveio para fazer 

referência ao VII Sarau Anual de Dança, realizado no passado dia 19 de maio no Pavilhão Multiusos, 

organizado pela Escola Byondance, da Câmara Municipal de Baião, a qual, à semelhança das edições 

anteriores, foi um grande sucesso e com casa cheia. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de 

Baião, contou com a participação de mais de 200 pessoas, além dos alunos da Escola ByonDance, 

participaram ainda alunos da Academia de Dança Liliana Castro, Academia Anastar, Atelier de Dança 

do Marco de Canaveses, Santa Casa da Misericórdia de Baião e da instrutora de zumba Cátia 

Nogueira. Felicitou a organização e deixou ainda um registo de reconhecimento aos colaboradores da 

Câmara que estiveram envolvidos na realização do evento, pela dedicação e empenho para que o 

espetáculo fosse possível e pela satisfação proporcionada ao público que estava a assistir. --------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para apresentar dois votos de pesar pelo 

falecimento de duas grandes personalidades da sociedade portuguesa. Um voto de pesar pelo antigo 

ministro António Arnaut, lembrando-o como uma referência na dimensão social, pelo trabalho e 

coragem que teve na altura quando criou o Serviço Nacional de Saúde (SNS), conseguindo baixar de 

forma significativa a mortalidade infantil. Sublinhou ainda que, além de ter sido um cidadão impoluto e 

empenhado na solidariedade social, foi também um lutador pela liberdade e pela democracia, que 

muito nos honra no mundo. O outro voto de pesar pelo artista plástico, Júlio Pomar, pintor e escultor, 

por ter sido uma referência na arte e deixando um legado muito importante de obras espalhadas pelo 

País, em especial no Norte, mais concretamente, na zona metropolitana do Porto. Foi um dos mais 

prestigiados criadores da arte moderna e contemporânea portuguesa, deixando uma obra 

multifacetada que percorre várias décadas, reconhecida a nível nacional e internacional, tendo ainda 

integrado, antes do 25 de Abril, movimentos de oposição ao regime fascista e membro da Comissão 

Central do MUD Juvenil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia interveio para dizer que, os Vereadores da bancada do PSD, 

se associam aos dois votos de pesar apresentados pelo Senhor Vice-Presidente, pelo falecimento de 

António Arnaut e Júlio Pomar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou a mesa e os restantes Membros do Executivo e interveio 

para fazer referência à iniciativa do Maio Cultural 2018, promovida pela Junta de Freguesia de Ancede 

e Ribadouro, dizendo que é de louvar todas as atividades realizadas durante o mês de maio, as quais 

abrangeram as duas freguesia, o que denota que existe uma grande união entre as duas populações. 

Felicitou o Senhor Presidente da Junta, sublinhando que é uma boa prática, que a Câmara deve 

continuar a apoiar, bem como incentivar as outras freguesias para que façam o mesmo. ------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 10 da Reunião Ordinária de 23.05.2018 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          3/9 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar, interveio para solicitar ao Senhor Presidente da Câmara, alguns 

esclarecimentos sobre a notícia que aborda um estudo designado por “Os 20 Concelhos com maior 

risco de incendio em Portugal”, elaborado pelo Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de 

Lisboa em conjunto com o Instituto Superior de Agronomia, o qual inclui o Concelho de Baião. Disse 

ainda que, no seu ponto de vista, considera o próprio título do estudo um pouco incendiário. -------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia usou da palavra para elogiar as atividades realizadas no 

âmbito da iniciativa do “Maio Cultural”, promovido pela Junta de Freguesia de Ancede e Ribadouro, 

lamentando, contudo, a pouca participação do público. Depois, fez referência ao facto do Rali de 

Portugal, mais uma vez, não passar em Baião e sugeriu que a Câmara tome as diligências 

necessárias, no sentido de no próximo ano, o Rali poder voltar a passar no Concelho. Lembrou que 

esta prova é um grande evento desportivo de nível nacional e internacional, o qual chama muitos 

visitantes ao nosso território, contribuindo, desta forma, para uma maior dinamização da economia 

local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia informou a Câmara que se têm verificado alguns cortes de 

energia elétrica, sobretudo nas freguesias ribeirinhas, sendo que, alguns desses cortes têm sido por 

períodos longos, cerca de 2 a 3 horas. Referiu que estes cortes têm provocado alguns transtornos no 

trabalho das pessoas, nomeadamente no comércio e no uso dos equipamentos informáticos. Solicitou 

a intervenção da Câmara junto da EDP, para que seja reforçado o sistema e se resolva este problema 

de vez, pois, sempre que se verifique alguma trovoada, estes cortes acontecem com bastante 

frequência, dizendo que não se justificam, hoje em dia situações destas. ---------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e em relação 

à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso sobre o Sarau de Dança, disse que 

concordava com tudo o que foi dito. Acrescentou que, este evento é efetivamente um dos momentos 

altos, em que um conjunto de pessoas (utilizadores/utentes) de diversas valências ligadas à dança e 

ao fitness, se unem e chamam outras entidades para se associarem e presenteiam o público com a 

realização de um espetáculo de excelente qualidade e profissionalismo. ---------------------------------------- 

 

Em relação à intervenção do Senhor Vice-Presidente, o Senhor Presidente da Câmara, disse que 

todos os Membros do Executivo, se associavam e subscreviam, os dois votos de pesar apresentados, 

sobre o falecimento das duas grandes personalidades, António Arnaut e Júlio Pomar. ---------------------- 

 

Relativamente à intervenção do Senhor Vereador José Lima, o Senhor Presidente da Câmara disse 

que o Maio Cultural em Ancede e Ribadouro, é efetivamente, uma boa iniciativa, para continuar e com 

as suas possibilidades de evolução. Sublinhou que é verdade que às entidades compete criar 
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condições que possibilitem a participação nestas iniciativas, pelo que, considera uma boa prática desta 

freguesia, sendo também transversal às outras Freguesias, no sentido de criar animação nos seus 

centros cívicos e proporcionar momentos de convívio à população. Defende que a Câmara deve 

continuar a apoiar e incentivar este tipo de iniciativas, apesar de, por vezes, as pessoas não 

participarem tanto como é desejável, tal como a Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, havia 

referido. Destacou mais uma vez, que a função das entidades passa pela criação de condições para a 

realização deste tipo de eventos e iniciativas, contudo não lhes é possível garantir a participação das 

pessoas. Terminou dizendo que todos nós devemos dar o exemplo e fazer o que está ao nosso 

alcance, não só com a nossa participação, como também alertar as pessoas para que participem mais.  

 

No que se refere à intervenção do Senhor Vereador Henrique Gaspar, o Senhor Presidente da 

Câmara disse que teve conhecimento do estudo em causa, através da comunicação social e que, 

efetivamente é um estudo universitário que merece credibilidade percebendo-se que os termos usados 

são muito concretos. Acrescentou que o grupo de investigadores para obter uma conclusão, observou 

indicadores como, o número de anos que passaram desde o último incêndio na zona, a área ardida no 

ano de 2017, e ainda a média de área queimada anualmente nos últimos 40 anos. Com base na 

análise destes dados, os investigadores concluíram assim, que no País, existem 20 concelhos com 

uma maior probabilidade de arder este verão. Sendo que o Concelho de Baião também surge neste 

grupo, na medida em que 2/3 do Concelho, é área com combustível, com muita mancha florestal e 

ainda, pelas condições climatéricas propensas aos incêndios. Salientou que, não deixa de ser um 

aspeto positivo nesta análise, o facto de não ter ardido nos anos anteriores, sublinhando aqui, a boa 

articulação, que se tem verificado, entre a Câmara Municipal de Baião e os vários agentes da proteção 

civil. Disse ainda que, o que importa é o que se pode fazer em função destas circunstâncias para uma 

maior prevenção. Frisou que a Câmara tem o “Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios 2015/2019 e que está focada no cumprimento desse plano. Referiu que naquilo que 

depender da Câmara, tudo será feito para que os danos sejam os menores possíveis, lembrando 

também que, certamente iremos ter incêndios, contudo, não nos é possível saber a sua dimensão. 

Considerou muito positiva, a resposta que os particulares estão a dar, ao proceder à limpeza dos 

terrenos e que isso, se deve ao impulso dado pelo Governo nesta matéria. Por fim, congratulou-se 

com os acordos feitos recentemente com o Governo, para a limpeza de 21 Km em áreas mais críticas, 

bem como para a criação de uma EIP- Equipa de Intervenção Permanente, para os Bombeiros 

Voluntários de Baião e esperando que de imediato, seja também criada uma segunda EIP, para os 

Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. ------------------------------------------------------------------ 

 

No seguimento da intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia e relativamente à pouca 

participação do público em alguns eventos, o Senhor Presidente da Câmara, tal como já referiu, disse 

que também lamentava a falta de participação, no entanto, voltou a dizer que compete às das 

entidades criar condições para a realização dos eventos e iniciativas, contudo, não lhes é possível 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 10 da Reunião Ordinária de 23.05.2018 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          5/9 

garantir a participação das pessoas. Em relação à não passagem do Rali de Portugal em Baião, 

concorda quando diz que é importante este prova passar em Baião, porém, disse mais uma vez que, 

não se pode querer ter cá a sua passagem a todo o custo. Lembrou, tal como já havia explicado em 

reuniões anteriores, que o ACP não se portou bem com a Câmara de Baião e que se as condições 

fossem as mesmas acordadas em 2015, com certeza que o Rali passaria em Baião. Voltou também a 

dizer, que a transmissão da prova na televisão é um fator decisivo, na medida em que tem mais 

importância o retorno de uma transmissão televisiva, pois está em causa a questão da imagem que 

passa para milhões de pessoas. Tal como também já referiu diversas vezes, quando este assunto é 

abordado, é uma questão de opção pela responsabilidade no cumprimento de compromissos 

assumidos, bem como a defesa do interesse público. Terminou dizendo que ninguém terá mais prazer 

do que ele próprio, quando o Rali voltar a Baião, contudo, é preciso ter consciência de que, onde está 

o “sim”, está o “não”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A respeito do Rali, o Senhor Vereador Dinis Correia, disse que esta prova já se realizou no sul do País 

e que passou para o norte, pelo facto de haver uma maior intervenção dos Municípios. Lembrou que 

Baião teve um peso muito grande na vinda da prova para o Norte, pois o troço de Baião é um dos mais 

apreciados pelo público. Por isso, considera que se Baião é importante, também tem o dever de fazer 

com que esta prova se mantenha no Norte. Sublinhou que, o Sul está ansioso para que, este grande 

evento desportivo, se desloque novamente para aquela zona do País. ------------------------------------------- 

 

Ainda em relação às intervenções relacionadas com a passagem do Rali em Baião, o Senhor 

Vereador José Lima disse que este assunto já foi por diversas vezes discutido e explicado, 

considerando, por isso, que já não faz sentido estar sempre a levantar questões, sobre as razões da 

prova não passar em Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara, em relação à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, 

sobre os cortes de energia que se têm verificado em algumas freguesias, disse que este assunto já foi 

discutido com o novo responsável da EDP - Distribuição no Norte, a propósito de um reforço solicitado 

para a Zona Industrial. Porém, disse que sempre que se verificassem esses cortes, os mesmos 

deviam ser identificados e comunicados à Câmara, para que o Dr. Azeredo, responsável pela 

articulação com a EDP, possa de imediato, solicitar a resolução destas situações. --------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara informou e convidou todos os Membros do Executivo para as 

iniciativas e eventos que se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente: a Visita do Secretário 

de Estado da Proteção Civil, Eng.º José Artur Neves, dia  25 de maio, sexta-feira, cujo programa 

consta da  Receção na Câmara Municipal (Gabinete do Presidente), pelas 10H30, Visita aos trabalhos 

de gestão de combustíveis na faixa de proteção (100 metros) em torno da zona Industrial de Baião, 

pelas 10H45, Visita a trabalhos de execução de fogo controlado integrados no Plano Intermunicipal de 
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Fogo Controlado da Serra da Aboboreira (Baião, Amarante e Marco de Canaveses), pelas 11H15 e 

Reunião na Câmara Municipal com a Direção e Comando das duas Corporações de Bombeiros do 

concelho (Baião e Santa Marinha do Zêzere), pelas 11H45; Apresentação do livro “Crisálida” do 

escritor Carlos Queirós, dia 25 de maio, sexta-feira, pelas 21H30, na Loja Interativa de Turismo de 

Baião, organizada pela  Câmara Municipal de Baião e destinada à população em geral; Inauguração 

do Polidesportivo de Gestaçô e lançamento da 1ª pedra dos balneários de apoio, dia  26 de maio, 

sábado, pelas 18H30, junto ao edifício da Junta de Freguesia de Gestaçô, organizada pela  Câmara 

Municipal de Baião e destinada à população em geral; e, ainda outros eventos de âmbito externo 

como: o X Encontro de Escolas de Música do Concelho de Baião, no dia 25 de maio,  sexta-feira, 

pelas 21H30, no Auditório Municipal de Baião, organizado pelo Clube de Música do Agrupamento de 

Escolas de Eiriz, com o apoio da Câmara Municipal de Baião e destinado à população em geral; o 

Maio Cultural nos dias 25, 26 e 27 de maio, sexta-feira, sábado e domingo (último fim-de-semana do 

Maio Cultural), no Centro Cívico de Ancede e Jardim da Pala em Ribadouro, organizado pela União de 

freguesias de Ancede e Ribadouro, com o apoio da Câmara Municipal de Baião e destinado à 

população em geral. Já no início de Junho decorre a X Edição da Entrega dos Prémios de Mérito 

Escolar e de Cidadania, no dia 1 de Junho, sexta-feira, pelas 21H30, no Auditório Municipal de Baião, 

organizada pela Câmara Municipal de Baião e destinada ao público em geral; Teatro “Zé do Telhado e 

outras andanças”, no dia 2 de junho, sábado, pelas 21H30, no Auditório Municipal de Baião, 

apresentado pela Universidade Sénior do Marco de Canaveses, com o apoio da Câmara Municipal de 

Baião e destinada ao público em geral; e ainda, Apresentação do livro “Burla em Angola, Burla em 

Portugal” de Susana Ferrador, no dia 9 de junho, sábado, pelas 18H00, no Restaurante da Tapada – 

Gôve, organizada pela jornalista Susana Ferrador, como o apoio (divulgação) da  Câmara Municipal 

de Baião e destinada à população em geral. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à OBER – Obra do Bem-Estar Rural de Baião – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório 

Municipal à OBER – Obra do Bem-Estar Rural de Baião. ------------------------------------------------------------- 

 

2. Ratificação, em cumprimento do nº 3 do Artigo 164º do CPA, dos seguintes pedidos de 

isenção do pagamento das taxas devidas pelo Circo José Torralvo: a) Ocupação de terreno 

da Autarquia para realização do espetáculo; b) Instalação das respetivas placas publicitárias 

ou cartazes – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de ratificação, em cumprimento 

do nº 3 do Artigo 164º do CPA, dos seguintes pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas 

pelo Circo José Torralvo, designadamente, a ocupação de terreno da Autarquia para realização do 

espetáculo e a instalação das respetivas placas publicitárias ou cartazes. A Câmara mais deliberou 

submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Ratificação, nos termos do nº 3 do Artigo 35º do Anexo I da Lei Nº 75/2013,  dos seguintes 

pedidos de apoio pelo Circo José Torralvo: a) - Apoio com o fornecimento de água e isenção 

do pagamento das respetivas tarifas; b)- Apoio logístico com a colocação de contentores de 

lixo – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo III 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de ratificação, nos termos do nº 

3 do Artigo 35º do Anexo I da Lei Nº 75/2013, dos seguintes pedidos de apoio pelo Circo José 

Torralvo, designadamente, apoio com o fornecimento de água e isenção do pagamento das respetivas 

tarifas e apoio logístico com a colocação de contentores de lixo. --------------------------------------------------- 

 

4. Ratificação da aceitação da doação de 2000 bilhetes por parte do Circo José Torralvo, 

destinados às crianças do Concelho de Baião, que se tenham feito acompanhar de dadultos 

aos respetivos espetáculos, em permuta dos apoios concedidos, quer pelo Órgão Executivo 

quer pelo Órgão Deliberativo do Município, em função das respetivas competências a título 

também de ratificação – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de ratificação da aceitação da 

doação de 2000 bilhetes por parte do Circo José Torralvo, destinados às crianças do Concelho de 

Baião, que se tenham feito acompanhar de dadultos aos respetivos espetáculos, em permuta dos 

apoios concedidos, quer pelo Órgão Executivo quer pelo Órgão Deliberativo do Município, em função 

das respetivas competências a título também de ratificação. -------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação de Modalidades 

Inovadoras do Gôve – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação de 

Modalidades Inovadoras do Gôve. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H15 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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