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ATA  N.º 01 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2022 

 

Aos doze dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, 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,  Joaquim Paulo 

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

Paulo Adriano Guedes Portela ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca  

Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henrique Gaspar Ribeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Célia Maria da Conceição Alves Pereira Azevedo ---------------------------------------------------------------------- 

José Manuel Lima Soares ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Participou ainda nesta reunião, o Senhor Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento, 

Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

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 22 de dezembro de 2021, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 01 da Reunião Ordinária de 12.01.2022 
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                                                                                                          2/8 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

  

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

registo de que infelizmente devido ao contexto atual da pandemia da COVID-19, não foi possível 

realizar a Noite do Canto dos Reis, nem o habitual Encontro de Cantadores de Janeiras que decorria 

no final de janeiro, no Mosteiro de Santo André de Ancede. No entanto, informou que a Câmara está a 

preparar uma iniciativa on-line para assinalar esta data e de certa forma manter viva esta tradição, tão 

importante para a cultura do nosso Concelho. Depois informou os Membros do Executivo de que 

terminou a visita que efetuou aos Agrupamentos de Escolas do Concelho, no sentido de fazer o 

levantamento das necessidades e intervenções a realizar. Realçou que em relação à visita ao 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil e mais concretamente ao Polo Desportivo de Campelo, 

questão já abordada em reuniões anteriores, o Senhor Coordenador Escolar, Pedro Miranda, 

identificou a necessidade de se proceder à intervenção no piso e nas redes, e, não ao nível da 

cobertura superior, pelo que, a Câmara irá assim realizar as intervenções de acordo com as 

necessidades agora identificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os participantes na reunião e desejou um bom 

ano a todos com muita saúde. Depois, usou da palavra para expor algumas situações: 1) Estando já 

publicadas as Atas das Reuniões de Câmara, agradeceu a celeridade na sua reposição e pediu que a 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso lhe indicasse a forma de consultar as propostas referentes à 

atribuição dos subsídios às associações para consulta de valores. 2) Referiu que, o discurso usado 

pelo Senhor Presidente da Câmara na mensagem de Natal, transmitida quer nas redes sociais, quer 

nas aparelhagens sonoras, distribuídas pelas Vilas do Concelho, mais parecia que estava em 

campanha eleitoral. Defendeu que deveria ser uma mensagem coerente, e que, na sua perspetiva, 

não fica bem estar constantemente a falar das obras do presente e as previstas para o futuro. 3) Ainda 

em relação às ofertas de Natal, disse que teve conhecimento de que foram feitas ofertas de vinhos às 

IPSS’s, Centro de Saúde, Bombeiros Voluntários e inclusive aos Membros da Assembleia Municipal e 

até a empresas privadas. Manifestou o seu desagrado e que não lhe parece correto concordar com a 

oferta aos Autarcas. Além disso, não havia necessidade de andar de porta a porta a fazer essa 

entrega, tanto mais que se realizou uma Sessão da Assembleia Municipal em dezembro, e, se havia 

essa intenção, poderiam ter feito a entrega nesse dia, evitando assim um custo desnecessário. Disse 

também não concordar com a oferta a certas empresas privadas, que além do custo associado, todas 

elas contribuem para o desenvolvimento do Concelho e por isso a oferta deveria ser a todas e não 

apenas a algumas. 4) Perguntou quantos bolos-rei e garrafas de Vinho do Porto foram distribuídos aos 

funcionários do CHTS - Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, no ano de 2020 e qual o valor da sua 

faturação. 5) Relativamente ao procedimento de aquisição dos bolos-rei deste ano, e, apesar de já ter 

sido explicado aqui na reunião, ainda tem algumas dúvidas que gostava de ver esclarecidas, 

nomeadamente, a questão do valor que quase duplicou em relação a 2020. 6) Em relação ao pedido 
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de cedência de espaço para a oposição na Revista Municipal que lhe foi negada, por esta ter como 

objetivo a publicação da atividade da Câmara, referiu que, na última revista foram feitas publicações 

que não dizem respeito à atividade da Câmara, nomeadamente, condecorações feitas pelos 

Bombeiros de Baião, a atribuição do prémio literário da Fundação Eça de Queiroz, bem como a 

entrevista com o Presidente eleito da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal e a conversa 

com o Construtor de Concertinas, pelo que manifestou o seu desagrado e uma falta de respeito pela 

oposição. 7) Disse que têm sido atribuídos atrasos no processo de gravação das Reuniões de Câmara 

em vídeo, pelo facto de se estar a estudar o RGPD, no entanto, alertou para o facto de terem sido 

publicadas fotografias relativas à inauguração do Jardim de S. Bartolomeu, inclusive com crianças. 8) 

Disse ainda que, teve conhecimento de que houve uma decisão sobre o Programa PARES, em que 

havia um compromisso da Senhora Secretária de Estado para a aprovação de duas candidaturas, 

quando apenas uma das três candidaturas apresentadas foi aprovada. Perguntou se o Senhor 

Presidente alguma vez falou com a Senhora Secretária de Estado sobre o assunto e se sabe o porquê 

da não aprovação de candidaturas que eram diferenciadoras para Baião e para a Região. 9) 

Perguntou ao Senhor Presidente se está na ideia deste Executivo de desafiar o antigo Vereador do 

Pelouro da Educação, Dr. Pinho Silva, a colaborar em áreas importantes como a saúde, educação e 

ação social, em que é considerado um dos melhores nestas áreas para o Concelho de Baião. 10) 

Perguntou se já estavam definidas as regras para visitar as obras da Câmara Municipal, entre outras, 

as obras do Convento de Ancede. 11) Por fim, deu conhecimento de que tem recebido muitas 

reclamações sobre o Serviço de Águas de Baião, quer no atendimento, quer na qualidade dos serviços 

prestados aos munícipes, bem como ao nível das respostas e à falta delas. ------------------------------------ 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou os presentes, desejou um bom ano a todos e 

usou da palavra para dar conhecimento de algumas informações importantes, designadamente sobre 

a situação pandémica, com 164 casos ativos no Concelho, o alargamento dos horários de vacinação e 

a vacinação de 620 crianças. Destacou a forma como o Município se envolveu neste processo da 

vacinação das crianças, ao proporcionar momentos de diversão às crianças, considerada uma boa 

medida muito bem acolhida e reconhecida pelos pais. Aproveitou para dar conta de que os 

equipamentos municipais que se encontravam encerrados devido ao contexto pandémico, já reabriram 

no passado dia 10 de janeiro. Informou que ao nível do Pelouro da Proteção Civil, no ano de 2021 

foram desativados cerca de 499 ninhos da vespa asiática, um aumento em relação ao ano de 2020, 

que foram 245. Por fim, informou que foi adotada uma nova rubrica pelo Gabinete de Apoio ao 

Emigrante, que deverá ser lançada todas as primeiras sextas-feiras do mês, com o testemunho de um 

dos emigrantes espalhados pelo mundo, dando conhecimento das suas preocupações e dos seus 

sentimentos. Destacou que se trata de uma iniciativa idealizada já no anterior mandato, mas que só 

agora foi possível concretizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Senhora Vereadora Célia Azevedo, cumprimentou os presentes também desejou um bom ano e 

interveio para dizer que, as obras de intervenção identificadas até então no Agrupamento de Escolas e 

Vale de Ovil, não vão de encontro às necessidades agora identificadas. Disse presumir que agora já 

não são consideradas as necessidades sentidas, uma vez que as intervenções agora apontadas, 

serão ao nível do piso, bem como das redes de proteção. Depois deu conhecimento que lhe chegou 

por um grupo de pais, uma listagem com alguns constrangimentos na Escola de Eiriz, nomeadamente 

a cobertura que liga o edifício do 1º Ciclo ao edifício principal, as refeições servidas frias e em pouca 

quantidade, a passadeira entre os dois edifícios não se encontra devidamente identificada, as 

funcionárias colocadas no 1º Ciclo não têm formação adequada, bem como a dificuldade ao nível do 

estacionamento em geral. Disse ainda que o Senhor Diretor da Escola tem conhecimento destes 

constrangimentos e já os terá manifestado junto da Câmara, pelo que, estas situações poderão 

eventualmente já estarem a ser tratadas. Perguntou ainda, quantos alunos e funcionários tem a Escola 

do Arco de Ancede. Por fim, e apesar de ainda se verificarem muitas indefinições e falta de instruções, 

ao nível do próximo ato eleitoral, perguntou se a Câmara já tem encetado todas as diligências 

necessárias, para que o ato de voto em isolamento decorra com a segurança necessária. ----------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e 

antes de responder às questões apresentadas, deu conhecimento que proferiu no passado dia 5 de 

janeiro, um despacho a determinar a instauração de uma ação de contencioso administrativo, em que 

figurará como autor e a Câmara Municipal como entidade demandada, tendo por objeto a impugnação 

da deliberação Nº 8 – Proposta Nº 1 da Coligação Com Determinação por Baião (PSD-CDS), 

constante da Ata Nº 21, de 10 de Novembro de 2021, e, em simultâneo, avançar com uma providência 

cautelar para assegurar a reposição da legalidade, nos procedimentos concursais que estejam em 

curso. Depois informou que a Câmara foi instada pela APDL para proceder à assinatura de uma carta 

de conforto para apresentação de uma candidatura para reforçar as condições de segurança e de 

navegabilidade do Rio Douro. Nestas situações, é um procedimento normal do conjunto das entidades 

que irão beneficiar desta candidatura, no sentido de reforçar a importância e o peso destas 

candidaturas para a região. De seguida, solicitou que fosse retirada a proposta nº 4 da ordem de 

trabalhos e que diz respeito ao Tarifário dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos para 2022, 

informando que pretende interpelar a ERSAR no sentido de se verificar da possibilidade de se ter uma 

tarifa menos penalizadora para as famílias e para as empresas, até num contexto de maiores 

dificuldades provocadas pela pandemia da COVID-19. Compreendendo a necessidade de 

convergência para um equilíbrio entre as despesas e as receitas do sistema, o que tem vindo a 

acontecer, e tal como aconteceu com a água e saneamento, há, no entanto, para este ano de 2022, 

um conjunto de fatores externos à Câmara, como por exemplo o aumento para o dobro da Taxa de 

Gestão de Resíduos que faz aumentar as tarifas, apesar de se manter uma previsão de cobertura da 

despesa pela receita de 81%, igual, portanto a 2021. Em função do resultado das diligências junto da 

ERSAR, a proposta final será reagendada oportunamente. ---------------------------------------------------------- 
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Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela sobre a mensagem de Natal, o Senhor 

Presidente da Câmara disse que respeita a sua opinião, mas não concorda com ela, acrescentado 

que, tal como e anos anteriores, o que fez foi seguir uma linha de rigor, em que tudo o que disse é 

verdade, na medida em que, para além de uma alusão natural a época natalícia, fez uma retrospetiva 

do que foi o ano de 2021 e ao que se perspetiva para o ano seguinte. Quanto às ofertas de Natal, 

foram seguidos os moldes dos anos anteriores, com a exceção da oferta aos colaboradores do CHTS, 

que este ano não se fez, sendo que 2020 foi um ano muito especial. Realçou mais uma vez, que a 

Câmara entrega ofertas a todas as entidades que de alguma forma se relacionam com a Autarquia, 

enfatizando que é uma questão de cortesia - sempre foi assim e sempre assim será. No que diz 

respeito a ofertas a empresas privadas, disse que não tinha conhecimento, no entanto, disse que se o 

Senhor Vereador quiser ser mais concreto, mandaria averiguar junto dos Serviços. Quando questionou 

o número de bolos-rei e garrafas de vinho oferecidas ao CHTS, disse que nunca se ofereceram bolos-

rei, apenas o vinho da Quinta do Mosteiro. Já sobre os respetivos valores, sugeriu que, no final da 

reunião, e se assim o entendesse, se poderia dirigir juntamente com o Senhor Vice-Presidente aos 

Serviços de Contabilidade para consulta das faturas e dos procedimentos, ou então, fazer o pedido por 

escrito. Em relação à questão da Revista Municipal disse, mais uma vez, que se cumpre a lei, que o 

conteúdo da mesma, nomeadamente nas situações que elencou, se relacionam de forma direta ou 

indireta com a ação ou intervenção da Câmara, ou da promoção pela positiva do nosso Município. 

Assim, sobre as condecorações, o prémio literário, ou a ATCMB, disse que não estão na revista por 

acaso, mas sim, porque a Autarquia esteve envolvida e/ou participou de forma mais ou menos direta 

nestas atividades, lembrando que a Câmara é Membro do Conselho de Administração da Fundação 

Eça de Queiroz e que a ATCMB realiza um conjunto de atividades em articulação com a Câmara. 

Quanto à entrevista com o Senhor Joaquim Nogueira, cidadão baionense e único construtor conhecido 

de concertinas em Portugal, trata-se de uma figura que ajuda a promover a Cultura de Baião e que a 

Câmara pretendeu evidenciar. Ainda sobre a questão da gravação das reuniões, reiterou mais uma 

vez que o foco é criar condições a tempo de se proceder à gravação da próxima sessão da 

Assembleia Municipal, que se realizará no final de fevereiro e a seguir as Reuniões de Câmara. 

Relativamente à situação das fotos do público presente na inauguração do Jardim de S. Bartolomeu o 

Jurista da Câmara, Dr. Nuno Coutinho deu uma sucinta explicação sobre o assunto, dizendo que, 

tendo sido tiradas de uma forma geral em relação ao público presente no local, não se afigura que 

violem o RGPD, parecendo ter cabimento do artº 77º do Código Civil. No que diz respeito à questão da 

das candidaturas ao programa PARES o Senhor Presidente deu uma breve explicação informando 

que três instituições do Concelho apresentaram as suas candidaturas, Adegril, Santa Casa da 

Misericórdia de Baião e Centro Social de Santa Cruz do Douro. Depois disso, teve algumas reuniões e 

contactos com membros do Governo sensibilizando para o interesse e importância da aprovação das 

três candidaturas, de forma a colmatar algumas necessidades do Concelho. Disse que convidou a 

Senhora Secretária de Estado a visitar as instalações destas instituições e conhecer a realidade das 

suas necessidades. Contudo, a Senhora Secretária de Estado, além de compreender essas mesmas 
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necessidades, nunca assumiu o compromisso da aprovação das três candidaturas. Chegado o 

momento de aprovação a Câmara tomou conhecimento de que apenas uma das três candidaturas foi 

aprovada. Quanto aos comentários do senhor vereador Paulo Portela, disse, mais uma vez, que por 

norma não faz comentários ao “diz que disse” e lembrou que os todos os Senhores Vereadores 

podem, quando quiserem e tiverem dúvidas, solicitar essas informações à Senhora Secretária de 

Estado. Em relação à questão do Senhor Ex. Vereador Dr. Pinho Silva, disse que sempre fez parte da 

equipa e espera muito em breve poder contar com um apoio mais efetivo da sua parte. Sobre as 

regras definidas para visitar as obras, disse que, como já referiu em reuniões anteriores, deverá 

informar e solicitar por escrito essa visita e a Câmara tratará de disponibilizar um técnico para o 

acompanhar, cumprindo as regras de segurança. No que diz respeito aos alegados maus serviços 

prestados pela empresa Águas do Norte, sugeriu que os Senhores Vereadores façam chegar essas 

situações concretas à empresa, apelando para que sejam rigorosos e objetivos.  Em relação à 

intervenção da Senhora Vereadora Célia Azevedo e concretamente sobre as obras do Polidesportivo 

do Centro Escolar de Cmpelo, disse que a Senhora Vereadora Anabela Cardoso já tinha respondido 

com base no levantamento das necessidades de intervenção identificadas, lembrando que a Câmara 

estará sempre disponível para fazer parte das soluções. Já em relação à Escola de Eiriz e aos 

constrangimentos que lhe chegaram por parte de um Grupo de Pais, referiu que a melhor forma de 

tratar destes assuntos é sempre pela via oficial entre as entidades, nomeadamente através da 

Associação de Pais e Direção do Agrupamento de Escolas, falando a uma só voz com a Câmara. 

Disse também que depois da visita da Senhora Vereadora do Pelouro da Educação àquele 

Estabelecimento de Ensino, também foram identificadas as necessidades mais prementes. No 

entanto, lembrou que tal como aconteceu na Escola de Santa Marinha do Zêzere, está prevista uma 

intervenção para a Escola de Eiriz, processo que sofreu algum atraso devido a apresentação de uma 

impugnação por parte de uma das empresas concorrentes. Quanto à Escola do Arco em Ancede, 

informou qua lá funciona, apenas, o Jardim de Infância, com 4 alunos, uma Educadora e uma Auxiliar 

a tempo inteiro e lembrou que o Jardim de Infância há muito tempo que corre o risco de fechar, devido 

ao reduzido número de alunos, tal como acontece com outros, sendo que a Direção dos 

Estabelecimentos Escolares do Norte tem vindo a pressionar nesse sentido. No que diz respeito ao 

processo das Eleições Legislativas 2022, informou que a Câmara tomou as devidas diligências e tem 

tudo preparado, no que diz respeito ao voto antecipado em mobilidade, de 23 de janeiro, estando-se 

agora a aguardar instruções da Administração Eleitoral, quanto à forma como irá decorrer o voto das 

pessoas que se encontrarem em isolamento. No seguimento dessas instruções a Câmara tomará 

todas as providências para que tudo corra na maior segurança.  --------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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1. Autorização para Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis – Pedido Nº 1/2022 – 

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 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, ratificar a Autorização para Aumento Temporário 

dos Fundos Disponíveis – Pedido Nº 1/2022. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Minuta de contrato de comodato entre o Município de Baião e a Fábrica da Igreja Paroquial 

de Santo André da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro – 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 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 minuta de contrato de comodato entre o 

Município de Baião e a Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André da União de Freguesias de Ancede 

e Ribadouro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Concurso Público – Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de 

Santo André de Ancede 3ª Fase – 3ª Prorrogação de prazo – 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 3ª Prorrogação de prazo referente  à 

Obra de Conservação e Restauro do Complexo Arquitetónico do Mosteiro de Santo André de Ancede 

3ª Fase. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Tarifário dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos para 2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo IV à presente ata. A proposta mencionada em epígrafe (Anexo IV) foi retirada da Ordem de 

Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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, Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H10 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


