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CONSELHO GERAL

Convocatória n." 29

Convocam-se os elementos do Conselho Geral, eleitos e/ou designados para o mandato

do quadriénio 201712021, para uma reunião a ter lugar no próximo dia 23 de abril (segunda-

feira), pelas l8h30m, na sala 5 da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Ferreiras.

A reunião terâa seguinte ordem de trabalhos:

t. Informações

2, Análise e aprovação do Relatório de Contas de Gerênciade2017

3. Ponto de situação da Inspeção Educativa em curso no Agrupamento

4. Ponto de situação do novo Projeto Educativo do Agrupamento

5. Ponto de situação do processo de revisão do Regulamento Interno do Agrupamento

6. Outros assuntos.

Com os meus melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Geral

Ferreiras, 18 de abril de 2018

Flávio Correia
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CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS

23 de abril de 2018

Elementos Presentes na Reunião

Reunião 28

O Presidente Geral

(Flávio Eugénio Santos Corueia)

F

Representantes da Comunidade
Local

Representantes do Município de
Albufeira

Representantes dos Pais e
Encarregados de Educação

Representantes do Pessoal Não
Docente

Representantes do Pessoal
Docente

Futebol Clube de Ferreiras a

Agência de Promoção de
Albufeira - APAL

Santa Casa da Misericórdia
de Albufeira

MiguelCoelho

Jorge Clemente Carmo

José Carlos Martins Rolo

Sónia Cordeiro

Paula Cunha

Nuno Sousa

José Abreu

Gabriela Santos

Carol Bruno

Sandra Lino

Paulo Costa

Adélia Simões

Ma Fátima Antão

Paula Pitarra

Ana Carla Alves

Eduardo Vital

José Guilherme

Flávio Correia
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DIREFo GERAL Dos ESTAEELEcIMÊNTos EScoLAREs - DsRAL
Agrupamento de Escolas de Ferre¡ras - Cód. 145026

Sede: Escola Básica lntegrada de Ferre¡ras - Cód. 344898

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 2Ot7l202t

284 Reunião
Agrupamento de Escolas de Ferreiras

Esta ata contém:

3Páginas 
I 

Z nnexos

---Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e trinta minutos, sob a presidê

ncia do professor Flávio Correia, reuniu o conselho acima indicado, com a presença dos elementos que constam na

folha de presenças (anexo l).

--O professor Victor Ferraz, Sub-diretor, esteve presente em substituição da Diretora

---Deu-se início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos:-

--Ponto um - lnformações;

---Ponto dois - Análise e aprovação do Relatório de Contas de Gerência de 2Ot7 ;------------
--Ponto três - Ponto de situação da lnspeção educativa em curso no Agrupamento;-----------

---Ponto quatro - Ponto de situação do novo Projeto Educativo do Agrupamento;

--Ponto cinco - Ponto de situação do processo de revisão do Regulamento lnterno do Agrupamento; --------------

--Ponto seis - Outros Assuntos

---No que respeita ao ponto um, o Presidente do Conselho Geral deu conhecimento de que todas as atas até final

de 2OI7 estão publicadas na página do Agrupamento, bem como o elenco do Conselho Geral atual e o link do

Plano Anual de Atividades para consulta

--Seguidamente, o professor Victor Ferraz tomou da palavra dizendo que na última reunião camarária em que

esteve presente voltou a alertar para a situação em que se encontra a escola sede, nomeadamente ao nível da

limpeza exterior que continua a não ser feita como é evidente na altura das ervas e arbustos dos recreios, dos

equipamentos da cozinha que continuam avariados e sem a devida manutenção, bem como de todas as persianas

avariadas ou mesmo o estado de queda eminente de árvores ou ramos que põem em causa a segurança dos

alunos, professores, funcionários, Encarregados de Educação e demais visitantes. Foi salientado o caso do forno da

cozinha ainda avariado desde 20L6 apesar de todos os dias serem servidas centenas de refeições aos primeiro,

segundo e terceiro ciclos, baixando claramente a qualidade dos almoços dos nossos alunos. A Associação de pais

reiterou estas preocupações afirmando que também já se insurgiu com os atrasos e falta de investimento da Câ

mara Municipal no parque escolar. Foi também lembrado que no Orçamento Participativo as sugestões e escolhas

dos alunos foram no sentido de melhorar as suas instalações sanitárias e as entradas da escola, obras da

responsabilidade da Câmara Municipal, que não deveriam ser viabilizadas pelas verbas destinadas a melhorar

equipamentos para os alunos ou a melhorar o bem-estar dos mesmos. Foi, assim, sugerido por unanimidade que



este Conselho Geral tomasse alguma iniciativa no sentido de alertar e mobilizar o poder autárquico para a urgência

de obras de melhoramento do exterior e dos equipamentos de base da escola sede, tendo ficado decidido o envio

de um ofício com esta mesma tomada de posição expressa em reunião e lavrada em ata à Câmara Municipal de

Albufeira, solicitando-lhe rápidas e eficientes medidas e uma reorientação das suas prioridades, sendo que a

Educação deve ser uma das mais importantes.

---Ainda no ponto dois, o professor Victor Ferraz leu a resposta da Secretária de Estado da Educação, doutora

Alexandra Leitão, respeitante à situação do professor João Lima onde afirma por escrito que a razão está do lado

da Direção do Agrupamento, sendo desta a responsabilidade de toda a distribuição de serviço, pelo que se

aguarda a convocação do professor pela Junta Médica, entidade responsável pela sua alta e consequente regresso

à escola. Da parte do Conselho Geral nada foi acrescentado, ficando da nossa parte, o caso definitivamente

resolvido.

--A conselheira Paula Cunha questionou se o próximo ano letivo já estaria a ser preparado e se a Direção teria um

maior cuidado tanto na composição das turmas como nos seus horários, uma vez que neste ano letivo houve

bastantes constrangimentos ao nível da falta de salas, no número excessivo de alunos por turma e nos horários

pouco equilibrados de algumas turmas, tendo em conta que já não será para o próximo ano que as novas salas na

Escola Professora Diamantina Negrão estarão prontas e disponíveis. Questionou ainda se seria possível otimizar o

calendário das saídas do Desporto Escolar de modo a não prejudicar os resultados dos alunos que participam

nessas atividades. O professor Victor Ferraz garantiu que todas essas questões serão analisadas e preparadas com

maior antecedência, de modo a minimizar os problemas que se fizeram sent¡r neste ano letivo e que são

evidentes, decorrentes de uma Direção de transição, nomeadamente na composição das turmas, elaboração de

horários, distribuição de salas e matrículas, dando-se agora prioridade aos alunos das nossas escolas e não apenas

às áreas de residência. Quanto ao Desporto Escolar, a questão central prende-se no facto da grande maioria das

saídas serem definidas por outras entidades centrais que não o nosso Agrupamento.

--Relativamente ao ponto dois, foi apresentado, analisadoe aprovado o Relatório de Contas de Gerência de2O17

(anexo ll). Foi apenas questionado o estado atual do orçamento atribuído ao nosso Agrupamento para 20L8 ao

que a Conselheira Sandra Lino, responsável por esta área, esclareceu com algum desalento que nos foram atribuí

dos menos 20% em relação ao ano anterior. Ou seja, toda a verba que o Agrupamento conseguiu poupar em 2017

foi liminarmente subtraído ao orçamento para 2018, o que é, para além de injusto para o esforço de poupança e

boa gestão que se fez, preocupante, uma vez que as despesas tendem sempre a aumentar, nomeadamente as da á

gua e luz e ter-se-á que fazer um esforço ainda maior para se conseguir chegar ao fim deste ano com boas contas.-

---No ponto três, o professor Victor Ferraz esclareceu que a intervenção da lnspeção Educativa decorrente da

Avaliação Externa e do Plano de Melhoria que foi elaborado e entretanto posto em prática, continua, tendo as

senhoras inspetoras cá estado em abril durante três dias para se inteirarem das primeiras conclusões das aulas

observadas inter pores, donde saíram bastante satisfeitas. Regressarão em julho para as conclusões finais e

consequente Relatório que será lido a analisado em próxima reunião deste Conselho.
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--No ponto quatro, foi esclarecido que o novo Projeto Educativo se encontra em fase final de elaboração, estando

a ser preparada a sua apresentação em Conselho Pedagógico, para depois ser analisado e aprovado em futuro

Conselho Geral.

--Finalmente, no ponto cinco, também as novas propostas recolhidas durante este ano letivo e a incluir no

Regulamento lnterno estão a ser ultimadas para parecer em Conselho Pedagógico e consequente aprovação em

Conselho Geral

--No ponto seis, apenas foi referido que o Presidente enviará muito em breve a todos os conselheiros o Relatório

Trimestral para análise e aprovação à semelhança dos anteriores

--E nada mais havendo a tratar, foi lida, aprovada e assinada a presente ata, dando-se porterminada a reunião. --

dente reuntao,
t¡o (- 0tt
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Relatório da Conta de Gerência
Ano Económico de 2017

No cumprimento no estabelecido na alínea b) do artigo 38" do Decreto-Lei n."13712012,de2 de julho, o
Conselho Administrativo elaborou o Relatório da Conta de Gerência relativo ao período de 0l de janeiro a
3l de dezembro de 2017, em conformidade com a lei e os regulamentos em vigor.

A Conta de Gerência do Agrupamento de Escolas de Ferreiras, reúne, os movimentos orçamentais
efetuados ao longo do ano económico de 2017, de acordo com o orçamento atribuído ao Agrupamento e
receitas registadas durante o ano em apreciação.

Uma breve análise da população escolar, do pessoal docente e do pessoal não docente, que compõem o
agrupamento, reportado a 3 I de dezembro de 2017:

O DOCENTES
VINCULO DOCBNTES Técn. Assist.

Técnicos
Assist.

Su

Total 218 1 29 t17

Para melhor análise, consideraremos separadamente, as Receitas e as Despesas, quer do Orçamento de
Estado, quer do Orçamento com Compensação em Receita, tendo como base a conta de gerência, efetuada
pelo novo modelo de conta eletrónica, cujo mapa passou a designar-se Fluxos de Caixa.

A gerência de2017 iniciou com um saldo de 120.971,70€ assim discriminado:

Total
CEF 30 Ciclo

?o Ciclo
2o Ciclo
I o Ciclrl

.lardim de Infância

Nível de Ensino

228r
60
562
40R
82s
4)6

Número de alunos

109
1

)R
21

?ß
l9

Salas / Turmas

Saldo da Gerência Anterior

Total

SALDO

Saldo SIGE caltões

13.167 99C
19.009 l€

5.83 85€

Receitas de dezembro de2016
019129
0t7129
019123
017123
017t2l
019l19
017lll

MEDIDAFOFI

120.971,
10.580
27

19.1

22
2.3
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Receitas
Orçamento de Estado
As verbas são asseguradas pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação, requisitadas mensalmente
através das requisições de fundos de "Despesas Correntes Pessoal" e de "Despesas Correntes Capital e

Material".

Verbas em2017
FOFI lll -Pessoal 6.395.049
FOFI lll -Correntes 180,784,

FOFr lil - 6.790
Sub-Total 6.

FOFI 243 - POCH / Pessoal 5.491 9t
Sub-Total 5.49 1

Medida 017
FOFI 123 - Correntes 22

FOFI 123 - 4

Sub-Total 27

FOFI l2l - Correntes 47.317

Sub-Total 47.317
FOFI 129 - Correntes 35.625

Sub-Total
Medida 019

FOFI I 19 - Correntes 55. I 05 85€

Sub-Total 55.1

FOFI l2l - Correntes 32

Sub-Total
FOFI 123 - Correntes 347

FOFr r23 - 4

Sub-Total

Total 7

Receitas Próprias
As receitas arrecadadas no ano de 2017, foram de 55.785130€ correspondentes às receitas
apuradas entre I de janeiro e 31 de dezembro de 2017, provenientes essencialmente de venda dos serviços
de reprografia, chamadas telefónicas, verbas da autarquia local e outras verbas e/ou donativos.

No totaldas receitas, estii englobado o valor de3.083,27€ referentes às receitas de dezembro de2016.

Receitas ASE
As receitas arrecadadas no ano de 2017, foram de 407.458r13C correspondentes às receitas
apuradas entre I de janeiro e 3l de dezembro de 2017, provenientes essencialmente de venda de

produtos na papelaria, bufete, refeitório e verbas da DGESTE.

Total
Outros Serviços
Vendas de bens
Famílias
lnstituições sem fins lucrativos
Administracão Local
Bancos e outras instituições financeiras
Privadas
Taxas diversas

55.785,30€
3.685,62e
6.'121,26C
7.408,37C
2.614,25C

35.625,80€
2s0.00€

50,00€
30,00€
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endas de mercadorias 15.31
enda de 337.04r 72€

Central - Estado 55.105 5€

Total 407 13€

No total das receitas, está englobado o valor de24.820,77€ referentes às receitas de dezembro de2016.

Despesas
Pessoal
O montante referido em vencimentos abrange os pagamentos da remuneração principal, assim como
subsídios de ferias, de natal, de refeição, suplementos e outros abonos, contribuições para a Segurança
Social, Caixa de Aposentações, restantes descontos obrigatórios e facultativos.

FOFr 111 - de Estado
FOFI243 - POCH / Pessoal

Total

6.395
5.491 I

6.400.s41 16€

Correntes e Capital
A correntes e do durante o exercício de2017 foi de 644,417,56€,

Despesas efetuadas em 2017, distribuídas por classificação económica:

Total
Sub-Total

l2l - Correntes
Sub-Total

FOFI 129 - Correntes
Sub-Total

FOFr 123 -
FOFI 123 - Correntes

Sub-Total
FOFr r 19 -

Sub-Total

llt -
llI -Correntes

644.417

s9.379
8.

8.777
334.51

7.861
326
5s.l
55. I 05,85€

I
5.8

180.75 I

02.01.20 - Mat. Educ.
Cult e Recreio

02.01.t6 -
Mercadorias

02.01.15 - Prémios,
Cond. Ofertas

02.01.08 - Material
de escritório

02.0r.04 -
Limpeza e higiene

02.01.02 -
Combustíveis

01.02.04 -
Ajudas custo

Classificação
Económica

FF IIl FF II9 FF I23 FF I29 FF I2I
ta Total

0,00€ 0,00€ 6,08€ 0,00€ 0,00€

5.828,44€ 0,00€ 10,52€ 0,00€ 0,00€ 5.838,

7.t37,61€ 0,00€ 2.504,86C 0,00€ 4.077,28€. 13.719,

5.432,98C 0,00€ 1.149,73€ 80,59€ 9.614,60C 16.277,

0,00€ 0,00€ 2.425,00€ 0,00€ 300,00€ 2.725

0,00€ 31.064,75€ 306.473,35€ 0,00€ 5.368,63€ 342.906,73€

37.406,71€ 347,l7e 495,92C 0,00€ 19.397,69€ 57.647,49€
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ASE
As despesas da Ação Social Escolar distribuem-se por seis setores: Refeitório, Bufete, Auxílios
Económicos, Seguro Escolar, Papelaria e Leite Escolar.

Total

07.01.10 -
Equip. Básico

07.0r.08 -
Software informático

Equip. Informático
01.01.07 -

06.02.03 -
Outras despesas

04.08.02 -
Famílias

02.02.25 - Outros
serviços

02.02.19 - Assistência
técnica

02.02.15 -
Formaçâo

02.02.13 - Deslocações
e estådas

02.02.10 -
Trånsportes

02.02.09 -
Comunicações

02.02.03 - Conservação
de bens

02.02.01 - Encargos
das instalações

02.01.21 -
Outros bens

186.638,61€

0,00€

466,4æ.

5.4 r5,80€

0,00€

0,00€

940,36€

23.981,22e

30,00€

1.536,74€.

16,50€

I 0.578, I 3€

649,40€

85.074, I 5€

2.144,17€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

56.360,74€

0,00€

0,00€

0.00€

20.338,85€

3.282,24€.

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

72,84e

334.515,74€

1.257,8re

1.697,4æ.

4.9Q6,4æ.

0,00€

0,00€

9 r 3,07€

4.736,04€.

73,80€

625,70€

1.955,01€

0,00€

857,80€

0,00€

4.427,17€

0.00€

0,00€

0,00€

2.697,04€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

6.000,00€

0,00€

8.777,63e

0,00€

2.734,88€

200,00€

0,00€

0,00€

380,00€

2.121,41C

0,00€

0,00€

0,00€

t4.346,77€

s9.379,73C

0,00€

0-00€

0,00€

838,47€

1.254,89C

2.163,80€

10.322,20f

21.17732C

8.714.16C

2.053,43C

28.717,26C

r 03,80€

2.542,44C

4.t6s,76C

I 0.578, I 3€

1.507,20c

9l .074, I 5€

20.918,1r€

644.414,56e

Total
Leite Escolar

Seguro Escolar
Papelaria

Bufete
Refeitório
Deficientes

Aux. Econ.
Setores

32.336,48€

0,00€

55, I 1€

4.506,64C

5.025,63C

8,-129,8æ

838,47€

I 3. I 80,83€

Saldo
Inicial

287.256,02C

0,oo€

0,00€

1 5.3 I 0,56€

98.537,89€

173.407 ,57C

0,00€

0,00€

Receitas
Próprias

55.105,85€
30.937,00€

3.200,00€

0,00€

0,00€

0,00€

20.968,85€

0,00€

Verbas
DGESTE

6s.09626C
0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

65.096,26€

0,00€

0,00€

Verbas
Autarquia

439.t94,01C
30.937,00€

3.255,1l€
18.835,88€

103.563,52e

247.233,63C

21.807,32C

1 3. 1 80,83€

Total
Receitas

397.484,29C

31.064,75€.

3.4t0,19€,

12.748,45C

94.283,57C

219.090,45C

21.177,32C

15.709,56€

Despesas
Pagas

7.068,75€
9.279,95C

28.143,18€
630.00€

-2.528,73C

Saldo Ano
Seguinte

42.31032C
-127,75C
-155,08€

Mapa Anual 2017

Auxílios Económicos
No ano de 2017, foram efetuadas despesas no valor de
material escolar aos alunos subsidiados dos 2o e 3o ciclos:

-+ I 1.130,52€ referente a alunos do escalão A
-+ 3.310,94€ referente a alunos do escalão B
-+ 237,74C referente a alunos do escalão C

15.709,56€ referente ao pagamento de livros e
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Esta rubrica destina-se ao transporte de alunos NEE (pertencentes às Unidades de Ensino Estruturado e
residentes fora do concelho) e durante o ano de 2017 foi paga a quantia de21.177,32€,.

Refeitório
Durante o ano civil, foi aplicada a taxa adicional de refeições (multas) a 15.083 refeições. Os refeitórios
funcionaram uma média de 186 dias, tendo sido servidas uma média de 924 refeições diárias.

Totais
Outros alunos
Adultos
3'Ciclo
2" Ciclo
l" Ciclo
Pré-escolar

Refeições

174.097
205

1.488

s7.664
51.713
49.869
l3.rs8

Encomendadas

171.909
20s

1.479

56.669
50.804
49.799
12.953

Servidas

No número de refeições servidas estão incluídas as refeições servidas aos alunos subsidiados. Entre as
senhas encomendadas e servidas verifica-se que existe uma diferença de senhas que não foram consumidas.
Para diminuir esta diferença, o agrupamento chamou os alunos, alertando-os para o desperdício alimentar.
Os alunos do escalão A têm as refeições gratuitas, desde que sejam adquiridas com antecedência e os
alunos do escalão B benefìciam de 50Yo de redução. Os outros alunos mencionados no quadro são alunos
visitantes, principalmente praticantes do desporto escolar de outras escolas.

Bufete
O bufete funciona apenas com o movimento das vendas dos produtos. Durante o ano de 2017 foi apurado o
valor de 16.240,90C correspondente aos lucros dos mesmos. Para além destes valores foram fornecidos,
gratuitamente, a alunos subsidiados que evidenciaram carências alimentares, um suplemento alimentar:

Totais
3o Ciclo
2" Ciclo
Nível

970

s69

401

No de suplementos servidos

Papelaria
A papelaria funciona apenas com o movimento das vendas dos produtos. Foram adquiridos livros, com os
lucros da papelaria, para as bibliotecas da Unidade de Ferreiras, de Paderne e de Albufeira, no valor de
355,39€.

Seguro Escolar
As despesas com os acidentes dos alunos no decurso das atividades escolares são cobertas com as verbas
enviadas pela Direção de Serviços da Região do Algarve. No ano económico de 2017, foram registados 288
acidentes, distribuídos pelas várias escolas que compõem o agrupamento.

Leite Escolar
É o complemento nutritivo distribuído diariamente aos alunos dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do
I 

o Ciclo, que consiste num pacote de leite e um pacote de bolachas.
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Saldo ra a Conta de Gerência

Os saldos da fonte financiamento 1 1 1, no valor de novecentos e trinta e seis euros e doze cêntimos foram
repostos nos cofres do Tesouro e não podem ser requisitados.

Os saldos da fonte financiamento l2l,I23 e 129, no valor de noventa e dois mil e dezanove euros

e nove cêntimos, foram entregues e serão requisitados para fazerem parte do orçamento de

compensação em receita do ano económico de 2018.

O total geral do mapa de fluxos de caixa é de 9.782.161,27€ tanto na parte das receitas como das

despesas.

O valor de 116.949,10€ que consta no referido mapa como saldo da gerência na posse do serviço
inclui uma verba no valor de 23.993,89€ referente às receitas de dezembro que constituem uma
receita para 2018, sendo 11.306,51€ referente às receitas do ASE, uma verba no valor de

II.942,29€ que está à guarda da escola mas não constitui receita da mesma. Este montante é de

carregamentos de cartões de todos os alunos, funcionários e professores que compõem o
agrupamento.

O Conselho Administrativo

Aprovado em reunião de Conselho Geral, no dia 23 de abril de 2018

O Presidente do Conselho Geral o

Total
121

123

119

Total
129
123

12t
lll

FOFI

439.794,61€
32.336,48e

352.352,28€,

55.105,85€

297.578,25C
35.625,80€
27.060,50€.
47 .317,22C

187.s74,ne

Receita

Total
397,484,29€

26.632,21€
315.746,23C

55.105,85€

246.9ss36€,
8.777,63C

18.769,60C
32.747.52€.

186.638,61€

Despesa

92.955.21e
42.3t032e

s.704,27€
36.606,05€

0,00€
MEDIDA 019

50.644,89€
26.848,17€

8.290,90€
14.569,7æ

936,12€
MEDIDA 017

Saldo
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O Agrupamento de Escolas de Ferreiras está aberto a patrocínios para

os seus prémios anuais de Quadro de Valor e Quadro de Excelência.

No ano letivo de 2016/2017 foram entregues no 4e ano L2 Quadros de

Valor e nos 2e e 3e ciclos foram entregues 29 Quadros de Valor e 68

Quadros de Excelência, no valor de 25€ cada.

Os Quadros de Excelência são atribuídos aos alunos com as melhores

médias de notas, segundo critérios aprovados, e os Quadro de Valor são

atribuídos aos alunos que de alguma outra forma se destacaram

durante o ano letivo. Estes prémios são entregues numa cerimónia
solene com a presença dos alunos e respetivas famílias no início do ano

letivo seguinte.

O Agrupamento de Escolas de Ferreiras está disponível, e sempre

carenciado, para receber doações de material útil aos seus cursos CEF,

nomeadamente material de desgaste e de mobiliário, quer seja para as

suas aulas práticas, quer seja para os seus serviços ocasionais. Como

sejam:

Curso de lnformática:
Computadores, teclados, monitores, ratos, pen drives e bases para ratos

Cursos de Hotelaria:
Copos de vidro e de plástico, jarros de cerâmica e vidro, chávenas de
cerâmica e cartão, pires, colheres de chá e de sopa, facas e garfos,
pratos de refeição e sobremesa, marcadores, bases para copos, toalhas
de mesa de pano, jarros elétricos, jarros de vidro, shakers, garrafas de

floir, garrafas de vinhos licorosos e bebidas espirituosas e garrafas de,
vulgo, Monin. Mesas e cadeiras de espfanada. E qualquer outro material
de desgaste ou de mobiliário que possa ser disponibilizado.

Estamos disponíveis para receber material com menção a hotéis,

restaurantes ou marcas e estamos disponíveis para ir aos locaís recolher
todo o material que possa ser disponibilizado, que agradecemos.

O Conselho Geral
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