
 

----Ata ntimero 200 da reuniao de Assembleia de Freguesia de Cete 

\Oxi,411 

  

Aos vinte e dois dias de junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas 

e quatro minutos, reuniu a Assembleia em sessaio Ordinaria no Salk) 

Nobre da Associacao Humanitaria de Bombeiros Voluntarlos de Cete, sito 

na Rua Belo Horizonte, numero cinquenta e urn, nesta mesma Vita de 

Cete, corn a seguinte ordem de trabalhos: 	  

1. Periodo antes da ordem do dia  

1.1.Votacao da Ata n2199 da Assembleia de Freguesia de 26 de maio 

de 2020. 	  

1.2.Intervencaio e apreciac5o de assuntos de interesse para a Freguesia 

pelos seus membros. 	  

2. Ordem do dia  

2.1. Apreciacao e votacao da prirneira revisao ao Plano Plurianual e 

Orcamento do ano de 2020. 	  

2.2. Apreciacao e votacao da proposta de sinalizacao vertical (STOP) na 

Rua do Infantario. 	  

2.3. Discussao e votacao de donativo de Iluminacao LED a Associacao 

Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de Cete, para o exterior do 

Quartet. 	  

2.4. Apreciacao e votacao da Tabela Gera! de Taxas e Licengas para 

2020. 	  

2.5. Apreciacao das atividades e situagaio financeira da Junta de 

Freguesia, relativas ao period° de 01 de abril a 31 de maio de 2020. 

3. Period° para intentencao do public() 

O Presidente da Assembleia, Pedro Faria, deu inicio a reuniao as vinte e 

uma horas e quatro minutos. 0 mesmo, comecou por saudar todos os 

presentes, e solicitou a Segunda Secretaria, Vera Fontoura, que 

procedesse a chamada, tendo sido verificado a presenca de todos, 
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excecao do Deputado Orlando Rocha, que chegou vinte minutos apOs o 

inicio da sessao. 	  

1. Period° antes da ordem do dia 	 

1.1 - Votagao da Ata n2199 da Assembleia de Freguesia de 26 de maio 

de 2020. 	  

O Presidente da Assembleia, Pedro Faria, considerando que a ultima 

Assembleia tinha ocorrido ha relativamente pouco tempo, e dadas as 

alteracoes pedidas por alguns membros da bancada, pediu ao Primeiro 

Secretario Agostinho Moreira que procedesse a leitura da Ata, tendo de 

seguida o Presidente da Assembleia levado a mesma a votacao. A Ata foi 

aprovada por unanimidade. Uma vez votada, a Deputada Daniela Sousa 

interveio corn uma declaraca'o de voto, que é anexa a esta Ata. 0 

Presidente do Executivo, Tomas Correia, saudou todos os presentes e em 

jeito de resposta a Deputada Daniela Sousa, disse que foi acusado de 

varias coisas pela Deputada, uma das quais, de dar o leite a quern queria, 

referiu ainda que o servico de transporte que se efetua ira continuar ate 

ao final do seu mandato. Por isso, mantem, rigorosamente, aquilo que 

disse. Afirma ainda que, como em qualquer situacao da vida, a Daniela 

Sousa tern de assumir o que faz, questionando o facto da mesma ter 

afirmado que no concorreu contra o irmao nas eleicoes dos Bornbeiros 

Voluntarios de Cete, e que na'o concorreu contra ele nas eleicoes para 

Junta de Freguesia. Assume ainda que a Deputada Daniela Sousa é uma 

acumuladora de derrotas. No retirando o que disse na ultima 

Assembleia. 	  

1.2 — Intervencao e apreciagao de assuntos de interesse para a 

Freguesia pelos seus membros. 	  

Para este ponto inscreveram-se: o deputado AntOnio Duarte, o deputado 

Paulo Monteiro, e o deputado Orlando Rocha. 	  

O Deputado da CDU Antonio Duarte. 	  

O Deputado do PSD Paulo Monteiro. 	  

O Deputado do CDS Orlando Rocha. 	  

O Deputado Antonio Duarte comecou por cumprimentar todos os 

presentes e, dirigindo-se ao Sr. Presidente da Junta, Tomas Correia, que 
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na anterior Assembleia referiu que andou a distribuir comida pela 

populaciao mais carenciada devido a pandemia, disse que no duvida que 

essas mesmas pessoas a quern foi oferecida comida ihe ficarao 

eternamente gratas e que essa atitude é de louvar, mas, essa oferta foi a 

titulo pessoal e no enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Cete, 

tendo por isso achado nao ser o local adequado para vangloriar-se de tal 

atitude. Em resposta ao Deputado Paulo Monteiro, que na anterior 

Assembleia referiu que se ye que estava a ser feita a limpeza das ruas da 

Freguesia, diz que concorda corn essas palavras, mas relembra o protocolo 

celebrado pela Junta de Freguesia de Cete e a Camara Municipal de 

Paredes, que atribui a verba de dois mil e seiscentos euros por mes para a 

limpeza de ruas e que preve a limpeza diaria de segunda a sabado, 

nomeadamente por varredor manual ou mecanico, e a Junta de Freguesia 

nao esta a cumprir o mesmo, dal ser necessario requerer junto da Camara 

Municipal de Paredes os equipamentos necessarios para cumprir corn o 

protocolo, de modo a nao perder esta competencia. Alertou ainda 

Executivo, que nao pode colocar residuos no Infantario da Senhora do 

Vale, uma vez que no rnesmo protocolo esta explicito que os rnesmos 

devem ser tratados e depositados num ecoponto mais proximo. Refere 

ainda que a Freguesia de Cete deve ser limpa no 56 no centro, mas 

tambern nas extremidades. Solicitou ainda a colocack de uma grade, a 

seguir a entrada da quinta do pisao, em direcao ao Cardal, pois soube que 

uma pessoa esteve para cair naquele local, que peca por falta de uma 

grade de protec5o. Questionou ainda o Executivo relativamente ao abate 

das arvores, uma vez que sabe de varias outras Freguesias que esfao a 

replantar, e em Cete a mentalidade é para abater as mesmas. Termina 

apelando a todos os Cetenses para nab atirarem as mascaras para o chao, 

pois para alern de nab ser higienico, dá mau aspeto a quern visita Cete. 

o Deputado Paulo Monteiro cumprimentou todos os presentes, e referiu 

que no se lembrava de uma Assembleia onde foi proferido o seu nome 

enumeras vezes, fazendo-o sentir-se urn verdadeiro Cetense, significando 

que o papel que teve na Assernbleia anterior foi importante. Afirmou, ern 

jeito de resposta ao Deputado Antonio Duarte, que os Cetenses recebem 

muito bern quern visita a Vila de Cete. Visto so ter cinco minutos para a 
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sua intervenc5o, comecou por parabenizar o atual Executivo por ao fim de 

dez anos, a Capela Mortuaria ter energia propria. Em relac5o a Iimpeza da 

Freguesia, admite que a mesma esta a ser executada, mas sera necessario 

contratar mais urn funcionario porque so urn funcionario no consegue 

cob rir toda a area da Freguesia. Refere a necessidade da criacao de uma 

plataforma online, onde sejam criados meios para comecar a transmitir as 

Assembleias de Freguesia online, de modo a acompanharmos a inovacao 

já existente, por exemplo, nas Assembleias Municipals do Consetho de 

Paredes. Afirmou ainda que tern visto a construcao de passeios por toda a 

Vila, o que é urn born sinal, significa que ha dinheiro, mas existem sftios 

onde os novos passeios nao tern dimensoes para uma cadeira de rodas, 

por exemplo, sendo preferfvel por vezes fazer s6 urn passel° por rua, mas 

corn a largura adequada. Em resposta ao Deputado Antonio Duarte afirma 

que já em Assembleias anteriores referiu a necessidade de a Junta de 

Freguesia contratar mais urn funcionario assim como equipamentos 

necessarios para a limpeza das ruas. Para finalizar, deu os parabens ao 

Deputado Antonio Duarte, por ter solicitado ao Executivo a colocacao de 

uma grade, pois é para isso mesmo que os membros da Assembleia estao 

au, foram eleitos para servir os Cetenses, independentemente da cor 

politica, disse ser esse o servico que devem prestar a todos os Cetenses. 

O Deputado Orlando Rocha comecou a sua intervenc5o cumprimentando 

todos os presentes, pedindo desculpas pelo seu atraso. Parabenizou a 

Mesa da Assembleia pela elaboracao das Atas, que ao fim de algum tempo 

estao bem estruturadas e quern as consultar Ira notar a sua crescente 

qualidade. De seguida sugeriu ao executivo a possibilidade da colocacao 

de uma passadeira, a seguir ao posto de combustivel, pois é urn lugar 

denso de populack. Falou tambern de ser necessario a aquisiciao e 

renovacao das placas de toponfmia das Arias entradas na Vila de Cete, 

visto que em alguns locais sac) inexistentes e algumas estao em mau 

estado. Sobre a delimitacao da Freguesia de Cete corn a Freguesia de 

Paredes (Mouriz), e respondendo ao que se passou na Assembleia de 

Freguesia de Paredes, que foi dito que vac) recorrer judicialmente para 

que haja entendimento, reiterou que Cete estara la a lutar pelos seus 

direitos e interesses, e quern nao quiser pertencer a Cete que vá para 
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outro lado. Referiu ainda que se deveria levar o nome da rotunda outra 

vez a Assembleia para ser finalmente debatido. Solicitou ao Presidente do 

Executivo que informasse todas as associacities que tern de ter um piano 

de contingencia aprovado pela DGS para poderem desconfinar. 

o Presidente da Assembleia em resposta ao Deputado Paulo Monteiro, 

referiu que todos os Deputados tem cinco minutos para as suas 

intervencoes. Em relacao a plataforma online comprometeu-se em trazer 

o assunto numa proxima Assembleia pois entende ser um assunto 

prioritario devido ao confinamento imposto pela DGS. Relativamente 

quest() do Deputado Orlando Rocha, referiu que o assunto relativamente 

ao nome da Rotunda do Centro Social de Cete seria discutido na prOxima 

Assembleia, cumprindo desta forma corn o estabelecido pela anterior 

Mesa da Assembleia. Abordou ainda o facto de terem sido enviadas 

erratas, por causa de erros nas convocatorias, por ter havido urn erro 

informatico que najo permitiu o envio das convocatorias em tempo 'Ail. --- 

o Presidente do Executivo, Tomas Correia, comecou por curnprimentar 

todos os presentes e em resposta ao Deputado Antonio Duarte, referiu 

que quando falou das refeicoes, foi no ambito da pandemia, e foi uma 

coisa ocasional, nao revelando quern erarn essas pessoas. Foram pessoas 

que achava que necessitavam. Nao viu isso corn uma exibicao, foi apenas 

uma lernbranca, visto haver quern ajuda-se corn alimentos tambern, 

achando por isso uma boa atitude. Quanto as ruas estarem mais limpas, 

referiu que andava a acompanhar os funcionarios, o que se traduz em 

mais urn, o que rende mais. Acha por !Dem requerer junto da Camara 

Municipal de Paredes os equipamentos necessarios para a limpeza. Para 

levar os resicluos ao ecoponto, ha sempre alguns inconvenientes, o trator 

nao costurna encher por completo, e, por vezes, ha a necessidade de 

juntar varias cargas e depois sim levar-se ao ecoponto, porque se de cada 

vez que o trator fosse ao ecoponto so corn uma carga, visto ser um velculo 

lento, 	perder muito tempo corn a viagem, dai juntar tudo no 

infantario e levar a carga toda junta. Qua nto a limpeza das extremidades 

da Freguesia, diz ter tido essa preocupacajo. No que concerne 

delimitacao da Freguesia, que foi urn processo que passou pelas suas 
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maos, sentiu uma dificuldade em arranjar pessoas mais antigas que 

comprovassem as verdadeiras delimitagOes. Já esteve em curso urn 

processo em tribunal, por causa da delimitagajo corn a Freguesia de Parada 

de Todeia, mas por falta de verba parou, o que se podera retomar a 

qualquer momento. Relativamente a colocagao da grade na rua junto a 

quinta do pisao achou a proposta oportuna e referiu que já registou nos 

seus apontamentos para proceder a colocagao da mesma. Em relagao ao 

abate de arvores afirmou que as que foram abatidas se deveram ao facto 

de as mesmas estarem em risco de queda, resolvendo por isso a 

eventualidade de urn acidente no futuro. No lugar da Coca, as que foram 

abatidas, no lugar das mesmas, foram replantadas outras, contrariando 

que a politica de abate seja praticada. Afirmou ainda que requereu, junto 

da Camara Municipal de Paredes, uns ecopontos para de certa forma 

minimizar a situagao de haver muitas mascaras no chao. 	  

Em resposta ao Deputado Paulo Monteiro que falou sobre a eletricidade 

da Capela Mortuaria, referiu, visto ser presenga assidua nos funerals, que 

era dos que mais padecia, bastava ligar o ar condicionado e uma maquina 

de café que a eletricidade la logo abaixo, sendo necessario ir ao cemiterio 

ligar a mesma, por vezes umas Wes a quatro vezes por dia, por ser um 

cabo subterraneo já corn catorze anos que alimentava a Capela, que 

passara agora a contar corn eletricidade prOpria. Quanto a limpeza das 

ruas, refere que já disse tudo na resposta ao Deputado Antonio Duarte. 

Em relagao aos passeios, referiu que já os verificou e fotografou, e 

garantiu que nao foi contactado aquando da construcao dos mesmos, e 

que por ele pode ter a dimens'ao que tiver, que nao é da sua 

responsabilidade e nao dira mais nada. Em relack aos dois mil e 

seiscentos euros, os mesmos sera° para contratar urn novo funcionario, e 

para isso ira reunir corn todos os Membros da Assembleia para debater a 

melhor solugao. 	  

Respondendo ao Deputado Orlando Rocha, garantiu que ira colocar ern 

breve as sinalizagOes das passadeiras, quanto as placas de entrada na Vila 

ira ver como estao as existentes e as que faltarn, e renovar ou colocar as 

mesmas. Em relacao a toponimia da Freguesia referiu que ha urn grande 

problema, e que iremos ver no que isto ira dar, mas temos tudo para 

ganhar, visto se estarmos a exigir uma zona que nos pertence, que é Cete, 
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nao vamos exigir nada que nao seja nosso por direito. Quanta A Rotunda 

do Centro Social de Cete, referiu que aquando da construcao da mesma 

nao foi contactado acerca do nome e so o viu quando a placa foi 

descerrada. Rematou que a atribuicaeo do nome no é da responsabilidade 

da Assembleia nem do Executivo, mas sirn da Camara Municipal de 

Paredes, e que se encontrassemos outro nome nao acreditava que a 

Camara Municipal de Paredes o fosse alterar, mas que por ele poderia vir 

o assunto na mesma a proxima Assembleia. Quanto a colocacao de uma 

passadeira abaixo do posto de combustivel de Cete disse que naquele 

local nao é permitido, uma vez que corn chuva os camioes nao 

arrancariam se parassem naquela subida, e no verao, o alcatrao 

derreteria, mas que se comprometeria a fazer urn estudo para saber qual 

O melhor local para colocar uma passadeira, mais acima ou mais abaixo. 

Ern re1ag5o ao desconfinamento das Associacoes, acha por necessario 

reunir corn todas elas para alertar sobre os perigos qua já pensavamos 

estar a desaparecer e que estao a voltar de novo, apoiando-as a 

desconfinar corn a devida seguranca. 	  

o Presidente da Assembleia, antes de passar ao proximo panto, levou a 

votacSo uma mocao do PS, por causa da delimitacao da Freguesia, que foi 

aprovada por unanimidade, e sera anexa a esta ata. 	  

2. Ordem do dia 	 

2.1 — Apreciacao e votacao da primeira revisao ao Piano Plurianual e 

Orcamento do ano de 2020. 	  

o Presidente da Assembleia deu a palavra a Secretaria do Executivo da 

Junta, Rosario Carvalho, para fazer uma introducao do ponto antes de 

abrir a inscricaio aos mernbros da Assembleia. A mesma explicou que esta 

revisao se deve a aquisicao da iluminaca'o LED para o quartel dos 

Bombeiros, para a baixada de eletricidade para a capela mortuaria e para 
a aquisic5o e renovacao das placas de toponimia da Vila de Cete, visto que 

ern alguns locals serem inexistentes e algumas estarem em mau estado. 

Esta revisao deve-se tambern ao facto de a Junta de Freguesia ter tido 

alguma despesa extra, inerente a pandemia. Para concluir, esta tambern 

incluido nesta revisao a aquisica'o de paralelos para a segunda fase de 

requalificacao da rua do mania°. 	  
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Para este panto inscreveu-se o deputado AntOnio Duarte, que questionou 

a Executivo se a os paralelos da Rua do MaIhSo no tin ham sido 

oferecidos pela Camara Municipal de Paredes. 	  

o Presidente da Junta de Freguesia de Cete, em resposta ao Deputado 
AntOnio Duarte, referiu que aquando da Presidencia Participativa, a 
Executivo da Camara Municipal de Paredes, na pessoa do Sr. Presidente, 
Dr. Alexandre Almeida, prometeu os paralelos para aquela rua. 
Presidente da Junta, referiu ainda que tin ha em sua posse emails, onde 
pediu os paralelos a Camara Municipal de Paredes, tendo recebido uma 

resposta negativa por parte da mesma. Como a obra já estava ern 

execucao, requereu junto de uma empresa, que fornece a Camara 

Municipal de Paredes, dais carnioes de paralelos, na boa fe de que a 

Camara Municipal fosse suportar este valor, mas ate ao momenta, os 
mesmos continuam sem terem sido pagos, sendo a despesa de mil cento e 

sessenta e um euros e quarenta centimos. 	  

o Presidente da Assembleia de Freguesia Ievou este panto a votac5o, 
tendo este sido aprovado corn cinco votos a favor e tres abstencoes. 	 

2.2 — Apreciack e votacao da proposta de sinalizacao vertical (STOP) 

na Rua do Infantario. 	  

O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente do Executivo que 

explicou que existia no local uma casa abandonada que foi recuperada e 
transformada nurna carpintaria, causando um maior fluxo de automoveis 
na rua, e alp& falar corn o proprietario da mesma chegou a conclus5o que 

se deveria colocar no local um STOP. 	  

O Deputado Antonio Duarte questionou o Presidente do Executivo se foi 
so o proprietario da carpintaria a requerer o sinal, au se as maradores da 
rua estavam todos em concordancia. 	  

o Presidente do Executivo referiu que quern falou com ele foi o senhor da 

carpintaria, assim como a malaria da populac5o da rua do infantario. 	 

O Presidente da Assembleia de Freguesia levou este panto a vota(ao, 

tendo este sido aprovado por unanimidade. 	  

2.3 — Discussao e votacao de donativo de Iluminacao LED a 

Associacao Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de Cete, para o 

exterior do Quartel. 	  

O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente do Executivo, 

que explicou que, fizeram chegar ao Executivo da Junta de Freguesia urn 
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pedido de apoio, por parte da Associacao Humanitaria de Bombeiros 

Voluntarios de Cete, que, para minimizar alguns custos inerentes as 

despesas da Associagao, requeriam a Junta de Freguesia um donativo para 

a iluminac5o do quartel, onde esta suportava a aquisic5o do total de oito 

lampadas. Devido a situacao financeira da Junta de Freguesia, ficou ern 

rubrica no orcamento, que a mesma iria disponibilizar novecentos euros, 

numa primeira fase, e posteriormente se ajustaria o valor em falta numa 

proxima retificacao orcamental. 	  

o Presidente da Assembleia de Freguesia levou este ponto a votacao, 

tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. 	  

2.4 — Apreciac5o e votacao da Tabela Geral de Taxas e Licencas para 

2020. 	  

o Presidente da Assembleia, Pedro Faria, de forma introdutoria explicou 

que foi necessario fazer uma alteracao da Tabela Geral de Taxas e 

Licencas, de modo a contemplar o registo de canideos, dado que a lei foi 

novamente alterada, °brigand° os proprietarios de animais de estimacao 

a registarem na Junta de Freguesia os mesmos. 0 Presidente da Junta de 

Freguesia referiu ainda que tambern foi removido o valor de cent° e vinte 

e cinco euros da abertura de sepulturas, urna vez que o funcionario da 

Junta de Freguesia tern estado bastante ocupado, tendo esse servico 

passado para um particular, e é cobrado diretamente as pessoas que 

requerem o servico, nao passando o mesmo pela Junta de Freguesia. 	 

o Presidente da Assembleia de Freguesia levou este ponto a votacao, 

tendo o rnesmo ski° aprovado por unanimidade. 	  

2.5 — Apreciagao das atividades e situacao financeira da junta, 

relativas ao periodo de 01 de abril de 2020 a 31 de maio de 2020. 	 

Relativamente a este ponto, o Presidente da Assembleia deu a palavra 

Secretaria do Executivo da Junta, Rosario Carvalho. A mesma explicou 

todas as atividades realizadas na Freguesia naquele period°, assirn como a 

situacao financeira. 	  

Para este ponto, nenhum Deputado se inscreveu. Apenas a Deputada 

Daniela Sousa questionou o nome de uma rua que estava na rubrica, se 

era Rua do Malho ou Rua do Penedo, e se a mesma estava concluida, 
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tendo a Secretaria do Executivo, respondido que era a Rua do Penedo e 

que se encontrava concluicia. 0 Deputado Antonio Duarte elogiou a 

Secretaria do Executivo pela elaboraciao do relatOrio, pois sente que agora 

esta tudo muito bem explicado, corn valores e tudo o que é necessario. 

Para finalizar, o Presidente do Executivo, pediu para incluir em ata, um 

voto de apreco e graticialo para corn o senhor Pinto Lopes, pela oferta do 

encadernamento dos livros de atas desta Junta de Freguesia, num valor 

aproximado de setecentos euros. 	  

3. 	Period° para a intervencao do ptiblico. 

Neste ponto, ninguem do publico se quis inscrever. 	 

Finda a ordem do dia, o Presidente da Assembleia agradeceu a 

todos a sua presenca e deu por terminada a Assembleia pelas vinte e duas 

horas e cinquenta e sete minutos. 	  

Depois de lida e aprovada a Ata sera assinada pelo Presidente e 

pelos Secretarios. 	  

Presidente, 

06140,-a-xyA>(-- 
(Rui Pedro Teixeira Gomes Faria) 

Primeiro Secretario, 

(Agostinho Belmiro Barros Moreira) 

A Segunda Secretaria, 

r 
\--Q6A,Lca, 	e,C)ANCisk,  9aDrItv-6the 

(Vera MOnica Torres Oliveira Fontoura) 
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Ex mo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e membros 

desta assembleia, apos a leitura e aprovagao da Ata por 

unanimidade, prova-se assim que eu na ultima assembleia 

apenas solicitei a este executivo os criterios que utilizam para a 

cedencia de transporte a populagao. 

Assim solicito ao Sr Presidente desta Assembleia que se 

prenuncia sobre atitude que o Presidente da Junta de Cete teve 

ao partilhar urn comentario (escrito ilk sei por quern nem me 

interessa) sabendo que o que partilhou era mentira e mesmo 

assim partilhou e nao se sentindo satisfeito transmitiu 

verbalmente a populagao o que eu ilk disse, como é do 

conhecimento geral, partilhar e dizer mentiras é Crime. 

Contudo o Sr. Presidente da Junta tern aqui a oportunidade de 

se redimir e retirar o que partilhou e disse, caso contra rio terei 

que agir judicialmente. 



Parades (Mouriz),ps 9leito§,/  as ii/sta.s do Partido 
tne bros da Asse/mbreia clef' uesia de Cete,,, apresenta a 

/ 	a. Mesa da Assembleia 	Freguesia de Cete a presente 

5 pas. 4th 	io de 2020, foi reprovado por 
4de nesta a.8ee le/i8t, de freguesia o Procedimento de 

acao Acfnlinistrativa:7/Ppe.  ntre'a freguesia de Clete / 

o e solicitajao Ex mo sidente da Assembleia que 

Assembleia de Freguesia de Cete 

Para delimitar toda area da Freguesia de Cete 

Considerando que: 

o ex4s, tivo desta Junta_ Freguesia delimite toda a freguesia 
de Cete erifiaaftwAtf-tir a zona entre Cete/Mouriz (Paredes) corn 
toponimia corn as names de rua e localidade, esta que se torna 
de particular importancia para i, fac Lc c, 0 4' r 	 in,g1rr,nr-nlinicabm 	da 

Para no futuro nao termos mais problemas cam as delimitagoes 
entre as freguesias vizin has. 

Cete, 22 de J ha de 2020 
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