
LOUSADA
PASSAPORTE



Este passaporte pertence a:

NOME

DATA DE NASCIMENTO

DATA EM QUE RECEBESTE O PASSAPORTE

DATA EM QUE RECEBESTE O TEU PRIMEIRO CARIMBO

ATIVIDADE



Olá!
O teu percurso escolar é feito de etapas: umas mais rápidas e 

acessíveis, outras mais lentas e exigentes, mas todas necessárias 

para uma boa preparação para a vida.

A Câmara de Lousada também proporciona várias atividades, 

que podes realizar na escola ou com a tua família, que te enri-

quecem e valorizam e te ajudam a aprender, desenvolvendo os 

teus conhecimentos e aumentando as tuas experiências.

Este passaporte vai permitir registar a tua participação nas dife-

rentes iniciativas, organizadas a pensar em ti e na tua felicidade, 

mas, sobretudo, queremos que aprendas e te divirtas!

Abraço de 

O Presidente da Câmara 

Dr. Pedro Machado



OFERTA 
DE ATIVIDADES 

PARA OS ALUNOS  
DO PRÉ-ESCOLAR 

E 1.° CICLO
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REFEIçõES ESCOLARES
Todos os alunos que frequentam o pré-escolar e 1.º ciclo 

usufruem, diariamente, de uma refeição variada e equi-

librada de acordo com as necessidades nutricionais das 

diferentes faixas etárias. A gestão é assumida pelo Muni-

cípio e cada refeição tem um custo de 1,46€ com isenção 

total ou parcial do pagamento de acordo com o escalão 

de abono ou após análise da situação financeira da famí-

lia. Existe ainda a possibilidade dos alunos efetuarem uma 

ementa vegetariana, mediante pedido prévio.

REFORçO ALImENTAR 
Diariamente, o Município oferece a 

todos os alunos do pré-escolar e do 

1.º CEB um pão com queijo, fiam-

bre, manteiga ou compota, para ser 

acompanhado pelo leite escolar. 

Esta oferta pretende criar hábitos e 

proporcionar uma alimentação mais 

saudável aos nossos alunos.

AçÃO SOCIAL ESCOLAR
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PROgRAmA DE FRUTA ESCOLAR
Semanalmente, são oferecidas aos alunos do pré-escolar 

e do 1.º ciclo duas peças de fruta, criando hábitos saudá-

veis nos mais novos, em especial no consumo da fruta. 

mATERIAL ESCOLAR
De acordo com o escalão de abono, 1 e 2, o Município atri-

bui uma verba para a aquisição de material escolar para 

os alunos do 1.º ciclo.

VISITAS DE ESTUDO
De acordo com o escalão de abono, 1 e 2, o Município 

atribui uma verba para apoiar as despesas tidas com as 

visitas de estudo aos alunos do 1.º ciclo.

FÉRIAS 5 ESTRELAS
Estas atividades são dinamizadas pelos professores das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, em escolas a 

definir de acordo com a necessidade dos pais e incluem 

expressões física, dramática e plástica, culinária, natação, 

visitas, entre outras. Estas atividades decorrem nos perío-

dos de interrupção letiva.
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ORIENTAçÃO

PRÉ-SEA
Com este projeto, pretende-se efetuar um rastreio das 

aptidões e competências adquiridas, necessárias para 

os processos de aprendizagem, bem como identificar 

as possíveis lacunas desenvolvimentais que restrinjam o 

sucesso educativo. Este rastreio é efetuado em crianças 

com mais de 4 anos de idade.

SEA — SINALIzAçÃO ENCAmINhAmENTO 
E ACOmPANhAmENTO
O projeto “SEA” baseia-se na sinalização, no 

encaminhamento e no acompanhamento 

dos alunos. Assim, existe a possibilida-

de de se intervir na dimensão escolar 

e familiar, com avaliação psicológica, 

orientação da família e corpo docen-

te, encaminhamento, entre outros.
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ENRIqUECImENTO CURRICULAR

ATIVIDADES DE ENRIqUECImENTO 
DO PROLONgAmENTO DE hORáRIO — PRÉ ESCOLAR 
(hORA DO CONTO/PROmOçÃO DA LEITURA 
E ATIVIDADE FíSICA E DESPORTIVA)

A Hora do Conto consiste em atividades de animação de 

leitura, onde se pretende incutir nas crianças, desde cedo, 

o gosto pelos livros. Dedicado a crianças que não sabem 

ler ou a alunos que começam a desenvolver as suas com-

petências de leitura e escrita.

A atividade física procura desenvolver nas crianças de 

tenra idade o gosto pela prática de exercício físico, como 

sendo um ato natural que irá mudar os hábitos de vida.
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ROTA DOS NúmEROS
Distribuição de kits de jogos e atividades que permitam 

a introdução e motivação para o treino das competên-

cias matemáticas do pré-escolar. O PREMAT oferece um 

ambiente de aprendizagem lúdica, onde as competências 

matemáticas e características do Património Cultural da 

região de Lousada se interligam de um modo simples, na-

tural e harmonioso.

hOSPITAL DOS PEqUENINOS
Esta atividade é feita em parceria com a Associação de 

Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Sa-

lazar da Universidade do Porto, cuja principal finalidade  

é desmistificar a “bata branca” ao proporcionar um con-

tacto com a profissão médica e com o ambiente hospital 

de modo descontraído num meio adaptado ao mundo 

infantil, bem como fazer, precocemente, educação para 

a saúde.



10

ATIVIDADES DE ENRIqUECImENTO CURRICULAR 
(1.O CICLO)
As atividades oferecidas são Atividades Lúdico Expressi-

vas, Atividade Física e Desportiva, Música e Natação.

FILOSOFIA PARA CRIANçAS 
— PARA TODOS OS ALUNOS DO 3.O ANO
Este projeto tem como objetivo motivar os alunos do 3.º 

ano para a aprendizagem e, ao mesmo tempo, ajudá-los na 

aquisição de competências verbais, argumentativas e no 

cultivo de virtudes dialógicas e de cidadania democrática. 

INICIAçÃO à PROgRAmAçÃO — 4.O ANO
Esta atividade pretende disponibilizar recursos que per-

mitem acesso direto às novas tecnologias de informação, 

tendo como finalidade melhorar os métodos de estudo dos 

alunos, através de oficinas de Iniciação à Programação.
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INSTRUmENTOS mUSICAIS PARA CADA ESCOLA
Tendo em conta que o ensino da música tem vindo a ser 

uma grande aposta nas AEC, pretende-se dotar cada es-

cola básica do 1.º ciclo com um Kit Musical (2 conjuntos de 

percussão, 3 metalofones, 3 xilofones e 7 cavaquinhos).

mINI LAbORATóRIO DE CIêNCIAS
Este projeto pretende capacitar as escolas básicas do 

Concelho de Lousada com um mini laboratório com ma-

teriais e reagentes e, ainda, proporcionar oficinas peda-

gógicas de Ciências.
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A FRUTA VAI à ESCOLA
Um projeto multidisciplinar que tem como objetivo pri-

mordial a promoção de hábitos alimentares saudáveis, 

com principal enfoque no consumo de fruta. As atividades 

a desenvolver passam pelo conto de uma história, concre-

tização de um jogo educativo e degustação de fruta.

CONCURSO LITERáRIO “LER LOUSADA”
Consciente da sua responsabilidade para com as gera-

ções mais jovens e da importância que os livros têm, ape-

sar do cada vez mais frequente uso das tecnologias, a 

Câmara Municipal de Lousada apostou na edição de livros 

para oferecer aos alunos que terminam o 1.º, 2.º ou 3.º ci-

clo do ensino básico.

Em parceria com a Rede de Bibliotecas de Lousada, o 

Concurso Literário Ler Lousada pretende criar e/ou con-

solidar hábitos de leitura e escrita, promover a escrita 

criativa e expressão literária e valorizar a cultura do con-

celho de Lousada.
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gObELÉ mágICO
O Gobelé Mágico é uma abordagem criativa que liga a 

ciência à arte dramática, oferecendo formas alternativas 

de aprendizagem, com base na descoberta e no espírito 

refletivo. É um programa educativo e de entretenimento 

sobre o conhecimento científico, que proporciona o prazer 

de descobrir e de aprender.

NA LINhA DO TEmPO…
A atividade é direcionada a todas as turmas do 3.º ano 

do ensino básico e tem entre os seus objetivos a divulga-

ção e o conhecimento do património local, a promoção 

e a análise crítica da história da freguesia ou da paróquia 

e dos seus elementos patrimoniais e a aprendizagem de 

conceitos através da vertente lúdica.

A escolha do monumento/sítio a visitar parte da iniciativa 

das respetivas escolas, cabendo aos técnicos da Câmara 

Municipal realizar a visita guiada e organizar um peddy-

-paper baseado nos conhecimentos previamente adquiri-

dos, bem como alguns jogos infantis tradicionais.



14

A FALAR É qUE AgENTE SE ENTENDE
Este projeto visa proporcionar aos alunos atividades que 

permitam desenvolver as suas competências comunica-

tivas orais. Através dessas atividades, os alunos terão a 

possibilidade de usar a palavra com fluência e correção, 

utilizando recursos verbais e não-verbais com um grau de 

complexidade adequado ao tema e às situações de co-

municação, e de aplicar diferentes estratégias com vista à 

melhoria da competência de Oralidade.

O Projeto divide-se em atividades que se operacionali-

zam em etapas diferentes, considerando a primeira em 

sala de aula, a segunda a nível do Agrupamento e a ter-

ceira a nível concelhio.
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ASTRONOmIA VAI à ESCOLA
Dadas as suas características multidisciplinares, a Astro-

nomia pode ser vantajosamente usada como unificadora 

do conhecimento, como pretexto para a iniciação e fami-

liarização com os métodos característicos da investiga-

ção e como estímulo à curiosidade e descoberta da ciên-

cia e da tecnologia. Ao contextualizar a Terra no Universo, 

a Astronomia contribui ainda para uma educação global 

humanística.

O objetivo é levar a Astronomia às escolas, através de um 

planetário móvel.

LOUSADA VISUAL ARTES
Esta atividade pretende mostrar os trabalhos de Artes 

Plásticas, sob a forma de exposição, realizados pelos alu-

nos do Ensino Básico e Secundário, dando, desta forma, 

visibilidade pública e valorizando o trabalho que, nesta 

área, se faz nos Agrupamentos de Escolas e Estabeleci-

mentos de Educação e Ensino Privado de Lousada.
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SESSõES DE TEATRO gRATUITAS
Pretende-se criar públicos culturalmente informados, 

com a possibilidade de assistirem a peças de teatro adap-

tadas às diferentes idades, desde o pré-escolar até ao en-

sino secundário.

DIA mUNICIPAL DA CRIANçA
Comemoração do Dia Municipal da Criança com ativi-

dades dirigidas às crianças, como insufláveis, mostra de 

atividades físicas, experimentação de instrumentos musi-

cais, jogos tradicionais, etc.

Festa organizada pela divisão da educação, com os pro-

fessores das Atividades de Enriquecimento Curricular em 

parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jo-

vens em risco.



17

DESFILE ESCOLAR DE CARNAVAL
O desfile de Carnaval Escolar percorre as ruas da Vila, na 

sexta-feira precedente ao dia de carnaval.

Todas as escolas do concelho que participem no Desfile 

de Carnaval Escolar têm direito a um prémio monetário 

oferecido pela autarquia, em função do número de tur-

mas que aderirem a esta iniciativa.

PEqUENOS DEPUTADOS, gRANDES IDEIAS
Constituição de uma assembleia com representantes dos 

alunos do 4.º ano, onde poderão discutir os problemas do 

concelho que mais os preocupam.

Cada escola participa com um aluno do 4.º ano, que é o 

representante de todos os alunos dessa escola. Esse alu-

no deve recolher as ideias e preocupações de todos os 

colegas, com a ajuda do professor.



18

EDUCAçÃO AmbIENTAL

bIOLOUSADA VAI à ESCOLA
No ano letivo 2017/2018 teve início o programa educativo 

BioLousada vai à escola, um projeto que visa a promoção 

da Educação Ambiental de alunos, professores e auxilia-

res da ação educativa, tanto em contexto escolar como 

nos diversos polos de Educação e Interpretação Ambien-

tal que o município tem ao dispor da comunidade.
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LOUSADA ChARCOS
O projeto Lousada Charcos, para além de visar a conser-

vação dos charcos e outros meios aquáticos do concelho, 

pretende educar para a sua importância ecológica. No 

decorrer dos trabalhos prevê-se o mapeamento, caracte-

rização e criação de uma rede de charcos para a biodiver-

sidade, tarefas que serão abordadas em ações educativas 

e de intervenção ambiental, direcionadas à comunidade 

escolar e ao público em geral, promovendo o conheci-

mento ambiental e o contacto com a natureza.
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PLANTAR LOUSADA
O projeto Plantar Lousada, que se iniciou em 2017 e conta 

já com quase 5000 árvores plantadas e a colaboração de 

mais de 700 voluntários, incluindo alunos e professores de 

diversos níveis de ensino, é uma iniciativa da Câmara Mu-

nicipal de Lousada que visa plantar, até ao final do inverno 

de 2018, mais 10 000 árvores de espécies autóctones.
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FUNDO AmbIENTAL E DE INVESTIgAçÃO 
LOUSADA SUSTENTáVEL
Em consonância com a estratégia municipal para o am-

biente, que visa favorecer o bem-estar das populações 

através da sustentabilidade ambiental, social e econó-

mica, o Fundo Ambiental e de Investigação Lousada 
Sustentável, pretende incentivar a cultura científica e a 

participação das crianças e jovens nas questões da sus-

tentabilidade. Destina-se, portanto, a estudantes, desde 

o primeiro ano do ensino básico, até ao nível de mestra-

do, no ensino superior. Os prémios consistem num valor 

monetário que dependerá do nível de escolaridade dos 

estudantes, entre 250,00€ a 1250,00€.



OS TEUS 
CARImbOS
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Calendário da atividade

CIêNCIA NO PARqUE 

Destinado a alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, estes encon-

tros mensais realizam-se nos vários parques de lazer e 

pretendem motivar os mais novos para as ciências com a 

realização de diferentes atividades práticas que estimu-

lam a criatividade, o conhecimento e o saber.

Quem conseguir 6 carimbos recebe um telescópio.

13/10/2018
Centro Escolar 

de Lustosa

10/11/2018
Parque de Lodares

23/03/2019
Centro Escolar de Boim

06/04/2019
Parque de Lazer 

de Meinedo

04/05/2019
Parque de Lazer de Sousela

25/05/2019
Parque de Lazer Casais

08/06/2019
Parque Urbano 

Dr. Mário Fonseca

22/06/2019
Parque da Torre 

de Vilar
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mEgAENCONTRO DESPORTIVO 

Destinado aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, estes en-

contros mensais têm como principal objetivo incentivar 

a prática desportiva e dar a conhecer as diferentes mo-

dalidades. Assim, em locais diferentes, os mais novos são 

convidados a experimentar uma modalidade com o apoio 

dos clubes locais. 

Quem conseguir 6 ou mais carimbos recebe um saco de 
desporto.
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27/10/2018
Escola Básica e Secundária Dr. Mário 

Fonseca – Nogueira
Modalidade: Ginástica

24/11/2018
 Pavilhão Municipal de Lousada
Modalidade: Hóquei de Sala e 

Patinagem

15/12/2018
Avenida (junto às Piscinas Municiais)

Modalidade: S. Silvestre da 
Pequenada – Atletismo

26/01/2019
Sala de Ténis Mesa e Pavilhão 
Polidesportivo do Complexo 

Desportivo 
Modalidade: Basquetebol  

e Ténis de Mesa

23/02/2019
Pavilhão Polidesportivo do 

Complexo Desportivo 
Modalidade: Dança e Artes Marciais

30/03/2019
Piscinas Municipais de Lousada 

Modalidade: Natação 
e Pólo Aquático

27/04/2019 
Estádio de Futebol 

Modalidade: Torneio Gira-Volei

18/05/2019 
Pavilhão Polidesportivo do 

Complexo Desportivo
Modalidade: Voleibol e Ténis



OFERTA 
DESPORTIVA 
— ESCALõES 

DE FORmAçÃO
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A prática regular do desporto, em particular pelas crian-

ças e jovens, proporciona uma elevado número de bene-

fícios no desenvolvimento físico, psicológico e social dos 

seus praticantes.

O Município de Lousada assume o pagamento dos exa-

mes médicos e dos seguros desportivos a todos os pra-

ticantes.

ARTES mARCIAIS

gUNg FU — DOjO mARCIAL
Associação de Artes Marciais e Desportos de Combate do 

Vale do Sousa

Hélder Moreira – 936 609 938 | dojomarcial.hm@gmail.com

Avenida da Boavista (Caíde de Rei) e Complexo Desportivo

KARATÉ — KENTU jUKU
Paulo Perdigão – 967 719 188 | 255 815 649

ktojuku@hotmail.com

Rua Joaquim Burmester – Cristelos
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ATLETISmO

Associação Desportiva de Lustosa
Joaquim Couto – 912 202 388 | adlustosa@iol.pt

Sede da AD Lustosa

bASqUETEbOL

LAC – basquetebol
José Ferreira – 917 050 408 | lacbaskdir@hotmail.com

Pavilhão Municipal de Lousada e Pavilhão Polidesportivo 

do Complexo Desportivo de Lousada

bTT

Clube Cicloturismo Lousada bTT
Luís Miguel Marques – 963 297 211

lousadabtt@gmail.com

Campo da Feira
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Associação Desportiva 
e Cultural de Figueiras
Cardoso – 916 299 909 | adcf2015@gmail.com

Sede da ADC Figueiras

EqUITAçÃO

Centro hípico do Vale do Sousa
Alexandra Carneiro – 965 540 856 | lusoequestre@gmail.com

Centro Hípico do Vale do Sousa – Covas

FUTEbOL

Aparecida Futebol Clube
Pedro Sousa – 917 191 015

aparecidafutebolclube.oficial@gmail.com

Campo de futebol do Aparecida FC

AD Lousada – Associação Desportiva de Lousada
Carlos Moreira – 968 122 769

futebol.formacao@adlousada.pt

Campos Multifuncionais do Complexo 

Desportivo de Lousada
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Associação Desportiva de Lustosa
Joaquim Couto – 912 202 388 | adlustosa@iol.pt

Campo dos Escravos

Associação Desportiva e Cultural de Lodares
Joaquim Luis Mota – 937903992

adclodares78@gmail.com

Campo de futebol da ADC Lodares

Associação Desportiva e Recreativa de Aveleda
João Paulo – 938094976 | adraveleda@gmail.com

Campo de futebol da ADR Aveleda
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Associação Recreativa e Desportiva de macieira
Tiago Castro – 913 658 119 | ardmacieira@sapo.pt

Campo de futebol da ARD Macieira

Associação Recreativa “Os Amigos de São miguel”
Rogério Magalhães – 911008102 

osamigosdesaomiguel@gmail.com

Campo de futebol da AR Os Amigos de São Miguel

Caíde Rei Sport Clube
Diogo Neto – 915409310 | diogonetoisce5@gmail.com

Campo de futebol do Caide Rei SC

Coletividade Recreativa 
e de Ação Cultural de Sousela
Luis Leal – 916063122 | cracscolectividade@gmail.com

Campo de futebol da CRACS

Futebol Clube de Nespereira
Sérgio Rocha – 918661386 | f.c.nespereira1@gmail.com

Campo de futebol do FC Nespereira
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Futebol Clube Romariz
Agostinho Cunha – 966 844 348

Luís Moreira (Coordenador) – 936 439 060

romarizfutebol1978@gmail.com

Campo de futebol do FC Romariz

União Cultural e Recreativa de boim
Eurico Babo – 912388695 | u.c.r.boim@sapo.pt

Campo de futebol da UCR Boim

União Desportiva de Lagoas
Rogério Morais – 933  311 659 | 255 072 219

u.d.lagoas@hotmail.com

Campo de futebol da UD Lagoas

FUTSAL

Centro Cultural e Desportivo da Ordem
Jorge Furtado – 918 727 310 | ccdordem@sapo.pt

Pavilhão do CCD Ordem

AD de Futsal de meinedo
Rui Carvalho – 913 664 559| email@mail

Pavilhão de Meinedo
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Associação Desportiva de Lustosa
Joaquim Couto – 912 202 388

adlustosa@iol.pt

Pavilhão do Centro Escolar de Lustosa

gINáSTICA

Academia de ginástica de Lousada
Paula Oliveira – 962 484 539

Norberto Ribeiro – 914 368 906

academiaginasticalousada@gmail.com

Pavilhão EBS Dr. Mário Fonseca (Nogueira)

hóqUEI Em CAmPO | hóqUEI DE SALA

Associação de hóquei de Lousada
Vítor Valinhas – 962 541 865 | adlhoquei@sapo.pt

Estádio de Hóquei do Complexo Desportivo de Lousada 

e Pavilhão Municipal de Lousada
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juventude hóquei Clube
Elisabete Ribeiro – 919 290 125

mariaelisabeteribeiro@gmail.com

Estádio de Hóquei, Pavilhão Municipal de Lousada 

e Pavilhão da EBS de Nogueira

hóquei em Patins
Centro Cultural e Desportivo da Ordem

Jorge Furtado – 918 727 310 | ccdordem@sapo.pt

Pavilhão do CCD Ordem

NATAçÃO PURA

Lousada Século XXI
Pedro Mota – 255 813 396 | 939 959 195

lsdxxi.secretaria@gmail.com

Piscinas Municipais de Lousada
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NATAçÃO ARTíSTICA

Lousada Século XXI
Pedro Mota – 255 813 396 | 939 959 195

lsdxxi.secretaria@gmail.com

Piscinas Municipais de Lousada

PATINAgEm ARTíSTICA

LAC – Patinagem
Maria José Magalhães – 967 641 017

lac.patinagem@sapo.pt

Pavilhão Municipal de Lousada

PóLO AqUáTICO

Lousada Século XXI
Pedro Mota – 255 813 396 | 939 959 195

lsdxxi.secretaria@gmail.com

Piscinas Municipais de Lousada
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TÉNIS

Lousada Ténis Atlântico
Secretaria – 913 581 982 | lousada.ta@gmail.com

www.tenislousada.com

Campos de Ténis e Pavilhão Polidesportivo do Complexo 

Desportivo de Lousada

TÉNIS DE mESA

Clube de Ténis de mesa de Lousada
Rui Queirós – 914 691 052 | ctmlousada@gmail.com

Pavilhão Polidesportivo 

do Complexo Desportivo de Lousada

VOLEIbOL

AD Lousada – Associação Desportiva de Lousada
Raúl Ferreira – 919 751 114 | voleibol@adlousada.pt

Pavilhão da EB 2, 3 de Lousada

mailto:lousada.ta@gmail.com
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DESPORTO ADAPTADO

NATAçÃO ADAPTADA
Lousada Século XXI
Pedro Mota – 255 813 396 | 939 959 195

lsdxxi.secretaria@gmail.com

Piscinas Municipais de Lousada

ATLETISmO, bOCCIA, DANçA, FUTSAL E TÉNIS DE mESA
Lousavidas
Fátima Esteves – 936 411 732 | 914 825 042

lousavidas@gmail.com

Complexo Desportivo de Lousada



DANçA
(Associações legalmente constituídas)

Associação juvenil “grupo de Dança Caídense”
Cristina Moniz – 911 765 318 | dancaaquidelrei@gmail.com

Rua da Fundição, nº, 120 – Caíde de Rei

084 Finest Associação Recreativa de Nogueira
Ana Pacheco – 914540056 | arn.nogueira.1984@gmail.com

Rua do Souto, Nogueira

Associação School Dance Artes & Talentos
José António – 919 800 402 

Isabel Meireles – 912 068 687

schooldance.lousada@gmail.com

Pavilhão Municipal de Lousada

Associação Solidariedade Social 
de Nespereira – mitos Urbanos
Pedro Magalhães – 969069967

Joana Magalhães – 916472993

joana_desp@hotmail.com

Rua António Ferreira,nº. 101 – Nespereira



Cool Dance – “SilvaresVIVA” 
– Associação juvenil de Silvares
Silvana Campos – 919 953 606

carlosmanuelsilvaribeiro@hotmail.com

Edifício Edinor

gacer – grupo Associativo Cultura 
Estudos Recreativos Sousela
Helder Ferreira – 912 596 246 

Fernando Sousa – 965 695 169

grupogacer@gmail.com

Estrada Sta. Maria de Sousela, nº. 1391 – Sousela



ANOTAçõES





município de Lousada
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro

4620-695 Lousada
T 255 820 500
F 255 820 550

EDUCACAO@cm-lousada.pt
cm-lousada@cm-lousada.pt
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