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INTRODUÇÃO

O ano de 2017 será o último ano do mandato do atual executivo, sufragado pelos cidadãos de Real,
Dume e Semelhe nas eleições de 2013, pelo que este plano e orçamento assumem um papel fundamental no
consolidar do ciclo de governação e, simultaneamente, no lançamento das bases e premissas do
desenvolvimento futuro.
O Orçamento é um instrumento previsional de gestão da freguesia, elaborado de acordo com as regras
previsionais estabelecidas na legislação em vigor, designadamente o Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais (POCAL) - Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, disposições constantes na Lei nº
73/2013, de 3 de setembro, Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho,
com as respetivas alterações, constituindo estes diplomas legais, no seu conjunto, o quadro normativo
aplicável à execução do Orçamento da freguesia no ano de 2017, atentos aos objetivos, rigor e contenção
orçamental.
O presente Orçamento foi elaborado nos termos do classificador económico das receitas e despesas
públicas nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de fevereiro e observou as regras impostas
pelo POCAL, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e Lei das Finanças Locais.
A proposta de orçamento da União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe, para o ano de 2017, teve
em conta o contexto macroeconómico do país, bem como as prioridades do executivo.
O rigor, a transparência na gestão e a correta e cuidada aplicação dos dinheiros públicos, constituem
os princípios fundamentais da política orçamental desta freguesia.
Os documentos previsionais para 2017 foram elaborados tendo em referência os princípios da
governação autárquica, entre eles, o do equilíbrio, da transparência, da estabilidade e rigor orçamentais, sem
descurar a promoção da satisfação do munícipe e do desenvolvimento do território.
Continuamos a assegurar o apoio financeiro indispensável ao funcionamento das nossas associações,
coletividades não obviamente com os valores que todos nós desejaríamos, mas com aqueles que a realidade
nos permite transferir para esse importante conjunto de parceiros. Todavia, convém realçar que as FUNÇÕES
SOCIAIS (EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SSRVIÇOS SOCIAS…) continuam a absorver a maior fatia do
orçamento global – 46,4%, que correspondem a 574 400, 00€.
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Estou certo que todos na nossa autarquia estão disponíveis para dar o seu melhor na execução prática
deste orçamento. Agradeço o contributo de todos com a certeza de que a União das Freguesias de Real, Dume
e Semelhe continuará a investir nas reais necessidades dos seus cidadãos, com realismo, tentando sempre
fazer mais com os valores que temos à nossa disposição.
Este não é um Orçamento de intenções. É um Orçamento de possibilidades. É um Orçamento de
objetividade. É um Orçamento de rigor e solidez.

Real, Dume e Semelhe, 17 de dezembro de 2016
O Presidente da Junta de Freguesia
_____________________________________
(Francisco Silva)
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EDUCAÇÃO
A Educação continuará a estar no centro das nossas atenções, pois consideramos que esta é um dos
principais pilares da nossa sociedade.
Continuaremos a participar e dar todo o nosso contributo em todas as reuniões para as quais formos
convocados pela Comunidade Educativa.
Deste modo, em matéria de Educação, apresentamos as seguintes medidas:
" Apoio às escolas de ensino básico e pré–escolar, na atribuição de verbas para material de expediente e
limpeza.
" Atribuição de subsídios para apoio a diversas atividades/iniciativas.
" Manutenção e pequenas reparações de equipamentos e edifícios escolares.
“ Apoio, sempre que solicitado, às associações de pais e encarregados de educação.
" Assegurar o diálogo permanente com os agrupamentos de escolas.
" Pugnar junto da Polícia de Segurança Pública por uma maior vigilância.
" Pugnar junto do Município para dotar as escolas com mais auxiliares de ação educativa.
" Efetuar, junto das diversas instituições, nomeadamente Município de Braga, todas as diligências
necessárias, para que as nossas escolas tenham o essencial e o ano letivo decorra dentro da normalidade;
" Premiar os melhores alunos do 4º ano do 1º ciclo e dos 2º e 3º ciclos, dos agrupamentos das Escolas
Básicas de Real, Sá de Miranda e Maximinos, oriundos de Real, Dume e Semelhe, com o objetivo de promover
uma cultura de excelência nos nossos jovens, atribuindo um Prémio de Mérito Escolar;
" Disponibilizar apoio psicológico a todos os alunos do pré-escolar e 1º ciclo, em articulação com os SPO dos
agrupamentos;
" Alargar o recreio coberto da EB1 de Carcavelos, conforme levantamento efetuado pela CMB, desde que seja
assegurado o financiamento;
" Construir as escadas de acesso à EB1 Das Parretas, a partir da Rua da Cotorela para melhor servir a
comunidade educativa deste estabelecimento de ensino;
" Efetuar Contratos de Emprego e Inserção (CEI), em colaboração com o Centro de Emprego de Braga, com
o intuito de prestar um serviço de qualidade e segurança na CAF (fornecimento das refeições e prolongamento
de horário nas EB1 e JI).
" Disponibilizar aulas de Educação Física e Inglês aos alunos do jardim-de-infância, gratuitamente;
" Apoiar as Festas de Natal escolas e realizar a Festa de Natal da União das Freguesias, onde serão oferecidas
lembranças a todas as crianças dos 0-10 anos;
" Apoiar as Festas de Final do ano letivo de todos os estabelecimentos do 1º ciclo e JI;
" Apoiar as Associações de Pais dos estabelecimentos dos agrupamentos de escolas da união, para
dinamizarem atividades nos seus estabelecimentos;
" Continuar a garantir atividades para ocupação do tempo dos alunos fora do período letivo, nomeadamente
nas férias da Páscoa, verão e Natal, solucionando um problema social das famílias que não têm a possibilidade
de ocupar, em segurança e com qualidade, o tempo extraescolar dos seus educandos;
" Continuar a garantir animadoras socioculturais nas CAF em todas as escolas da união;
" Disponibilizar os espaços existentes na sede da Junta de Freguesia para a realização de atividades
organizadas em parceria com os estabelecimentos de ensino.

SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
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A Junta ou em colaboração com outras entidades continuará a apoiar a população, quer na área da saúde,
quer do apoio social e jurídico.
Procuraremos, com todos, construir uma Freguesia mais Solidária e mais Fraterna.

TEMPOS LIVRES
Dinamização de CAF na Páscoa, Férias e Natal.
Dinamização das Férias de Verão nas Piscinas da União para jovens até aos 15 anos.
Apoiar a ocupação dos tempos livres dos jovens em atividades promovidas por entidades da freguesia ou
outras.
Apoiar as associações de moradores.
Continuaremos empenhados na:
" Fomentar a criação de parcerias com diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social da
Freguesia e outros parceiros sociais, de forma a melhorar as respostas no apoio às famílias e potenciar
novos projetos;
" Apoio e identificação da população idosa que vive sozinha e que é cada vez mais frequentemente alvo de
assaltos, burlas e violência.
" Apoio logístico aos refeitórios sociais.
" Procurar a satisfação de necessidades essenciais de pessoas/famílias mais carenciadas e respetivo
acompanhamento dos filhos.
" Continuar a manter em funcionamento o Centro Sénior de Real que tem sido mais-valia e um grande apoio
a muitos seniores da Freguesia. Abrir em Semelhe, no início de 2017, a Escola EB1 de Semelhe com um
projeto semelhante ao de Real Em Dume, aguardamos por um espaço semelhante para também dinamizar
estas atividades;
" Continuar a manter as três sedes de Junta de Freguesia abertas, a fim de prestarmos um serviço de
qualidade e proximidade;
" Continuar a organizar o Passeio/Convívio anual para Reformados e Idosos das várias freguesias que
constituem a União;
" Continuar a organizar a Festa de Natal para os idosos e reformados da União;
" Desenvolver cursos/Workshop’s dirigidos à população sénior, sem qualquer custo para os mesmos;
" Continuar a disponibilizar aulas de Educação Física direcionadas para a população mais idosa,
gratuitamente;
" Continuar a celebrar protocolos com Instituto de Reinserção Social para trabalho comunitário, sempre que
solicitado;
" Continuar a suportar parte dos encargos com as operacionais ao serviço nas escolas do 1º ciclo e JI, no
âmbito dos CEI, de forma a minimizar as despesas de educação das famílias;
" Praticar os valores mínimos da prestação mensal no jardim de infância, com o intuito de apoiar as famílias
mais carenciadas, sem deixar de disponibilizar um ensino de qualidade e excelência;
" Continuar a promover a troca de manuais escolares, a fim de apoiar as famílias na aquisição do material
escolar dos seus educandos. Neste item, pretendemos manter o protocolo com a Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva;
" Mediar, apoiar e orientar os nossos concidadãos carenciados, encaminhando-os na relação com as
instituições públicas, nacionais, regionais e locais, que têm essa função social, com o objetivo de resolver
os problemas de forma célere;
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" Continuar a apoiar os contribuintes residentes na União na entrega das declarações eletrónicas (IRS);
" Adquirir uma viatura de apoio aos serviços da União das Freguesias;
" Continuar a disponibilizar o serviço de saúde primária nas sedes das juntas para residentes na União.

Como tem sido tradição ao longo dos anos, iremos continuar a apoiar e mediar resolução de problemas a nível
habitacional dos mais carenciados, desde ajuda no preenchimento dos requerimentos, passando pela
orientação e mediação, quer diretamente com a Bragahabit, quer com as técnicas da segurança social e do
Gabinete de Atendimento / Acompanhamento Social de Braga.

CULTURA

A cultura é, também, uma área em que esta Junta tem investido bastante. No próximo ano, pretendemos
manter as atividades que já dinamizamos e alargar o leque das mesmas, por iniciativa própria ou em
colaboração com as associações/grupos da Freguesia.
O Movimento Associativo, conjunto de forças vivas que muito contribui para a dinamização da cultura, vai
poder continuar a contar connosco em tudo o que estiver ao nosso alcance para suprir as suas necessidades.
No próximo ano, iremos:
 Continuar, junto do Município, a manter a memória acesa para a procura de local, ou locais, que
muito importantes são para o desenvolvimento das atividades do Movimento Associativo.
 Procurar apoiar todas as paróquias, comissões de festas, comissões fabriqueiras, movimentos
associativos, desde que devidamente programados, em todas as suas atividades religiosas, culturais e
populares.
 Organizar três noites de Fado;
 Organizar, em parceria com todas as associações, um fim de semana cultural;
 Organizar, em parceria com as associações os “Encontros dos Reis”;
 Concluir a 2ª fase da musealização das Ruínas da antiga Basílica sueva de Dume;
 Acompanhar a recuperação do Convento de S. Francisco;
 Em parceria com a CMB, traças e identificar o Caminho de Santiago e outros trilhos de interesse
cultural e patrimonial;
 Organizar, com as associações de escuteiros e de jovens da freguesia, atividades culturais, desportivas
e recreativas;
 Envolver as várias associações/instituições da União de Freguesias de forma a dinamizarem atividades
em conjunto;
 Apoiar as atividades dinamizadas pelos vários Centros Culturais, que têm fomentado e promovido
ações culturais, recreativas e pedagógicas;
 Apoiar os clubes/associações desportivas e o seu trabalho em prol da prática desportiva dos jovens;
 Continuar a promover as Comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio;
 Apoiar o Plano de Atividades das Associações de Reformados;
 Subsidiar as Paróquias para as obras que se justifiquem, na Capela e/ou Igreja;
 Apoiaremos e fomentaremos cursos de informática e outros;
 Publicaremos os boletins das Freguesias;
 Apoiaremos a publicação de livros relativos à história, tradições e cultura das antigas freguesias;
 Concluiremos a requalificação do Campo de Jogos de Real;
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Continuaremos a fomentar a prática de ténis, disponibilizando, gratuitamente, uma hora a todos os
fregueses recenseados na União das freguesias;
Conservaremos e repararemos as instalações desportivas.

ECONOMIA LOCAL, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Alcançar o bem-estar e independência financeira dos nossos fregueses continua a ser um imperativo para
este executivo. Assim, continuaremos a colaborar e prestar apoio a medidas que auxiliem os cidadãos a
resolverem os seus problemas financeiros, nomeadamente na procura de emprego.
No tocante ao combate ao desemprego:
" Melhorar a gestão da base de dados da bolsa de emprego, criada no âmbito da rede social, e respetiva
divulgação.
" Afixação de ofertas de emprego.
" Disponibilizar as nossas instalações e apoio a todas as iniciativas no âmbito da empregabilidade.
" Renovação do protocolo de apresentação quinzenal de desempregados beneficiários de subsídio de
desemprego com o I.E.F.P. (Instituto de Emprego e Formação Profissional).

DESPORTO

Vamos continuar a apoiar e incentivar a prática desportiva, pois estão comprovados os seus benefícios para
a saúde, bem como uma das vias para educação dos nossos jovens.
As coletividades desportivas lutam com dificuldades financeiras e de instalações. Procuraremos, em função
dos planos de atividade apresentados, dar ajuda de forma a estas alcançarem os objetivos a que se propõem.
Iremos fomentar a realização de atividades culturais, desportivas e recreativas:
- aulas de ginástica aeróbica para senhoras;
- aulas de dança para jovens entre os 10 e 15 anos;
- aulas de Karaté para crianças, jovens e adultos;
- exposições/ateliês/Workshop´s artísticos: pintura, escultura, bordados, etc.;
- cursos de viola, línguas e informática e outros que surgirem;
- atividades pedagógicas para a comunidade em geral.
- ocupação dos tempos livres dos mais idosos nas instalações das sedes da junta e nos Centros de
Convívio de Idosos.

JUVENTUDE
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Neste domínio, continuaremos a apoiar todos os projetos que garantam a possibilidade de participação na
vida da própria comunidade, procurando desta forma cativá-los para a participação na construção de uma
Freguesia mais solidária, em que não exista indiferença.
Iremos ainda desafiar os vários grupos de jovens da União das Freguesias para que dinamizem ao longo do
ano atividades de índole cultural, recreativa e desportiva na nossa freguesia.

AMBIENTE E SALUBRIDADE

Ao longo de 2016, tivemos, por diversas vezes, substituir a AGERE nas suas atribuições de forma a evitar
situações de falta de limpeza de alguns espaços.
Todavia, parte da sujidade da nossa freguesia ocorre por falta de cuidado de alguns fregueses. Assim sendo,
urge motivar as pessoas para uma consciência ecológica, pois é determinante que os nossos fregueses tenham
mais preocupações ambientais, promovendo junto dos seus próximos o diálogo e exemplo, para preservar o
ambiente e o equilíbrio ecológico.

PARQUES, JARDINS E ESPAÇOS VERDES
" Conservação dos atuais jardins e continuação de ajardinamento das áreas que se destinam a esse fim.
" Desenvolver esforços junto do Município para a instalação de equipamentos lúdicos e de manutenção
física.
" Manutenção e beneficiação dos parques infantis e polidesportivos.
" Pressionar para que o Parque de Lazer, ciclovia e área ajardinada seja construído ao longo da Ribeira da
Pedrinha, conforme sugestão apresentada na reunião para a revisão do PDM, unindo desta forma Real e
Dume;
" Considerar a realização de um protocolo com a AGERE que preveja a gestão de uma equipa de varredores.
REDE VIÁRIA/SANEAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ÁGUAS PLUVIAIS
Diálogo com a CMB e AGERE nos arranjos, alargamentos, pavimentações/repavimentações e melhoramentos,
que passam pelo saneamento básico e drenagem das águas pluviais junto do Município.
HIGIENE E LIMPEZA
" Limpeza de arruamentos e manutenção de zonas verdes, no âmbito das competências delegadas.
" Efetuar a poda de todas as árvores da Freguesia;
" Continuar a tratar as zonas verdes e jardins da Freguesia;
" Manter limpas todas as ruas da freguesia;
" Substituir árvores na Freguesia, onde se justifique e quando solicitado.
" Proceda ao desassoreamento e alargamento da Ribeira da Pedrinha;
" Manter as áreas da sua proteção limpas e em condições, a fim de evitar situações problemáticas.
" Solicitar maior regularidade de varredura nas ruas da freguesia;
" Encaminhar as queixas dos fregueses relativas à falta de limpeza;
" Pressionar para que a sarjetas estejam limpas e desentupidas, com o intuito de evitar inundações;
" Alertar, atempadamente, para que a limpeza de ruas seja feita nas zonas mais críticas da freguesia,
prevenido situações complicadas e que ponham em causa pessoas e bens.
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POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO E PROXIMIDADE
Desde o início do nosso mandato, temos procurado estar perto e simplificar a vida às pessoas, mantendo as
instalações das freguesias agregadas em funcionamento, pois entendemos que a proximidade entre o eleito e
eleitor é uma das principais características da Freguesia.
Manter painéis informativos atualizados e colocação de outros em locais estratégicos da Freguesia.
Criação de uma Newsletter (com periodicidade a definir), em colaboração com um grupo de trabalho
com membros das várias associações/grupos.
Melhorar a dinamização da página da Web e investir na página de Facebook, com o objetivo de
divulgar toda a atividade que apoiamos ou organizamos, desenvolvendo e melhorando os seus
conteúdos.

MOBILIDADE / ACESSIBILIDADES / TOPONÍMIA / TRÂNSITO E SEGURANÇA
A mobilidade e a acessibilidade com segurança são determinantes na qualidade de vida dos nossos fregueses.
Tudo faremos para identificar o que é necessário alterar, dialogando com as entidades envolvidas, no sentido
de serem corrigidas.
Nesta área tão importante na vida da Freguesia, procuraremos:
" “Colocar abrigos de passageiros e/ou paragens nas zonas já identificadas
" Continuar a solicitar ao Município e à Infraestruturas de Portugal que sejam pintadas e implementadas as
passadeiras necessárias para peões e rampas para pessoas com mobilidade reduzida, com instalação da
respetiva sinalização vertical. Da mesma forma, pintar os locais de estacionamento, organizando assim o
espaço disponível.
" Melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade, eliminando barreiras às pessoas com mobilidade
reduzida.
" Com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, desincentivar a paragem e aparcamento de viaturas
em locais onde impeçam a fluição do trânsito e das pessoas, sobretudo junto às escolas;
" Pugnar pelo policiamento diurno e noturno da Freguesia e pela presença de agentes da PSP junto dos
estabelecimentos de ensino, cada vez mais justificada pela crise que atravessamos e que, entre outras
consequências, gera vandalismo, violência e tráfico de droga.
" Apoiaremos, quando solicitados, as ações das forças de segurança;
" Estaremos atentos a movimentações suspeitas que ponham em risco a segurança de cidadãos e bens.
" Desenvolver, em parceria com a PSP e GNR, ações de sensibilização para a segurança pública.
" Colocar sinalização de trânsito, sempre que necessário;
" Reparar as ruas e passeios;
" Continuar a pressionar para a construção da Estrada de Ligação do Barral ao Requeijo, para que os
residentes do Barral tenham mais uma alternativa de acesso direto ao centro da cidade;
" Apoiar todas as ações relacionadas com o funcionamento das escolas da freguesia;
" Pressionar para a reparação do pavimento das ruas e passeios das freguesias.
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OBRAS

Neste âmbito, iremos concluir algumas obras e iniciar outras que já estavam previstas, mas que por diversos
fatores externos à Junta não iniciaram no momento previsto. Prevemos, como novas obras a requalificação
de vários arruamentos e passeios degradados, mediante prioridades. Das obras previstas, destacamos as
seguintes:

Real








Conclusão da Requalificação do Campo de Futebol
Construção de uma zona de Lazer da Rua S. Salvador de Montélios
Construção da Casa Mortuária;
Conclusão da requalificação da Bancada do Campo de Futebol
Construção da Escadaria de Acesso à EB1 das Parretas
Requalificação/manutenção do cemitério
Concretizar pequenas reparações em passeios, vias e outras que forem julgadas convenientes.

Dume









Conclusão da Musealização Ruínas da Basílica Sueva de Dume - 2ª Fase
Requalificação da piscina de Dume
Rua do Monte ao Largo do Jogo da Bola
Rua António Alves Rei
Pavimentação da Travessa de Gontijo
Caminho do Pinhel
Requalificação/manutenção do cemitério
Concretizar pequenas reparações em passeios, vias e outras que forem julgadas convenientes.

Semelhe
 Levantamento/reposição Pavimento Rua Rio Torto
 Criação zona estacionamento e lazer junto à Sede Semelhe
 Criação Zona Estacionamento Junto Parque Lazer Sta. Leocádia
 Alargamento da Rua de D. Pedro no entroncamento.
 Pavimentação da Rua das Mimosas
 Obras de melhoria na EB1 de Semelhe
 Requalificação/manutenção do cemitério
 Concretizar pequenas reparações em passeios, vias e outras que forem julgadas convenientes.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SERVIÇOS GERAIS

Apesar da dedicação e disponibilidade do pessoal atual, esta autarquia continua a ter necessidade de
estabilizar o seu quadro de pessoal para os serviços gerais, pois só assim conseguirá responder cabalmente
às necessidades dos fregueses.
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DEIXAMOS ALGUNS OBJETIVOS:
Estabilizar o quadro do pessoal.
Avaliar o desempenho dos trabalhadores do quadro.
Incentivar e patrocinar a frequência em ações de formação.
Promover a reorganização e modernização contínua dos serviços administrativos, prestados com base num
serviço de qualidade.
" Colaboração para acolhimento de estágios, sempre que tal não interfira com a atividade da autarquia e
que, obviamente, possam transmitir uma mais-valia aos formandos.
"
"
"
"

ELECTRICIDADE, COMUNICAÇÕES E GÁS
ELETRICIDADE
" Continuaremos a solicitar a melhoria da rede geral de energia elétrica e de iluminação pública junto do
Município e da EDP.
OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES
" Alargamento da Rede Fibra em todas as Freguesias
GÁS
" Dialogar com a EDP Gás no sentido de alargar a rede de abastecimento.
" Acompanhamento permanente e atento do estado das obras efetuadas neste âmbito.

CONCLUSÃO
As Grandes Opções do Plano e Orçamento foram, como habitualmente, elaborados tendo em conta o regime
de financiamento das Autarquias Locais, os acordos de execução e contratos de delegação de competências
celebrados com o Município.
O objetivo primordial deste documento baseia-se no desenvolvimento sustentável, enquanto princípio da
satisfação das necessidades do presente, sem comprometer os momentos futuros. Para tal, é primordial
contribuir para o progresso, o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade, indo ao encontro das suas
reais necessidades.
Tendo em conta a situação financeira do estado e do município, o Executivo tem de continuar a estar atento
e ser muito ativo na intervenção social, de forma a resolver ou encaminhar para as entidades competentes
todas as situações com que se depara.
Apesar das dificuldades, sobretudo económicas, o executivo continuará a realizar os investimentos que
considera prementes para a melhoria da qualidade de vida dos nossos fregueses. As obras e os serviços
apresentados anteriormente são disso testemunha: as obras são aquelas que urgem ser executadas e os
serviços, principalmente sociais, foram mantidos e, alguns deles, reforçados.
Os documentos previsionais estão em sintonia com os anteriores e visam dar continuidade às linhas
orientadoras do Executivo, exigindo a todos um grande sentido de responsabilidade social, rumo ao
desenvolvimento da União das Freguesias de Real Dume e Semelhe.
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As Grandes Opções do Plano são um instrumento orientador do exercício da atividade executiva da Freguesia
no curto e médio prazo e espelham, quantificando-os, os investimentos a efetuar nesse período. Integra as
atividades mais relevantes e o Plano Plurianual de Investimentos (PPI).
Em fim de mandato, como dissemos no orçamento de 2016 continuam a ser “as dificuldades, mas também
os desafios, que nos permitem cumprir a nossa missão, a visão e os valores que definimos, sempre em prol
do interesse das populações, ultrapassando o limiar da nossa capacidade para fazer melhor por todos os que
estão sob a nossa responsabilidade, enquanto eleitos locais.”
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo são os votos do Executivo da União das Freguesias de Real Dume e
Semelhe, para todos os eleitos e respetivas famílias.
FELIZ NATAL E UM EXCELENTE 2017 PARA TODOS OS REALENSES, DUMIENSES E SEMELHENSES!
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