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Apresenta-se proposta para aprovação pela Câmara Municipal de Viseu 

da UNIDADE DE EXECUÇÃO 

ALARGAMENTO DA EN2 

 

Justificam-se as seguintes notas introdutórias: 

 

- Em conformidade com o quadro legal em vigor e com a boa prática urbanística, a delimitação 

desta unidade de execução pressupõe a efetiva intenção da Câmara de fazer acontecer e, em 

consequência e se necessário, de substituir os proprietários que não queiram participar. 

 

- Com vista à necessária participação pública e, também, para um enquadramento eficiente de 

todo o processo, considera-se útil e até necessário anexar à delimitação da Unidade de 

Execução uma “Solução Urbanística Preliminar”. 

Do ponto de vista legal, assume-se que esta tem valor equivalente ao de uma informação 

prévia (DL 555/99, art.º 14º) referente a um desejável reparcelamento; não tem, assim, que ser 

cumprida na íntegra, pode sofrer acertos a acordar com os investidores; mas garante desde 

logo direitos aos proprietários (ainda que dependentes do cumprimento dos deveres que 

decorram da concretização do reparcelamento).  

  

- Considera-se útil, para uma maior transparência e eficácia do processo, incluir no texto 

decisório: 

- Regras básicas para o envolvimento dos investidores, nomeadamente dos proprietários, no 

processo de parceria; 

- Enumeração dos atos subsequentes, processuais e participativos. 
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UNIDADE DE EXECUÇÃO - ALARGAMENTO DA EN2 

 

1. Enquadramento  

 

A área delimitada - Unidade de Execução Alargamento da EN2 – tem a localização assinalada 

na Figura 1, a qual tem por base um extrato da Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal de Viseu (PDMV). 

 

Analisando o conteúdo do PDM, constata-se que este prevê o desenvolvimento de operações 

urbanísticas para o local: 

- Uma delas (UOPG 3.24) tem como objetivo expresso o alargamento de um troço da EN2, de 

perfil transversal reduzido relativamente ao já nela existente a norte e a sul. É operação 

urgente, importante para melhorar a mobilidade na Cidade. A sua concretização exige a 

demolição de edifícios existentes. 

- A outra (UOPG 3.23) localiza-se um pouco mais a sul, a poente da via. Trata-se de operação de 

colmatação urbana, que potencia a articulação dos bairros da Paradinha e de Santa Eulália e a 

melhoria da acessibilidade a este último, nomeadamente à área escolar nele existente. 

 

Reproduzindo a normativa do PDMV: 

- UOPG 3.24, relativa a “solo urbanizado” (Artigo 88.º, nº 14): 

- Objetivos e caraterização – Promover a renovação urbana, em função do alargamento e 

requalificação, de um troço da EN2 enquanto radial, em Repeses, de modo a rematar o núcleo 

urbano existente mais interiorizado que não é diretamente afetado pela operação em si 

decorrente da unidade de execução, e potenciar a visão de uma identidade local por força de 

eventuais fugas panorâmicas, potenciando a componente paisagística e ambiental de uma 

área localizada a sul.  

- Índices, indicadores e parâmetros de referência: 

- Área de intervenção total – 1,06 ha 

- Volumetria-base de 3 e 5 pisos pontualmente, com o 1.º piso afeto preferencialmente a 

comércio/ serviços e os restantes pisos à função habitacional; 

- Dhab ≤ 60 fogos/ha; Iuacs ≤ 0,90. 

- Formas de execução: Sistemas de cooperação ou de imposição administrativa.  
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- UOPG 3.23 relativa a “solo urbanizável” (Artigo 89.º, nº 10): 

- Objetivos e caraterização – Estruturar o aproveitamento urbanístico da área com base em 

tipologias diferenciadas face à maior ou menor vocação para o exercício de funções urbanas, 

nomeadamente pela previsão da localização de uma área comercial na zona envolvente às 

rotundas localizadas na EN2. 

- Índices, indicadores e parâmetros de referência: 

- Área de intervenção total – 8,23 ha 

- Volumetria-base de 1, 2, 3, 4, 5 e 7 pisos, sendo que esta volumetria de 7 pisos procura 

assumir um carácter icónico, complementado com fugas panorâmicas dada a configuração 

geográfica, em função das malhas viárias pré-existentes; a volumetria correspondente a 1 

piso e localizada na zona poente da unidade de execução destina-se a área, 

preferencialmente, comercial; prevê-se igualmente a reserva de uma área para instalação 

de equipamento de utilização coletiva. A composição urbana traduz uma intencionalidade 

da fragmentação de massas edificadas de modo a potenciar a fruição dos espaços verdes de 

utilização coletiva; 

- Dhab ≤ 45 fogos/ha; Iuacs ≤ 1,05; 

- Taxa de arborização ≥ 10%, parcialmente consubstanciada nos Espaços Verdes de utilização 

coletiva. 

- Forma de execução: Sistemas de cooperação ou de imposição administrativa, com 

desagregação em duas ou mais unidades de Execução. 

 

 

Considerando e detalhando as orientações do PDMV estabeleceu-se uma solução de 

Estrutura para a envolvente da EN2, que se estende para nascente (incluindo a UOPG 3.25) e 

para poente/norte, até à Colina Verde (incluindo parte da UOPG 2.36). 

Ver proposta de Estrutura na Figura 2. 

 

 

Respeitando o PDMV, a Estrutura e o objetivo genérico de qualificação da envolvente, a 

delimitação da unidade de execução, denominada “Alargamento da EN2”, abrange toda a UOPG 

3.24 e grande parte da UOPG 3.23. 

Importa explicitar as razões desta delimitação, referindo desde logo que assentam no 

estabelecido no n.º 2 do artigo 148.º do RJIGT, visando assegurar um desenvolvimento urbano 

harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos. 
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Em concreto – ver Figuras 1 e 2 – a área da UOPG 3.23 abrangida pela Unidade de Execução 

corresponde à necessária para assegurar um acesso qualificado ao Bairro de Santa Eulália. A 

inclusão da área sobrante, a norte, traduzir-se-ia na criação de beco sem saída, pelo que é 

preferível incluí-la em futura unidade de execução que assegure a ligação à Colina Verde. 

A opção de integração na mesma operação desta grande parte da UOPG 3.23 e da totalidade da 

UOPG 3.24 justifica-se pelo seguinte: 

- Existem pretensões de urbanização para a UOPG 3.23, nomeadamente de instalação de área 

comercial, em conformidade, aliás, com o previsto no PDMV. Mas tais pretensões não podem 

ser viabilizadas (especialmente a da área comercial), pois iriam provocar um aumento 

substancial de trânsito na EN2, cuja capacidade já hoje apresenta insuficiências.  

- Tais insuficiências serão ultrapassadas com a concretização da operação prevista para a UOPG 

3.24, a qual prevê o alargamento da EN2 no troço atualmente “estrangulado”. Trata-se de 

operação importante para a Cidade, mas que, por exigir demolições significativas, seria só por 

si economicamente deficitária.  

- Juntar as duas operações assegura um equilíbrio perequativo entre ambas, a da UOPG 3.23, 

com significativas mais-valias, ajudando a financiar a da UOPG 3.24, inevitavelmente 

deficitária. Vantagens, assim, para ambas, já que a integração torna possíveis as pretensões 

existentes para a primeira. 

 

A delimitação da Unidade de Execução “Alargamento da EN2” e a dinamização da consequente 

operação urbanística tem então como objetivos: 

- Assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso:  

- Melhoria da mobilidade da Cidade, alargando e qualificando um troço da EN2 de perfil 

insuficiente.  

- Remate e qualificação do núcleo urbano de Repeses, respeitando a identidade do local, e 

assegurando-lhe ligações visuais e funcionais a partir da EN2. 

- Colmatação e qualificação urbana de área confrontante (a poente) com a EN2, já em parte 

infraestruturada, assegurando a melhoria da acessibilidade ao Bairro de Santa Eulália e a 

sua ligação à Paradinha, considerando e articulando morfotipologias.  

- Uma justa repartição de benefícios e encargos, um programa que irá gerar significativas mais-

valias ajudando a financiar e a viabilizar um outro economicamente deficitário, importante 

para o ordenamento da Cidade. 
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2. Deliberação 

 

Assim, para cumprimento dos referidos objetivos, a Câmara Municipal de Viseu (CMV) delibera 

que: 

1. Seja executada a operação urbanística “Alargamento da EN2”, sendo que: 

a) Esta decisão é tomada com base nos artigos 146º, 147º, 150º, 159º, 164º, 165º e 170º do 

Decreto-lei 80/2015, de 14 de maio, e conforma-se com as disposições do PDMV; 

b) A Unidade de Execução correspondente a esta operação urbanística é delimitada em 

desenho (Anexo I), no qual são também assinalados os limites cadastrais dos prédios 

abrangidos. 

c) É adotado um sistema de execução por cooperação.  

2. A operação urbanística se concretize através de reparcelamento acompanhado por contrato 

de urbanização entre proprietários e eventuais outros investidores. 

 

A CMV delibera ainda que a execução desta operação urbanística, exigindo uma parceria entre 

investidores, ocorra de acordo com o estabelecido nos números seguintes: 

3. Para disponibilização do solo necessário à operação e face à desigualdade de dimensão e de 

ocupação das parcelas a integrar, adoção dos seguintes procedimentos: 

a) Prédios 14 e 15, de dimensão significativa e não edificados: os proprietários participam 

necessariamente na operação, como proprietários e assumindo custos de urbanização. 

b) Parcelas 9, 10, 11 e 16, cada uma delas de dimensão reduzida e sendo parte de 

logradouro de lote urbano: são adquiridas pela CMV e contabilizadas como custos de 

urbanização.  

c) Prédios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13 (todas eles integrando edifícios a demolir) e prédio 12: os 

proprietários poderão optar por: 

i. participação na operação: como proprietário e assumindo custos de urbanização; 

ou apenas como proprietário (se o valor do prédio for suficiente para ficar na posse 

de um dos lotes urbanos a constituir). 

ii. vender os prédios à CMV (avaliação integrada no estudo urbanístico preliminar);  

4. A parceria se concretize da seguinte forma: 

a) Cada proprietário participa na parceria como investidor com o valor do respetivo prédio, 

o qual é sujeito a avaliação. 
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b) Não querendo um proprietário participar, vende o prédio à CMV ou é expropriado por 

utilidade pública, sendo que nestes casos o Município passa a participar na associação 

como proprietário. 

c) A solução urbanística a adotar cumpre as disposições do PDMV, considera a Solução 

Urbanística Base (elaborada em conformidade com o PDMV), considera desígnios dos 

proprietários e procura facilitar uma distribuição perequativa dos lotes. 

d) Os custos de urbanização são assegurados da seguinte forma: 

i. São da responsabilidade de cada um dos proprietários, na proporção do valor do 

respetivo prédio, sem prejuízo do estabelecido no item seguinte; 

ii. Cada proprietário pode participar no processo associativo com o prédio, mas 

decidir não realizar investimento pecuniário, cabendo então aos restantes decidir 

quem assumirá esse encargo (o acordo resultante desta concertação constará em 

contrato de urbanização a celebrar); 

e) Os custos de urbanização são devidamente contabilizados e são assumidos como 

investimento. 

f) Os lotes produzidos na operação de loteamento são objeto de avaliação e repartidos 

entre os investidores na proporção dos respetivos investimentos (considerando a 

avaliação constante na solução urbanística preliminar). 

g) Não sendo possível uma distribuição dos lotes pelos investidores na exata proporção do 

respetivo investimento, serão efetuadas compensações pecuniárias de acordo com as 

avaliações estabelecidas. 

 

E relativamente aos trâmites da operação, delibera a CMV que: 

5. Para garantir o princípio da participação, a aprovação definitiva da Unidade de Execução seja 

antecedida de: 

a) Discussão pública em termos análogos aos previstos para o plano de pormenor (DL 

80/2015, Art.º 89.º). 

b) Contacto direto com os proprietários dos prédios abrangidos pela Unidade de Execução, 

salvo se não for possível identificá-los ou encontrá-los. 

6. Após a participação referida no número anterior, a CMV: 

a) Pondera os resultados, responde a cada uma das observações e ultima o documento de 

constituição da Unidade de Execução; 

b) Dá a conhecer aos proprietários o documento ultimado, solicitando-lhes confirmação da 

respetiva adesão à Unidade de Execução, por escrito, no prazo de 10 dias úteis; 

7. Findo o prazo referido na alínea b) do número anterior, a CMV: 
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a) Aprova, em definitivo, a Unidade de Execução;  

b) Aprova, na mesma reunião, resolução de expropriar referente às parcelas que não tenham 

confirmado adesão à Unidade de Execução. 

8. Os passos seguintes, de licenciamento da operação de reparcelamento e respetivas obras de 

urbanização, seguem os procedimentos legalmente regulados no Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação. 

 

 

 

Anexos: 

I - Delimitação e Cadastro  

II - Solução Urbanística Preliminar 

IIA. Relatório da Avaliação Imobiliária 
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1. Desenho urbano preliminar 

 

Obedecendo à Estrutura e objetivos atrás formulados, elaborou-se um desenho urbano preliminar, 

expresso na Figura 3. Integra: 

- O que deverá ser o perfil do alargamento da EN2; 

-  Solução, com significativo detalhe, para o remate da EN2 com o núcleo urbano de Repeses, 

justificada por corresponder a um “cerzir” do tecido urbano (ver Figura 4);  

- Solução mais em aberto para a desejável colmatação da área a poente da EN2. 

 

Sublinhe-se que correspondem a soluções preliminares.  

O desenho final será o que vier a ser acertado com os investidores e deverá procurar que cada um 

fique na posse de lotes de valor proporcional ao respetivo investimento. 

Não se conhecendo ainda o que será o investimento de cada um, a implantação de lotes e edifícios 

constante nos desenhos é apenas uma hipótese, demonstrativa do que poderá vir a ser a solução. 

 

O alargamento do troço da EN2 ocorre em enquadramento muito condicionado, que exige a 

demolição de alguns edifícios e o recuo de muros. 

O perfil transversal adotado - constante na Figura 4 – conjuga esses condicionantes com uma 

solução ainda assim funcional, suficiente e coerente, que se traduz em: 

- faixa de rodagem de 13 m (duas vias por sentido), dispensando separador central; 

- não inclusão de estacionamento, o que aliás irá tornar mais fluente a circulação rodoviária; 

assim, o remate edificatório não poderá suscitar afluência significativa; 

- passeio de dimensão variável, variando entre os 2,5m e os 6m, função da ocupação marginal 

preexistente e proposta.  

 

O remate proposto para o núcleo urbano de Repeses procura qualificação, respeito pela sua 

identidade e abertura visual e funcional à EN2. 

Para tal, em áreas sujeitas a demolições, são previstos: dois alargamentos de espaço público que 

organizam e qualificam a entrada no Bairro a partir da EN2; edifícios de remate, com volumetria 

que varia de 2 a 4 pisos, procurando transições topográficas harmoniosas com os edifícios 

existentes. 

Prevê-se, em concreto: 

- Alargamento de espaço público a norte do Clube Futebol de Repeses, e edifício de remate com 

comércio ou restauração no rés-do-chão; abertura do espaço do outro lado da EN2, 
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assegurando ligação visual e pedonal qualificada com as escolas existentes no Bairro de Santa 

Eulália. 

- Criação de espaço verde público, aproveitando logradouro arborizado e com muros de pedra 

que formatam socalcos. Este espaço inicia um percurso pedonal, associado a linha de água, até 

parque verde a criar junto ao vale existente a nascente e torna-o percetível a partir do 

alargamento junto à EN2. 

Este alargamento integra o acesso à Rua da Bomba, admitindo atravessamento rodoviário, mas 

privilegiando a circulação pedonal. 

- Do outro lado da EN2, para qualificação da envolvente da Junta de Freguesia: criação, a sul, de 

pequena área ajardinada; construção, a norte, de escadas para melhoria de acesso. 

 

A solução de colmatação urbana para a área a poente da EN2, estabelece: 

- O traçado de troço inicial de eixo viário que assegurará, no futuro, a ligação à Colina Verde; 

- A melhoria da acessibilidade aos bairros de Santa Eulália e Paradinha, a partir da EN2 e 

também entre si. 

Para o referido eixo viário prevê-se faixa de rodagem de 6,5m, passeios generosos de 5m e, sempre 

que adequado, estacionamento longitudinal. 

Marginando este eixo, prevê-se a implantação de edifícios de 4 pisos (para aproximação ao índice 

de edificabilidade admitido no PDM), mas diminuindo para os 2 pisos na articulação com a 

edificação preexistente, para evitar uma rutura tipológica excessiva. 

Para a área plana, entre rotundas e confrontante com a EN2, prevê-se a instalação de programa 

especial, distinto do que ocorre na envolvente: 

- Edifício icónico de 7 pisos, marginado de ambos os lados por eixos de fuga panorâmica; 

- Superfície comercial de caraterísticas correntes, dotada de estacionamento com localização 

que procure minimizar o impacto visual na imagem da EN2;  

- Qualificação e fruição pedonal dos eixos de fuga panorâmica, especialmente do localizado 

entre os dois edifícios, pelo que estes deveriam integrar funções comerciais de acesso direto a 

este alargamento pedonal. 

A solução, para esta área entre rotundas, deve atinar-se ao detalhe do programa a instalar, pelo 

que, propositadamente, surge menos detalhada que as demais. 

 

Globalmente, para uma adequada integração na envolvente, nesta ou noutra solução, afigura-se 

urbanisticamente indesejável atingir os índices máximos admitidos no PDM. Considera-se que a 

edificabilidade média (não considerando as áreas atualmente de domínio público que como tal se 

irão manter) se deverá traduzir em Iuacs ≤ 0,85. E considera-se que, face ao seu impacto funcional 

e volumétrico, a ac destinada a grande área comercial deve ser contabilizada a dobrar.  
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Figura 3 
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Figura 4 



 18/ 22 
 

2. Estudo económico preliminar 

2.1. Avaliação das parcelas  

A área da Unidade de Execução, como já se referiu, totaliza 7,12 ha e engloba 16 parcelas. 

 

Cada uma destas parcelas foi objeto de avaliação. Adotou-se, para tal, metodologia centrada no 

Código de Expropriações (Lei 168/99, de 18/09/99, com as alterações subsequentes) e que o 

articula com os demais documentos legais aplicáveis, Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

e Plano Diretor Municipal de Viseu. 

 

 A avaliação de cada uma das parcelas, elaborada por perito das listas oficiais do Ministério da 

Justiça, está presente no Anexo IIA.  

Os resultados da avaliação constam no quadro seguinte. 

 

Prédio 

Estimativa do presumível valor [€] 

Valor Global [€] 
Solo 

Estruturas 

Edificadas 

Outras 

Benfeitorias 

01 220.296,33  128.750,00  33.044,45  382.090,79  

02 56.989,30  11.050,00  8.548,40  76.587,70  

03 60.658,18  3.750,00   64.408,18  

04 12.298,75  25.200,00   37.498,75  

05 29.906,94  33.600,00   63.506,94  

06 70.685,18  31.500,00   102.185,18  

07 41.004,54  112.200,00   153.204,54  

08 12.171,05  27.300,00   39.471,05  

09 6.816,52    6.816,52  

10 4.521,66    4.521,66  

11 11.231,22    11.231,22  

12 17.214,20    17.214,20  

13 17.013,19  12.825,00   29.838,19  

14 2.292.956,33    2.292.956,33  

15 949.629,32    949.629,32  

16 15.908,40   6.000,00 21.908,40  
     

Ʃ 3.819.301,12  386.175,00  47.592,85  4.253.068,97  
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Figura 5 
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2.2. Custos de urbanização 

Para o cálculo dos custos de urbanização há que considerar: 

- O custo das obras de urbanização, incluindo o respetivo projeto; 

- O valor das taxas e compensações urbanísticas devidas. 

 

Para uma estimativa do custo das obras de urbanização, necessariamente ainda grosseira, 

considerou-se a solução urbanística preliminar (ver Figura 3) e adotaram-se as seguintes medições 

e correspondentes custos unitários compostos. 

 

 Medição Custo unitário 
Custo 

€ 

Pavimentos    

 Rodoviário (inclui estacionamento) 16 322 m2 25 €/m2 408 050 

 Passeio 
(calçada em cubo de granito) 

17 418 m2 25 €/m2 435 450 

 Lancil 2 323 ml 15 €/ml 34 845 

Infraestruturas    

 
Água, saneamento, pluviais, 
telecomunicações, rede elétrica 

(BT) e iluminação pública 

1 132 ml 455 €/ml 515 060 

 Rede elétrica (MT e PT) 49 987 m2ac 700€/150 m2ac 233 273 

Muros de suporte e escadas 300 m3 150 €/m3 45 000 

Verde público 3 684 m2 70 €/m2 257 880 

Demolições    

 Edifícios 1 931 m2ac 100 €/m2ac 193 100 
 Muros e escadas 661 m3 75 €/m3 49 575 

TOTAL   2 172 233 

 

Somando o valor das parcelas 9, 10, 11 e 16 “adquiridas pela CMV e contabilizadas como custos de 

urbanização” (44 478 €), considerando 10% para outros custos e arredondando por cima, chega-se 

a um valor estimado de 2 434 mil€. 

 

Quanto a taxas e compensações urbanísticas, o seu valor, calculado pelos serviços municipais, 

será de 712 152 €. 

 

Somando os dois valores, chega-se a uma estimativa de custos de urbanização de 3 146 mil€. 
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3.3. Avaliação dos lotes 

O valor do somatório dos lotes a constituir na operação é proporcional à correspondente 

edificabilidade. 

Essa edificabilidade já foi atrás estimada – considerando o máximo admitido pelo PDMV e a 

necessária articulação com a envolvente – tendo-se chegado ao valor de 0,85 m2 de área de 

construção/ m2 de terreno. 

Aplicando este índice à área privada objeto da operação - 60 033,4 m2 - resulta uma edificabilidade 

de 51 028 m2 de área bruta de construção (ac). Considere-se, arredondando, 50 000 m2 ac. 

Nota importante: considera-se adequado que a ac destinada a grande área comercial seja 

contabilizada a dobrar relativamente às demais; tal opção assenta no grande impacto que origina 

na mobilidade e também no volume que ocupa (similar a 2 pisos correntes). 

 

Importa então estimar o valor de mercado dos lotes a constituir.  

Para tal recorreu-se a uma consulta a conhecedores do mercado local, tendo-se chegado a valores 

da ordem dos 200€ / m2 ac.  

Resultaria, assim, o seguinte valor:  50 000 m2 ac x 200€/ m2 ac = 10 000 000€. 

 

Em atitude de maior rigor, há que considerar na avaliação de cada lote a sua “área bruta de 

construção”, mas também a “área do lote”. 

Para organização do cálculo, pensando no somatório das duas componentes, pode considerar-se 

que na valorização de lote o fator “área bruta de construção” pesa três vezes mais do que o fator 

“área do lote”. 

Na Solução Urbanística Preliminar o somatório da área a afetar aos lotes é de 33 700 m2. Neles se 

poderá edificar, como já se referiu, 50 000 m2 ac. 

Sugere-se então a adoção da seguinte fórmula para avaliação de cada um de lotes: 

Vl = al x 54€ / m2 al + ac x 162€ / m2 ac, sendo: 

Vl - o valor do lote 

al - área do lote 

ac - área bruta de construção acima da cota de soleira 

 

Aplicada esta fórmula ao somatório dos lotes, resulta: 

∑ Vl = 33 700 m2 x 54€ / m2 ac + 50 000 m2 ac x 162€ / m2 ac = 9 919 800 €. 

Em conclusão, arredondado por baixo, o valor dos lotes a constituir é de 9,9 milhões €.  
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3.4. Balanço 

Para o balanço económico da operação há a considerar:  

- Investimentos:  

- valor das parcelas;  

- custos de urbanização;  

- Receitas 

 

Investimentos: 

- Já atrás se chegou, de forma justificada, ao valor das parcelas a mobilizar para a operação 

(excluindo parcelas 9, 10, 11 e 16): 4 208 591 €. 

- Os custos das obras de urbanização (incluem obras, taxas urbanísticas e parcelas 9, 10, 11 e 16), 

também já atrás estimados, totalizam um valor de 3 146 mil€. 

- Somatório de investimentos, arredondando: 7 355 mil€. 

 

Receitas: 

O valor dos lotes a constituir, receita da operação, estima-se em 9 919 mil €. 

 

Balanço: 

Comparando investimentos com receitas, conclui-se que esta operação urbanística origina um 

lucro da ordem dos 35%. 

Tal conclusão evidencia a viabilidade económica da operação. 

 

 

 

 

 

 

 


