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 Ano XIX – Nº 3626 – Quinta-feira, 24 de Janeiro de 2019 

 

  

Gestão de Manuel de Araújo será alvo de auditoria 
 O Presidente Interino da autar-
quia, Domingos Albuquerque, parece 
pretender vigar-se de Manuel de Araú-
jo. É um facto que durante a presidên-
cia de Manuel de Araújo o agora Presi-
dente Interino do Município enquanto 
Presidente da Assembleia Municipal 
local várias vezes terá se sentido hu-
minhado pelo “mano mané”. Vezes 
sem conta Manuel de Araújo gazetava 
as convocatórias da Assembleia Muni-
cipal e o pior de tudo foi quando ulti-
mamente recusou-se a remunerar os 
membros da Assembleia Municipal 
vingando-se da manifetação destes de 
não reconhecer a sua legitimidade de-
pois da declaração do Conselho de Mi-
nistros sobre a perda de mandato do E-
díl de Quelimane.   

 Num claro sinal de “cá se faz –  
 

 Quelimane (O Autarca) – 
Manuel de Araújo, no início desta se-
mana destituído do cargo do Presidente 

do Conselho Municipal de Quelimane, 
aparentemente está sob “fogo cruza-
do”. 
 

PM visita centros de acomodação na Beira 
 Beira (O Autarca) – O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, 
chega esta tarde a cidade da Beira onde ao longo do mesmo período do dia de ho-
je irá visitar dois centros de acomodação das vitimas de inundações abertos nas 
zonas de Matadouro e Mungassa, arredores da capital provincial de Sofala. Em 
Sofala, Carlos Agostinho do Rosário irá igualmente deslocar-se ao distrito de 
Dondo com o mesmo objectivo de se inteirar da situação de inundações que além 
de provocar a deslocação de famílias, causou destruição de centenas de habitações 
e campos agrícolas. Dados avançados ontem (24), pela Directora Geral do INGC 
– Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maita, indicam que a 
presente vaga de calamidade natural já causou dois óbitos em Sofala, respectiva-
mente um devido a raio e outro a desabamento de casa. Depois de Sofala, do Ro-
sário desloca-se amanhã a noite a vizinha província da Zambézia, igualmente de-
vastada pelo cenário causado pelas chuvas intensas que cairam nos últimos dias.■  

 
 

Frase: 
Sem medo de errar, hoje em dia, no mundo todo generalizou-se uma 
atitude de maior compreensão e inclusive de simpatia (amizade) para 
com os Objectores de Consciência – Capitão Manuel Bernardo Gondola 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 25/01/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.5 70.88 EUR UE 

61.29 62.51 USD EUA 

4.49 4.57 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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não se importa de quanto tempo per-
manecerá no exercício da Presidência 
Interina do Município de Quelimane – 
ademais está convencido que será para 
além do período inicialmente previsto, 
enquanto se aguarda pela formalização 
da sucessão de Manuel de Araújo pelo 
segundo da lista da Renamo – e vai, a 
cada dia que se senta no gabinete, pro-
movendo acções que consubstanciam 
uma autêntica “vida negra” ao seu an-
tecessor e ex-colega partidário .   

 No primeiro dia da sua gover-
nação, Albuquerque ordenou a transfe-
rência total para si do controlo das con-
tas da edilidade e solicitou a banca lo-
cal o cancelamento de todos cheques 
assinados pelo seu antecessor que e-
ventualmente não tenham sido movi-
mentados ainda.    

 No dia seguinte tratou de exa-
rar um despacho que nomeia dois qua-
dros do MDM que haviam sido afasta-
dos por Manuel de Araújo do corpo di-
rectivo da edilidade. 

 

 
 

Domingos Albuquerque, Presidente Interino do Município de Quelimane (Foto Jornal Txopela) 

trabalho, mas a impressão que reina no 
Município de Quelimane gravita em 
torno de uma intenção clara de Domin-
gos Albuquerque pretender “inferni-
zar” ao máximo ao Manuel de Araú-
jo.■ (Redacção) 

 No terceiro dia chegou ao ga-
binete com ordem de instauração de 
uma auditoria forense as contas do mu-
nicípio. 
 Hoje, o quarto dia, ainda não 
se sabe o  que  leva  na  sua  agenda  de 
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AECOPS repudia novas taxas para actividades 
económicas aplicadas pelo Município 

 
 

Pormenor da reunião de ontem entre os membros de direcção da AECOPS e do Município 

 Beira (O Autarca) – A Asso-
ciação dos Empreiteiros de Construção 
e Obras Públicas de Sofala – AECOPS 
repudia as novas taxas para actividades 
económicas aplicadas pelo Município 
da Beira.  
 A agremiação económica reu-
niu anteontem os seus membros na ci-
dade da Beira para debruçar-se sobre a 
matéria. A propósito da referida reu-
nião a direcção da AECOPS reuniu-se 
ontem com a edilidade para obter es-
clarecimentos sobre a base de cálculo 
usada para a fixação das novas taxas, 
na sua maioria com agravamento entre 
400 a 800 por cento. O encontro decor-
reu a porta fechada e a imprensa não 
teve acesso aos pormenores. 
 Entretanto, o Presidente da As-
sociação dos Empreiteiros de Constru-
ção e Obras Públicas de Sofala, Mário 
da Cruz de Amaral, já havia referido 
ao O Autarca que as taxas municipais 
ora em vigor são insustentáveis em fa-
ce da realidade do sector empresarial, 
lembrando que o país está a atravessar 
uma crise económica e finananceira 
que já levou a falência de centenas de 
empresas do ramo em Sofala. 
 “Temos, por exemplo, empre-
sas que pagavam taxas anuais referen-
tes a actividade económica no Municí-
pio no valor de sete mil meticais e ho-
je, na sequência do agravamento, são 
impostas a pagar cerca de cem mil me-
ticais. Entendemos que esse incremen-
to é demasiado, de um dia para outro. 
Então, a nossa preocupação é perceber 
qual foi a base de cálculo utilizada pela 
edilidade para esse nível de aumento 
das taxas de actividade económica” – 
afirmou Mário Amaral. 
 

tem compromisso com os associados 
de promover acções para um bom am-
biente de negócio e que protejam os in-
teresses dos membros da agremiação. 
 Entretanto, aquando da sub-
missão da proposta das novas taxas pa-
ra a sua aprovação pela Assembleia 
Municipal, a edilidade local justificou 
que o incremento resulta de uma infla-
ção acumulada dos valores anteriores e 
a necessidade que o município tem de 
aumentar os recursos para fazer face as 
necessidades da autarquia.■ (R) 
 

 Explicou que devido a situa-
ção económica e financeira que o país 
está a viver, em Sofala várias empresas 
do sector de construção já foram a fa-
lência. “Nós tinhamos aqui na provín-
cia de Sofala cerca de 530 empresas de 
construção civil em funcionamento, 
mas devido a crise neste momento es-
tão a funcionar somente cerca de 120 
empresas. E muitas dessas apenas exis-
tem nominalmente porque detém alva-
rá, mas não tem trabalho”. 
 A actual direcção da AECOPS 

AR decide retirada de imunidade de MC 

 Maputo (O Autarca) – A Co-
missão Permanente da Assembleia da 
República (CPAR) reúne-se terça-feira 
próxima (29), na sua IX Sessão Extra-
ordinária, com o único ponto de agen-
da: Apreciação da Solicitação do Tri-
bunal Supremo – soube O Autarca de 
fonte do Parlamento moçambicano. 
 Na sequência da detenção do 
Deputado Manuel Chang, na vizinha 
África do Sul, em conexão com o fa-
migerado  caso  das  dívidas  ocultas,  e  
 

em face dos autos de Instrução Prepa-
ratória registados sob o nº 1/PGR/ 
2015, em que é arguido o cidadão Ma-
nuel Chang, da prática de seis crimes 
financeiros e de abuso de cargo, o Tri-
bunal Supremo solicitou a Assembleia 
da República o consentimento para a 
imposição da medida de coação máxi-
ma (que ao caso é a prisão preventiva), 
alegando a existência de receio de fu-
ga e do perigo de perturbação da ins-
trução estando ele em liberdade.■ (R_ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 
 

Afinal a culpa não era de Mugabe! 
 

Os ditadores prolongam para os outros as suas opções íntimas – Extraído 
de uma conversa com Professor Silvério Rocha e Cunha em 25/03/2011 
 
 

 

 Estava eu em Bruxelas quando se deu o “golpe de 
estado” contra o amado Presidente Robert Mugabe. As tele-
visões das principais cidades europeias, numa descomunal 
alegria, transmitiam as imagens da queda do “pai da nação 
zimbabweana”. Apesar de sucessivos bloqueios, Zimbabwe 
estava a erguer-se, até que o “golpe militar” destruiu irre-
mediavelmente o “pólen da esperança” que crescia e flores-
cia nos corações dos zimbabweanos.  
 Nessa noite do “golpe palaciano”, meu cunhado e 
antigo farmeiro do Zimbabwe, ligou-me e estranhamente 
disse-me que “os zimbabweanos escolheram o caminho da 
perdição. Tiveram pressa de mudança ignorando a dimen-
são internacional do problema”. De facto, aprendi com a i-
dade, que quaisquer que sejam as mudanças precisam de 
ser previstas, planeadas e acauteladas. Os zimbabweanos, 
hoje, estão a apagar a factura do “golpe”. 
 As palavras do meu cunhado, “inimigo figadal” de 
Mugabe, puseram-me a pensar seriamente no futuro do 
Zimbabwe. Uma pessoa com dois dedos de testa facilmente 
compreendera que o “golpe” tinha sido um convite para pa-
cificação das relações com o passado. Isto é, com os anti-
gos “patrões do Zimbabwe”. O mal dos “golpes” é mudar 
de sistema e não de ideologias. Os farmeiros brancos e a 
“fauna acompanhante” aperceberam-se de que falsos eram 
os anúncios da inauguração da nova era para o Zimbabwe. 
Como dizia um amigo “É como dar isca ao peixe na gelei-
ra”. 
 Mugabe deu aos zimbabweanos o que nenhum ou-
tro líder africano foi capaz de dar: pátria e o direito de pro-
priedade. Acabou com o domínio racial, equilíbrio que lhe 
valeu “uma coroa de espinhos”. Não foi Mugabe que des-
truiu o Zimbabwe, pelo contrário, foram um conjunto de 
países europeus apadrinhados pelo antigo colonizador. Mas 
Mugabe desafiou-os, só não conseguiu vencer a guerra con-
tra os cobardes internos, “os golpistas”. Enquanto Presiden-  
 

te da República do Zimbabwe, Mugabe colocou-se ao ser-
viço do seu povo.  
 Hosiah Chipanga, célebre músico zimbabweano 
com fortes raízes moçambicanas, escreveu belíssimas e 
poéticas canções que dizem mais ou menos o seguinte (tra-
dução livre): “Mugabe dá, mas algumas pessoas não têm 
juízo, porque roubam e vendem os produtos nos países 
vizinhos”. E diz mais: “algumas pessoas não se conten-
tam apenas com os ovos, querem também as galinhas; 
não se contentam só com o leite, querem também as va-
cas; não se contentam apenas com o mel, querem tam-
bém as abelhas”. E num outro trecho musical, para relevar 
às questões da igualdade e justiça, características natas de 
Mugabe, Chipanga remata: “Mugabe tem azar. Agora 
que as coisas estão difíceis, todo mundo diz que Mugabe 
esqueceu-se de nós. Mugabe ofereceu-nos tudo, infeliz-
mente não tivemos iniciativa nem inteligência! Quem 
mandou roubar dinheiro nos bancos? Quem mandou 
vender farinha em Moçambique? Quem mandou ven-
der milho e açúcar na Zâmbia? Quem mandou vender 
fertilizantes? Quem mandou vender combustíveis desti-
nados às farmas? Quem disse que fazendas são para 
cinco pessoas?” 
 As manifestações em curso no Zimbabwe, infeliz-
mente mortíferas, trazem-me uma esperança. A população 
está disposta a corrigir os erros da sua escolha. O agrava-
mento do preço dos combustíveis deve criar uma forte 
combustão para afastar os “golpistas” do poder. O poder 
deve ser devolvido à Mugabe, nem que seja para governar 
morto. Somos africanos, a espiritualidade é uma realidade 
insondável. Por isso, encorajo aos grevistas que continuem 
com a marcha libertária. As manifestações não agradam os 
detractores de Mugabe, afinal ele sempre esteve no rumo 
certo! Zicomo (obrigado) e um abraço nhúngue ao Calisto, 
que lê as minhas centelhas a partir de Manica.■   
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

25 de Janeiro de 1904 ... criação da ACB 
Associação Comercial da Cidade da Beira 
 

 

 Documentos que consultei indicam que a 
criação da Associação Comercial da Beira, no dis-
tante ano de 1904, tinha como principal objectivo 
“defender os interesses dos comerciantes”. Não há 
indicações precisas sobre os seus responsáveis e 
muito menos sobre a localização da sua Sede nes-
sa altura. 
 Sabe-se que em 1952 foram dados os pri-
meiros passos para a construção do actual edifício, 
em substituição de um outro erguido em 1923/24. 
O projecto, da autoria do arquiteto Paulo de Melo 
Sampaio, foi aprovado em Setembro de 1956, vin-
do a ser inaugurado em 1961. 
 A Associação Comercial da Beira tem 115 
anos de existência.■ 
 

 

25 de Janeiro de 1942 ... Eusébio da Silva Ferreira 
 A 25 de Janeiro de 1942, o bairro da Mafalala, na 
capital moçambicana, viu nascer o homem que se tornaria, 
para muitos, o melhor jogador português de todos os tem-
pos. 
 São reconhecidas a Eusébio várias virtudes que ca-
rimbam a sua glória: paixão pela bola e pelo golo, auto-dis-
ciplina, velocidade no arranque e progressão no relvado 
com a bola controlada, sentido táctico para tirar o máximo 
de si e fazer render toda a equipa, excelente poder de eleva-
ção para cabeçear, remate potentíssimo e domínio da bola 
com os dois pés. 
 Fora dos relvados, criou relações duradouras, com 
os colegas, com outros desportistas e com a família. 
 Eusébio faria hoje, 77 anos de idade.■  

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
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BEIRA 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia  - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Os Beirenses e os Automobilistas das estradas de 
Sofala,.. necessitam deste conselho! 

 

 

 SEGURANÇA ACTIVA 
 Conduzir com chuva!  
 Aqui partilhamos Boas Praticas: 
 

 
 Cantar à chuva pode ser até divertido,.. Mas condu-
zir, também é possível ser uma actividade efectivamente 
controlada e segura! 
 Guiamos excessivamente distraídos sendo muito 
RARO capacitar-mo-nos ao efeito, e com isso,.. acaba por 
chegar a vez de estar envolvido num incidente. 
 Estar aos comandos de um automóvel, protegido 
por um vidro frontal, Para-Brisas, não tem que ser sinóni-
mo de aumento de “cabelos brancos” ou incidentes! 
 Porque motivo afirmamos ser MAIS  ARRISCA-
DO quando conduzimos sob piso molhado? 
 A água E OUTROS DETRITOS (óleos e diesel, 
etc,..) no PAVIMENTO MOLHADO reduz drasticamente 
a ADERÊNCIA dos PNEUS ao TERRENO criando um e-
quilíbrio diferente do habitual na equação TRACÇÃO e o 
risco sobre a falta da mesma. 
 Se entendermos que isto ocorre, temos que ter uma 
abordagem diferente face aos comportamentos, e domínio 
do condutor, ANTES, DURANTE e mesmo depois de dei-
xar o volante, estacionado. 
 Como qualquer  actividade  de  risco,  é  necessário 
 

preparar-mo-nos para o que vamos fazer e delinear uma 
estratégia, consertada, apropriada e atempadamente. 
 Quando constatar que o piso está MOLHADO, a-
dopte o MÉTODO PREVENTIVO e adeqúe a sua forma 
de conduzir.  
 Como prioritário e ESSENCIAL todo o CONDU-
TOR deve SABER atribuir atento perante a condição das 
Rodas e PNEUS, antes de se fazer ao risco em movimento, 
pior quando com chuva e  pior quando cai de baixa fre-
quência e pouca intensidade. 
 Relembrando que os PNEUS constituem o único 
componente do veículo, que o liga ao terreno! 
 Seguem-se alguns conselhos para conduzir à chu-
va. 
 “Quem o avisa, seu amigo é” 
 Muitas pessoas conduzem de forma inconsciente, 
por MAU HÁBITO, DISTRAÍDO, e isso cria alguns pro-
blemas por falhas e desvios aos actos prevenidos, na análi-
se das circunstâncias.  
 Quando CHOVE e ou circulando sob piso MO-
LHADO, a maioria dos condutores não ajustam a sua 
forma de agir! 
 Quando as condições são de acrescido RISCO, des-
viadas das conhecidas como as ideais, os condutores pre-
cisam de ficar alerta e adoptarem a pratica em confor-
midade!  
 Tem que se focar no que se está a passar ao seu al-
cance e como devem interagir com os elementos. Para isso 
é preciso estar e manter-se capacitado, via formação espe-
cializada sobre os procedimentos e actos preventivos cor-
rectos a uma Condução Defensiva e Avançada. 
 Deve ligar os faróis de médios quando a visibilida-
de é diminuta. Nos veículos mais recentes, novos, que pos-
suem LUZES de CIRCULAÇÃO  DIURNA,, essa mesma 
acção também é necessária a fim de facilitar o SER VISTO. 
  Ligue SEMPRE os FARÓIS de médios! 
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da segurança rodoviária. O bom estado das escovas dos 
limpa vidros é determinante para a sua eficiência neste 
campo. A correta frequência da acção dos limpadores dos 
vidros também ajuda a garantir a continuidade de uma boa 
visibilidade e consequente segurança rodoviária. Confere se 
tem SEMPRE agua limpa necessária ao sistema de limpa 
vidros na frente e retaguarda? 
 Evite o aquaplaning: 
 Este é o termo técnico para o que ocorre quando os 
PNEUS perdem o contacto com o piso devido à existência 
de água no solo e PERDAS de ADERÊNCIA em conjunto 
com deficiências nos PNEUS sem capacidade de a escoa-
rem em tempo útil, (consequências de pressão do AR ina-
dequada, desgaste irregular, borracha velha e fora do prazo 
da validade ao uso) entre outras deficiências que podem 
contribuir ao risco. 
 Sempre que se aperceber da existência de água acu-
mulada na via, ou a atravessá-la, tenha cuidado, pode ser 
vitima de aquaplaning, podendo perder o controlo total 
da viatura! 
  A forma de abordagem do CONDUTOR a uma zo-
na de alagadiço pode fazer a diferença entre ser envolvido 
ou não num ACIDENTE mas, possivelmente de custos e 
despesas GRAVES! 
 Se os factores acima mencionados forem associa-
dos a uma VELOCIDADE inadequada, será impossível de 
controlar a viatura.   
 Apenas a Formação Capaz e Actualizada o faz agir 
correcto perante este fenómeno. 
 Mais pormenores a ter em atenção quando con-
duz à chuva: 
 Sempre que a ADERÊNCIA dos PNEUS ao solo 
seja precária desligue o controlo automático de velocidade, 
também conhecido por “cruise control”. Este sistema iro-
nicamente pode fazê-lo perder o controlo, em especial 
quando circula em superfícies escorregadias, quer sejam 
molhadas ou em chuvas. 
 Outro “pormenor” muito importante é a velocida-
de a adoptar. Reduza-a, de forma gradual e com bom senso. 
Lembre-se que os SINAIS de limite de velocidade são ape-
nas uma indicação ou no limite, o da velocidade máxima a 
que pode circular em determinado troço, em condições i-
deais. 
 Caso exista qualquer entropia que diminua a quali-
dade das condições necessárias a uma condução em segu-
rança, deve adequar a sua velocidade a essas condições.  
  

 Não esqueça que qualquer deslocação que faz tem 
como objectivo final chegar ao destino e não provocar in-
cidentes e ou muito menos sinistros. 
 Começando pela verificação diária e manutenção 
do veículo, passando pela sua atitude e comportamento ao 
volante e sabendo como proceder se se deparar com situa-
ções difíceis, como o caso do piso ou terreno molhado e 
de alagadiço,... 
 ...a coisa merece muito MAIS atento pela actuali-
zação e satisfação dos valores tecnológicos com que lida-
mos, porem, adaptados e harmonizados com as realidades 
sócio-culturais locais e regionais, caso contrario nao che-
garemos nunca ao objectivo e satisfação do ritmo aos de-
sempenhos que se projectam de proveitos! 
 Atentamente ao dispor, por uma comprovada solu-
ção elaborada ao prévio diagnostico activo.■ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O N V O C A T Ó R I A 
ASSEMBLEIA GERAL  

Associação dos Empreiteiros de Construção e Obras Públicas de 
Sofala – AECOPS, vem por este convocar todos os empreiteiros, 
para uma reunião da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 23 de Fevereiro de 2019, pelas 09:00 horas, no edifício 
da Associação Comercial da Beira (ACB), 1º andar, com a se-
guinte agenda: 

1. Apresentação do Relatório de Actividades e Contas 
– 2018; 

2. Apresentação do Plano de Actividades e de Orça-
mento  para 2019; 

3. Revisão e Aprovação dos Estatutos e Código de É-
tica; 

4. Diversos. 
O Presidente da Mesa de Assembleia 

Gabriel de Oliveira 
 



 

2022 
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Sónia e Jorge interpretam obra de Pancho Guedes 

 Maputo (O Autarca) – “Sem-
pre que passava por aqui [edifício-sede 
do BCI, em Maputo] dizia para comi-
go: Um dia hei-de fazer uma exposição 
não só para aqueles que estão dentro 
como para aqueles que estão fora. Esse 
sonho hoje concretizou-se. Olho para 
estas obras e penso que se não existis-
sem estes vidros teríamos aqui os edi-
fícios do Pancho” – referiu Sónia Sul-
tuane que, juntamente com Jorge Dias, 
é autora da mostra ‘Pancho: outras for-
mas e olhares’, que ontem, quinta-feira 
(24), inaugurou no Edifício-Sede do 
BCI em Maputo. 
 

 Para Jorge Dias a grande moti-
vação residiu “na relação que o Pancho 
estabeleceu entre os lugares e a cultura 
de Moçambique. Esta exposição não é 
uma discussão sobre arquitectura mas 
pretende revelar o trabalho extraordi-
nário que Pancho executou aqui em 
Moçambique. É um exercício de refle-
xão sobre a criação e o que são os con-
ceitos da arte.” 
 

 Para o presidente da Comissão 
Executiva (PCE) do BCI, Paulo Sousa, 
com ‘Pancho: outras formas e olhares’ 
Sónia Sultuane e Jorge Dias regressam 
em grande a uma casa que conhecem 
muito bem. “Esta é uma boa oportuni-
dade de lhes dizermos: Que bom tê-los 
de volta!” E acrescentou: “Não é co-
mum neste mesmo espaço termos dife- 
rentes formas de arte, como a arquitec-
tura e a instalação. Este é um bom e-
xemplo de como formas distintas de 
arte podem conviver bem. Este é um 
momento de recordarmos um conjunto 
de obras extraordinárias de Pancho 
Guedes, fundamentalmente projectadas 
nos anos 50 e 60 do século passado. 
 

 Por  aqui  verificamos também  
 

  
 que Pancho era um apaixonado pelos 

objectos de escultura ligados à cultura 
africana e isso é visível na forma como 
as integrava nas suas obras.” 
 

 A mostra ‘Pancho: Outras for-
mas, outros olhares’, poderá ser vista, 
no edifício-sede do BCI, até ao dia 16 
de Fevereiro próximo.■ (Redacção) 
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