COMISSAO DE IN QUER I TO
ESTUDANTIL A ACTI VI A
DE fI NANCE I "'A DA DI RE C

ÇAO GERAL DA A.A.C .

RIO

2

I) I NTRODUÇAO
1) CONSTITUI ÇÃO DA COMISSÃO
Esta Comis são constituiu-se com base em
e lementos das Comissões de Curso de di ver sas
Faculdades (Le tras, Economia, FCTUC, Psicogia, Direito) e das Secções e Organismos da
A.A. C. , os qua is foram mandatados pelas re~
pecti vas estru turas para dele fazerem parte.
Todas esta s e struturas responderam assim af i rmativamente ã sugestão de uma R.G.A. da
F. E. U.C . , a qual, face ã gravidade das acusações feitas a D.G. da AAC em conferência
de Imprensa pr omovida pelos Organismos e Sec
ções da AAC , considerou necessária e propô;
a f ormação des ta Comissão.
De la fazem parte os seguintes elementos , que reali zaram a sua primeira reuniao
plenária aos 9 de Janeiro de 1980: Carolina
Gomes e Jose Santos, ambos de Direito, Tere
sa Martinho e Manuel Ruano, de Letras,Jorg~
Vaquero e Jose Isaac, de Economia,Fátima Se
queira e Márinho da Silva, de Psicologia,LI
no Oliveira, da FCTUC, Jose Gonçalves,peloi
Or ganismos Autónomos, João Alçada, das Secções Desportivas e Luisa das Secções Cultura1.s .
2) PRINCíPIOS DE ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO
INQuf:RITO.

seguinte:
- em pr1.me1.r o lugar, as que scoes s er ao
abo rdadas com base n as acusaçõ es fei tas ã Di
recção Geral em conferência de i mpr ensa,dai
Secçêfes e Organismos da AAC, seguidas de uma breve explicação;
- em segundo lugar , será a pre sentada a
posição da Direcção Ge ral sob r e o assun to em
causa, com base na s declar ações pr e stadas pe
la mesma a esta Comissão de Inquê rito ;
- em terceiro lugar apare cera- uma eXP2
sição desta Comissão com base nos fac t os apurados.
Deste modo , serao qua tro os temas tratados :
- cortes f inanceiros as Secções ;
- contabilidade das Secções Nautilus e
Motorismo irregu lar ;
- desvios de verbas para e ntid ade s estranhas ã A.A.C.;
- não contabilização de receitas c su~
sídios da Semana Acadêmica , a par da existên
cia de dinheiros dest a i ni cia tiva em conta~
particulares .
2) SITUAÇÃO VERIFICADA

l~ AC USAÇÃO

DE

Es ta Comis são assumiu desd e o início das
suas fun ções o compromisso de manter a mais
estrei ta isenção , pelo que nãq emitirá qua!
quer juí zo de valor acerca dos factos apura
do s, l imitando-se a uma exposição informat~
va . Deste modo , e por comum acordo dos seus
membro s, não constarão deste relatório quais
quer conclusõe s ou apreciações acerca da co~
rec ção ou legalidade das situações verifica
das . Assim, qualquer juízo ou interpretaçã;
de alguns do s seus membros sobre os factos
apurados , deve rá ser entendida como mera opini ão pessoal que não vincula o oclectivo
cons ti tuido por esta Comissão.

- CORTES FINANCEIROS ÀS SECÇÕE S Fo i a D. G. acusada de faz er cortes fi nanceiros as Secçõ e s, fac t o que se traduzia
no deficiente funcionamento e, em algun s ca
sos, na paralização de act ivid ades das Sec:
ções. A acusação foi fundamentada no facto
de, apesar de as verbas t erem s id o atribuídas as Secçõe s, haver montan t e s important e s
que aquelas não puderam util i zar por a D.G.
nao ter dad o as ne cess ár i .as autorizações de
pagamento. Des te modo, con s iderar am exis tir
-...
um corte " de facto It n as verbas da s Secçoes,
uma vez que a D. G. tinha r ece b id o os duodêcimos destinados as Secções.
POSIÇÃO DA D.G .

3) ACTIV IDADE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
Visan cb a rápida e precisa percepção da
realidade , entendeu esta Comissão dever desenvolver os seus trabalhos com base na recolha rlirecta de dados ou informações, quer
junto da D.G. e do s funcionários da AAC por
aquela autorizados revidamente, quer junto
das diver sa s Se cçõ e s e activistas associati
vos . Foi ainda contactada a Reitoria.
-

II) EXPOSIÇAO DOS FACTOS APURADOS
1)

NOTA PRÉVIA
Neste ponto, adoptaremos como mêt odo o

AD. G. negou a existên c ia de qua lq 11er
corte finance iro as Secçõe s, referindo apenas o congel amento temporár io da verba atri
buída ao CESE , o qual te ri a s ido entretant;
levantado . Fundamentou a sua afirma ç~o no fas:
to de as verbas terem sid o a t ribuídas a todas as Secções.
SITUAÇÃO APURADA
19 - SECÇÕES DESPORTIVAS (s ituação rel at i va
a 31 de De zembro de 1979 )
a ) Quatro Secções ti nham r e c ebido integral-
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mente os duodecimos que lhes foram atribuí-dos . Estas Secções (Andebol, Basquetebol , Es
grima, Judo) tinham também, àquela data re:
cebido excedentes , num mont.ant e global de
58 625$00, distribuídos da seguinte forma:
O Andebol recebera um excedente de 17.855$00
O Basque tebo l 11
11
11
11
18.770$00
A Esgrima
"
11
"
"7.500$00
O Judo
11
11
11
11
14.500$00
b) A situação das restantes era a seguint e:
SECÇÃO

VERBA ATRIB/VERB.RECEB/A RECEBER

ATLETISMO
85.000$00 22 .000$00
BADMINTON
25. 000$00
4 .500$00
GINÁSTICA 110 .000$00 20.000$00
HALTEROFIL. 30.000$00
5 .000$00
KARATÉ
37.000$00
4.000 $00
NATAÇÃO
50.000$00 47. 500$00
PATINAGEM 166.000$00 149. 000$ 00
RUGBY
138.000$00 114 .000$ 00
TÉNIS
20 .000$00
9.500 $00
VOLEIBOL
70. 000$00 59.500$00
XADREZ
25.000 $00 21. 500 $00
FUTEBOL
45.000$00 36 .000$00
TÉNIS DE ME. 20. 000 $00
5 . 000$00

63.000$00
20.500$00
90.000$00
25.000$00
33.000$00
2 .500$00
17.000$00
24. 000$00
10.500$00
10 .500$00
4 .500$ 00
9.000$00
15.000$00

Verifica-se assim , existir àquela data
uma dívida da D. G. para com as Secções Desportivas no montante de 313.500$00, relativa ao s duodecimos que lhes haviam sido atri
buídos. Esta quantia representa 31,4% da ve;
ba total atribuída ã actividade desportiva~
Acres ce que foram creditados 340.000$00
ao Conselho Desportivo que tambem não ror am
levantados (34,5% da verba global ).

29 - NO QUE SE REFERE ÀS SECÇÕES CULTURAIS,
APUROU-SE O SEGUINTE:
a ) Três Secções não f oram creditadas em qua!
quer montante - Museu Académico, Grupo da Mu
lher , Grupo Ecológico .
b) Quanto às restan tes Secções a s ituação e

ra a seguint e:
SEC ÇÃO

VERBA ATRIB/VERB.RECEB/ A RECEBER

CEA-I
CEC
CESE
CER
CAP
FILATELIA
CEF

6.000$00
79.000$00
6.000$00
53.500$00
30 .000$00
32.500$00
58 . 000$00

2 . 000$00
14.000$00
22.000$00
18.000$00
17.000$00

4:000$00
65.000$ 00
6 . 000$00
31.500$00
12.000$00
32 . 500$00
41.000$ 00

Verifica-se a existência de uma dív 'da
no montante de 192 .000$00, o que representa
72,45% do total a tr ibuído (265.000$00) . Não
f oi atribuída qualquer verba ao C.o selho Cul
tural.

Ainda no que se ref~re a verbas, verific ou esta Comissão t erem sido reduz1das as
verbas atrib uídas para contratação de Tecn!
cos das diver sa s Secções , o que impossibili
tou a contra taç ão de al guns deles, o que nõ
entender das Se c ções afectadas prejudicou o
seu funcionament o . A situação era a segui nte:
A verba des t ina da a Técnicos da Nataçao foi reduzida de 22.500$00 para 12.000$00
mê s , o que levou à impossibi1iJad _de contra
tação de dois mon i t ores, ficando apenas u;
té cn ico em funções. A veoba r elativa ao Futebol que era de 6 .000$ 00 foi abulida, Para
o Voleibo l a ve r ba foi r eduzida de 19.800$00
para 16.0 00 $00 . Por outro l ado ao Karate e ao
Judo f oram mantidas as ve r bas para Tecnicos,
Es ta e uma pequena amostra que fo i pos
sível recolher, dado que nã o houve possibi:
lid ades de con s ultar t oda s as Secções sobre
a mat éria, e a l guns contra tos de Técnicos não
foram ainda enviados para a Tesouraria.

2~ ACUSAÇÃO
- DESVIO DE VERBAS PARA ENTIDADES ESTRANHAS
À AAC Esta acusação reporta-se a dois casos
diferente s. O primeiro re fere-se ao facto de
a D. G. ter uti l izado o autocarro da AAC,para a desloc ação de um grupo de forcad os a ~
ma garraiada em detrimento de uma Secção De~
portiva (Vole i b ol) que o desej ava u:ilizar
para uma deslocação, t endo-s e, por e 3se fa~
to , visto na c on tingência de alugar ~m aut~
c arro para a ref erida Se cção. O segu~do liga-se ao f acto de a D.G. t er cedido ~ratui 
tamente, ao CAC , o Teatro Gil Vicent= a uma
5~ feira (dia que e st ~ reservado para utili
zação da AJAC) , em detrimento de uma Secçãõ
Cultura l (CEC) que desejava ness e dia proje~
tar um filme. Nes s a c ircunstância , a D.G.t~
r ia tido que pagar à refe r ida Secção a quant ia necess~ria ao pagament o das despesas j~
efectuadas com a projectada sessão de cinema. (Num caso e no outro, a D. G. é acusada
de financiar, indir ect amen te, entidades estranha s à AAC.)
SITUAÇÃO APURADA
a) Veri fi c a-se que, de f acto, a D.G. utilizou o autocarro nas referidas c ircunstânci as,
pois como se vê ela não negou esse facto.Não
cabe , natur alment e , a e st a Comissão,ajuizar
sobre a just e za ou não da utilização de um
autocarr o da AAC po r um grupo de forcados da
D.G . , em det_imen to de uma Secção De sportiva.
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b) No que se re fere ~ ced~nc i a do T.Gil vicente ao CAC, que a D.G . confirma , e como ta~
bem não cabe a est a Comissão aval iar da cor
r ecção ou iticorrecção das opini~ es div e rge;
tes da D.G. e das Secç~es e Or gani smos, li=
mitar-nos-emos a referir o depoimento de um
elemento do CEC . Est e af irma ter s i do contac
tado pela D.G. com vista à d esist~ncia, po~
aquela Sec ção , da ocupação do T.G . V. , tendo
na altura exigido o pagamento das de spesas
ja efectuadas com a sessão que não cheg ou a
realizar-s e.

3~ ACUSAÇÃO
- CONTABILIDADE DAS SECÇÕES NAUTILUS E MOTO
RISMO (ligadas ~ D.G.) IRP-EGULAR Segundo as Secções e Organismos, a con
tabilidade do Nautilus e do Mo to rismo,depe;
dendes da D.G., não es taria a ser proces sa=
da devidamente na Tesouraria. Efectuaram des
pesas na AAC, utilizando bens e serv iç os d~
mesma, e aparecem externamente corno Secções
da mesma Associação, utilizando o seu símbo
lo, sem que no entanto tenham sido criada~
pelo Plenario de Secções e Or ganismos da AAC,
corno e uso aquando da criacão de novas Secç~es e sem que a sua contabilidade se pr oces
se re gularmente.
POSIÇÃO DA D.G.
a) Motorismo - A D.G. negou trat ar- se de urna Secção, afirmando ser apenas um gr upo de
colaboradores da D.Gera l . Aiantou que a AAC
não dispendeu qualquer verba com o Ho t orismo e que as despesas de telefone e da revis
ta e autocolantes edit a dos constituiam d í v i
das ~ AAC . Inquirida ~cerca da utilização d;
símbolo da AAC, a D. G. afirmou nada ter a ve r
com o caso, declinando qualquer responsabi lidade.
b) Nautilus - A D.G. ne gou tratar-s e de uma
Secção, afirmando tratar-se unic amente de um
departamento da D. G. que funciona corno inter
mediario, sem fins lucrativos, entre os e s =
tudantes e as ag~ncias de turismo . Ad iantou
que este departamento pr es ta contas na contabilidade, como qua l quer Secção, o que ain
da não tera sido feito pelo f a cto de esse pr2
cessamento se fazer numa conta da D. G. , ai~
da inexistent e, e a criar com a adopção do
P.O.C .. Acrescentou que oNa utilus estaa ca!:
go de um elemento da D.G. e de um c olaborador e que não faz despesas d e dinheiro ã AAC.

te e quatro mi 1 se i sc ent os e oi te nt a escudos
( 24.680$00).
- Ha pelo menos um re gisto telefóni co,
na folha de telefones da D.G.d o m~s de Abril
em nome do Hotorismo.
b) Nautilus - Foi aberto um cred ito de cem
mi l escudos (100.000$00) ao Nautí lus , por or
dem da D.G . . Es te e o úni co registo contab!
lístico que se lhe ref e r e.
- O colabor ador da D.G., para es ta Sec
ção (Pedro Hartins) re gistou tele fonemas e~
nome da D.G ., conforme consta da folha de te
l efone s do mês de Haio.
A situa ção do Nautil us e Hotor ismo é po~
co cl ara. Internamente, utilizam os bens e
serviços da AAC como qualquer Secção, ex t er
nament e apare cem como send o Secções da AAC~
No entan to, não proces s am as despesas e rec eita s efectuadas na Tesour a ria e a D.G. ne
ga que sejam Sec ções, atribuindo-lh es um es
tatuto que não es ta bem definido.
NOTAS: I) As ave ri guaçõe s feitas nas folhas
de telefone da D. G. limitam-se a os meses de
Fevereiro , Harço , Abril e Haio de 1979, ja
que após essa data a D. G. deixou de as env iar
para a Contabilidade.
II) Segundo declarações de um e lemento da Sec
çao de Textos, as dívida s referidas em a)f;
ram contraídas com conhecimento da D.G. e, n;
que se refere ao Ho torismo, uma dívida ante
ri or ~ Secção de Textos , no mont ante de doi~
mil e noventa escudos (2 . 090$00), t er ia sido paga pel o então tesoure iro da D.G., Amadeu Carva l ho, sobre conta pessoal.
4~ ACUSAÇÃO

- NÃO CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS E SUBsíDIOS
DA SEHAr~· ACADÉHICA E EXISTENCIA DE VERBAS
DESTA ü CIATIVA EH CONTAS PARTICULARES.
As Se cções e Organismos ,na referida con
f er~ncia de imp rensa, acusaram a D. G. de nã;
te r f e ito entrar na Tesouraria da AAC impor
tantes receitas e s ubsídios oficiais para ~
Seman a Académica , realizada de 2 a 10 de Ju
nho, para além de indicarem que e x is~iam di
nhe iros de ssa iniciativa em contas particular es.
Como esta acus açao apresenta dois aspes:
to s di fe rentes , adop taremo s como método tra
ta- los sep aradament~.
-

SITUAÇÃO APURADA

POSIÇÃO DA D. G.

a) Hotorismo - exi ste uma dívida do Mo toris
mo, ~ Secção de Textos , no montante de vin-

1) No que se refere ~ não cont abi li zaç ão das
receita s e subsídios, a D. G. conside r ou que,

pelo facto de ter recebido a col abo ração da
Associação dos Ant igos Estudantes de Coimbra (AAEC) e da Associação Comercial e Indus
tria1 de Coimbra (ACrC), esta i n iciativa uI
trapass ou a AAC e empenhou a cidade, motiv~
pelo qual entendeu aquela D.G. fazer numa ou
tra ent idade, a Reitoria da Unive rsidade d~
Coimbra, depositár ia daquelas cont as . Sobre
esta matéria acrescentou que a AAC só não gas
tau quaisquer quantias com a or ganização d~
refer ida inic iat iva como ainda ganhou com e
la .
NOTA - Nesta audiência, a D.G . entregou a es
ta Comissão os documentos um,dois e trê s ,qu~
fo r am enviados para a Reitori a. Segundo esses documentos , a S . A. t eria tido um tot a l
de receitas de 937.952$00 , o que deduzido do
tot al das des pesas (775.535$40) resulta num
saldo de 162 . 417$ 40 . Deste, te riam sido ap1i
cados já 154.238$00, pelo que o saldo disp;
nív.e l era, ã data do envi o daquel es docume;
tos (10/10/79) , d e 8. 179$40 . Nesse documen=
to refere-se a hipótese da recepção de mais
do is subsídio s, da C .M. de Tu rismo no montan
te de 30.150$00 e do Gove r no Civil de Coim=
bra , no montante de 10.000$00.
2) A D.G . negou a existência de dinheiro em
contas particulares , admi tindo no entan to,
que tivesse necessi dade de utilizar um cofre
nocturno, mas que todo o dinheiro exist ente
nesses depósitos (em nome particular) hav i a
sido transferido para a conta da AAC n o fim
da S.A .. Adiantou que se qualquer elemento
da D.G. passou cheques em nome pe ss oal o te
r a feit o a títul o de empréstimo ou donativo ~
SITUAÇÃO APIJRADA
1) A - Conforme comunicado da D.G. de 25 de
Maio de 1979, entitulado It SEMANA ACADÉMICA
SERÀ uMA REALIDADE" , a D.G. afirma: "Como
se t em vindo largamente a noti ciar , a D.G.da
A.A .C . está a organizar a Semana Académica,
que s e reali z ará de 2 a 10 de Junho" .

B - A D.G. enviou para a Reitoria, em pa
pel timbrado da AAC e com assinatura do se ~
Tesoureiro (Jo sé Lopes), as contas constantes dos documentos anexos um, dois e trê q , com
data de 10 de Outubro (4 meses depois da rea
lização da S.A.) . Parte de stas con tas fora;
posteriormente tornadas públicas em resposta ã conferência de imprensa das Secções e
Organismos, num esclarecimento público da D.
G.
C - Na contabilidade da AAC existem os se
guintes regi s tos relativos ã Semana Académi
ca:

DOCUMENTO
85'~

86*
110.A
112
114
125
126.127

DATA
28/9/79
28/9/79
7/12/79
7/12/79
10/12/79
16/1/80
16/1/80
16/1/ 80

VALOR
10 . 000$00
15.000 $00
6.580$0 0
20. 000$ 00
10. 000$ 00
10.920$00
4 . 824$00
3.000$00

empréstimos ã AAC
Esta s entradas prefazem um total de ai
tenta mi 1 trez entos e v int e e quatro escudos
(80.324$00).
D - É conhecido também, embora ainda nao
tenha sido contabi l izado um empréstimo de
25.000$00 ao Andebol com proveniênci a da Se
mana Académica. Es t e quantitativo, adicionã
do aos subsídios à AAC de 28/9/79 (25 .000$00)
e ao emp réstimo ao Atletismo (10.000$00, em
1)/12 /79), perfazem o t otal de 60.000$00 re
feridos nas con tas da D. G. referidas em B.E - Das restantes aplicações, Central te
tefónica interna (68.703$00 ), móveis metáli
cos (5.5 35 $0 0) e contabilidade segundo o P~
O.C. (20.000$00) só esta última se encontra
registada nas folhas de caixa.
F - Os subsídi os oficiais concedidos e r e
feridos nos documentos indicados em B - nã;
se encontram contabi lizados. Na Tes ouraria
encontram- se os documentos r eferentes às au
torizações de pagamento dos subsídi os do G~.
A.C.D.U. (aut.pag. n916224 de 22 de Junho de
79 - 50.000$00) e da A. D. de Coimbra(n92203
de 7 de Maio de 79 de 20 .000$00)os quais r,ão
foram con tabi 1izados porq ue a D. G. apenas e!!
carregou o Tesoureiro d e levantar o dinheiro (o qua l não deu entrada na Tesouraria da
A.A..C). Do subsídio da F. Gu lbenkian não há qual
quer registo ou documen to , embora a D.G. o
refira.

G - Estão d epositados no cofre da AAC, sem
registo contabilísti co, 3 envelopes que con
têm um to t al de 104.824$00 (70.000$00 mai~
30.000$00 mais 4.824$00). Sob re o conteúdo
destes envelopes foram metido s vales do modo que se segue:
1) 19 envelope - continh a 70.000$00, aparen
t emente rel ativos ao subsídio do GACDU e AD
de Coimbr a e sobre ele fo ram me t idos vales
no valor global de 25.950$00 para empréstimo a técnicos , 25 . 000$00 s em indicaç ão da u
tilização, levantados pelo Te so ureiro, e l~
700$0 0 referen te s a subsídios à AAC.
29 envelope - continha 30.000$00, sobre os
quais foram me ti dos vales de 13.000 $00 para
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a D.G., 15.000 $00 para empré stimo ao Rugby e
2.000$00 para o tesoureiro sem indicação da
aplicação que lhe era dest i nada.
39 envelope - continha 4.824$00, trans form~
do em subsídio ou empréstimo à A.A.C., e a parentement e vinha contabilizado(vide regis
to de 16/1/80) .
2) No que se refere à existência de dinhei ros da Semana Académica em contas particula
res, es ta Comissão re colheu o depoimento,d~
um elemento do CEC o qual afirma ter recebido, do então tesoureiro da AAC ,Amadeu de Car
valho, a quantia de 4 .000$00 para pagament;
de despe sas c om a projectada sessão de cine
ma, referida atrás a propósito da cedência
do Gil vicente ao CAC. Conforme a declaração deste elemento, ter-lhe-ia perguntado se
se importava de receber da S.A. e entregou,
de seguida , 2.500$00 em numerário e 1500$00
sobre cheque particular , tendo na altura pas
sado o cheque cuj a fotocópia, acomp anhada d;
respectivo recibo , se apresenta. Esta opera
ção não se encontra contabilizada na Tesou=
raria da AAC, assim como a transferência do
dinhe iro existente em contas particulares,
por utilização do Cofre Nocturno, para as con
t as da pAC não se encontra registado.
NOTAS: 1) Se as uromessas de subsíidos da Co
missao Municipal' de Turismo e Governo Civil
foram concretizadas, também não foram reg~~
tadas na Tesouraria.
2) Existe uma folha referent e a um subsídio
da C.M.C. ã AAC, para a Semana Académica,que
o tesoureiro mandou entrar como subsídio nor
mal alegando já ter recebido, da mesma pro=
veniência e com o mesmo fim, Qm subsíido de
igual montante. A nota que se lhe refere es
tá escri t a na folha que autorizava o levan=
tamento de 20.000$00 (autorização n94255 de
29 de Junho - 20.000$00), levando a supôr a
existência de um outro sub sídio, não recebi
do pela Tesouraria e não indicado nas con=
tas apresent adas pela D.G.
III )

NOTAS FINAIS

Ao concluir es te relatório nao podemos
deixar de apontar o facto de não termos apre
tens ão de tudo ter visto e queremos, por i;
so , de i xar bem clara a hipótese de posteri=
orment e ã sua saída, poderem surgir dados no
vos sobre a situação verificada. Não consi=
deramos , nem pretendemos, portanto , te r es go tado a aver iguação.
Mas , o prosseguimento de ste trabalho
não está já nas nossas mão s, não compete a
es ta comis são.

Por outro l ado, nao podemos deixaI de
referir que este relatóri o não pode ser enten dido senão como uma tentat iva de i nformar
a população es tudantil , e que a competência
desta Comissão não ultrapassa esse limite : i~
fo rmar os estudantes com dados re colh idos na
AAC e de que, muitos não terão conhecimento .
Esperamos assim contribuir positivamente ,com
dados concret os, para a compreensão da si tuação da AAC - esta a nossa única pret ens ão
e o marco delimitador da nossa competência.
Esta Comissão cessa funções com a conclusão e publicação do presente relat ório,o
qual vem acompanhado de fotocópias de documentos relativos aos factos a purados.
COIMBRA , 11 de FEVEREIRO de 1980

NOTA - OS DOCUMENTOS REFERENCIADOS AO LONGO
DO TEXTO DO RELATÓRIO, NÃO SERÃO ANEXOS A ES
TE COMUNICADO, POR MOTIVOS ECONÓMICOS.
ELES FICAR.4:0 DEPOSITADOS, JUNTAMENTE COM O
ORI GINAL DESTE RELATÓRIO, NA AAC, ONDE ,QUEM
OS QUIZER CONSULTAR, PODERÁ CONTACTAR O ELE
MENTO JOSÉ GONÇALVES , NO ORFEON.

