2º Convívio Campus LM – Braga - 21 Maio 2016
Prestação de Contas
1) Orçamento Unitário Inicial (p/60):

Almoço
Lembranças
Contribuição p/Transfer
Aluguer de Som/Imagem
Fundo de Caixa
Quartos p/Comissários
Outras rubricas
Total

20,00 €
4,00 €
2,00 €
1,00 €
-2,50 €
0,00 €
0,50 €
25,00 €

2) Balancete final:

Descrição
Transporte saldo (1º Convívio Aveiro)
Inscrições (55@25,00€) + (1@30,00€)
Inscrições in loco (6@25,00)
Depósitos a maior (Izo)
Estornos de Inscrições (Prof.BM+ZS+OG)
Restaurante Martinho (57@20,00€)
Brindes
Vinhetas
Transfer
Planta Salão
Despesas Bancárias c/Transferências (Brindes e Transfer)
Totais (Crédito da Gigi/Kid)(2@25,00€)
Saldo a transportar (3º Convívio Faro)

Receitas
661,98 €
1405,00 €
150,00 €
0,54 €

2216,52 €
332,02 €

Despesas

80,00 €
1140,00 €
472,32 €
50,64 €
120,00 €
21,46 €
2,08 €
1886,50 €

3) Relatório de atividades:

Um agradecimento muito especial ao João Aparício pela colaboração na parte da Projeção
de Imagem.
Este Encontro teve a participação de 57 colegas e amigos. Sentimos a ausência do Prof.
Barreiros Martins e esposa, do José Pereira da Silva (Kid) e da Virgínia Alves que apesar de
inscritos, não puderam estar presentes. Entre os presentes e mais difíceis de encontrar destaco
o Mariano Rebelo e esposa, o Guimarães Rodrigues e esposa, e o António Manuel Guterres
da Silva (Jô) e esposa.
O Convívio foi muito agradável e o local além da beleza natural, teve forte contribuição da
gastronomia da região. A projeção das imagens teve o entrave da incompatibilidade do
aparelho disponível para o som, que por sua vez também sofria de alguns problemas, nos
microfones disponíveis. Foi pena, pois havia bastante a informar sobre o conteúdo das Pen’s
distribuídas.
4) Recomendações para o próximo evento:

Manutenção do actual nível de preço para as inscrições; a política de transporte para os
participantes, tendo em vista a maior mobilidade e comodidade dos mesmos, mostrou que
definitivamente é a solução; continuar a manter o contacto personalizado no processo de
inscrição; proceder a uma seleção apertada na pesquisa dos locais a eleger para os eventos.
5) Comprovantes: (a seguir)

