
3º Convívio Campus LM – Albufeira - 05 Novembro 2016

Prestação de Contas

1) Orçamento Unitário Inicial (p/60):

Almoço 20,00 €
Lembranças 2,58 €
Contribuição p/Transfer 2,00 €
Aluguer de Som/Imagem 0,00 €
Fundo de Caixa 0,42 €
Quartos p/Comissários 0,00 €
Outras rubricas 0,00 €
Total 25,00 €

2) Balancete final:

Descrição Receitas Despesas
Transporte saldo   (2º Convívio Braga) 332,02 €
Inscrições (76@25,00€) + (10@30,00€) 2200,00 €
Despesas Bancárias + Devolução de Inscrições 02,08 €
Restaurante (86@20,00€) + Bolo (25,00€) 1745,00 €
Brindes 258,30 €
Vinhetas 50,64 €
Transfer 0,00 €
Planta Salão 29,57 €
Totais 2532,02 € 2085,59 €

Saldo a transportar     (4º Convívio) 446,43 €

Relatório de atividades:

Um agradecimento muito especial ao Jorge Esteves pela colaboração neste evento.
A abrangência do seu envolvimento foi total, tanto nos contactos in loco, como também com
a  maioria  da  Comunidade  do  Algarve.  Este  Convívio  teve  a  participação  de  86  colegas  e
amigos. Sentimos a ausência do Armando Alves, mas acreditamos na sua rápida
recuperação. Registamos a presença do Ferraz de Freitas, que há muito não aparecia.
Pudemos apreciar muitas caras que não se viam faz tempo. A comunidade do Sul esteve bem
representada, em especial a ala de Medicina.

O Convívio foi muito agradável e o ambiente das salas estava bem decorado, e a
instalação de som e projeção das imagens foram itens importantes. O diálogo sobre a forma
do acesso ao “Campus LM” foi um item que reportamos como importante e desta vez houve
um bom timing. A presença de uma empresa de fotografia foi um adicional de interesse. O
tempo apesar das ameaças esteve bastante estável, especialmente no final do dia.

3) 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 comodidade dos mesmos e apesar de pouco
utilizada, 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.

4) Comprovantes: A seguir










