4º Convívio Campus LM – Paço d’Arcos - 29 Abril 2017
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 €
2,58 €
2,00 €
0,00 €
0,42 €
0,00 €
0,00 €
25,00 €

2) Balancete final:

Descrição
Transporte saldo (3º Convívio Albufeira)
Inscrições (51@25,00€) + (21@30,00€) (72)
Transfer. Cobrado (01@5,00€)
Despesas Bancárias
Devolução de Inscrições
Restaurante (67@20,00€)
Brindes
Vinhetas
Transfer (Táxi)
Planta Salão
Totais
Saldo a transportar (4º Convívio)

Receitas
446,43 €
1905,00 €
5,00 €

2356,43 €
361,22 €

Despesas

2,08 €
100,00 €
1340,00 €
442,80 €
60,33 €
50,00 €
0,00 €
1995,21 €

Relatório de atividades:
Este Convívio teve a participação de 67 colegas e amigos, com 71 inscrições iniciais.
Sentimos a ausência do Manuel Barreto e Neuza, mas acreditamos na sua rápida recuperação. Registamos a presença do Luis Jorge Matos Santos e Maria João Neves(esposa), que
há muito não o víamos.
As presenças de residentes no exterior mais notadas foram o Casimiro Fonseca e o
Vito Palha de Sousa. O Convívio foi muito agradável e o ambiente da sala estava bem
decorado, e desta vez não utilizamos a instalação de som e projeção. O tempo apesar das
ameaças esteve 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, tem de ser utilizada em função do local e distância do evento e da maior
comodidade dos mesmos e apesar de pouco utilizada desta vez, uma única inscrição.
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

TOTAL: 25 € + 30 € = 55 €

