
08.Agosto.2018 

6º Convívio Campus LM – Paço d’Arcos - 19 Maio 2018

Prestação de Contas (Previsão) 

1) Orçamento Unitário Inicial (p/100): 

Almoço 20,00 €
Lembranças 2,50 €
Contribuição p/Transfer 0,00 €
Aluguer de Som/Imagem 0,00 €
Fundo de Caixa 1,50 €
Quartos p/Comissários  0,00 €
Outras rubricas 0,00 €

Total 25,00 €

2) Balancete final: 

Descrição Receitas Despesas 

Transporte saldo (5º Convívio Porto)  379,12 €
Inscrições (101@25,00€) + (5@30,00€)   2675,00 €
Transfer. Cobrado (0@5,00€) 0,00 €

Despesas Bancárias (4.00+0.88+18.00€) 22,88 €
Devolução de Inscrições (2@25,00 +1 diferença) 55,00 €
Restaurante (103@20,00€)  2060,00 €
Brindes  314,14 €
Vinhetas  49,53 €
Prémios (4x25,00€)  100,00 €
Flores 33,42 €

Totais 3054,12 € 2634,97 €

Saldo a transportar (7º Convívio) 419,15 €

Transferido (-35,00€) 384.15 €

Relatório de atividades:

Na página seguinte.  

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.  

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 ao Relatório de actividades, 
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RELATÓRIO DA ATIVIDADE 

Comissariado de Lisboa (19 de Maio de 2018) 

A comissã o orgãnizãdorã do Cãmpus LM tem por missã o principãl ã criãçã o e orgãnizãçã o de 
eventos que permitãm o sã o conví vio de ex-professores, ãlunos, colãborãdores e ãmigos dã 
Universidãde de Lourenço Mãrques conjuntãmente com ex-ãtletãs, dirigentes, colãborãdores e 
simpãtizãntes dã AAM. 

Foi neste contexto que os novos comissã rios empossãdos pãrã ã regiã o de Lisboã, Milã Fonsecã e 
Jose  Cãrlos Cruz ãbrãçãrãm com entusiãsmo o desãfio lãnçãdo pelo Conselheiro Luis Pedro 
Cerqueirã, pãrã orgãnizãçã o dos eventos futuros, procurãndo dã melhor mãneirã responder ã s 
preocupãço es mãnifestãdãs, nomeãdãmente combãter ã erosã o que se vinhã sentindo no numero 
de presentes dos u ltimos encontros e tãmbe m dotãr ã comissã o com mãis elementos de formã ã 
compensãr indisponibilidãdes justificãdãs de ãlguns membros e suãvizãr o trãbãlho orgãnizãtivo. 

Ideiãs ãssentes e sobre o lemã unir, ãgregãr, dinãmizãr e mãnter vivã ã chãmã do Cãmpus LM, 
desenvolvemos ãs iniciãtivãs pãrã os ãspetos orgãnizãtivos e centrã mos ã nossã ãçã o nã ã reã dã 
comunicãçã o, ãlãrgãndo cãnãis e buscãndo formãs de dinãmizãr e incrementãr ã ãflue nciã dos 
novos encontros. 

O sí tio Campus LM teve um refrescãmento nã suã imãgem. Foi criãdã umã pã ginã de Facebook 
exclusivãmente destinãdã ã  divulgãçã o dos encontros, e que contã ãtuãlmente com cercã de 100 
ãderentes. Estã plãtãformã tem dãdo um contributo ãdicionãl nã divulgãçã o dãs notí ciãs dos nossos 
eventos. 

Os trãbãlhos dã novã orgãnizãçã o sã o iniciãdos em 22 de Novembro de 2017 no conví vio mensãl 
reãlizãdo em Lindã-ã-Velhã, e seguirãm-se mãis 23 reunio es, duãs deslocãço es ã  Cãmãrã Municipãl 
de Oeirãs e tre s ão Hotel Reãl Oeirãs. Nãs duãs primeirãs reunio es contã mos com ã presençã do 
conselheiro Eurico Freire que nos disponibilizou bãstã informãçã o relãtivã ãos ãnteriores encontros 
e que se mãnteve sempre ãlertã sobre ã conduçã o dos trãbãlhos. 

Neste perí odo continuãrãm ã ocorrer os hãbituãis encontros mensãis no Restãurãnte Quãrtel em 
Lindã-ã-Velhã, com umã pãrticipãçã o vãriã vel de colegãs, mãs sempre com momentos de bom e 
sãudã vel conví vio. 

Nos prepãrãtivos pãrã o evento de 19 de Mãio de 2018, conseguimos obter o ãpoio dã Cãmãrã 
Municipãl de Oeirãs que brindãrãm com ã ofertã de um Livro sobre Oeirãs, de Anto nio Homem de 
Cãrdoso, ã todos os pãrticipãntes, ãle m de nos ter dispensãdo umã viãturã pãrã o trãnsporte de 
colegãs entre ã Gãre do Oriente e o locãl do encontro e respetivo retorno. 

Neste evento foi incluí do um pre mio sorteãdo pelos colegãs que se inscreverãm em Abril e outro 
ide ntico, pãrã ãqueles que se inscreverãm no me s de Mãio. 

Foi desenvolvidã forte ãçã o relãcionãl ãpelãndo ã  pãrticipãçã o no evento, recorrendo-se ã ligãço es 
telefo nicãs ã colegãs influentes, ão envio de emails, de contãctos com os nu cleos, nomeãdãmente do 
Futebol e do Bãsquetebol dã AAM, que ãjudou ão ãcolhimento de novos presençãs. 
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IVA
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13%

23%

Total Ilíquido

Total de Descontos

Desconto documento

Total de IVA

Total do Documento

Incidência Valor do IVA

Data de emissão....................

Nº de Cliente....................

NIF do Cliente....................

Vendedor....................

Ref. documento....................

Modo Expedição....................

:

:

:

:

:

:

www.brinde-companhia.pt
www.fardas-companhia.pt

Carmen & Francisco Lda

Zona Industrial da Poupa II, Rua B nº 92
4780-321Santo Tirso

Tel.: (+351) 252 860 330
NIF: 504807854 Capital Social: 100000€

Mat. Cons. Reg. Com Santo Tirso sob o nº 6037
Email: info@brinde-companhia.pt / info@fardas-companhia.pt

Banco Popular: PT50 0046 0109 00600209036 07
Montepio: PT50 0036 0253 99100046809 46
CGD: PT50 0035 088200092902230 06

Código Artigo Designação Quantidade Preço unitário % IVA % Desconto Total ilíquido

M4387 Tapete Rato 100,00 0,9000 23 90,00

SUBLIMACAO Sublimacao 100,00 23

M5019 Bloco de Notas Climer 100,00 1,0750 23 107,50

1COR 1 Cor 100,00 23

A92895 Saco Non-Woven 100,00 0,5790 23 57,90

1COR 1 Cor 100,00 23

José Carlos Correia e Cruz

Tv. Francisco Leite Leal Garcia 123

Varge Mondar

2635 523 Rio de Mouro.

255,40 58,74

(trezentos e catorze euros e catorze cêntimos)

Fatura Nº FT FTV911/1802351

255,40

58,74

314,14

mzYE-Processado por programa certificado n.º75/AT. 

Carmen & Francisco Lda - Zona Industrial da Poupa II, Rua B nº 92, Santo Tirso, 4780-321, NIF: 504807854

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente em 2018-03-29 * Data/Hora de carga: 2018-03-29 às 10:06
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