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À Margarida e à Sónia,
Pelo exemplar esforço e dedicação aos estudantes,

A todos os que contribuíram para a execução do projeto AEFAUP 2012.
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Introdução

O presente Relatório de Atividades e Contas apresenta toda a atividade desenvolvida ao
longo do mandato pela Direção da AEFAUP.
Correspondendo ao primeiro objectivo e princípio básico desta Direção, foi este um
mandato pautado por uma postura coletiva assente na visão da AEFAUP como uma
Instituição constituída por e para os estudantes e não dos seus dirigentes.
E foi, nesse sentido, que sempre reuniu esforços para melhor representar e defender os
interesses dos estudantes e para criar iniciativas de âmbito mais lúdico-cultural na sua
vida académica.
No campo da Política Educativa, este mandato foi marcado por vários momentos de
intensidade no que diz respeito à resolução de problemas específicos de Unidades
Orgânicas e estudantes, que chegaram a ser expostos tanto ao Órgãos de Gestão da
FAUP e Diretor de Curso do MIarq, como também, em certos casos ao Reitor da
Universidade do Porto e ao Provedor do Estudante. Foi o caso da Unidade de
Construção II, pela ausência sistemática do Regente e pela não atribuição de notas
intercalares a determinados estudantes, de Teoria III pela recusa de leccionamento da
Unidade em inglês para estudantes de mobilidade, bem como pela dificuldade de
gestão dos tempos de contacto, de HAAM pelas vastas queixas acerca do mau
funcionamento da UC, do incumprimento de prazos para lançamento de notas e pela
relação com o regente, entre outros casos mais singulares. Decerto que neste ponto é
de salientar a importância da comunicação criada entre a Direção da AEFAUP e os
estudantes representantes nos Conselhos, assim como a conformidade de diálogo com
os representantes de ano.
Por outro lado, manteve-se ativa na resolução de problemas relativos aos Programas de
Mobilidade 2012/2013, apesar dos mesmos serem externos à AEFAUP. Foram
marcadas várias Assembleias Gerais de Estudantes e criada uma lista ordenada dos
candidatos por ordem de escolha para uma melhor noção do ponto de situação geral. A
par disso, a Direção da AEFAUP manifestou atempadamente, junto do conselho
Executivo e Serviços Académicos da Faculdade a sua preocupação pela organização
atempada deste processo e renovou o protocolo com a FLUP para a manutenção dos
cursos de línguas estrangeiras que contribuíssem para o melhor enquadramento dos
estudantes.
Quanto ao processo de revisão do Plano de Estudos do MIarq, a AEFAUP deu
continuidade ao processo que já havia começado no mandato anterior, pelo que, após o
corte de relações com o Conselho Científico, foi chamada a reunir pelo Diretor da
Faculdade, com o Vice-Diretor, o Diretor do MIarq e o Presidente do Conselho de
Representantes/Científico, em Dezembro de 2011, a dias da entrada no período de
férias de Natal. Nesta reunião informal foi informada de que teria até final de Fevereiro
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para criar uma proposta alternativa para o Plano de Estudos do MIarq, tendo por isso
dois meses para o fazer depois de mais de um ano de elaboração do documento sem
auscultação dos estudantes. Sob esta notificação, e pela experiência em todo este
processo, a Direção viu-se obrigada a pedir um documento por parte dos Órgãos aos
estudantes a fim de formalizar esta abertura do processo, sendo este pedido negado.
Neste sentido, e por não querer ver mais uma vez ignoradas os seus pareceres sobre
um Plano que afecta sobretudo na vida académica dos estudantes, a AEFAUP
continuou por um longo tempo a insistir para que esse documento fosse anunciado,
comunicando também com a própria Reitoria que não mais respondeu a estas
solicitações.
Entretanto, e depois de saber que mesmo sem receber o documento criado pelos
estudantes a FAUP enviou a sua revisão do Plano de Estudos para a Reitoria, a Direção
agendou uma AGE convidando o Diretor e Vice-Diretor da FAUP, o Presidente do
Conselho de Representantes, o Presidente do Conselho Pedagógico e o Diretor do
MIarq, a qual foi apenas presenciada pelo Diretor do MIarq e Vice-Diretor da Faculdade,
para que pudessem ser diretamente confrontados pelos estudantes e respondidas a
suas questões.
Ainda no plano das relações institucionais com os Órgãos de Gestão, a AEFAUP
procurou constantemente manter contato com o Conselho Executivo com o propósito de
discutir e resolver questões de natureza diversa, referentes à Instituição, tanto através
de documentação trocada como de reuniões mantidas entre ambos os órgãos. Nas
relações com o conselho Executivo, destaca-se também o esforço para o lançamento
das eleições dos representantes dos estudantes nos órgãos de gestão, uma vez que o
mandato dos presentes representantes terminaria brevemente.
No âmbito das relações externas, a manutenção da estreita proximidade com a Direção
da Federação Académica do Porto revelou-se importante na discussão e representação
dos estudantes em temas cruciais como atribuição de bolsas de estudo, tema pelo qual
chegou a participar em manifestações conjuntas como as iniciativas levadas a cabo
pelo movimento Natal Negro.
Mais uma vez, as relações com o Instituto Português da Juventude se mostraram
cruciais no desenvolvimento das atividades propostas, visto que voltou a usufruir de um
apoio considerável de cerca de 12.000€, apesar de que o atraso nos pagamentos das
prestações por inúmeras vezes chamados à atenção, levou, juntamente com outros
factores, à revisão do Plano de Atividades e ao adiamento de algumas delas, pelo que
algumas ficaram mesmo por ser concretizadas.
É de destacar, ainda assim, que este incumprimento parcial do Plano não se deveu
apenas à dificuldade de gestão financeira pelo atraso do IPJ, mas também pela
dificuldade de conciliação com o calendário académico, num período em que os
horários sofreram profundas alterações nomeadamente com o estabelecimento de aulas
às quartas-feiras à tarde, bem como pela ausência e descompromisso de alguns
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elementos da Direção que deixaram em suspenso uma importante parte do quotidiano
dos estudantes - a atividade cultural -, e ainda pela deliberação de se criar um plano de
viagens constante em quase todos os meses do mandato, que tal como a organização
das Práticas de Arquitetura exigiram, levou a um esforço na gestão das contas e do
calendário académico.
Sendo assim, ao nível das atividades, a viagem de longo curso iniciada no mandato
anterior foi cumprida de forma positiva, constituindo uma importante contribuição para o
processo de formação cultural dos estudantes. Também as viagens de médio e curto
curso possibilitaram a escolha por um leque de contextos e obras de arquitetura,
havendo sempre a preocupação com o seu acompanhamento profissional. Dever-se-á
ainda dar destaque para a realização de ações de outros âmbitos, nomeadamente a
organização das já referidas práticas de arquitetura que em muito contribuíram para a
exposição da Faculdade e da própria Associação, assim como para o saber dos seus
estudantes, dos famosos Churrascos, e de eventos culturais ligados ao cinema e à
música.
Neste mandato, houve ainda a preocupação com as relações laborais com os
trabalhadores da AEFAUP, factor que é decisivo no funcionamento da instituição.
Este foi também um mandato que culminou com o período em que se comemoram os 25
anos da AEFAUP, pelo que se considera que a este um motivo para o forte apelo à
participação estudantil e à responsabilização das Direções seguintes na manutenção e
desenvolvimento progressivo de um projeto que é de todos e para todos.

6

Coordenação
Nuno Pereira
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Departamento Instalações
João Fânzeres
Duarte Madeira

Neste mandato o Departamento das Instalações assegurou o bom funcionamento do
património da AEFAUP. Neste sentido, trabalhámos sobre a questão

da gestão e

manutenção do material, espaços e restante património AEFAUP. Assegurou-se a
distribuição e organização dos cacifos, manutenção das nossas instalações, desde
contabilização e levantamento de um inventário de material pertencente à AEFAUP.
Para além de um tratamento de todo o património, cooperou-se com os diversos
departamentos da AEFAUP no que diz respeito ao apoio técnico e logístico na
dinamização dos espaços utilizados durante as atividades organizadas.
Contudo, não foi possível a criação de um concurso direcionado aos estudantes para o
tratamento de um espaço da faculdade, por dificuldade em conseguir autorização por
parte do Conselho Executivo da FAUP.
No entanto, considera-se um balanço positivo pela continuação da manutenção de todo
o património AEFAUP.
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Departamento Livraria
João Salsa

Tal como fora proposto no plano de atividades 2011/2012, o departamento da livraria
centrou-se em dois propósitos fundamentais – a sua organização e atualização.
O inicio do mandato, pautado pela colaboração do antigo coordenador Francisco Pinto
sempre que solicitado aquando das apresentações dos nossos fornecedores, ficou
tragicamente marcado pelo final da consignação com a editora Gustavo Gilli. Em
tempos detentora de inúmeras prateleiras do nosso espaço, foi ainda possível negociar
a consignação dos livros escritos em português, retirada definitivamente no mês de
Outubro de 2012, assentando o fim do contacto comercial. A par desta editora de
grande escala, outras foram encerradas ou reestruturadas, tal como a Ágora, devido ao
período conturbado que hoje se vive em Portugal e que marcou todo este período de
coordenação.
Se o anterior mandato foi de reestruturação, notável, este foi sem dúvida de
continuidade. Como tal, o modelo de consignação continuou a ser o privilegiado, as
encomendas foram feitas com ponderação tendo em conta o interesse do público alvo, foi dado especial atenção às novidades publicadas pelas diferentes editoras no campo
da arquitetura -, e mantendo o desconto já anteriormente ponderado de 20% para os
sócios da AEFAUP. Além disso, a política de manter em stock um máximo de três
exemplares de cada número manteve-se, exceptuando-se casos especialmente
refletidos.
Foram realizadas pequenas feiras do livro, destacando desde já a reunião de um
conjunto significativo de livros dos conferencistas do ciclo Práticas de Arquitetura
aquando do início deste, e uma outra organizada em parceria com a Livraria Formatos,
em meados de Junho, que reuniu um vasto conjunto de livros a preços promocionais de
5, 10 ou 15 euros, prolongando-se até ao final do ano lectivo com uma adesão bastante
significativa. A par destas iniciativas foram realizadas outras, com o intuito de escoar
algum do stock estagnado da livraria, com descontos excepcionais de 30% em livros
selecionados e exclusivamente nas edições por nós facturadas.
Relativamente às instalações, foi proibido a afixação de cartazes nos seus vidros, à
exceção de um vegetal colocado junto às escadas que assegura a privacidade da
funcionária da livraria.
Neste sentido, o mandato que aqui se encerra, assumiu um papel de continuidade com
o ciclo aberto pelo antigo coordenador, assegurando a organização do stock existente e
uma atualização constante das novas publicações no campo da arquitetura a nível
nacional e internacional.
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Departamento Política Educativa
Inês Beleza
Rafaela Ramos
João Morais

Durante o ano lectivo 2011/2012 - que compreendeu grande parte do nosso mandato foram-nos reportadas várias queixas no que trata ao funcionamento das Unidades
Curriculares, à pedagogia e à docência. Todas elas tiveram seguimento, tendo o
departamento cumprido, neste ponto, uma forte componente de ação e diálogo junto da
Secretaria, do corpo docente bem como dos órgãos de representação na Unidade
Orgânica. A postura do Departamento foi de Representação das visões dos estudantes
excluindo-se qualquer carácter ou teor deliberativo nos assuntos reportados e
conduzidos.
Ainda no âmbito da representação dos estudantes, referimos o comunicado da AEFAUP
sobre a situação de Assaltos em torno das instalações da Faculdade, a 28 de Maio de
2012.
Por outro lado, desenvolveu um trabalho de representação e Política Externa nos
Encontros Nacionais de Dirigentes Associativos.
No ENDA MINHO (Extraordinário), realizado na Universidade do Minho a 9 de Dezembro
de 2011, a DAEFAUP subscreveu a posição ali defendida de participar num conjunto de
Ações de Protesto no que respeita ao Financiamento nos Serviços de Ação Social do
Ensino Público Português e ao atraso na publicação e atribuição dos deferimentos nos
Concursos a Bolsas de Estudo pela DGES (Direção Geral do Ensino Superior).
Esta ação, designada como "Natal Negro no Ensino Superior" compreendeu três ações
subscritas, divulgadas e participadas pela DAEFAUP:
1. Dia 20, às 19 horas na FAP (Federação Académica do Porto) - conferência de
imprensa para o Porto Canal
2. Dia 21, às 10 horas na Estação da Trindade - montagem de uma árvore de Natal
negra na Estação de Metro da Trindade.
3. Dia 22, uma Manifestação em Lisboa em dois lugares: a) junto à sede da DGES; b)
colocação de 6000 velas junto às escadas da Assembleia da República (simbolizando o
número de estudantes que, a nível nacional, abandonaram o Ensino Superior pelo atraso
na atribuição de bolsas).
No que respeita à participação da AEFAUP no ENDA Açores (19 e 22 de Janeiro de
2012), realizado em Ponta Delgada, a DAEFAUP emitiu o seguinte comunicado, a 12 de
Janeiro de 2012:
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"No passado mês de Setembro, no Encontro Nacional de Dirigentes Associativos
(ENDA) , em Lisboa, foi decidido que o ENDA seguinte se realizaria nos Açores, sendo a
candidatura da Associação Académica da Universidade dos Açores a única proposta.
Sendo que este Encontro Nacional se realizaria após a tomada de posse de uma
seguinte Direção da AEFAUP, a decisão relativa à presença da AEFAUP no ENDA ficou
a aguardar o parecer da atual Direção.
Num momento em que tanto se discute as condições económicas dos estudantes do
Ensino Superior e são levadas a cabo ações de protesto e sensibilização quanto às
falhas no financiamento e atribuição de bolsas de estudo, a Direção da AEFAUP
entende inoportuna a realização de tal encontro nos Açores, tendo em conta que este
obriga a despesas desnecessárias e desajustadas ao panorama atual, embora
reconheça a importância de descentralizar as tomadas de decisão.
Por estas razões, e apesar de se ver comprometida a representar os estudantes da
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em todas as instâncias de
representação, a Direção da AEFAUP decidiu, na reunião da passada segunda-feira, dia
2 de Janeiro, não fazer comparecer qualquer representante neste encontro."
A DAEFAUP marcou presença no ENDA Évora (16 a 18 de Março de 2012), tendo
participado no debate e discussão da Qualidade e avaliação no Ensino Superior
(discutindo formas de avaliação e estruturas avaliadoras) e da Emancipação Jovem (na
Habitação e no Emprego).
Marcou também presença no ENDA Viseu (15 a 17 de Junho de 2012), tendo
participado no debate e discussão de - e dando continuidade aos temas do ENDA
anterior - Emprego (Direito do Trabalhador e Trabalhador Estudante), Qualidade e
Avaliação no Ensino Superior (Sistemas Internos Qualidade e Avaliação Docente) e reacendendo um tema recorrente em ENDA's - a Ação Social no Ensino Superior.
No ENDA Coimbra (6 a 8 de Setembro de 2012) participou no debate e discussão do
Emprego (Interface Ensino Superior e Empresas), do RJIES (dada a chegada a público
da intenção do Ministro da Educação de levar a cabo uma revisão) e de Ação Social.
No fim-de-semana de 28 a 30 de Setembro de 2012, a DAEFAUP participou no
FAPForm, uma iniciativa da FAP (Federação Académica do Porto) que visa desenvolver
os conhecimentos dos dirigentes das Associações da Academia federadas na FAP no
âmbito de vários temas de interesse ao movimento Associativo Estudantil no Ensino
Superior em Portugal.
Dada a ausência da Vogal-Coordenadora a partir de uma certa altura do mandato, a
atividade foi sendo desenvolvida pelo vogal e suplente do Departamento, bem como
pela Presidente, Vice-Presidente da Coordenação e partilhado com o Departamento de
Relações Externas e Internacionais.
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Departamento de Relações Externas e Internacionais
Rita Araújo
Francisco Craveiro
Sara Guedes

Durante

este

mandato

2011/2012,

o

Departamento

de

Relações

Externas

e

Internacionais esforçou-se para que os seus objectivos fossem cumpridos, garantindo a
representação e defesa dos estudantes da FAUP em todos os eventos e atividades de
interesse e reforçando e criando novas relações com parceiros de interesse para os
estudantes da FAUP. Consoante os objectivos propostos, o Departamento de Relações
Externas e Internacionais garantiu presença e representação da AEFAUP nas Reuniões
Informais e Assembleias Gerais da FAP (Federação Académica do Porto) realizadas ao
longo do ano, bem como nos ENDA’s (Encontro Nacional de Direções Associativas), em
cooperação com o Departamento de Política Educativa.
De facto, marcou presença no ENDA Minho (extraordinário), a 9 de Dezembro de 2011,
onde se discutiu e delineou um conjunto de Ações de Protesto, que a DAEFAUP
subscreveu, no que respeita ao Financiamento nos Serviços de Ação Social do Ensino
Público Português e ao atraso na publicação e atribuição dos deferimentos nos
Concursos a Bolsas de Estudo pela DGES (Direção Geral do Ensino Superior); no ENDA
Évora (ordinário), a 6 a 18 de Março de 2012, no qual a DAEFAUP participou no debate
e discussão da Qualidade e avaliação no Ensino Superior (discutindo formas de
avaliação e estruturas avaliadoras) e da Emancipação Jovem (na Habitação e no
Emprego); no ENDA Viseu (ordinário), de 15 a 17 de Junho de 2012, no qual

a

DAEFAUP participou no debate e discussão que dando continuidade aos temas do
ENDA anterior se centrou nos temas: Emprego (Direito do Trabalhador e Trabalhador
Estudante), Qualidade e Avaliação no Ensino Superior (Sistemas Internos Qualidade e
Avaliação Docente) e - reacendendo um tema recorrente em ENDA's – a Ação Social no
Ensino Superior; e ENDA Coimbra (ordinário) de 6 a 8 de Setembro de 2012, onde
participou no debate e discussão do Emprego incidindo no Interface entre Ensino
Superior e Empresas, do RJIES (dada a chegada a público a intenção do Ministro da
Educação de levar a cabo uma revisão) e de Ação Social.
Contudo, no ENDA Açores (ordinário), a 19 a 22 de Janeiro de 2012, a DAEFAUP
deliberou não marcar presença, por considerar inoportuna a sua realização nos Açores,
(embora considere importante a descentralização das tomadas de decisão e da
organização de ações) tendo em conta que esta obrigaria a custos desproporcionados,
num momento em que se discute as dificuldades económicas dos estudantes e se
realiza ações de protesto e sensibilização sobre as falhas do financiamento ao ensino
superior e na atribuição de bolsas.
De 28 a 30 de Setembro, a DAEFAUP participou também no FAP FORM, uma iniciativa
da FAP (Federação Académica do Porto) que visa desenvolver os conhecimentos dos
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dirigentes das Associações de Estudantes da Academia, federadas na FAP, no âmbito
de vários temas de interesse ao movimento Associativo Estudantil no Ensino Superior em
Portugal.
Por outro lado, reforçou os protocolos já estabelecidos e estabeleceu contactos e novos
protocolos com uma variedade de entidades de interesse de âmbito cultural,
pedagógico, da saúde e solidariedade.
No mês de Fevereiro foi estabelecido um novo protocolo com a Alicantina, que oferece
descontos e vantagens para os estudantes, bem como um apoio direto aos eventos
organizados pela AEFAUP. No decorrer do ano foram também assinadas novas
parcerias com as seguintes entidades: Good Mood- Produção e Comercialização de
Audiovisuais, em Janeiro de 2012, J. Pinto Leitão S.A. em Maio de 2012 e com Araújo e
Primo, Lda., em Julho de 2012, substituindo assim o protocolo com a Papelaria Modelo,
vigente até há data.
Foi também renovado o protocolo com a Infor. Estabelecemos contacto e tivemos
reuniões com entidades como a Lovers and Lollypops Fortifeio, Mãos na Massa, Espaço
T, Oxigénio Fitness Club, City School Porto, Housexpress, Embaixada Lomográfica
embora não tenham sido assinados os protocolos.
O balanço do Departamento de Relações Externas e Internacionais é positivo na medida
em que o departamento conseguiu cumprir os seus objectivos, reforçando as relações
da AEFAUP com entidades externas e aumentando o número de protocolos em
benefício dos membros e sócios da AEFAUP.
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Atividades
António Rebelo
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Departamento Comunicação
Francisco Ascensão
Afonso Quintã
André Calvete
André Cardoso

Durante o mandato, este departamento fez a divulgação em cartazes de grande formato
impressos dos vários eventos promovidos pela AEFAUP, assegurou a manutenção da
imagem da AEFAUP no sítio web, com atualizações semanais referentes à ementa da
cantina e a cartazes e documentos referentes aos eventos e comunicados da Direcção
da AEFAUP, bem como a realização de reportagens de vídeo e fotográficas dos eventos
AEFAUP e divulgação na plataforma Facebook, criando uma plataforma youtube de
promoção dos videos d divulgação e registo das actividades.
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Departamento Cultural
André Avelelas
José Pedro Silva
José Tavares
Vasco Lé
Mafalda Salgueiro

Não é possível escrever um relatório de atividades realizadas pelo departamento
Cultural deste mandato, mas apenas uma revisão do plano de atividades apresentado
confrontando-o com a realidade. Denunciamos, desde já, o total fracasso desse
programa, o que se deveu, sobretudo, à muito nula, a partir de Março/2012,
coordenação do departamento por parte do ex-vogal coordenador. A larga maioria das
atividades não foi concretizada, de entre as quais se destacam as Exposições, o Ciclo
de Conferências “Espaço e Matéria”, o Ciclo de Conferências “Viagem/Diário Gráfico”, o
Ciclo de Jazz, Happenings ocasionais, Tertúlias e mesas redondas, exibição de peças
de Teatro e Apresentações de livros.
Houve, no entanto, a condução de várias outras atividades levadas a cabo pelos
restantes elementos do departamento, não como fruto de decisões deliberadas em
conjunto coordenadas com o vogal-coordenador, mas sim com a Direção e por iniciativa
própria do grupo.
Foi organizado um concurso denominado “Espaço e Ruína”, em Março, que contudo
não viu os seus resultados publicados. Após este fracasso, os membros ativos do
departamento não se sentiram com o à-vontade, ou credibilidade sequer, necessário
para lançar novos concursos, à exceção do já recorrente Go! Architecture.
Uma vez que os “Happenings Ocasionais” não foram levados avante, sobretudo pela
má comunicação inicial do departamento e pela dificuldade em colocar as ideias em
prática tendo em conta as restrições que a apropriação de alguns espaços da
Faculdade implicavam. Retomou-se, assim, o modelo da Música às Quintas, apesar de
não se garantir a constância semanal, dada a dificuldade já reconhecida no início do
mandato em coordenar agenda com os músicos.
De Abril a Junho, decorreu uma oficina de teatro, orientada pelo ator William Gavião,
com sessões semanais, abertas.
Também as sessões de cinema apresentado, ainda que tenham sido agendadas, foram
goradas. A primeira não teve nenhum assistente. As restantes não foram, por isso,
divulgadas.
As conferências internacionais – Práticas de Arquitectura – foram uma atividade que
ficou a cargo do anterior departamento Cultural (mandato 2010/2011) juntamente com
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um conjunto de estudantes que manifestara interesse, visto ser esta uma atividade
proposta já pela anterior Direção.
Em Outubro, foi organizado o ciclo de Cinema Oriental com a exibição dos filmes “A
Casa dos Pinhais Voadores”, “O Tigre e o Dragão”, “As viagens de Shihiro“ e “Old boy”.
O concurso Go!Architecture apresentou-se na sua 4ª edição, com bastante sucesso de
inscrições, estando ainda a decorrer. Os resultados serão divulgados, crê a
organização, ainda antes de Dezembro.
No fim do mandato foi organizado um workshop sobre espaço sagrado, intitulado
“Urgências na cidade – Da presença de um humanismo essencial na cidade” orientado
pelo professor Manuel Botelho, que foi forçadamente cancelado pelo baixo número de
inscrições.

Ficou,

no

entanto,

ainda

na

competência

deste

departamento

a

concretização desta atividade antes das férias de Natal.

Foram ainda organizadas algumas atividades durante o mandato que contaram
com o apoio do Departamento Recreativo, nomeadamente o concerto da banda
“Eleva!”, um “Urban Market” no fim do ano lectivo 2011/2012 e um segundo no
início do presente ano lectivo que contou com a presença de três
bandas/intérpretes.
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Departamento Desportivo
Francisco Pereira
Miguel Simões
Manuel Traveira

O departamento desportivo, durante o mandato de 2011/2012, esteve responsável pela
organização dos torneios internos de futsal, basquetebol, andebol e voleibol, a criação
de treinos de futsal semanais e pela orientação dos atletas inscritos em modalidades
individuais e colectivas nos torneios organizados pela Federação Académica do Porto
(FAP), os Campeonatos Académicos do Porto (CAP).
Relativamente ao primeiro ponto, o número de equipas inscritas foi muito reduzido,
consequentemente realizaram-se poucos jogos e os torneios tornaram-se pouco
competitivos. A falta de comparência das equipas foi um acontecimento geral o que
coloca em evidência a falta de interesse em competir. Por outro lado, registou-se a
inexistência de árbitros federados a arbitrar os jogos, medida inicialmente proposta, que
se veio a revelar desadequada devido à microescala dos torneios.
No entanto, apesar das falhas já mencionadas, penso que o objectivo dos torneios foi
conseguido, as equipas vencedoras têm qualidade para representar a FAUP nos CAP e
conseguiu-se proporcionar um bom ambiente de convívio e desporto entre os alunos da
faculdade.
O segundo ponto tem que ver com a tentativa de implantar treinos semanais de diversas
modalidades. Experimentámos o futsal por ter maior número de interessados e a
experiência teve pontos positivos e negativos: conseguiu-se criar um grupo interessado
que se juntava duas vezes por semana para praticar desporto, chegando ao fim do ano
com melhorias a nível físico e de conhecimento da modalidade praticada. No entanto, tal
como nos torneios, existiram semanas em que os treinos não se realizaram por falta de
comparência dos atletas.
Por último, a orientação dos atletas da FAUP nas atividades da FAP encontra-se a
decorrer, tendo como objectivo principal fazer com que os estudantes inscritos
compareçam sempre às atividades das modalidades em que estão colocados.
Concluindo, o grande problema do departamento desportivo foi a crescente falta de
interesse demonstrada pelos estudantes em fazer atividade física, a falta de divulgação
mais constante das atividades, a não colocação de cauções aquando das inscrições
nos torneios e no caso especifico da criação de treinos semanais, a inexistência de
profissionais para orientarem as atividades, sendo necessário futuramente se repensar
em modos mais eficazes de motivar os estudantes a participar de uma forma mais
assídua e interessada.
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Departamento Editorial
Inês Gomes
Ana Galrão
Jorge Correia
André Oliveira

Ao longo do mandato 2011/2012, o departamento do editorial da AEFAUP teve como
principal objectivo criar e estruturar uma publicação, capaz de abranger o maior número
de estudantes e, simultaneamente, ser o mais atual possível.
O maior problema com que o grupo do editorial se deparou foi o facto deste
departamento não ter precedentes, nem publicações antecedentes que sugerissem
uma linha condutora, tanto temática como estrutural. Deste modo, tornou-se necessário
iniciar uma investigação sobre possíveis ideias para a estruturação de uma publicação.
Como tal, partimos dos contactos que mantivemos com professores da FAUP, para
discutirmos e apresentarmos diferentes ideias aos mesmos, de modo a compormos uma
organização coesa e a formularmos um nome, capaz de permitir uma continuidade
futura da publicação.
Assim sendo, acabou por surgir a vontade de levantar um inquérito aos professores da
escola, constituído por questões capazes de analisar as diversas posições dos
docentes face a problemas atuais da arquitetura e, de certo modo, mapear a
diversificação atual do pensamento arquitectónico da escola. Por razões de logística e
pela grande probabilidade de muitos professores recusarem responder ao inquérito,
esta ideia ficou sem efeito.
No entanto, condicionámos a nossa publicação a ideias mais claras e concretas como,
por exemplo, dar a conhecer pequenos novos ateliers de arquitetura internacionais e
contrapor o seu trabalho e o modo de pensar projeto com o de novos ateliers
portugueses. O objectivo deste binómio internacional e nacional iria permitir observar
diferenças processuais de projeto, bem como questões pedagógicas. Para tal,
selecionámos dois ateliers de arquitetos, com os quais já mantivemos contacto e que se
mostraram disponíveis a colaborar connosco. Esta publicação visa abranger o maior
número de estudantes e, portanto, ter uma edição de custos baixos e ser
monetariamente acessível aos alunos.
Contudo, o tempo que empregámos na procura da ideia e da estrutura que pudesse ser
continuada, prolongou-se e não foi possível publicar a edição a tempo do fim do
mandato.
Concluindo, o papel da equipa do editorial foi importante no mandato 2011/2012 para
reaver o grande potencial que este departamento pode ter como elemento
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intermediador entre estudantes, professores, projetos nacionais e internacionais, numa
época onde o papel do arquiteto é um tema cada vez mais controverso.
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Departamento Recreativo
Fernando Miranda
Ricardo Aleixo
Hugo Sobrosa
Luís Varela
Pedro Machado

É preocupação constante e principal objetivo do Departamento Recreativo, proporcionar
e enriquecer as relações entre estudantes da Faculdade e promovê-las no contexto da
FAUP e da UP através da realização de eventos variados. A polivalência das suas
atividades e a carga de trabalho exigem que este departamento esteja em permanente
cooperação com todos os outros que integram a direção da AEFAUP.
No início do mandato, o departamento comprometeu-se a organizar a tradicional
Semana de Recepção, lançar o concurso para a barraca e t-shirt da Queima das Fitas
do Porto, a participar na Queima das Fitas 2012 e a realizar dois eventos-tipo: os DNT’s
e os Churrascos. Todavia, não foi realizado qualquer DNT durante este mandato, devido
à sobreposição com outras atividades, e à incompatibilidade tendo em conta o
calendário académico. Pelo contrário, foram realizados todos os Churrascos propostos,
atraindo um universo de pessoas bastante alargado – assumindo-se como uma das
principais festas académicas do Porto. Durante o mandato, ocorreram, então, os
churrascos: de Natal – 15 de Dezembro 2011 –, de Carnaval – 23 de Fevereiro de 2012
–, de Páscoa – 26 de Abril de 2012 –, Final – 5 de Julho de 2012 –, de Semana de
Recepção/Inaugural – 29 de Setembro de 2012 – e de Halloween - 31 de Outubro de
2012.
O Concurso de Ideias para a Barraca da Queima das Fitas teve como júri o Engenheiro
Rui Póvoas, a Arquiteta Graça Correia Ragazzi, o Arquiteto Camilo Rebelo, o Arquiteto
José Manuel Soares, o Arquiteto João Pedro Sousa, a presidente da AEFAUP Filipa
Guimarães e o Vice-presidente das atividades António Rebelo. Uma vez decidido o
vencedor do concurso realizou-se a exposição de todos as propostas concorrentes. A
Barraca vencedora foi construída e a participação da AEFAUP na festa mais
emblemática do Porto assegurada. A construção da proposta vencedora implicou a
compra de vassouras (material principal de composição da barraca), num número
superior ao inicialmente sugerido pelo grupo vencedor a fim de garantir o efeito
proposto. Contudo, esse material retornou à fábrica de produção a fim da sua revenda,
estando a Direção à espera do retorno da despesa feita. No que diz respeito ao
Concurso da T-shirt da Queima das Fitas, a DAEFAUP considerou que nenhuma das
propostas concorrentes, respondia (por razões diversas) ao desafio proposto, pelo que,
como descrito no regulamento do concurso, optou por deixar a cargo do Departamento
de Comunicação da AEFAUP o desenho da t-shirt. A Semana de Recepção tem como
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principal objectivo acolher os novos estudantes da faculdade, oferecendo-lhes uma
pluralidade de atividades que promovam a sua integração. Durante esta semana,
atividades de diversos âmbitos interligam-se e apresentam a nossa escola, a nossa
comunidade. O Departamento Recreativo organizou, desta forma, em conjunto com os
restantes departamentos da AEFAUP: uma visita guiada pela faculdade, Rally das
Tascas, uma festa organizada com o apoio do Armazém do Chá, visita pelo Porto com o
Arquiteto Domingos Tavares, sessão de cinema, visita a Guimarães com o Arquiteto
Sérgio Fernandez e o evento Faup em Festa!.
Por fim, no final do ano lectivo 2011/2012, o vogal-coordenador do Departamento
declarou a sua renúncia dado que iria integrar um Programa de Mobilidade, pelo que a
coordenação ficou a cargo do membro da Direção Ricardo Aleixo, o qual criou uma
nova dinâmica de organização e logística dos eventos levados a cabo por este
departamento que em muito beneficiaram o controlo e gestão das atividades.
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Departamento Viagens
Sara Frazão Monteiro
Mariana Soeima
Inês Nunes

O presente relatório pretende dar a conhecer, de modo justificado, o trabalho e as
atividades organizadas pelo departamento de viagens da Direção da AEFAUP durante o
presente mandato.
A primeira visita, com o nome “Parque Escolar”, foi realizada a 27 de Janeiro de 2012.
Consistiu num passeio com a duração de um dia que abrangeu quatro escolas
secundárias alvos de projetos de recuperação, remodelação e acrescento pelos
escritórios dos arquitetos Manuel Fernandes de Sá e Carlos Prata, no âmbito da
empresa Parque Escolar. As escolas visitadas foram, por ordem, a Escola Secundária
Rodrigues de Freitas, a Escola Secundária Carolina Michaelis - apresentadas por um
dos arquitetos colaboradores do escritório do arquiteto Manuel Fernandes de Sá - a
Escola Secundária Filipa de Vilhena e a Escola Artística Soares dos Reis – apresentadas
pelo arquiteto Carlos Prata. A visita contou com cerca de vinte e cinco participantes e
representou para cada um o custo total de três euros e sessenta cêntimos, resultado do
aluguer do transporte.
Nos dias 25 e 26 de Fevereiro, foi realizada uma visita que incluiu os seguintes pontos
de interesse: Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre e Fábrica Robinson (Arq.
Souto de Moura e Arq. Graça Correia), Adega Mayor (Arq. Álvaro Siza), Igreja de Santo
António (Arq. Carrilho da Graça), igreja, lagar e arquivo epigráfico da aldeia de Idanhaa-Velha (Arq. Alexandre Alves Costa e Arq. Sérgio Fernandez) e ponte pedonal da
Covilhã (Arq. Carrilho da Graça). Esta visita representou para cada um dos cerca de
quarenta e cinco participantes um custo total de quarenta e cinco euros, no qual estava
incluído o transporte, o alojamento com pequeno-almoço na Pensão Nova em
Portalegre, a visita à Igreja de Santo António e a visita guiada na Adega Mayor. A
propósito desta atividade, foi solicitada à Arq. Graça Correia uma aula livre de
apresentação dos projetos da Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre e Fábrica
Robinson que a mesma se prontificou a realizar e que teve lugar ao final da tarde do dia
24 de Fevereiro no Auditório Fernando Távora. Também a visita a Idanha-a-Velha contou
com a apresentação dos arquitetos Alexandre Alves Costa e Sergio Fernandez.
A propósito do programa da disciplina de Projeto III, foi realizada no dia 7 de Março de
2012 uma visita com a duração de um dia apresentada pelo Arq. Hélder Casal Ribeiro.
Esta visita incluiu os projetos do Lar Familiar pelo Arq. Mário Bonito, o Bairro de Ramalde
pelo Arq. Fernando Távora, o edifício de habitação em Massarelos pelo Arq. Francisco
Barata, o projeto de S. Victor pelo Arq. Álvaro Siza, o edifício de habitação das
Fontainhas pelo Arq. Hélder Casal Ribeiro, o projeto SACHE pelo Arq. Manuel Correia
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Fernandes e por fim as casas da Avenida da Boavista pelo Arq. Souto de Moura. A visita
representou um custo de quatro euros por pessoa, correspondentes ao aluguer do
transporte. No âmbito desta visita e para optimizar o aproveitamento dos seus
participantes, foi ainda organizada, no dia anterior à mesma, uma aula livre pelo Arq.
Hélder Casal Ribeiro onde foram apresentados e comentados desenhos (plantas, cortes
e alçados) e fotografias dos projetos a visitar.
Do dia 17 ao dia 21 de Maio foi realizada uma viagem de trinta e dois participantes a
Barcelona. Desta atividade há que relatar vários percalços que se traduziram num
prejuízo significativo para a AEFAUP e dos quais o departamento de viagens assume
inteira responsabilidade. Aquando da procura de alojamento, o departamento enviou emails a vários hostels com o objectivo de tomar uma opção o mais económica possível.
O melhor orçamento foi-nos enviado pela agência Hostelbookers para o Hostel Lenin.
Para que a reserva para sessenta pessoas fosse confirmada exigia-se o pagamento de
uma primeira prestação de mil quatrocentos e quarenta euros. A prestação foi paga.
Algum tempo depois foi-nos enviado pela Hostelbookers um e-mail alertando para a
necessidade de pagar uma segunda prestação. No entanto, os membros do
departamento de viagens da AEFAUP encontravam-se em plena realização das
entregas da Páscoa e, não querendo fazer disto uma desculpa mas sim uma justificação
para o sucedido, não viram o e-mail a tempo de pagar esta prestação. Como
consequência, a reserva foi anulada e o dinheiro correspondente à primeira prestação
perdido na sua totalidade. O departamento de viagens decidiu então, tal como assume
que deveria ter feito desde o início, contactar diretamente com o Hostel Lenin. A reserva
para sessenta pessoas foi novamente confirmada com os responsáveis no Hostel Lenin
e paga na sua totalidade. Todavia, o número de inscritos não correspondeu ao previsto
e concretizou-se num total de trinta e duas pessoas. Quando contactado a propósito
desta questão, o Hostel Lenin recusou-se a devolver o dinheiro correspondente às
reservas por preencher afirmando que podia, ainda assim, devolver o dinheiro dos
lugares que conseguisse posteriormente vender. Assim, a AEFAUP conseguiu reaver o
montante equivalente à reserva de quinze pessoas correspondente a setecentos e vinte
euros (assumindo que o custo total do alojamento por pessoa foi quarenta e oito euros).
Na tentativa de minimizar ao máximo o prejuízo, foi ainda solicitado aos participantes,
com uma explicação do sucedido, o pagamento de uma quantia extra de dez euros o
que permitiu a recuperação de mais trezentos e vinte euros. No fim, o prejuízo resultante
da redução da reserva de sessenta para trinta e duas pessoas ficou em trezentos euros.
Havia ainda, no entanto, um prejuízo de mil quatrocentos e quarenta euros
correspondentes à primeira reserva perdida com a Hostelbookers. Neste sentido, e não
havendo mais nada que pudesse ser feito para recuperar este dinheiro, o departamento
de viagens decidiu, por se considerar único e total responsável pelo sucedido, contribuir
com o dinheiro dos seus membros para minimizar esta perda tanto quanto lhes foi
possível. Com isto foi possível à AEFAUP, do dinheiro perdido com a Hostelbookers,
recuperar um total de oitocentos euros.

25

O departamento de viagens AEFAUP participou de modo ativo na organização da
semana de recepção aos novos alunos. Contactou o Arq. Manuel Correia Fernandes e o
Arq. Pedro Bismarck no sentido de apresentar a visita ao Porto para a tarde do dia 17 de
Setembro. O segundo acabou por se mostrar indisponível ficando a apresentação a
cargo do primeiro. Esta visita, que já vem sendo realizada pela AEFAUP há vários anos,
teve como objectivo apresentar o coração da cidade do Porto aos alunos recémchegados, na sua maioria não originários do Porto. Iniciou-se na Serra do Pilar e passou,
entre outros, pela Sé do Porto, Praça da Batalha, Rua de Santa Catarina, Praça D. João
I, Avenida dos Aliados, Rua de Ceuta e terminando na Praça dos Leões. No dia 18 de
Setembro foram realizadas visitas às piscinas naturais de Leça (Arq. Álvaro Siza) e à
Quinta de Conceição (Arq. Fernando Távora), apresentadas pelos arquitetos José
Manuel Soares e Manuel Botelho. Estas obras foram escolhidas por serem, em primeiro
lugar, da autoria de arquitetos de referência para a FAUP e, em segundo, por
apresentarem um carácter de entendimento relativamente acessível para quem está
apenas a iniciar o seu percurso de aprendizagem de arquitetura. No dia 19 de
Setembro, ainda a propósito da semana de recepção, o departamento de viagens
organizou uma visita com a duração de um dia a Guimarães, no âmbito na sua
nomeação para Capital Europeia da Cultura. Esta visita iniciou-se com a Plataforma das
Artes e Fábrica ASA. Em ambos os locais, os alunos foram recebidos por funcionários
das mesmas, contactados previamente pelo departamento de viagens da AEFAUP, que
apresentaram e explicaram os projetos. A parte da tarde iniciou-se com uma visita pelo
centro da cidade apresentada pelo Arq. Sérgio Fernandez e terminou com uma visita ao
CAAA (Centro de Assuntos para a Arte e Arquitetura) apresentada por Eduardo Brito.
No dia 31 de Outubro de 2012 foi realizado um pequeno passeio com a duração de uma
tarde dedicado à obra do Arq. Fernando Távora que incluía idas ao Mercado Municipal
de Santa Maria da Feira, à Escola Primária do Cedro em Gaia e ao Convento de
Gondomar. O objectivo desta atividade foi, sobretudo, introduzir os novos estudantes da
FAUP ao trabalho deste arquiteto, familiarizando-os desde cedo com o movimento de
arquitetura conhecido como Escola do Porto. Evidentemente, este factor não impediu a
inscrição de estudantes de qualquer outro ano. Assim, a atividade contou com um total
174 participantes, com um custo de 4 euros para cada um, respectivos ao aluguer do
transporte. Pelos motivos acima citados, este passeio foi organizado em paralelo com a
disciplina de Projeto I sendo o próprio Arq. José Manuel Soares, regente da mesma, a
apresentar a maior parte da visita – com a ajuda do Professor Rui Tavares. Também por
esta razão, a atividade teve a duração de apenas uma tarde e não um dia inteiro, como
estava inicialmente previsto – os professores de Projeto I concordaram com AEFAUP no
sentido em que seria preferível, por uma questão de cumprimento do calendário previsto
para esta disciplina, prescindir da parte da manhã na visita. Há ainda que relatar,
relativamente a esta atividade, o incumprimento parcial do programa inicialmente
previsto e anunciado. Tal sucedeu porque, à saída da Escola Primária do Cedro, um dos
três autocarros ficou imobilizado ao não conseguir descrever uma curva, impedindo,
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como consequência, os outros dois autocarros de se movimentarem. Isto significou um
atraso de cerca de meia hora o que, conjugado com o atraso com que o grupo já havia
saído da Escola Primária do Cedro significou um grande desajuste horário com a hora
combinada com os responsáveis pelo Convento de Gondomar para o visitar e com a
hora comunicada aos alunos para o término da visita. Como agravante, os responsáveis
contactados no Convento de Gondomar pelo departamento de viagens da AEFAUP
alegaram não ter sido informados do grande número de pessoas constante na visita e
que esse número se traduziria num grande incómodo à atividade normal do convento. O
departamento de viagens da AEFAUP está certo de ter dado a informação correta e crê
que este equívoco se deve a uma falha de comunicação entre os responsáveis
contactados no Convento de Gondomar.
No início do ano havia sido prevista uma viagem ao Sul de Espanha. Esta viagem não foi
realizada pois os elementos do departamento, em conjunto com a restante direção da
AEFAUP, concordaram que a mesma seria extremamente redundante tendo em conta
que as viagens de Projeto II organizadas nos últimos dois anos tiveram o mesmo
destino. Além disso, assumindo que as datas selecionadas pelo departamento de
viagens para a concretização das respectivas atividades têm invariavelmente em
consideração factores como a realização de entregas e semanas de férias ou de
interrupção (semana de queima das fitas), não foi encontrada pelo departamento uma
data propícia e exequível à realização desta viagem.
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Relatório de Contas
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Relatório Mensal

Departamento

Dezembro

Receitas

Discriminação

550,00 €
1 089,00 €
720,00 €
1 800,00 €

Papelaria Modelo
Maselga
Vasco e Angelina (Nov)
Bar AEFAUP

22,50 €
3,50 €
5,00 €
210,00 €
70,00 €
425,00 €

T-shirt AEFAUP
Sacos AEFAUP
Bloco AEFAUP
Cotas Sócio + Inscr.
Socios Club Foto
Protocolo TMN(Moche)

4 692,31 €

3ª Prestação IPJ

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
707,20 €
455,00 €
86,53 €
158,92 €
103,42 €
15,59 €
225,00 €
23,68 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única(2x)
Coima C.M.P.
PT
TMN
Vasco e Angelina
CTT
Contabilista 3º Tri.
TPA Mensalidade (Livraria)

235,63 €

Ecoglobal (8x)

123,54 €
28,75 €
42,10 €
29,05 €

Material de Escritório
Alimentação ENDA
Deslocações ENDA
Natal Negro FAP

Gestão

9 587,31 €

5 355,81 €

Desportivo
400,00 €
228,00 €
0,00 €

Multa CAP's
Aluguer de Campo
628,00 €

Recreativo

1 416,96 €

Entradas Churrasco
1 416,96 €

1 325,71 €
70,86 €
341,87 €
7,40 €
35,00 €
400,00 €
8,76 €
136,70 €
100,00 €

UNICER Churrasco Natal
Carne Churrasco Natal
Bebidas Churrasco Natal
Decoração Churrasco Natal
Limpeza Churrasco Natal
Segurança Churrasco Natal
Material Churrasco Natal
MAKRO Churrasco Natal
Música Churrasco Natal

2 426,30 €

Comunicação
254,20 €
34,32 €

Vasco e Angelina
Dominios.pt (2 x)

0,00 €

288,52 €

0,00 €

0,00 €

Cultural

Viagens
3 840,00 €

Viagem Russia (1ª prestação)

3 840,00 €

3 840,00 €

Viagem Russia (1ª prestação)

3 840,00 €

Instalaçoes
1,20 €
58,54 €
73,80 €

TOTAL

Chaves
Manutenção de Equipamento
Rolos Fotográficos (Clube Foto)

0,00 €

133,54 €

14 844,27 €

12 672,17 €

Relatório Mensal

Janeiro

Departamento

Receitas

Discriminação

Gestão

550,00 €
1 089,00 €
720,00 €
1 800,00 €

Papelaria Modelo
Maselga
Vasco e Angelina ( Dez)
Bar AEFAUP

40,00 €
18,00 €
78,00 €
80,00 €

Blocos AEFAUP
T-shirt AEFAUP
Cotas Sócio
Cotas Sócio Clube Foto

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
353,60 €
455,00 €
64,34 €
167,21 €
15,60 €
15,04 €
15,60 €
25,00 €
71,34 €
8,84 €
70,73 €
23,68 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única
Coima C.M.P.
PT
TMN
Taxa retida Estado Marg.
CTT
Pagamento ao Estado
Deslocações ENDA
Cartões de Sócio Global ID
Material de Escritório
Ecoglobal tinteiros
TPA Mensalidade (Livraria)

4 375,00 €

4 407,38 €

Desportivo

50,00 €

Aluguer de Campo

0,00 €

50,00 €

0,00 €

0,00 €

Recreativo

Comunicação
17,16 €

Dominnios.pt

0,00 €

17,16 €

0,00 €

0,00 €

Cultural

Viagens
1 363,50 €

Viagem a Lisboa

1 200,00 €
82,50 €

Transporte Lisboa
Alimentação Lisboa

97,20 €
8 320,00 €

Parque Escolar
Viagem Rússia (2ª prestação)

150,00 €

Transporte Parque Escolar

9 780,70 €

1 432,50 €

Instalaçoes

7,92 €
137,76 €
132,23 €
0,00 €

Livraria

TOTAL

4 052,90 €

Material Fotográfico
Manutenção
Assitência Tec. Informática
277,91 €

Vendas

3 463,56 €

Compras

4 052,90 €

3 463,56 €

18 208,60 €

9 648,51 €

Relatório Mensal

Departamento

Fevereiro

Receitas

Discriminação

550,00 €
_
720,00 €
1 800,00 €

Papelaria Modelo
Maselga
Vasco e Angelina (Jan.)
Bar AEFAUP

48,00 €
56,00 €
7,00 €
10,00 €
25,00 €
12,00 €
7,50 €
16,90 €

Inscrições de Sócio+cartão
Cotas
Saco AEFAUP
Sócio Club Foto
Bloco de Notas Sócio
T-shirt AEFAUP 2011
Bloco de Notas
Ecoglobal Protocolo 10%

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
358,08 €
455,00 €
78,84 €
169,19 €
193,65 €
69,90 €
209,00 €
107,92 €
3,20 €
725,45 €
15,35 €
23,68 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única
Coima C.M.P.
PT
TMN
Vasco e Angelina
Equipamento - Gravador
Equipamente Clube Fotografia
Foto- R3 Clube de fotografia
CTT
IVA ref. 2011
Material de Escritório
TPA Mensalidade (Livraria)

Gestão

3 252,40 €

5 530,66 €

0,00 €

0,00 €

Desportivo

Recreativo
2 077,74 €

Entrada do Churrasco

35,00 €
35,00 €
71,03 €
22,50 €
1 471,30 €
10,00 €
104,55 €
198,15 €
1 171,30 €
375,00 €

2 077,74 €

Limpeza - Churrasco de Carnaval
WC - Churrasco de Carnaval
Talho - Churrasco de Carnaval
Sup. Froiz - Churrasco de Carnaval
Unicer - Churrasco de Carnaval
Gasolina - Churrasco de Carnaval
Coelho Guedes lda - Chur. de Carnaval
Makro - Churrasco de Carnaval
Artur Valente - Churrasco de Carnaval
Seguranças_ Churrasco de Carnaval

3 493,83 €

Comunicação
17,16 €

Dominios.pt

0,00 €

17,16 €

0,00 €

0,00 €

Cultural

Viagens
1 980,00 €

Viagem Alentejo (44x)

124,00 €

Percurso Habitação

975,00 €
720,00 €
157,50 €

Transporte Alentejo
Alojamento Alentejo
Adega Mayor

2 104,00 €

1 852,50 €

0,00 €

0,00 €

Instalaçoes

Livraria

TOTAL

3 306,70 €

Vendas

2 811,19 €

3 306,70 €

2 811,19 €

10 740,84 €

13 705,34 €

Compras

Relatório Mensal

Departamento

Março

Receitas

Discriminação

550,00 €
2 214,00 €
720,00 €
1 800,00 €

Papelaria Modelo
Maselga
Vasco e Angelina Fev.)
Bar AEFAUP

48,00 €
30,00 €
7,00 €
7,50 €
10,00 €
15,00 €

Inscrições de Sócio
Inscrições de Sócio Foto
Saco AEFAUP
T-shirt AEFAUP 2011
Bloco de Notas
Bloco de Notas Sócio

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
358,02 €
455,00 €
0,84 €
162,57 €
23,47 €
15,99 €
6,40 €
11,07 €
315,00 €
23,68 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única
Coima C.M.P.
PT
TMN
Chuvitex Trading (amostras)
Global ID (cartões de Sócio)
CTT
Material de Escritório
Contabilista 1º Tri.
TPA Mensalidade (Livraria)

Gestão

5 401,50 €

4 493,44 €

0,00 €

0,00 €

Desportivo

Recreativo

285,02 €

0,00 €

FAP - Barraca Queima

285,02 €

Comunicação
17,16 €

DomÍnios

0,00 €

17,16 €

0,00 €

0,00 €

Cultural

Viagens
11 794,50 €
18 240,00 €

Entradas Viagem Valência
Entrada Russia

522,50 €
1 000,00 €
1 581,00 €
2 203,45 €
3 272,00 €
210,00 €

Hotel Anna Russia
Tallin Silja Line (barco) - Russia
Location Hostel - Russia
Fabrika Moscow Hostel - Russia
Hotel Finn - Russia - Russia
Trasnporte Percurso Habitação

1 440,00 €

Hotel Barcelona

30 034,50 €

10 228,95 €

0,00 €

0,00 €

Instalaçoes

Livraria

TOTAL

3 684,57 €

Vendas

2 840,08 €

3 684,57 €

2 840,08 €

39 120,57 €

17 864,65 €

Compras

Relatório Mensal

Departamento

Abril

Receitas

Discriminação

550,00 €
1 707,00 €
720,00 €
1 800,00 €
270,60 €

Papelaria Modelo
Maselga
Vasco e Angelina (Jan.)
Bar AEFAUP
Protocolo TMN (Moche)

6,00 €
30,00 €
12,00 €

T-shirt AEFAUP 2011
Cotas
Inscrições de Sócio+cartão

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
358,08 €
54,67 €
30,43 €
17,60 €
3,20 €
132,84 €
148,40 €
23,68 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única
PT
TMN
Material de Escritório
Papelaria Recanto (selos)
Eco Global (tinteiros)
Vasco e Angelina
TPA Mensalidade (Livraria)

Gestão

5 095,60 €

3 890,30 €

Desportivo
257,00 €
0,00 €

Aluguer de Campo - CDUP

257,00 €

Recreativo
999,05 €

Entradas Churrasco Páscoa

999,05 €

1 563,81 €
55,63 €
142,52 €
73,80 €
55,00 €
375,00 €
461,25 €
40,99 €
44,30 €

UNICER Churrasco Páscoa
Carne Churrasco Páscoa
Bebidas Churrasco Páscoa
WC Churrasco de Páscoa
Limpeza Churrasco Páscoa
Segurança Churrasco Páscoa
Música (Aval Show) Churrasco Páscoa
MAKRO Churrasco Páscoa
Sup. Froiz Churrasco Páscoa

2 812,30 €

Comunicação
17,16 €

Dominios.pt

0,00 €

17,16 €

0,00 €

0,00 €

Cultural

Viagens
2 025,00 €

Inscrições (Barcelona)

2 025,00 €

2 160,00 €
11 810,00 €

Hotel - Barcelona
Top Atlântico ( 2º Prestação) - Russia

3 147,92 €
1 178,00 €
152,52 €
1 000,00 €

St. Petersburgo (comboio) - Russia
Old House Hostel - Russia
Wester Union
Tallin Silja Line (barco) - Russia

19 448,44 €

Instalaçoes

0,00 €

Livraria

TOTAL

2 598,94 €

0,00 €

Vendas

2 802,97 €

2 598,94 €

2 802,97 €

10 718,59 €

29 228,17 €

Compras

Relatório Mensal

Maio

Departamento

Receitas

Discriminação

Gestão

550,00 €
1 707,00 €
720,00 €
1 800,00 €

Papelaria Modelo
Maselga
Vasco e Angelina
Bar AEFAUP

27,00 €
560,00 €
33,00 €
12,00 €
7,50 €
360,00 €

T-shirt AEFAUP 2012
Sweat AEFAUP 2012
Cotas Sócio
Inscrições de Sócio+cartão
Bloco de Notas
Pack Queima AEFAUP

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
358,08 €
93,22 €
56,25 €
148,40 €
1 513,06 €
325,10 €
20,83 €
3,20 €
8,54 €
8,61 €
23,68 €
1 445,25 €
415,13 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única
PT
TMN
Vasco e Angelina
IVA
IRC
Material diverso
Deslocações
CTT
Amostra de T-shirt AEFAUP 2012
TPA Mensalidade (Livraria)
T-shirt AEFAUP 2012
Sweat AEFAUP 2012

23,68 €
7 564,43 €

5 776,50 €

TPA Mensalidade (Livraria)

Desportivo
28,00 €

Desporto AEFAUP

28,00 €

0,00 €

Recreativo
5 358,13 €
160,50 €

Vendas de Bebidas Queima
Venda de Bebidas - Eleva

5 518,63 €

6 094,50 €
11,53 €
169,67 €
51,64 €
25,00 €
37,18 €
984,00 €
11,79 €
18,30 €

Compra de Bebidas Queima
Sup. Froiz - Churrasco Cortejo
Makro - Concerto+ Jantar (Eleva)
Froiz - Concerto+ Jantar (Eleva)
Músicos - Concerto+ Jantar (Eleva)
Carne - Churrasco Cortejo
Material de Som - Barraca da Queima
Bebidas - Car Dating
Makro - Car Dating

7 403,61 €

Comunicação
17,16 €

Dominios.pt

0,00 €

17,16 €

0,00 €

0,00 €

Cultural

Viagens
60,00 €

Inscrição - Valência

642,00 €
2 440,00 €
135,00 €

Viagem Guimarães
Inscrição - Barcelona
Devolução - Barcelona

3 277,00 €

5 450,00 €
4 959,00 €
796,00 €
430,00 €
700,00 €

Autocarro - Valência
Hotel Alunos - Valência
Hotel Professores - Valência
Museu Cartagena - Valência
Viagem a Guimarães

430,00 €
2 500,00 €

Museu - Barcelona
Transporte - Barcelona

15 265,00 €

Instalações
3,50 €
21,60 €
45,00 €
272,59 €
340,92 €
5,00 €
1 811,54 €
29,99 €
298,22 €
100,00 €
8,50 €
168,00 €
6,15 €
0,00 €

Livraria

TOTAL

3 103,82 €

Chaves Livraria
Material AKI - Barraca da Queima
Material Araujo e Ferreira - Queima
Material Lusaredes - Barraca da Queima
Material Max-mat Barraca da Queima
Material Monteiro Guimarães - Queima
Material Socabo - Barraca da Queima
Material IKEA - Barraca da Queima
Material Leroy - Barraca da Queima
Transporte - Barraca da Queima
Refeições - Barraca da Queima
Gasolina - Barraca da Queima
Norfogo Extintores - Barraca da Queima

3 111,01 €

Vendas

2 666,04 €

3 103,82 €

2 666,04 €

17 703,95 €

36 027,25 €

Compras
Vencimento Funcionária

Relatório Mensal

Junho

Departamento

Receitas

Discriminação

Gestão

550,00 €
1 707,00 €
720,00 €
1 800,00 €

Papelaria Modelo
Maselga
Vasco e Angelina
Bar AEFAUP

336,00 €
140,00 €
17,50 €
10,00 €
13,00 €
80,00 €

Nota de crédito FAP
Pack Queima AEFAUP
Sacos AEFAUP
T-shirt AEFAUP 2012
Cotas Sócio
Sweat AEFAUP 2012

1222,59 Bilheteira Práticas
6 596,09 €

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
358,08 €
110,84 €
56,25 €
97,23 €
30,19 €
132,23 €
23,68 €
225,00 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única
PT
TMN
Vasco e Angelina
Material Vários
FDI Norte Assistência Inf.
TPA Mensalidade (Livraria)
Contabilista 2º tri.

20,70 €
Material - Carimbo
325,10 €
IRC
83,98 €
Hotel - Enda Viseu
2,80 €
Portagem - Enda Viseu
40,00 €
Gasolina - Enda Viseu
48,60 €
Refeições - Enda Viseu
1222,59 Apoio práticas
5 898,67 €

Desportivo
175,00 €
275,00 €
0,00 €

Aluguer de Campo CDUP
Aluguer de Campo CDUP

450,00 €

Recreativo
12,00 €
3,55 €
96,83 €
0,00 €

Musica ás quinta - Almoço
Clube de Fotografia - Almoço
Makro - Danças do Mundo

112,38 €

Comunicação
17,16 €

Dominios.pt

0,00 €

Cultural

800,00 €

17,16 €

Boom Festival

800,00 €

776,00 €

Boom Festival

776,00 €

Viagens
10,00 €

Barcelona
10,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Instalaçoes

Livraria

3 246,87 €

3 246,87 €

Vendas

2 010,59 €

Compras

2 010,59 €

Práticas
1222,59 Bilheteira

TOTAL

11 875,55 €

1222,59 Apoio práticas

10 487,39 €

Relatório Mensal

Julho

Departamento

Receitas

Discriminação

Gestão

275,00 €
1 707,00 €
320,00 €
1 800,00 €
424,35 €

Papelaria Modelo
Maselga
Vasco e Angelina
Bar AEFAUP
TMN Protocolo Moche

120,00 €
3,50 €
10,00 €
30,00 €
287,00 €
14,00 €

Pack Queima AEFAUP
Sacos AEFAUP
Bloco AEFAUP
Pack T-shirt
Sweat AEFAUP 2012
Caução
4 990,85 €

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
358,08 €
93,46 €
56,25 €
516,20 €
40,45 €
705,20 €
7,50 €
5,93 €
79,95 €
741,19 €
48,00 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única
PT
TMN
Subsidio de Férias ae
Vasco e Angelina
Vencimento Funcionária
CTT
Material Vários
Gráfica Fonseca (papel + enveloes)
IVA
Deslocação Filipa - Reunião
467,25
Subsidio de Férias livraria
23,68 €
TPA Mensalidade (Livraria)
11,07 €
Cartões Global ID

6 275,61 €

Desportivo
439,00 €
0,00 €

Aluguer de Campo

439,00 €

Recreativo
2 075,00 €

Entradas Churrasco

2 075,00 €

19,00 €
55,92 €
73,80 €
15,00 €
365,26 €
1 178,38 €
35,00 €
4,10 €
39,60 €
45,93 €
15,00 €
10,00 €
375,00 €
2 231,99 €

0,00 €

0,00 €

Sup. Froiz - Churrasco fim de ano
Carne - Churrasco fim de ano
Wc - Churrasco fim de ano
Musico - Churrasco fim de ano
Bebidas - Churrasco fim de ano
Unicer - Churrasco fim de ano
Limpeza - Churrasco fim de ano
Senhas - Churrasco fim de ano
Cartazes - Churrasco fim de ano
Makro - Churrasco fim de ano
Musica - Churrasco fim de ano
Gasolina - Churrasco fim de ano
Seguranças Churrasco fim de ano

Cultural

Comunicação
17,16 €
0,00 €

Dominios.pt
17,16 €

Viagens
3 584,00 €

Entradas Évora

2 760,00 €
860,00 €

Abreu - Viagem a Évora
Alojamento - Viagem a Évora

3 584,00 €

3 620,00 €

0,00 €

0,00 €

Instalaçoes

Livraria

TOTAL

2 901,09 €

Vendas

755,16 €
100,00 €

2 901,09 €

855,16 €

13 550,94 €

13 438,92 €

Compras
Prémio "No Rules"

Relatório Mensal

Departamento

Agosto

Receitas

Discriminação

1 707,00 €
1 800,00 €

Maselga
Bar AEFAUP

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
358,08 €
84,68 €
23,68 €
56,25 €

FAUP
Taxa Social Única
PT
TPA Mensalidade (Livraria)
TMN

Gestão

3 507,00 €

2 293,89 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Desportivo

Recreativo

Comunicação
17,16 €

Dominios.pt

0,00 €

17,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cultural

Viagens

Instalaçoes

Práticas

Livraria

TOTAL

309,33 €

Vendas

Compras

309,33 €

0,00 €

3 816,33 €

2 311,05 €

Relatório Mensal

Setembro

Departamento

Receitas

Discriminação

Gestão

300,00 €
1 707,00 €
320,00 €
1 800,00 €
424,35 €
3 568,16 €

Papelaria Araujo e Sobrinho
Maselga
Vasco e Angelina
Bar AEFAUP
TMN Protocolo Moche
IPJ 1ª Fase

30,00 €
5,00 €
1 212,00 €
27,00 €
20,00 €

sweatshirt AEFAUP
Pen Maselga
Inscrições Sócio
Pack Queima 2012
Cotas

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
358,08 €
23,24 €
51,25 €
5,44 €
23,68 €
201,00 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única
PT
TMN
CCT
TPA Mensalidade (Livraria)
Vasco e Angelina

9 413,51 €

3 784,09 €

0,00 €

0,00 €

Desportivo

Recreativo
2 977,00 €

Entradas Semana de Recp.

1 866,50 €

Entradas Churrasco Inicial

199,90 €

Devolução Mesa de Mistura

5 043,40 €

9,98 €
115,28 €
32,34 €
9,11 €
217,29 €
91,30 €
183,97 €
13,00 €
48,50 €
858,00 €
215,00 €
1 105,00 €

Jumbo - Semana de Recepção
Froiz - Semana de Recepção
Pingo Doçe - Semana de Recepção
Material - Semana de Recepção
Makro - Semana de Recepção
AKI - Semana de Recepção
Copos - Semana de Recepção
Gasolina - Semana de Recepção
Rally - Semana de Recepção
Jantar Grilo - Semana de Recepção
Pulseiras - Semana de Recepção
Deslocações - Semana de Recepção

35,00 €
171,55 €
778,82 €
1 262,47 €
54,77 €
199,90 €
73,80 €
20,00 €
375,00 €

Limpeza - Churrasco Inicial
Talho - Churrasco Inicial
Bebidas - Churrasco Inicial
Unicer - Churrasco Inicial
Material - Churrasco Inicial
Mesa de mistura Churrasco Inicial
WC - Churrasco Inicial
Deslocações - Churrasco Inicial
Seguranças Churrasco Inicial

5 870,08 €

Comunicação
17,16 €

0,00 €

Cultural

51,50 €

Dominios.pt

17,16 €

Danças do Mundo

51,50 €

0,00 €

Viagens
Viagem Russia

Transporte Viagem Russia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Instalaçoes

Livraria

TOTAL

3 680,85 €

Vendas

1 462,97 €

3 680,85 €

1 462,97 €

18 189,26 €

11 134,30 €

Compras

Relatório Mensal

Outubro

Departamento

Receitas

Discriminação

Gestão

600,00 €
1 707,00 €
720,00 €
1 800,00 €

Papelaria Araujo e Sobrinho
Maselga
Vasco e Angelina
Bar AEFAUP

17,50 €
223,00 €
144,00 €
170,00 €
15,00 €
348,00 €

T-shirt AEFAUP
Sacos AEFAUP
Bloco AEFAUP
Cotas Sócio
Inscrições Sócio
Sweatshirt AEFAUP
Caução Maselga
Caução Cacifos
5 744,50 €

Desportivo

63,00 €

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
645,00 €
705,20 €
358,08 €
82,48 €
57,31 €
154,79 €
132,23 €
161,13 €
225,00 €
15,29 €
3,00 €
88,36 €
17,87 €
98,59 €
23,68 €

FAUP
Vencimento Funcionária Livr.
Vencimento Funcionária ae
Taxa Social Única
PT
TMN
Seguro Anual
FDI Norte Assistência Tec.
Global ID cartões sócio
ACCP Contabilista
CTT
Deslocações
Sacos de Plástico
Material de Escritório
Vasco e Angelina
TPA Mensalidade (Livraria)

4 539,21 €

Inscrições
63,00 €

0,00 €

Recreativo
2 495,11 €

Entrada Churrasco

2 495,11 €

1 231,02 €
UNICER Churrasco Halloween
58,35 €
Carne Churrasco Halloween
1 093,58 €
Bebidas Churrasco Halloween
57,00 €
Decoração Churrasco Halloween
50,00 €
Limpeza Churrasco Halloween
73,80 €
WC Churrasco Halloween
55,60 €
Froiz Churrasco Halloween
285,03 €
MAKRO Churrasco Halloween
38,96 €
Continente Churrasco Hallowen
375,00 €
Seguranças Churrasco Hallowen
3 318,34 €

Cultural

0,00 €

0,00 €

Comunicação
17,16 €

0,00 €

Dominios.pt

17,16 €

Viagens
660,00 €

Viagem Fernando Távora

660,00 €

665,00 €

Viagem Fernando Távora

665,00 €

Instalaçoes
66,55 €
84,50 €

TOTAL

0,00 €

151,05 €

8 962,61 €

8 690,76 €

Chaves de Cacifo
Manutenção

Relatório Mensal

Novembro

Departamento

Receitas

Discriminação

Gestão

600,00 €
1 707,00 €
_
1 800,00 €
500,00 €
3 568,16 €

Papelaria Araujo e Sobrinho
Maselga
Vasco e Angelina
Bar AEFAUP
Apoio Reitoria Punkto
IPJ 3º Prestação

Despesas

Discriminção

1 771,20 €
358,08 €
67,45 €
23,68 €
960,96
60,27
36,9
186,41

FAUP
Taxa Social Única
PT
TPA Mensalidade (Livraria)
IVA
Global ID cartões
FDI Norte Assistência Técnica
Vasco e Angelina

8 175,16 €

3 464,95 €

0,00 €

0,00 €

Desportivo

Recreativo
1 845,00 €

Protocolo Moche Churrasco

1 845,00 €

0,00 €

Comunicação
17,16 €

Dominios.pt

0,00 €

17,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10 020,16 €

3 482,11 €

Cultural

Viagens

Instalaçoes

TOTAL

Balanço Anual

2011/2012

Departamento

Receitas

Gestão

Despesas

Balanço

71 915,42 €

57 498,44 €

14 416,98 €

Desportivo

91,00 €

1 824,00 €

1 733,00 €

Recreativo

21 470,89 €

27 953,85 €

6 482,96 €

0,00 €

477,28 €

477,28 €

851,50 €

776,00 €

75,50 €

55 315,20 €

56 352,39 €

1 037,19 €

0,00 €

3 673,51 €

3 673,51 €

26 884,74 €

16 512,56 €

10 372,18 €

149 644,01 €

148 555,47 €

1 088,54 €

26 884,74 €

16 512,56 €

10 372,18 €

Comunicação

Cultural
Viagens
,
Instalaçoes

Livraria

Balanço Anual Geral
Geral AEFAUP
Livraria AEFAUP

AEFAUP 2010/2011
Contas Bancárias
AEFAUP
Saldo contabilistico 10/11/2011
Valor a aguardar cobrança
Saldo Disponível

Livraria AEFAUP
10 254,92 €
6 881,41 €
10 254,92 €

Total
3 846,52 €
1 304,05 €
3 846,52 €

14 101,44 €
8 185,46 €
14 101,44 €

AEFAUP 2011/2012
Contas Bancárias
AEFAUP
Saldo contabilistico 17/11/2011
Saldo Disponível

8 246,19 €
8 246,19 €

Livraria AEFAUP

Total

Entidades com Pagamento em Execução
Total
IPJ

Tipo
4 594,45 € Plano de Apoio Estudantil

2 370,00 €
2 370,00 €

10 616,54 €
10 616,54 €

