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O presente Relatório de Atividades e Contas vem apresentar a atividade levada a cabo pela AEFAUP ao 

longo do mandato de 2017. Neste sentido, são descritas todas as atividades concretizadas e são 

justificadas as atividades que, por algum motivo, ficaram por concretizar. O Plano de Atividades, 

proposto e aprovado em AGE no início do mandato, constitui a base para a redação deste documento. 

O presente mandato regeu-se por princípios claros e firmes. Por um lado, um dos nossos objetivos 

principais era o de continuar o papel da Escola, contribuindo para o desenvolvimento de todos os 

Projetos que são cada um dos estudantes da FAUP,  através da criação de espaços paralelos aos das 

aulas e das atividades letivas. No fundo, criar circunstâncias que permitissem aos estudantes alargar 

campos de ação que pudessem complementar a formação académica e a experiência da passagem pela 

Faculdade. Estes espaços são múltiplos e diversos, físicos ou virtuais, e foram existindo ao longo do ano 

na forma de conversas, de publicações, de assembleias, de churrascos, de viagens, de torneios 

desportivos. Por outro lado, foi igualmente importante para nós assumir o papel de representação dos 

estudantes da Faculdade, dentro e fora deste espaço de trabalho. Essa representação materializou-se 

em reuniões com a Direção da FAUP, com a FAP, com outras Associações de Estudantes, com a Reitoria, 

mas também através da presença no ENEA ou no esforço que foi feito para a criação de uma Associação 

Nacional de Estudantes de Arquitetura, muito incentivada pelo departamento de Políticas Educativas. 

Acima de tudo, a nossa vontade foi a de criar um espaço de todos os estudantes (só assim faz sentido 

uma Associação de Estudantes), permeável e aberto à discussão e participação de toda a comunidade 

escolar. 

Percorrendo rapidamente o percurso desenhado ao longo da mandato, após a tomada de posse, 

deparámo-nos com várias situações que exigiam uma rápida resolução e das quais nos ocupámos de 

imediato. A inexistência de um secretário da AEFAUP foi algo que resolvemos em conjunto com a 

anterior equipa da Associação, tendo contratado a funcionária Carla Lima, após análise de vários 

candidatos ao cargo. A resolução da situação caótica em que se encontravam os cacifos foi também 

uma prioridade, visto que afetava o quotidiano de grande parte dos estudantes. Outra situação que 

procuramos ver resolvida foi a do cumprimento do protocolo com a papelaria, que apresentava alguns 

valores de arrendamento em falta para com a AEFAUP. Foram também regularizadas situações 

contratuais com a Vodafone e a Serdial. É ainda de salientar o notável trabalho desenvolvido no sentido 

de regularizar dívidas anteriores por parte da AEFAUP, nomeadamente com as Finanças, a Segurança 

Social e a própria Faculdade, ou ainda relativas a encomendas da Livraria, facto que condicionou de 

forma significativa a gestão do orçamento previsto no início do mandato e, consequentemente, a 

realização de algumas atividades. Ainda no âmbito do departamento da Livraria, importa também 

sublinhar o esforço para organizar e catalogar toda a informação e espólio deste espaço, bem como a 



aquisição de um novo computador, visto que o anterior trazia sérios problemas para o funcionamento 

da Livraria. 

Na sequência da necessidade de regularizar as situações financeiras referidas anteriormente, 

percebemos que seria importante agir tendo em vista uma forma mais eficaz ou substancial de 

autofinanciamento. Nesse sentido, trabalhamos afincadamente na construção de um Cartão de Sócio 

AEFAUP mais consistente, com novos protocolos, uma nova imagem e dinâmica. Este processo implicou 

também a organização e o registo de uma lista de sócios fidedigna, algo inexistente até à data, bem 

como a renovação de muitas das parcerias, que se encontravam desatualizadas, e abandono de 

algumas outras que não eram efetivamente do interesse dos alunos. É de salientar, para este fim, o 

trabalho desenvolvido pelos departamentos de Relações Externas e Internacionais e de Políticas 

Educativas. A adesão ao cartão foi enorme, sobretudo a partir da Semana de Recepção, em setembro, 

altura em que conseguimos atrair novos membros, e recuperar membros que entretanto tinham 

cessado atividade. 

A nossa linha de acção visou também a aproximação aos órgãos de gestão da FAUP, nomeadamente da 

sua Direção, numa tentativa de desenvolvermos um trabalho dialogante, tendo em vista a melhoria de 

alguns aspetos na Faculdade. Algumas das questões que foram várias vezes levadas às reuniões com o 

Conselho Executivo prendem-se com a quantidade e qualidade dos espaços de trabalho utilizados pelos 

estudantes da FAUP. Num primeiro plano, a permanência de um Pavilhão Carlos Ramos inutilizado 

como espaço de trabalho, e, mais tarde, a deslocação das aulas de Projeto 5 para a Praça Coronel 

Pacheco. Gostaríamos de registar a Assembleia Geral de Estudantes que tomou lugar acerca deste 

último ponto, na qual os estudantes tiveram a possibilidade de colocar questões directamente ao 

Diretor da Faculdade (professor Carlos Guimarães), que teve a disponibilidade para participar na sessão. 

Um outro assunto que foi sendo abordado frequentemente a partir de julho, na sequência de um 

assalto feito à AEFAUP e de alguns outros assaltos feitos a vários estudantes na Faculdade, foi o da 

inconsistência da segurança nos espaços da Faculdade. Neste sentido, reunimos esforços para contactar 

diversas entidades nacionais e auscultamos os estudantes em AGE, no sentido de tentarmos perceber 

como poderíamos exigir a melhoria deste aspeto na Faculdade, tendo ficado acordado com a direção da 

FAUP uma reunião entre um representante da mesma, um representante da Direção da AEFAUP e um 

representante da empresa privada de segurança CHARON no início de cada mandato da direção 

AEFAUP. 

Para além da aproximação aos estudantes e aos órgãos de gestão da Faculdade, pareceu-nos também 

de grande importância a aproximação entre a Associação de Estudantes (e todos os estudantes que lá 

se incluem) e os professores, numa relação que fosse para além dos espaços de aula. Desenvolvemos 



várias atividades nesse sentido, tendo sido provavelmente em novembro o auge deste processo, com a 

celebração dos 30 anos da AEFAUP. Decidimos assinalar esta data importante para a Associação de 

Estudantes através de um dia pleno de atividades desenvolvidas por todos os departamentos. O evento 

teve grande adesão por parte de toda a comunidade escolar (professores, alunos e funcionários), e 

culminou numa cerimónia em foram concedidos (após aprovação em AGE) os títulos de sócios 

honorários ao professor Manuel Mendes, ao Sr. João, ao Sr. Joaquim, à Dona Rosa e a todos os 

anteriores presidentes da AEFAUP.  

No âmbito das atividades, merecem destaque o departamento de viagens, pela dinamização constante 

de percursos e itinerários desenvolvidos, e pelo sucesso da Rota Alvar Aalto, até à Finlândia, de um 

enriquecimento enorme para todos os que nela participaram; e o departamento editorial, pelo projeto 

que desenvolveu de raiz, através da revista MA – um verdadeiro espaço de partilha, aberto à 

participação de todos. A atividade desenvolvida pelo departamento desportivo é também de louvar, 

sobretudo pela participação da AEFAUP nos Campeonatos Académicos do Porto numa nova modalidade 

– voleibol feminino – e pela persistência no agendamento semanal de treinos de voleibol e futsal, que 

permitiram a atividade física regular por parte da comunidade estudantil da FAUP. No departamento 

cultural, foram desenvolvidas atividades diversas numa tentativa de trazer outros mundos 

complementares ao da Arquitetura para a FAUP. Estes eventos nem sempre tiveram a adesão esperada 

(à semelhança do que aconteceu com outros departamentos), pois nem sempre a acção comunicativa 

foi a mais eficaz ou persistente ao longo do mandato, um problema que lutamos para resolver e que 

esperamos ver solucionado em mandatos futuros, pela sua importância. No fundo, se é nossa vontade 

alcançar toda a comunidade académica e incentivar a sua participação, torna-se crucial que haja uma 

acção comunicativa forte por parte da AEFAUP, e isso nem sempre aconteceu. Por fim, e estabelecendo 

uma forte relação com todos os departamentos elencados até aqui, o recreativo, como espaço onde 

cabem todos os outros. Para além do sucesso dos churrascos, foi importante neste mandato a presença 

da AEFAUP na Queima das Fitas 2017. Por um lado, o Concurso para a Barraca da Queima das Fitas é 

uma oportunidade ímpar para qualquer estudante da FAUP ver um projeto seu construído e, inclusive, 

para participar na sua construção. Por outro lado, a Queima das Fitas foi um momento intenso, apenas 

possível pela força do trabalho em equipa que se fez sentir ao longo das semanas de montagem, 

vivência e desmontagem da barraca vencedora. 

De salientar também, no âmbito dos departamentos cultural e recreativo, o sucesso que se verificou 

com o FAUP FEST de 2017, que cresceu bastante em termos de dimensão e de adesão relativamente a 

edições anteriores, e que trouxe para a Faculdade um momento de partilha cultural notável. À 

semelhança do que aconteceu com a participação na semana da Queima, a montagem e desmontagem 

do FAUP FEST, bem como toda a sua anterior preparação e divulgação, foi algo que exigiu a participação 



massiva de todos os membros da direção da AEFAUP  e cujo sucesso se deve inteiramente à 

generosidade do grupo de pessoas que se dispuseram a trabalhar em conjunto para que uma atividade 

tão bonita como esta pudesse tomar lugar. 

Cremos que este trabalho em equipa é uma das grandes aprendizagens que a AEFAUP possibilita (neste 

mandato, em passados e em futuros) e que, como todos os trabalhos em grupo, tem momentos bons e 

menos bons, que se prendem com o facto de termos todos ideias diferentes, que nem sempre 

conseguem coexistir. Contudo, estamos gratos pela equipa que compôs este mandato, e que 

possibilitou toda a atividade levada a cabo, descrita mais pormenorizadamente nas páginas seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURAL 

Ana Marta Silva 

Aúna Nunes 

Daniela Guerra 

Diogo Faria 
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No mandato da Direção da AEFAUP de 2017, o Departamento Cultural cumpriu todo o Plano de 

Atividades a que se propunha, com a exceção do Call for Photos, como será explicado mais adiante.  

O balanço que fazemos é positivo, apesar das diversas pausas letivas nos impedirem de promover 

atividades que pudessem ter uma leitura mais periódica. A AEFAUP coordena atividades para os seus 

estudantes e, para tal, deve ter atenção o seu calendário escolar e a fases de trabalho mais ou menos 

intensas. Este calendário, aliado às pausas letivas, foi impeditivo de, por exemplo, ciclos de conferências 

semanais, dos quais fomos obrigados a abdicar, pois não teriam continuidade.  

As atividades sob a nossa coordenação iniciaram-se com uma Sessão de Cinema da Ruptura Silenciosa, 

com três curtas-metragens projetadas na Galeria-Museu da FAUP. Os filmes foram apresentados e 

comentados por dois dos três realizadores. A esta sessão de cinema, seguiram-se outras três, ao longo 

do mandato – a exibição de dois documentários integrados no ciclo da Casa De Quem Faz Casas, a 

propósito de uma viagem de curta duração, com o mesmo nome, promovida pelo Departamento de 

Viagens; uma aula do Professor Fernando Távora, no auditório a que o arquiteto deu o nome; e, por 

fim, na Semana de Receção, com a projeção ao ar livre do filme Playtime de Jacques Tati. 

Entre Março e Abril, decorreu um Ciclo de Conferências, com duas sessões, denominado FAUP e 

depois?, com a presença de diversos convidados que, depois de estudarem na FAUP, seguiram diversas 

áreas. Este ciclo tinha o objetivo de elucidar os alunos sobre as várias opções e oportunidades que 

tinham ao terminar o curso e foi bastante bem recebido pela comunidade escolar.  

O concurso de desenhos para produtos da livraria, chamado Concurso de Estampas, foi elaborado em 

parceria com o departamento da Livraria, com a estampagem de tote bags e cadernos que, ainda hoje, 

estão à venda. 

O Call for Drawings realizou-se em Maio, com inauguração no dia do FAUPFest, e contou com a 

participação de diversos alunos da casa e internacionais, e tomou lugar no corredor de acesso ao 

Auditório da Biblioteca, que circunda o Museu. 

As Quintas Pop Up realizaram-se com música à hora de almoço, ao vivo ou através de uma playlist. Este 

tipo de eventos não teve a frequência esperada, devido ao curto orçamento que temos para pagar aos 

artistas, que acreditamos que devem receber um valor justo pelo seu trabalho. Para além disto, o 

horário que se propõe – à hora de almoço – foi impossível de compatibilizar com os artistas 

contactados. 

O Call for Photos, agendado para outubro de 2017, teria como tema “viagens”, para incentivar à partilha 

e exaltação da importância de viajar para o mundo da arquitetura. Fazia sentido, por isso, que se 



seguisse ao período de férias de Verão. No entanto, após a tradicional Exposição Anuária, elaborada 

pela própria Faculdade, todos os espaços expositivos foram ocupados por outras exposições, deixando-

nos sem lugar para poder expor o Call for Photos. A este Call, estaria associada uma Conferência sobre 

experiências de viagens, com a presença de docentes da Faculdade, mas perdeu sentido fazê-la sem a 

exposição. 

O Concurso para a T-Shirt e Barraca da Queima foi cumprido, assim como o Concurso da Instalação, que 

acabou por estar associado à celebração dos 30 anos AEFAUP, com a exposição de fotografias de 

arquivo e com a dinamização de um espaço pouco utilizado da faculdade – a rampa de acesso aos 

auditórios. O GO! Architecture, também cumprido, contou com um exercício na Rotunda da Boavista. 

Externo ao plano de atividades, foi ainda apresentada uma peça de teatro, produzida e encenada pela 

START Teatro, que trouxe até à Sala Plana a peça Ménage. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGENS 

Adriana Soares 

Ana Chaves 

Catarina Casanova 

Inês Meireles 

Sara Ramos 



No início do mandato de 2017, era objetivo do departamento de viagens da AEFAUP contribuir para a 

formação da comunidade estudantil, facilitando o acesso a obras de arquitetura e trabalhando na 

transmissão de diferentes saberes resultantes das mais variadas áreas. Neste sentido, tentámos 

organizar percursos que dessem a conhecer não só o património arquitetónico, mas também 

gastronómico e cultural, estreitando desta forma a relação entre aquele que visita e aquele que habita. 

Isto materializou-se através de três tipos diferentes de viagens. 

 

1 | Viagens de curta duração 

No que diz respeito às viagens de curta duração foram propostas aos alunos as seguintes viagens: 

- “A Casa de Quem Faz Casas”, acompanhada pelos professores e arquitetos Ana Alves Costa e Sérgio 

Fernandez, a 11 de Março de 2017 

- “Viagem a Aveiro”, posteriormente cancelada por falta de inscrições 

- “Viagem de recepção aos novos alunos a Chaves”, acompanhada pelo professor e arquiteto Manuel 

Graça Dias, a 20 de Setembro de 2017 

- “Viagem de recepção aos alunos de ERASMUS a Chaves”, a 29 de Setembro de 2017, posteriormente 

cancelada dado ao número de desistências 

- “Percurso no Douro”, acompanhado pelo professor e arquiteto Manuel Mendes, a 28 e 29 de Outubro 

de 2017 

- “Ida a Coimbra”, acompanhada pelos professores e arquitetos Luís Urbano e Pedro Alarcão, a 11 de 

Novembro de 2017 

 

Foi assim cumprida a apresentação de percursos a diversos lugares que integram o território português, 

assim como a articulação destas viagens com a disciplina de Projeto e com o Departamento Desportivo. 

No entanto, ficaram por fazer visitas a ateliers de Arquitetura, devido a impossibilidade de coordenação 

com o calendário escolar, do qual as viagens, e consequente adesão, dependem em grande medida. 

 

2 | Viagens de média duração 

No que diz respeito à viagem de média duração foi proposta aos alunos uma viagem ao Norte de 

Espanha que integrava as cidades de Vigo, Santiago de Compostela, Avilés, León, Burgos, Valladolid e 

Zamora, entre os dias 8 e 11 de Abril. Contudo, devido à baixa adesão, não se pôde realizar, dado o 

custo associado ao transporte que isso implicaria. 

 

 

 

 



3 | Viagem de longa duração 

A viagem de longa duração teve bastante sucesso. Foi proposta aos alunos uma viagem à Finlândia 

acompanhada pelo arquiteto e professor Hélder Casal Ribeiro, entre 30 de Agosto e 10 de Setembro, 

com o objetivo de dar a conhecer a obra do arquiteto Alvar Aalto.  

 

4 | Base de dados para viagens autónomas 

Neste ponto, embora não tenham sido disponibilizados mapas com projetos de arquitetura, numa 

tentativa de criar uma espécie de base de dados, elaborámos para todas as viagens realizadas um 

pequeno guia, o qual foi facultado para todos os estudantes após a realização da respetiva viagem, na 

página do facebook da AEFAUP, de modo a que todos os estudantes pudessem realizar as viagens 

organizadas pela associação de forma autónoma. 

 

5 | Exposição/divulgação/publicação 

Embora nos tenhamos proposto à divulgação de desenhos, fotografias, vídeos, textos ou qualquer outro 

meio de expressão, através de pequenas exposições ou publicações, admitimos que o facto de o espaço 

idealizado para este efeito não se encontrar disponível aquando da nossa calendarização, condicionou 

um pouco este ponto do plano de atividades. 

Ainda assim, é de salientar que continua em curso a montagem da exposição de divulgação da Rota 

Alvar Aalto, ainda que não seja inaugurada no decorrer do nosso mandato. 

 

6 | Outros 

Por fim, e embora não estivesse proposto no Plano de Atividades, foi também realizado e projetado um 

vídeo aquando da comemoração dos 30 anos da AEFAUP, com vista à divulgação das viagens realizadas 

ao longo dos vários anos, assim como, uma pinhata com o objetivo de envolver toda a comunidade num 

momento de diversão e confraternização. 

Num departamento em que tudo depende do outro, e tendo em conta que há cada vez mais uma maior 

facilidade ao acesso à arquitetura que se ergue nas mais variadas cidades, não devemos deixar de 

salientar que a tarefa de levar os estudantes a conhecer Portugal e o mundo se revelou desafiante, até 

porque mesmo apresentando percursos em oito dos doze meses deste mandato, o calendário nem 

sempre proporcionou uma maior adesão às viagens em causa. 

Concluímos portanto, que embora não tenhamos cumprido tudo aquilo a que nos propusemos o 

balanço foi francamente positivo, dado que todas as viagens em causa contribuíram para um 

desenvolvimento não só das relações entre professores e alunos mas também entre estes últimos, 

assim como, uma maior apreensão da cultura portuguesa e finlandesa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

Ana Luís Castro 

Beatriz Quintiliano 

Daniel Sá 

João Manarte 

João Taveira 

Nuno Sarmento 



 

Pretendemos abrir um espaço de todos e para todos  

capaz de fomentar o exercício do pensamento e de despertar uma consciência crítica  

uma plataforma comunitária que evolua de forma constante 

através da dinâmica gerada entre todos os seus elementos, 

enquanto se confronta consigo mesma.   

  

 

Assim se propôs o Departamento Editorial para o mandato de 2017, com base numa ordem de 

trabalhos dividida em quatro vertentes, que em seguida se descreve. 

O projecto basilar deste grupo de trabalho passava pela concretização de uma proposta que, ao longo 

dos anos, se apresentava como instrumento fundamental de vários Departamentos Editoriais. Tratava-

se da criação de uma nova publicação, objecto de trabalho partilhado entre todos os elementos da 

comunidade escolar, espaço de opinião, pensamento e crítica que há muito tempo, infelizmente, não se 

via materializado, considerando-se a sua ausência uma das principais lacunas da escola enquanto lugar 

de debate, diálogo, partilha. 

Com enorme dedicação, fomos capazes de concretizar este grande objectivo, dando corpo à tão 

aguardada publicação da AEFAUP através da concepção da Revista MA, cujo 1º número “Habitar” viu a 

luz do dia em Junho de 2017. A referida edição incluía textos escritos pelos próprios membros do 

departamento, textos de autores convidados (um docente e uma personalidade externa), uma coluna 

de entrevista a um atelier internacional, uma plataforma de partilha de objetos de trabalho com vários 

meios de expressão registável e, finalmente, reportagem de eventos e atividades. O lançamento foi um 

sucesso, tendo-se esgotado a primeira tiragem de 100 exemplares num curto espaço de tempo. 

Neste sentido, revelou-se pertinente uma nova impressão do primeiro número, encetando-se um 

processo de reedição que passou por uma reformulação parcial de conteúdos mas, acima de tudo, 

melhoria do próprio layout e formato físico, tendo a segunda edição sido lançada em Setembro de 2017, 

com nova tiragem de 100 exemplares, apresentando melhorias significativas que se traduziram, mais 

uma vez, numa adesão satisfatória da comunidade.  

Continua-se, desde então, o caminho de crescimento da publicação, encontrando-se o departamento 

focado, neste momento, na construção do 2º número “Coleccionar”, cujo lançamento se espera ver 

realizado muito em breve. 



A iniciativa de dar voz aos elementos da escola, através da recolha de material baseado em registos de 

desenho, colagem, pintura, texto, fotografia ou qualquer outro meio de expressão, que seria 

organizado, à partida, numa série de cadernos paralela à publicação principal, veio a ser absorvida e 

integrada pela própria Revista MA, abrindo-se no 1º número, após lançamento de concurso e selecção 

de trabalhos, o espaço “Partilha”, cuja composição veio demonstrar a versatilidade e capacidade criativa 

dos participantes, pelas várias formas de expressão que pudemos reunir. Enfatiza-se a importância 

desta rúbrica como lugar aberto à manifestação livre da comunidade, sendo que o 2º número da revista 

antecipa, de novo, a sua inclusão, tendo já sido promovido o convite à participação de todos através do 

lançamento do desafio “Aparece”, de contornos semelhantes. 

Desejava-se, adicionalmente, desenvolver um repositório de âmbito académico que permitisse reunir o 

material elaborado pelos estudantes, em arquivo de formato físico e digital, que permitisse um registo 

contínuo do trabalho desenvolvido na escola ao longo dos anos, aberto a consulta para todos. Por outro 

lado, previa-se o lançamento de uma mesa redonda, apoiada pela participação de professores 

envolvidos no meio editorial, no sentido de debater o papel da publicação e divulgação de informação 

no campo da Arquitectura. Ambas as ideias ficaram por concretizar, tendo tomado um plano secundário 

face ao peso de elaboração da proposta principal, a publicação, que acabou por exigir esforços 

significativos de todos os membros do departamento, revelando-se o tempo e disponibilidade restantes 

insuficientes para a concretização das propostas com devida qualidade. Salienta-se, no entanto, a sua 

importância, considerando-se pertinente a sua sugestão junto dos membros que darão continuidade a 

este grupo de trabalho. 

Como nota final, salienta-se o brio partilhado pelos elementos constituintes do Departamento Editorial 

que, através de uma enorme dedicação e esforço conjuntos, foram capazes de erguer os pilares de um 

projecto que pretende, acima de tudo, revelar o pensamento interior de uma escola, de uma casa viva, 

enquanto se confronta consigo mesma, espelhando a heterogeneidade dos elementos que a habitam, 

que a partilham como lugar, no espaço e no tempo. Com apenas dois números, a Revista MA deu já 

passos bastante assertivos no sentido de despertar uma consciência crítica, de gerar um ambiente de 

diálogo e confronto entre todos os seus elementos, denotativo da atmosfera que se sente na escola. 

Cimentadas estas bases de trabalho, acreditamos que a aposta num processo de continuidade que 

garanta a devida manutenção e maturação do projecto, ao longo do tempo, de associação em 

associação, levará a publicação a outros patamares no futuro. 

 

Abrimos um espaço de todos e para todos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNACIONAIS 

Adina Staicu 

Ana Sofia Loureiro 

Diogo Pinheiro 

Patrícia Moreira 

Pedro Coelho 

Raquel Lagoa 

Teresa Caruso 



No mês de Janeiro de 2017, o departamento de Relações Externas e Internacionais da AEFAUP 

comprometeu-se a representar os alunos e os seus interesses perante os diversos órgãos exteriores, 

académicos e não-académicos. Por outro lado, comprometemo-nos também a garantir acima de tudo a 

qualidade, eficácia e desempenho dos serviços prestados pelos espaços que estão sob a 

responsabilidade da AEFAUP, como o bar, a papelaria, a livraria e a reprografia. Neste âmbito, foram 

realizados inquéritos sobre a qualidade e eficácia dos vários serviços prestados, nos quais se obtiveram 

resultados positivos e sugestões pertinentes para melhorar os mesmos. 

No bar, as ementas foram renovadas, passando a existir opções sem glúten, sem lactose e vegan. Por 

outro lado, foi feita a renovação da louça disponível e as ementas já se encontram disponíveis em 

inglês, facilitando a comunicação com os estudantes de Erasmus. Na reprografia, para além da notória 

melhoria da qualidade dos serviços prestados, foi acordado uma valor de 10% de desconto para sócios 

AEFAUP. Relativamente à papelaria, foi praticada uma revisão do contrato, na qual se procedeu à 

alteração do mesmo para o formato de contrato anual, mais adequado ao sistema de reeleição anual da 

direcção da AEFAUP. Esta questão não nos afeta diretamente, mas tivemos sobretudo a preocupação 

de assegurar que, no futuro, todas as direcções da AEFAUP tenham a mesma oportunidade de alterar o 

contrato, caso decidam. Além disso, foi solicitado pela AEFAUP, seguindo as sugestões de alguns alunos, 

o alargamento do horário de atendimento. Ainda neste âmbito, adquiriu-se a máquina de vending com 

produtos de papelaria, que permite a aquisição de material, mais fácil e rápida, a qualquer hora.  

A questão do cartão sócio AEFAUP foi sem dúvida a nossa grande preocupação durante este ano letivo. 

Numa primeira fase, dedicámo-nos à atualização e organização dos dados dos sócios já existentes: foi 

criado um catálogo digital com os dados de todos os sócios (não existia anteriormente qualquer registo 

informático). A par deste desenvolvimento, existiu um esforço no sentido de dinamizar e publicitar mais 

o cartão sócio, com a angariação de novos protocolos e parcerias (ginásio Fitness Hut, empresa de 

entregas e take away Fora d’Horas, escola de teatro NAPALM, atelier ‘beija-flor’ - workshops e outras 

atividades artísticas). Por outro lado, o layout do cartão foi redesenhado, em colaboração com o 

departamento de comunicação, e atualmente os cartões definitivos já se encontram disponíveis.  

Relativamente à organização de workshops, não se realizaram quaisquer atividades na área de edição 

de imagem ou modelação tridimensional, que constavam no plano de atividades. Foi apenas planeado 

um workshop de teatro, organizado pela escola de teatro NAPALM.  

No que diz respeito à criação de parcerias com outras faculdades, o Departamento de Relações Externas 

e Internacionais actuou em conjunto com o Departamento de Políticas Educativas. Neste âmbito, foram 



promovidos contactos com as faculdades de Belas Artes, Letras, com o curso de Arquitetura Paisagista e 

outras associações e núcleos de arquitetura de todo o país.  

Relativamente à questão do programa Erasmus, foi divulgado um catálogo de caraterização das 

diferentes faculdades disponíveis no programa de mobilidade da FAUP. Para além disso, antes da fase 

de candidaturas, o departamento mostrou-se disponível para esclarecer quaisquer dúvidas aos alunos 

interessados no programa de mobilidade no ano letivo de 2018/2019. O plano de atividades enuncia 

também a sugestão de novos destinos de mobilidade. Esta questão chegou a ser solicitada na 

secretaria, mas não obteve seguimento, sobretudo devido aos problemas que surgiram este ano com a 

disponibilidade das vagas nas faculdades que já faziam parte do catálogo.  

Ainda dentro deste âmbito foi proposta a atividade do “Café Internacional”, que não foi realizado (a 

actividade ocorreu apenas durante a semana de campanha eleitoral). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPORTIVO 

Daniel Moura 

Diogo Fernandes 

João Gomes 

Jorge Louro 

Pedro Santos 



O Departamento Desportivo achou importante combater o afastamento da comunidade estudantil das 

atividades desportivas. Nesse sentido, foram criados treinos abertos nas modalidades propostas pelos 

próprios alunos, acabando por ser escolhido o Futsal e o Voleibol. Pela grande adesão dos alunos foi 

realizado um torneio interno de futsal e ainda o INTERFACS, em conjunto com as faculdades de 

Ciências, Letras e Direito da Universidade do Porto nas modalidades de Futsal e Voleibol. 

 

Nas actividades externas a Associação de Estudantes e, consequentemente a Faculdade, continuou a 

ser representada nos Campeonatos Académicos do Porto (CAP), sob a responsabilidade da Federação 

Académica do Porto, na modalidade de Futsal. Foi criada a equipa de Voleibol Feminino para o mesmo 

efeito. 

 

Nas atividades internas foi realizado um torneio de Voleibol no final do ano letivo e ainda uma 

performance de dança African Urban no 30º aniversário da AEFAUP. Foi adquirido mais material 

desportivo tanto para os estudantes utilizarem em tempos livres nas instalações como para as equipas 

existentes na Faculdade. 

 

No apoio ao FAUPRunning decidimos que o melhor seria a junção com o UPRunning do Centro 

Desportivo da Universidade do Porto (CDUP) e assim formou-se o UPRunning by AEFAUP. 

 

Por último, melhorou-se o protocolo existente com a escola de Surf para melhores benefícios na 

disponibilização de aulas para toda a comunidade estudantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

Afonso Leal 

Beatriz Vieira 

Ernesto Resendes 

Manuel Mota 

Mariana Gomes 

Tiago Saraiva 



Encarregue da imagem e divulgação da AEFAUP, de acordo com o plano de atividades apresentado no 

início do corrente mandato, o departamento de comunicação divulgou as atividades e comunicados da 

direção da AEFAUP assim como de outras entidades exteriores pertinentes e relevantes através da 

página do Facebook (www.facebook.com), na qual se incidiu particular atenção e ainda, com alguns 

atrasos, no website (www.aefaup.com).  

Desta forma, estimulou-se e procurou-se uma ligação mais forte com os estudantes e tentou-se 

despertar um olhar mais atento e uma participação mais ativa por parte de todos ainda que nem 

sempre isto tenha sido produzido de forma plena e constante. 

Entre as múltiplas atividades que iam desde um âmbito cultural a um mais desportivo que queria 

envolver estudantes e professores, grande parte da divulgação incidiu na produção de cartazes e 

boletins informativos, assim como em vídeos que visavam registar os eventos sob formas muito 

distintas e que trabalhavam diversidade de grafismos e de linguagens, procurando acolher e despertar 

cada vez mais os estudantes da FAUP assim como todos os interessados exteriores a este ambiente. 

Ainda que a newsletter não tenha tido particular incisão e trabalho por parte do departamento, a 

página do Facebook esteve sempre preocupada em divulgar todas as notícias e eventos 

antecipadamente o que não ocorreu de forma tão ativa com o site da AEFAUP que acabou por partilhar 

os eventos e os respetivos anexos num período mais tardio. 

           

Existiu uma preocupação em registar sob diferentes pontos de vista a maior parte dos eventos através 

de reportagens de vídeo e fotográficas, entre os quais se destacam os Churrascos, que foram 

posteriormente divulgados nas plataformas digitais. É também importante referir alguma ‘dispersão’ e 

posterior falta de coordenação com os poucos meios que tínhamos, verificada especialmente no 

segundo período, acabando por sobrecarregar alguns dos elementos do departamento e fazendo com 

que em algumas situações fossem solicitadas a pessoas exteriores a ajuda na realização de cartazes. 

Neste sentido devo destacar a cooperação do Lucas Certo e do Bruno Quelhas que sempre se 

disponibilizaram da mesma forma que todos os elementos integrantes ao departamento, mostrando-se 

igualmente incansáveis ao longo de todo o processo. 

http://www.aefaup.com/


 

 

 

 

O departamento de comunicação comprometeu-se a desenvolver uma agenda mensal que informasse 

os alunos dos eventos a desenvolver pela AEFAUP com antecedência, contudo a iniciativa rapidamente 

perdeu pertinência na medida em que a sobreposição dos eventos com momentos de sobrecarga de 

trabalho tornou difícil uma organização eficaz que, aliada a uma impossibilidade de disponibilizar datas 

com alguma antecedência, acabou por produzir por vezes um trabalho pouco linear.  

Foi também da responsabilidade do departamento de comunicação da AEFAUP a divulgação de alguns 

eventos de maior escala como o Faup Fest, que implicou um esforço maior, bem como algumas viagens 

ou concursos, entre os quais se destacam: Concurso da Barraca e da T-shirt da Queima das Fitas 2017, o 

Concurso das Estampas, o Concurso da Instalação num espaço da FAUP. Paralelamente à divulgação dos 

eventos foi dada especial atenção à partilha dos trabalhos vencedores assim como às menções 

honrosas dos diferentes concursos na página do Facebook, o que não aconteceu de forma idêntica com 

o site, tal como já referimos anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

É ainda importante registar, no decorrer dos 30 anos da AEFAUP, o conjunto de fotografias aéreas onde 

se reuniram sobre o pátio da faculdade muitos dos alunos, professores e funcionários num sentido de 

uma Escola mais forte e consciente da cooperação entre todos em prol de um projeto que quer ser 

comum. 

 

Com algumas falhas ao nível de uma distribuição equilibrada do trabalho, verificada especialmente num 

segundo período do mandato, a falta de dois dos elementos do departamento verificou-se problemática 

relativamente ao seu equilíbrio e organização na medida em que a sobrecarga sobre os elementos 

restantes tornou-se efetivamente marcante e com consequências por vezes visíveis na sua ‘produção’. 

Contudo, foi sempre preocupação do departamento a cooperação e a procura de soluções perante os 

problemas que iam surgindo por todas as razões mencionadas anteriormente, e, ainda assim, a 

divulgação dos eventos não deixou de ser pensada a partir de uma forma incisiva que se manifestava 

como um agente ‘despertador’ onde a linguagem assumiu na maior parte das situações particular 

relevância. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRARIA 

Ana Arantes 

Helena Souto 

José Girão 



O plano de atividades do departamento da Livraria propunha, como objetivo fundamental, cativar o 

interesse dos estudantes através do espaço-livraria, como lugar de aprendizagem e desenvolvimento 

do projecto individual do estudante de arquitectura.  

Este ano de trabalho foi marcado pela continuidade do que foi feito pelo mandato anterior que 

assegurou a reestruturação global da gestão e organização da livraria.  

Começou-se por garantir a reposição do stock e aquisição contínua e atualizada da nova bibliografia. 

Deu-se a criação de novos contactos com editoras e distribuidoras estrangeiras, que possibilitaram 

encomendas personalizadas sempre de acordo com as sugestões de alunos e docentes.   

Publicou-se as novidades disponíveis na nossa página do Facebook. Através dela, comunicamos com os 

nossos clientes, principalmente para dar notícia do stock existente, dos preços e possíveis reservas. 

Utilizamos, igualmente, a página para partilhar eventos relacionados com lançamentos de livros na 

nossa faculdade. Disponibilizamos sempre a nossa ajuda nestes eventos, na divulgação, mas também 

no destaque de livros alusivos ou relacionados com o tema dos mesmos. Destacamos os lançamentos 

relativos às publicações da AE, como a Dédalo e MA. 

 

Página do Facebook (publicações de eventos e novidades) 

 



Instalações relativamente aos lançamentos das publicações da AE (Dédalo e MA) 

 

Devido à sua localização estratégica, permitimos a afixação de cartazes da AE e outras iniciativas de 

âmbito cultural e didático, assim como exposições e instalações de professores e alunos. 

Na Semana de Recepção o número de associados da AEFAUP aumentou substancialmente. 

Considerando que a livraria adquire uma função importante no cartão de sócio, manteve-se o 

desconto de 20% sobre o preço marcado para editoras nacionais e 10% para estrangeiras. 

Durante o ano, organizamos mercadinhos e três feiras do livro: no início do mandato, durante o FAUP 

FEST e Celebrações dos 30 anos AEFAUP; com descontos acordados com as várias editoras. Conseguiu-

se escoar algum stock estagnado na livraria com descontos até 70% nos livros facturados por nós.  

Também estivemos presentes nas aulas de autor ‘Le Corbusier e o Desenho’ e na feira do livro 

organizado pelo Núcleo de Estudantes de Arquitectura da Universidade de Coimbra.  

Demos continuidade ao concurso para prestação de tarefas na Livraria direcionado aos alunos em fase 

de Dissertação da Faculdade. 

Organizamos juntamente com outros departamentos, o concurso de estampas para sacos e cadernos 

com o intuito de dar início a uma coleção para a nossa livraria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os selecionados do Concurso das Estampas (Tote Bags e Caderno) 



Não se conseguiu novamente, disponibilizar um catálogo online dos livros disponíveis, essencialmente 

pela dificuldade técnica da criação de uma plataforma automática atualizada ligada ao sistema 

informático de vendas.  

No entanto, com a obtenção do novo computador, conseguiu-se a renovação do nosso programa 

informático (SAGE), e a ‘limpeza’ do mesmo, sendo que nos foi possível rever as faturas dos 

fornecedores e compatibilizar com o stock físico e o previsto. Com isto, melhoramos a informação do 

inventário e reorganizamos as prateleiras por conteúdos e temáticas, disponibilizando na livraria uma 

tabela.  

O balanço do ano é bastante positivo, o departamento assumiu um papel de continuidade nas 

questões de promoção e dinamização da livraria, com o aumento de publicações de interesse e difícil 

acessibilidade pelos melhores preços possíveis para os alunos. 

Notamos um aumento da procura, e da credibilidade por parte do público e das editoras e 

distribuidoras, mas também o interesse e esforço por parte da comunidade da FAUP em cultivar esta 

cultura neste espaço de partilha de conhecimento e ideias em torno do objecto-livro. 

Neste sentido, o departamento da Livraria agradece aos trabalhadores da Livraria:  

Ana Fontainhas Machado, Maria Ferreira e Maria João Latas - (2015/2016); Maria João André e Pedro 

Dionísio - (2017/2018); pela dedicação, simpatia e partilha de conhecimentos que contribuíram para o 

melhoramento deste projecto. Agradecemos também às nossas Tesoureiras pela ajuda na gestão e 

resolução de equívocos passados e à nossa secretária Carla Lima, pelos mesmos motivos e pelos 

amáveis conselhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Diogo Rodrigues 

Fernando Pimenta 

João Pedro Saraiva  

José Daniel Mourão 

Ricardo Naldinho 

Rui Alves 

 



O presente relatório procura refletir sobre o lavrado pelo departamento de políticas educativas da 

AEFAUP durante o mandato de 2017.  

No início deste mandato, tomámos como ponto de partida para a ação do departamento o começo de 

um caminho de aproximação àquilo a que, até há pouco tempo, eram elementos externos à AEFAUP e 

aos estudantes. Isto sem esquecer o percurso que tinha sido trilhado pelo mandato que nos antecedeu, 

que, após essa aproximação aos palcos de intervenção tanto local, a FAP, como nacional, os ENDAs, 

culminou num papel mais interventivo e propositivo da AEFAUP, garantindo sempre a representação 

dos estudantes da FAUP nesses locais de decisão. Exemplo disso foi a proposta e integração da 

comissão do ENDA Arquivo.  Nesse sentido, também ampliámos a intervenção e representação num 

conjunto de circunstâncias que, no entender do departamento, devem ser objecto de maior interesse 

por parte de futuras direções, como foi o caso tanto das reuniões que ocorreram com a Ordem dos 

Arquitectos, como das reuniões com as associações e núcleos de estudantes de arquitectura e 

paisagismo. As reuniões com a OA culminaram na melhoria de alguns problemas com o acesso à ordem 

e no início de uma revisão ao modo como é feito o acesso à profissão atualmente. Nessas reuniões, 

foram abordadas questões relativas à situação dos estágios de acesso à ordem e foi criado um 

compromisso de colaboração futura.  

Das reuniões com as AEs e núcleos de estudantes de Arquitectura, foi possível criar uma consciência da 

necessidade de maior diálogo e colaboração. Esta sinergia foi alcançada inicialmente na organização e 

participação no ENEA do Minho e, posteriormente, na criação de uma comissão instaladora da Pró-

Associação Nacional de Estudantes de Arquitectura, Urbanismo e Paisagem.  

Em relação às questões que são consideradas de âmbito mais alargado, estivemos na organização da 

Marcha LGBT+, garantindo a participação e representação dos estudantes de arquitectura e mostrando 

que uma AE vai para além da faculdade, podendo (ou quiçá devendo) ter um papel interventivo e 

empenhar-se nas questões da igualdade de género e liberdade sexual. Participámos também na 

organização da manifestação “O Porto não se vende”, onde foi proclamada a preocupação com os 

atuais problemas do acesso à habitação e do direito à cidade. 

Em adição, foi feito um esforço no sentido de melhorar a representação dos estudantes – por meio dos 

seus representantes – nos diferentes órgãos da faculdade e os representantes de ano, através da 

continuação da Assembleia de Representantes, que ajudou a ter uma maior noção dos problemas e 

auxiliou na coordenação de diferentes linhas de acção, tanto da direção da AE, como dos restantes 

envolvidos. Neste modus operandi dentro da faculdade, foi ainda organizado um espaço de carácter 

informal para discussão e diálogo entre toda a comunidade académica - as Assembleias Gerais de 

Faculdade, numa tentativa de covergência de todas as partes.  



Em relação à revisão dos estatutos da  AEFAUP, foi feita uma análise dos mesmos e elaborada uma 

proposta que reunia um conjunto de alterações tanto a nível de funcionamento da direção, como o 

resolver algumas lacunas que ficaram pendentes. Contudo, esta proposta não foi apresentada na 

totalidade aos restantes membros da direcção da AEFAUP, o que impediu que tivesse seguimento para 

revisão em AGE. 

Houve alguns pontos que não conseguimos cumprir, como foi o caso do “Lançar um concurso de 

projeto de arquitectura participada”, que poderia ter tido repercussões de interesse alargado.  

Em termos do que foram alguns problemas de organização interna da direção, houve ocasiões em que 

ocorreu uma clara imposição de voto sobre a questão do regime fundacional, nomeadamente no ENDA 

Porto e no ENDA Minho. Em ambas as ocasiões, a AEFAUP absteve-se da questão por decisão da 

Presidente, não tendo em conta os fundamentos da restante delegação e não trazendo para discussão a 

tomada de posição aprovada posteriormente em AGE. O departamento de políticas educativas teve 

ainda um papel importante no auxílio da organização das pastas relativas ao departamento REI durante 

um período em que este se encontrava mais fragilizado, devido à ausência de coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota da Presidente em relação ao Relatório de Actividades de Políticas Educativas 

A ocorrência presente no relatório acima mencionado sobre os ENDAs está escrita fora de contexto. 

Foi decidido pela direcção da AEFAUP em momentos anteriores que a posição da mesma sobre o 

regime fundacional, dada a sua complexidade e importância, deveria ser discutida e tomada em sede de 

AGE, que por questões de falta de tempo não ocorreu. Posto isto, enquanto presidente desta 

instituição, com os poderes que me foram concedidos pelos Estatutos da mesma assim que tomei 

posse: “Sob o Presidente recai a responsabilidade de toda a actividade, política, educativa e gestão 

financeira”  (Secção III, Artigo 29º, ponto 1), deliberei que a posição da AEFAUP em sede de ENDA 

deveria ser a abstenção, e não deveria recair sobre a opinião própria dos representantes presentes, 

sendo posteriormente decidida como primeiramente combinado em sede de AGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREATIVO E INSTALAÇÕES 

Carolina Pinto 

Damião Franco 

Diogo Barbosa 

Elves Andrade 

José Cunha 

Mariana Pimenta 

Miguel Ferreira 

Samuel Carreira 

Sara Rodrigues 

Sebastião Rebolo 



O departamento Recreativo e Instalações teve como principal objetivo e preocupação a  integração de 

momentos de lazer no contexto escolar de forma a promover a proximidade e o convívio não só dos 

estudantes entre si, como também entre docentes e discentes, pelo que ao longo do mandato levou a 

cabo diversos eventos.  

O departamento Recreativo e Instalações esteve responsável pelos churrascos da Páscoa (Abril), Final 

(Junho), Recepção (Setembro), Magusto (Novembro) e Natal (Dezembro). Contudo, no inicio do 

mandato devido às intervenções que estavam a decorrer nas instalações da FAUP não foi possível 

realizar o habitual churrasco de Carnaval, tendo sido portanto organizada uma festa de Carnaval no 

Rádio Bar.  

No que diz respeito aos churrascos, consideramos que é necessário continuar e melhorar o trabalho 

que foi desenvolvido ao longo deste ano de forma a que estes eventos não revertam em prejuízos para 

a AEFAUP. 

Relativamente ao evento da Queima das Fitas do Porto, organizámos os concursos internos da Barraca e 

da T-shirt da Queima das Fitas em parceria com o departamento de Comunicação. Assegurámos a 

montagem e a desmontagem da barraca e em parceria com os outros departamentos assumimos a 

responsabilidade de promover o bom funcionamento da mesma durante toda a semana académica.  

Em parceria com o NEEC (Núcleo de Estudantes de Engenharia de Civil) organizámos um Clubbing. Este 

evento realizou-se no final de uma conferência promovida pelo NEEC e tinha como principal função a 

promoção do convívio entre estudantes de dois cursos de realidades próximas. 

Em parceria com todos os departamentos organizámos a terceira edição do FAUPFEST que contava com 

vários concertos durante um dia, começando à tarde e terminando à noite, distribuídos por três palcos 

em diferentes espaços da faculdade. Devido à sua dimensão este evento obrigou a uma maior 

organização e logística por parte de toda a direcção da AEFAUP. 

A semana de recepção tem como principal objectivo a integração dos novos estudantes na FAUP e na 

cidade do Porto, através do convívio entre eles e com eles. Durante esta  semana, são organizadas por 

todos os departamentos da AEFAUP uma pluralidade de actividades. Relativamente ao departamento 

Recreativo e Instalações, este promoveu o Jantar de convívio, o Rally Tascas e a festa no Plano B em 

parceria com a AEFBAUP. 

O FAUPJAZZ foi a única atividade inserida no Plano de Atividades que não conseguimos concretizar. Este 

evento não aconteceu porque defendermos que os músicos merecem ser remunerados de forma justa 



pelo seu trabalho e o nosso orçamento não permitia que agíssemos segundo este princípio, pelo que 

preferimos não realizar o evento.  

Desta forma, voltamos a referir a importância de uma boa gestão dos eventos dinamizados pelo 

departamento Recreativo e Instalações para que no futuro nenhuma atividade fique comprometida. 
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Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

738,00 € Renda Mundoffice 1 223,02 € Segurança Social (Divida 2015)

950,00 € Renda Sílaba Versátil 2 206,11 € IVA 3ºTrimestre 2016

60,00 € Quotas sócios 33,97 € Vodafone

25,47 € Alt. Titularidade CGD

22,50 € Canhões Fechaduras

79,84 € Makro (microondas, material escritório)

2,60 € Comissões transferências

3 548,00 € 5 364,71 €

Recreativo 438,10 € Festa Carnaval - Entradas 9,50 € Festa Campanha (baralhos cartas)

18,50 € Fábrica de Som (Bilhetes festa Carnaval)

100,00 € Músicos festa Carnaval

438,10 € 128,00 €

Cultural 738,17 € Instalação AEFAUP 2016 (Biblioteca)

34,75 € Instalação "Cubo" - Campanha

9,47 € Instalação "Cubo" - Sr. João 

18,85 € Sessão musical Campanha

0,00 € 801,24 €

Viagens 550,00 € Inscrições viagem Habitação Porto 550,00 € A Nogueira da Costa (autocarros)

550,00 € 550,00 €

Desportivo 3,40 € Torneio de Sueca (alimentação)

60,00 € Aluguer instalações (Jan.2017)

0,00 € 63,40 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

REI 3,50 € Café Internacional

0,00 € 3,50 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

Editorial

0,00 € 0,00 €

Total 4 536,10 € 7 436,71 €

-2 900,61 €

Fevereiro de 2017



Livraria 3 142,57 € Receitas livraria 530,00 € Ordenados Livraria Janeiro

31,98 € Multibanco Livraria

18,00 € Anuidade Cartão Livraria

9,56 € Comissões transferências

Faturas:

20,93 € AMAG Editorial Fatura 7

39,90 € Archi&Books FT2017/1

38,50 € ARGUMENTUM Fatura 1 1700/000014

87,61 € Caleidoscópio FT2017A1/170

75,00 € Circo de Ideias FA2017/220

14,00 € Companhia das Artes FT2017A1/324

80,20 € Dafne Editora FA2017/58

18,66 € Dinalivro Fatura 51877/AR

73,02 € FAUP Fatura Stocks 4/B15V17

372,88 € Gustavo Gili 4843

13,20 € INCM Fatura 90150439

13,20 € INCM Fatura 90150440

69,11 € Livros Horizonte FA2017/28

71,86 € News on Board FT 2017/39

27,90 € Técnico Lisboa - Fatura 10/315

232,30 € Transferencia Helena livro

Faturas 2016

55,63 € Almedina FAPA11001+81 (01/2016)

15,26 € Dinalivro Fatura 51325 (12/2016)

132,85 € Distribution Art Books 2/350 (12/2016)

277,45 € Distribution Art Books 2/351 (12/2016)

Total 3 142,57 € 2 319,00 €

823,57 €

Viagens FAUP 7 800,00 € Inscrições Viagem 2ºAno

7 800,00 € 0,00 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

738,00 € Renda Mundoffice 345,55 € Ordenado Carla Lima

950,00 € Renda Sílaba Versátil 23,60 € WTF - Telecomunicações

1 107,00 € Renda Serdial 11,83 € Mundoffice - Material escritório

11 070,00 € Rendas Serdial (abril/16-fev/17) 2,09 € Jumbo - Material escritório

5,58 € Allianz Portugal 56,91 € Staples - Material de escritório

110,00 € Quotas sócio 59,90 € Staples - Cadeira AE

19,90 € Rádio Popular - Telemóvel AE

6,30 € Águas Bar

0,90 € Deslocações

3,12 € Comissões transferências

20,91 € Amen - Domínio Dédalo

15 780,58 € 2 322,21 €

Recreativo 51,60 € Kitshop F Santos - Cabos

0,00 € 51,60 €

Cultural 5,28 € Painel "A casa de quem faz as casas"

40,00 € Prémio Vale Tshirt Queima 

0,00 € 45,28 €

Viagens 354,00 € Inscrições "A casa de quem faz as casas" 315,00 € Autocarros 

39,00 € Impressão de guias 

354,00 € 354,00 €

Desportivo 150,00 € Aluguer instalações (Fevereiro)

0,00 € 150,00 €

Políticas Educativas 90,00 € Representatividade FAPForm

21,30 € Alimentação FapForm

Ida Ordem Arquitetos:

37,00 € CP Viagem Porto-Lisboa

32,00 € Rede Expressos Viagem Lisboa - Porto

1,95 € Metro Lisboa

10,00 € Alimentação

0,00 € 192,25 €

REI

0,00 € 0,00 €

Comunicação 336,64 € Silaba Versátil Faturas 2016

16,94 € Silaba Inédita 

0,00 € 353,58 €

Editorial

0,00 € 0,00 €

Março de 2017



Total 16 134,58 € 3 468,92 €

12 665,66 €

Livraria 4 203,14 € Receitas Livraria 530,00 € Ordenados Livraria Fevereiro

31,98 € Multibanco Livraria

71,83 € Comissões transferências

Faturas:

62,01 € Almedina FAP-A110-17/000363

55,63 € Almedina FRPA110 171, FAPA110 1781 

92,58 € Almedina FRP-A110-17/000063

304,72 € Buchhandlung Walther Konig 19647

47,24 € Circo Ideias FA 2017228

38,18 € Cityscopio Fatura 2017/5

66,81 € CNLL FT 2017/11

224,30 € Editorial Blau Fatura 1 2017/113

240,67 € El Croquis PR170045

33,91 € Europress FT17/133 (Janeiro 2017)

38,87 € FAUP Fatura Stocks 9/B15V17

18,00 € INCM Fatura 90151074

46,19 € Inesd'orey Ft 1 2017/8

17,51 € InstArqMarquesdaSilva FA 2017/3

242,90 € InstArqMarquesdaSilva FA 2017/7

111,70 € Littlehampton 6234658X

11,13 € Livros Horizonte FA2017/130

576,92 € NBN Fatura P3496542

321,84 € NewsonBoard Ft2017/79 

154,51 € Orfeu Negro Fatura 170691

325,40 € San Rocco Fatura 089/2017

3,00 € Técnico Lisboa Fatura 10/669

23,40 € The funambulist 033

124,37 € Traço Alternativo FT GU/246

Faturas 2016

158,61 € Circo de ideias ft 1962016, 2042016, 2132017

259,02 € Companhia das Artes (2016)

165,70 € San Rocco fatura 409/2016 (10/2016)

93,09 €
Sistema solar FTARR 

201601312;201601539;201601683

59,50 € Turbina Associação Cultural (11/2016)

4 203,14 € 4 551,52 €

-348,38 €

Viagens FAUP 5 775,00 € Inscrições Viagem 2ºAno 1 633,50 € Alojamento

5 775,00 € 1 633,50 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 738,00 € Renda Mundoffice 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 628,66 € Ordenado Carla Lima

950,00 € Renda Sílaba Versátil 110,12 € TSU Março

1 107,00 € Renda Serdial 946,85 € IVA Ato Isolado Livraria

960,80 € Nota de crédito Vodafone 12,88 € Vodafone

59,00 € Camisolas 30,75 € Ecoglobal F11340

50,00 € Quotas sócio 4,11 € Mundoffice - Material escritório

6 882,60 € IPDJ 7,65 € Continente - Material escritório

24,96 € Requisição Cheques

4,74 € Comissões transferências

0,30 € Deslocações

42,66 € Livros Reclamação

289,05 € Decorsound

12 547,40 € 3 873,93 €

Recreativo Churrasco

2 166,99 € Entrada Caixa 1 562,10 € NOVADIS - Cerveja 

531,67 € Garcias - Bebidas Brancas

425,00 € Segurança

235,10 € Makro

147,60 € Vendap - Aluguer de Sanitário

90,00 € Talho Bisonte

45,00 € Pão

55,79 € Copos

35,00 € Limpeza

220,00 € Trocos

5,40 € Cerveja DªFátima

3 352,66 €

285,00 € Concessão espaço Barraca Queima

2 166,99 € 3 637,66 €

Cultural

0,00 € 0,00 €

Viagens 14,00 € Devolução Percurso F. Távora 2016

0,00 € 14,00 €

Desportivo 362,00 € Aluguer de instalações

0,00 € 362,00 €

Políticas Educativas 15,00 € Alimentação reunião Aes

0,00 € 15,00 €

REI

0,00 € 0,00 €

Abril de 2017



Comunicação 105,39 € Silaba Versátil 

0,00 € 105,39 €

Editorial

0,00 € 0,00 €

Total 14 714,39 € 8 007,98 €

6 706,41 €

Livraria 1 514,19 € Receitas Livraria 530,00 € Ordenados Livraria

31,98 € Multibanco livraria

2,05 € Comissões transferências

Faturas:

126,35 € A+A FAC LAA/60

138,61 € Archi&Books FT 2017/31

45,50 € Argumentum F1 1700/56

63,12 € Caleidoscópio FT2017A1/376

22,26 € Dinalivro 52349AR

81,90 € FAUP FS 12/B15V17

151,54 € FAUP FS 13/B15V17

99,43 € FAUP FS 16/B15V17

67,90 € KKYM lda - Fatura 1 2017/9

89,10 € NewsonBoard FT 2017/99

Faturas 2016:

133,71 € A+A FAC LAA/80 (12/2016)

198,08 € News on Board 

125,48 € News on Board FT2016/250 (10/2016)

72,60 € News on Board FT2016/287 (12/2016)

1 514,19 € 1 979,61 €

-465,42 €

Viagens FAUP 7 138,00 € Inscrições Viagem 2ºAno 2 675,00 € Alojamento

7 138,00 € 2 675,00 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

738,00 € Renda Mundoffice 645,74 € Ordenado Carla Lima

950,00 € Renda Sílaba Versátil 206,46 € TSU Abril

1 107,00 € Renda Serdial 2 181,61 € IVA 1ºtrimestre 2017

1 425,50 € Camisolas 1 827,70 € IRC

40,00 € Quotas Sócio 411,38 € Autoridade Tributária (dívida 2016)

315,00 € ACCP (Quota sócio + 1º trimestre)

44,73 € Vodafone

125,61 € Samsys - Renovação SAGE

196,80 € Samsys - Serviço Assistência

2 404,65 € Promo Camisolas AE

105,78 € Sacos AE 

18,92 € Mundoffice - Material escritório

1,45 € Deslocações

9,88 € Comissões transferências

6 060,50 € 10 266,91 €

Recreativo QUEIMA

5 881,43 € Entrada caixa 6 491,42 € Reposições + Caixa

5 881,43 € 6 491,42 €

FAUP FEST

2 900,00 € Entrada caixa 2 080,00 € Bandas

240,00 € Pão

209,10 € Vendap - Aluguer sanitários

619,57 € Makro

503,98 € Leroy Merlin

78,72 € Paletes

25,60 € Galp - águas e gelo

36,10 € Dª Fátima Cafetaria

14,25 € FROIZ Acendalhas e Carvão

171,00 € Hostel Oporto Music Hostel

2 900,00 € 3 978,32 €

8 781,43 € 10 469,74 €

Cultural 130,72 € Exposição ERASMUS

QUEIMA

265,88 € Leroy Merlin 

9,60 € A Electro Ferrag S Tiago 

0,65 € Southspirit - fotocópias

32,28 € Maxmat

121,95 € AKI

25,43 € Modelo Distribuição materiais const

296,24 € Alimentação

195,00 € Deslocações

0,00 € 1 077,75 €

Maio de 2017



Viagens

0,00 € 0,00 €

Desportivo 367,00 € Aluguer de instalações

287,91 € Decathlon - compra material

0,00 € 654,91 €

Políticas Educativas 30,00 € ENEA - Alimentação

0,00 € 30,00 €

REI

0,00 € 0,00 €

Comunicação 300,00 € Sílaba Versátil

0,00 € 300,00 €

Editorial

0,00 € 0,00 €

Total 14 841,93 € 22 799,31 €

-7 957,38 €

Livraria 2 366,19 € Receitas Livraria 530,00 € Ordenados Livraria

31,98 € Multibanco Livraria

36,73 € Despesa transferencia

Faturas:

829,84 € AA SIN004811+4862

33,16 € Almedina FRPA110-17/135

19,75 € Amag editorial Ft21 (janeiro2017)

136,45 € Blau Fatura 12017/46 

98,62 € Bucnhandlung Walther Konig 

17,44 € Caleidoscópio

40,68 € CNLL FT 2017/30 e 42

35,14 € CNLL FT 2017/32

3,15 € CNLL FT 2017/7 

2,77 € CNLL FT2017/30

14,00 € Companhia das Artes FT2017A1/1477

46,99 € Dafne Editora FA2017/126

437,03 € Distribution art books 2/119

36,91 € Editorial Blau Ft 1 2017/172 (Janeiro 2017)

19,29 € FAUP FS 23/B15V17

54,91 € FAUP FS 25/B15V17

150,77 € Ferran Ventura Blanch FV_RUL022/2T17

Faturas 2016:

22,55 € Blau 2016/15 (outubro 2016)

24,42 € Blau Fatura 12016/431 (Novembro2016)

313,79 € Blau Fatura 1 2016/483 (dezembro 2016)



395,21 € Blau Fatura 1 2016/450 (novembro 2016)

2 366,19 € 3 331,58 €

-965,39 €

Viagens FAUP 11 565,00 € Inscrições Viagem 2ºAno 440,00 € Postais

8 025,00 € Alojamento

4,50 € Comissões transferências

11 565,00 € 8 465,00 €

Dédalo 2,25 € Águas Momento Atmosfera

0,00 € 2,25 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

738,00 € Renda Mundoffice 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP - Fatura 2016

950,00 € Renda Sílaba Versátil 641,47 € Ordenado Carla Lima

1 107,00 € Renda Serdial 206,46 € TSU

151,15 € FAP 44,73 € Vodafone

45,00 € Uporto 18,80 € Material de escritório

15,00 € Camisolas 7,96 € Continente - Material escritório

10,00 € Quotas sócios 3,27 € Leroy Merlin - cartao canelado

73,80 € Folhas de carta Tipografia Fonseca

86,50 € Higimédica

3,10 € Carta registada Priceless

89,00 € Carregador 

7,28 € Comissões transferências

1,10 € Deslocações

4 816,15 € 4 725,87 €

Recreativo CHURRASCO

2 368,49 € Entradas caixa 73,80 € Vendap - Aluguer Sanitário

179,56 € Makro

24,00 € Leblon - Pão

1 254,18 € NOVADIS - Cerveja

287,82 € Segurança

268,00 € Trocos

2 087,36 €

FAUP FEST

996,30 € Segurança

2 307,55 € NOVADIS - Cerveja

2 275,50 € Sistema de Som

5 579,35 €

2 368,49 € 7 666,71 €

Cultural 2,50 € Almoço Pop Up

0,00 € 2,50 €

Viagens 8 300,00 € Inscrições Viagem Finlândia 2 128,00 € Hostel Omena Hotellit

68,70 € Hostel Himoslomat

33,06 € Rentalcars

8 300,00 € 2 229,76 €

Desportivo 289,50 € Aluguer Instalações CDUP

0,00 € 289,50 €

Políticas Educativas 9,67 € Tintas Barbot faixas marcha LGBT

1,80 € Águas reunião Arq. Paisagista

17,15 € Refeições ENDA

0,00 € 28,62 €

Junho de 2017



REI 48,54 € Reunião FAP Faup (Alimentação)

0,00 € 48,54 €

Comunicação 177,53 € Sílaba Versátil FT117518 E 9

0,00 € 177,53 €

Editorial 304,00 € Receitas revista 984,00 € Revista MA

15,88 € CTT Envio revistas MA

304,00 € 999,88 €

Total 15 788,64 € 16 168,91 €

-380,27 €

Livraria 2 423,14 € Receitas Livraria 530,00 € Ordenados Livraria

31,98 € Multibanco Livraria

8,10 € Comissões transferências

Faturas

44,11 € A+A FAC LAA/128

34,97 € Almedina FRPA110-17/165

42,00 € ARGUMENTUM F11700/105

17,50 € ARGUMENTUM F11700/116

42,33 € Caleidoscópio Ft2017A1/655

18,37 € Circo de Ideias FA 2017/249

17,74 € CNLL FT2017/39

9,81 € Companhia das Artes FT2017A1/1897

40,79 € Dafne Editora FA 2017/157

35,32 € Defne Editora FA 2017/159

25,99 € Edições Silabo Ft143

85,34 € Faup 26/B15V17

57,98 € Orfeu Negro F171672

7,00 € Pierrot Le Fou FT2017/3 (Janeiro2017)

93,25 € San Rocco 371/2017

44,00 € Sistema Solar FTARR 1/201700655

42,90 € The Funambulist 082

Faturas 2016:

501,80 € Faup Faturas atraso 2016 - 35,37,83,113

26,09 €
Relógio D'água Editores Ft1/201606384 

(08/2016)

154,90 €
Caleidoscopio FT2016A1/1455 (12/2016) +FT 

1352

2 423,14 € 1 912,27 €

510,87 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

738,00 € Renda Mundoffice 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP - Fatura 2016

475,00 € Renda Sílaba Versátil 641,47 € Ordenado Carla

1 107,00 € Renda Serdial 206,46 TSU Junho

239,48 € Devolução Priceless 142,21 IVA 2ºtrimestre 2017

137,50 € Camisolas 29,79 Vodafone

50,00 € Quotas sócios 56,09 € Ecoglobal FAC F11936

22,45 € Continente Material de escritório

57,00 € Chaves cacifos

2,60 € Comissões transferências

20,8 Cancelamento cheques

1,50 € Deslocações CGD

4 364,94 € Assalto cofre

4 546,98 € 9 087,71 €

Recreativo

0,00 € 0,00 €

Cultural

0,00 € 0,00 €

Viagens 2 900,00 € Inscrições viagem Finlândia 5 035,30 € Agencia Abreu Viagem Avião 

2 900,00 € 5 035,30 €

Desportivo 300,00 € Aluguer CDUP Junho

0,00 € 300,00 €

Políticas Educativas 109,30 € CP Deslocações Lisboa 

15,07 € Alimentação Lisboa 

87,79 € Deslocações Coimbra ENDA

15,75 € Alimentação Coimbra ENDA

0,00 € 227,91 €

REI

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

Editorial

0,00 € 0,00 €

Total 7 446,98 € 14 650,92 €

-7 203,94 €

Julho de 2017



Livraria 3 901,42 € Receitas Livraria 530,00 € Ordenados Junho

31,98 € Multibanco Livraria

5,25 € Despesas transferências

1 200,00 € Assalto cofre

10,00 € WTF Livraria

Faturas:

8,48 € FAUP 35/B15V17

102,78 € Almedina FAP-A110-17/1205

407,00 € BRUIL VAN DE STAAI J

38,18 € CityScopio F2017/11

24,04 € Dafne Editora FA2017/166

46,75 € Dinalivro Ft53277AR

380,01 €
Editorial Blau FT12017/212 - 

NOTACREDITO62016/15

220,57 € Editorial Gustavo Gili (Janeiro 2017)

67,20 € FAUP 36/B15V17

80,35 € FAUP 38/B15V17

98,01 € FundInst Marques da Silva FA2017/31

15,40 € Futurmagazine F384

33,01 € Futurmagazine F421

220,57 € Gustavo Gili Ft20004946 (Fatura janeiro 2017)

15,40 € Sistema Solar FTARR1/201700766

27,30 € The Funambulist F110

Faturas 2016:

525,85 €
FAUP - F53/B15V16 e 48/B15V16 (Faturas em 

atraso 2016)

3 901,42 € 4 088,13 €

-186,71 €

Dédalo 9,07 € CTT

0,00 € 9,07 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

1 107,00 € Renda Serdial 887,48 € Ordenado Carla + 1/2 subsidio férias

206,46 € TSU

65,80 € Vodafone

10,00 € WTF 

3,12 € Despesas transferencias

7,37 € Staples Material escritório

10,97 € Leroy Merlin

119,00 € Leroy Merlin

104,55 € Costa Guerreiro, Lda - Pulseiras 

2 907,00 € 3 185,95 €

Recreativo

0,00 € 0,00 €

Cultural

0,00 € 0,00 €

Viagens 1 400,00 € Inscrições Finlândia

1 400,00 € 0,00 €

Desportivo

0,00 € 0,00 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

REI

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

Editorial

0,00 € 0,00 €

Total 4 307,00 € 3 185,95 €

1 121,05 €

Agosto de 2017



Livraria 172,43 € Receitas Livraria 895,70 € Ordenados julho+ IVA

31,98 € Multibanco Livraria

1,01 € Despesas Transferências

Faturas:

167,05 € Ágora F531.711

211,88 € Distribution Art Books 2/198 

378,63 € FAUP 43/B15V17

Faturas 2016:

59,83 € Traço Alternativo FtGU228 (novembro2016)

172,43 € 1 746,08 €

-1 573,65 €

Viagens FAUP 840,01 € Viagem 2ºAno LandgoedZonnestraal

18 395,00 € Autocarros Viagem 2ºano

0,00 € 19 235,01 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 475,00 € Renda Sílaba Versátil 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 641,47 € Ordenado Carla

1 107,00 € Renda Serdial 309,69 € TSU

1 940,00 € Quotas sócios 365,70 € IVA ato isolado

121,50 € Merchandising 10,00 € WTF

3 990,00 € Inscrições Semana Receção 32,91 € Vodafone

21,70 € Ecoglobal 

202,50 € Canhões Cacifos

88,00 € Cópias chaves cacifos

37,44 € Livro Cheques

25,70 € Alimentação Semana de Receção 

3,05 € Deslocações CGD

11,14 € Continente - Material escritório

462,00 € Devoluções cauções cacifos

6,70 € Despesas transferências

99,00 € Fones Ding Ding

9 433,50 € 4 088,20 €

Recreativo 883,75 € Entradas Festa receção 899,00 € Jantar Império pré-rally

3 306,03 € Caixa Churrasco 268,52 € Rally Tascas

18,50 € Bilhetes festa receção

50,00 € Banda Festa Receção

CHURRASCO

73,80 € Vendap WC

966,06 € NOVADIS 

79,37 € Pingo Doce - Bifanas

5,00 € DªFátima - Cerveja

54,74 € Copopalhinhas

532,10 € Garcias, SA

197,75 € Makro

387,45 € Líder - Serviços vigilância

73,78 € Pão

203,00 € Trocos

4 189,78 € 3 809,07 €

Cultural 60,00 € Visita a Serralves Semana Receção

29,00 € Alimentação

0,00 € 89,00 €

Viagens Finlândia

1 235,98 € Hostels

2 486,67 € Deslocações

1 256,00 € Visitas

12,00 € Despesas Net

19,36 € Despesas transferências

Chaves

Setembro de 2017



800,00 €
Nogueira da Costa - Autocarros Viagem 

Semana Receção

78,00 € Pasteis de Chaves

0,00 € 5 888,01 €

Desportivo

0,00 € 0,00 €

Políticas Educativas 22,52 € Deslocações ENDA

60,00 € Pousadas Juventude Braga

0,00 € 82,52 €

REI

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

Editorial 631,65 € Re-edição revista MA

0,00 € 631,65 €

Total 13 623,28 € 14 588,45 €

-965,17 €

Livraria 2 953,43 € Receitas Livraria 88,40 € Ordenado Maria João

10,00 € WTF

31,98 € Multibanco Livraria

6,24 € Despesas transferências

Faturas:

22,10 € Almedina FRP A110-17/239

108,64 € AMAG EDITORIAL 

41,54 € Antígona FAC G/3585

169,40 € Archi&Books, Lda FT2017/69

655,05 € Blau Ft 1 2017/311

83,48 € Caleidoscópio Ft2017A1/1035

10,50 € Circo de Ideias FA 2017/271

9,79 € FundInst Marques da Silva FA2017/36

332,00 € Metispresses

67,50 € Orfeu Negro Ft172642

348,53 €
Presses Polytechniques et universitaires 

romandes Ft403571

806,27 € PROMO Ft3497 (Merchandising)

25,90 € Sistema Solar FTARR 1/2017856

23,40 € The Funambulist F147

Faturas 2016:

50,00 € João Mendes Ribeiro Ft2016/18 (Agosto2016)

2 953,43 € 2 890,72 €

62,71 €

Viagens FAUP 498,21 € Depósito Viagem 2ºAno 763,20 € Dudok Architectuur Centrum

498,21 € 763,20 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

1 107,00 € Renda Serdial 641,47 € Ordenado Carla

950,00 € Renda Sílaba Versátil 28,89 € Vodafone

738,00 € Renda Mundoffice 206,46 € TSU

110,00 € Quotas sócios 2,08 € Despesas transferências

1 188,00 € Cauções cacifos 10,00 € WTF

43,84 € Mundoffice FR2017A22/15187

147,60 € Arterápido - Chaves

106,98 € Equipamento AE IKEA

225,00 € ACCP

8,99 € Worten - Pen USB

3,00 € Chaves da Maia

178,84 € Companhia Seguros

483,00 € Devoluções cauções cacifos

5 893,00 € 3 857,35 €

Recreativo 227,02 € Churrasco de Engenharia 102,58 € Continente - Churrasco Engenharia

227,02 € 102,58 €

Cultural 130,00 € Start Teatro

90,00 € Casa da Música - Visita Semana Receção

0,00 € 220,00 €

Viagens 2 540,00 € Inscrições Percurso Douro 480,80 € Pousadas da Juventude

750,00 € Iberobus

510,00 € Quinta do Vallado

382,50 € Quinta do Portal

28,40 € Guias

2 540,00 € 2 151,70 €

Desportivo

0,00 € 0,00 €

Políticas Educativas 60,00 € FapForm Inscrição

90,80 € Rede Expressos Viagem Évora

29,07 € Alimentação

29,25 € Pousadas da Juventude

0,00 € 209,12 €

REI

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

Outubro de 2017



Editorial 5,50 € Carlin - Material

0,00 € 5,50 €

Total 8 660,02 € 6 546,25 €

2 113,77 €

Livraria 5 071,29 € Receitas Livraria 670,45 € IVA Prestação Serviços Maria Ferreira

10,00 € WTF

31,98 € Multibanco Livraria

38,96 € Despesas transferências

263,98 € A+A Publications SIN5321

13,09 € Almedina FAPA110-17/1672

40,14 € Almedina FRP A110-17/291

32,94 € Almedina FRPA110-17/276

85,73 € Blau 2017/405

12,99 € Caleidoscópio Ft 2017A1/1201

119,74 € CNLL Ft2017/76

17,50 € Companhia das Artes FT2017A1/3122

58,14 € Dafne Editora FA201/228

94,59 € Dafne Editora FA2017/192

378,75 € Dafne Editora FT 2017/193

8,83 € Dinalivro Tf 54258AR

66,64 € Faup 54/B15V17

148,10 € Faup 55/B15V17

8,40 € KKYM FTM19

13,36 € Livros Horizonte FA2017/495

59,56 € News on Board FT2017/301

144,97 € Orfeu Negro 172963

4,00 € Roof  FT2017A13/21

43,11 € Traço Alternativo FTGU269

41,50 € Serviço de Desalfandegamento

5 071,29 € 2 407,45 €

2 663,84 €

Dédalo 61,2 ERC

521,04 Conferência Dédalo - Voos

0,00 € 582,24



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 950,00 € Renda Sílaba Versátil 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 641,47 € Ordenado Carla

738,00 € Renda Mundoffice 160,94 € 1/2 Subsídio Férias

1 107,00 € Renda Serdial 28,89 € Vodafone

80,00 € Quotas sócios 559,34 € IVA

163,50 € Merchandising 10,00 € WTF

6,76 € Despesas Transferências

266,68 € TSU

8,50 € Chaves da Maia - Carimbo AEFAUP

8,98 € Bricor material AE 

24,60 € Ecoglobal FAC F12524

4 838,50 € 3 487,36 €

Recreativo 2 295,45 € Entradas caixa 212,00 € Castanhas Magusto

31,98 € Leroy Merlin (troca luzes)

1 310,76 € Novadis

94,63 € Celeste

89,50 € Talho Avenida

8,42 € Froiz Gelo e Velas

3,00 € Bazar Chinês Verniz

147,60 € Grupo Vendap

415,13 € Líder FA 2017/1233

203,33 € Makro 

560,99 € Garcias

56,00 € Dj

216,00 € Trocos

2 295,45 € 3 349,34 €

Cultural 160,00 € Banda Jazz 30 anos

800,00 € Prémio Go 2016

36,29 € Instalação - Leroy Merlin Ft201700104/12853

20,48 € Instalação Fotosport Ft2017A75/10624

41,66 € PartyFiesta Balões

28,74 € Party Fiesta Balões

0,00 € 1 087,17 €

Viagens 272,50 € Inscrições Viagem Coimbra 300,00 € Autocarro Viagem Coimbra

90,00 € Visitas Coimbra

10,10 € Lidl rebuçados pinhata

15,46 € Corbel material 

272,50 € 415,56 €

Desportivo 52,97 € Decathlon compra bolas Volei

144,00 € CDUP Aluguer instalações Outubro

372,08 € Lacatoni - equipamentos futsal

0,00 € 569,05 €

Novembro de 2017



Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

REI 21,95 € Balões 30 anos

0,00 € 21,95 €

Comunicação 246,63 € Sílaba Versátil Ft1 1751/19

0,00 € 246,63 €

Editorial 48,00 € Revista MA

48,00 € 0,00 €

Total 7 454,45 € 9 177,06 €

-1 722,61 €

Livraria 4 110,30 € Receitas Livraria 10,00 € WTF

31,98 € Multibanco Livraria

22,26 € Despesas transferências

54,60 € A+T Fact 171400

167,05 € Agora 531711

24,15 € Almedina FAPA110-17-1779

41,47 € Almedina FRPA110-17-362

9,30 € Antígona FACG4109

31,50 € Argumentum 11700/235

480,81 € Blau Ft 1 2017/448

227,50 € Bruil & Van de Staaij 456248

258,75 € Bruil & Van de Staaij 457363

46,94 € Caleidoscópio FT2017A1/1247

30,00 € Circo de Ideias FT2017/11

40,25 € Cityscopio 2017/16

61,56 € CNLL FT 2017/86

69,99 € Companhia das Artes FT2017A1/3584

81,39 € FAUP 62/B15V17

222,15 € FAUP 66/B15V17

25,74 € FAUP stocks 71/B15V17

36,00 € Fund Calouste Gulbenkian 

7,00 € Fund Marques da Silva FA2017/44

175,03 € Gustavo Gili 020 5444

7,35 € Instituto da Construção FACIC18955

24,49 € Livros Horizonte FA2017/578

70,00 € Ordem dos Engenheiros FC EFCPT17/3

70,00 € Ordem dos Engenheiros FC EFCPT17/6

43,26 € Orfeu Negro 173424

20,49 € Relógio D'água FT1/201705409

431,30 € Shinkenchiku-sha Co

114,30 € Serviço de desalfandegamento

4 110,30 € 2 936,61 €

1 173,69 €



Viagens FAUP 468,50 € Devoluções Viagem Évora 2016

438,00 € Devoluções Viagem Itália 2016

0,00 € 906,50 €

Dédalo 321,00 € Receitas revista 500,00 € Conferência Éric Lapierre

12,75 € CTT

140,00 € Hoteis Fenix Conferencia Dédalo

321,00 € 652,75 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

738,00 € Renda Mundoffice 615,85 € Ordenado Carla

1 107,00 € Renda Serdial 436,84 Subsídio de Natal

950,00 € Renda Sílaba Versátil 29,96 € Vodafone

40,00 € Quotas sócios 7,28 € Despesas Transferências

4 588,40 € IPDJ 10,00 € WTF

225,00 € ACCP Quotas 3ºtrimestre

153,75 € Samsys Ft9/6291 - Impressora térmica

196,80 € Samsys Ft9/6058 - Assistência

2,50 € Alimentação DªFátima

9 223,40 € 3 449,18 €

Recreativo CHURRASCO

1 598,90 € Entrada caixa 147,60 € Grupo Vendap

97,08 € Makro

89,50 € Talho 

25,44 € Celeste

52,04 € AKI

227,20 € Trocos

13,00 € Cabos

218,50 € Banda 

1 598,90 € 870,36 €

Cultural

0,00 € 0,00 €

Viagens 270,20 € Devoluções Percurso Douro

0,00 € 270,20 €

Desportivo 225,00 € CDUP Aluguer instalações Novembro

0,00 € 225,00 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

REI

0,00 € 0,00 €

Comunicação 120,00 € Sílaba Versátil Ft1 1751/21

0,00 € 120,00 €

Editorial

0,00 € 0,00 €

Total 10 822,30 € 4 934,74 €

Dezembro de 2017



5 887,56 €

Livraria 2 293,61 € Receitas Livraria 1 370,22 € Ordenado Maria João 

835,50 € Ordenado Pedro

10,00 € WTF

31,98 € Multibanco Livraria

12,41 € Despesas transferências

31,35 € News on Board 2017/385

38,96 € Almedina FAPA11017/2025

33,94 € Almedina FRPA11017/396

50,39 € AMDJAC Fat095

11,09 € Antígona FAC G4340

10,23 € Antígona FAC G4371

107,10 € Archibooks FT2017/121

10,50 € Argumentum  Ft11700/268

244,82 € Blau Ft1 2017/533

230,40 € Blau Ft1 2017/557

421,50 € Bruil Van de Staaij 460596

9,65 € Caleidoscópio FT2014A1/802

9,00 € Circo de Ideias FT2017/19

93,80 € CNLL FT 2017/91

16,80 € Companhia das Artes FT2017A1/2510

85,40 € Companhia das Artes FT2017A1/3956

81,75 € Dafne Editora FA2017/260

52,59 € Dafne Editora FA2017/277

48,37 € Dafne Editora Fa2017/301

67,52 € Dinalivro FT55078AR

433,29 € Fatura Stocks 75 B15V17

179,54 € FAUP stocks 79B15V17

67,90 € Fund Marques da Silva FA 2017/51

7,00 € Fund Marques da Silva FA 2017/52

25,90 € Fund Marques Silva FA2017/58

23,11 € Futurmagazine FT12017/44

282,18 € Gustavo Gili 020005604

9,00 € INCM Ft 90159373

11,13 € Livros Horizonte FA2017/685

56,99 € Orfeu Negro Ft173776

30,68 € Orfeu Negro Ft173819

21,10 € Relógio D'água FT1/201706169

Faturas 2016:

837,41 € Distribution Art Books FatOut/2016

2 293,61 € 5 900,50 €

-3 606,89 €

Dédalo 500,00 € Pavigres 44,51 € Continente



265,52 € Instituto Francês 32,62 € CTT

500,00 € FAUP Patrocínio 31,95 € Deslocações

1 166,00 € Diário do Porto (impressão revista)

30,60 € ERC

14,06 € Froiz

147,45 € Jantar conferência

500,00 € Joana Bravo Design

1,80 € Sílaba Versátil

1 265,52 € 1 968,99 €



Receitas Discriminação Despesas Discriminação

Gestão 950,00 € Renda Sílaba Versátil 1 771,20 € Exploração Livraria FAUP

1 800,00 € Renda Joaquim C Anjos 645,74 € Ordenado Carla

1 107,00 € Renda Serdial 369,91 € TSU

738,00 € Renda Mundoffice 30,57 € Vodafone

149,00 € Mundoffice 3%comissão 4,68 € Despesas Transferências

100,00 € Quotas sócio 10,00 € WTF

50,00 € Merchandising 3,00 € Carlin Envelopes relatórios eleitorais

160,00 € Campanha Eleitoral

69,49 € Fundos de compensação 

27,68 € Cartões Sócio Altronix 147576

55,69 € Corbel Material escritório

140,00 € Assalto sede AEFAUP

4 894,00 € 3 287,96 €

Recreativo 600,24 € Novadis Churrasco Dezembro

0,00 € 600,24 €

Cultural 400,00 € Vale Go Agência Abreu

0,00 € 400,00 €

Viagens 324,80 € Devoluções Viagem Finlândia

0,00 € 324,80 €

Desportivo 115,00 € FAP FA2016F/43 falta de comparência 

51,00 € CDUP 2017/326

0,00 € 166,00 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

REI

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

Editorial

0,00 €

Total 4 894,00 € 4 779,00 €

115,00 €

Janeiro de 2018



Livraria 3 473,06 € Receitas 10,00 € WTF

31,98 € Multibanco Livraria

17,69 € Despesas transferências

149,50 € Bruil&Van de Staaij 463319

22,71 € Almedina FRP-A110-18/17

77,03 € Amag 057

20,09 € Antígona FAC G4551

98,41 € Arkitektur 5716

34,61 € Bernardino Aranda FACB-S1/3018

69,64 € Bertrand 1067376

280,89 € Blau 1 2018/18

86,80 € Brockhaus 18023283

211,81 € CCA Canadá 86002

114,18 € Dafne Editora FA2018/17

233,20 € Ediciones Poligrafa 180006/1

38,50 € Fund Marques da Silva FA2018/1

120,38 € Fund Marques da Silva FA2018/5

405,90 € IDEA 12/2018/FA-IV

41,51 € LH FA2017/55

320,98 € Livraria A+A FAC LAM/26

20,46 € Orfeu Negro Fat66

61,51 € Publicaciones Arquitectura y arte 18007

290,90 € San Rocco

78,01 € Sistema Solar FTARR1/20180001

175,43 € Sternberg Press 5445

23,40 € The funambulist 019

1 040,48 € Distribution Art Books 

781,90 € Distribution Art Books 

3 473,06 € 4 857,90 €

-1 384,84 €

Dédalo 113,70 € Duplex

40,80 € ERC Mudança Logo

11,76 € CTT 

0,00 € 166,26 €



Receitas Despesas Balanço

Gestão 84 489,01 € 56 997,34 € 27 491,67 €

Recreativo 22 066,16 € 30 685,30 € -8 619,14 €

Cultural 0,00 € 3 722,94 € -3 722,94 €

Viagens 16 316,50 € 17 233,33 € -916,83 €

Desportivo 0,00 € 2 779,86 € -2 779,86 €

Políticas Educativas 0,00 € 785,42 € -785,42 €

REI 0,00 € 73,99 € -73,99 €

Comunicação 0,00 € 1 303,13 € -1 303,13 €

Editorial 352,00 € 1 637,03 € -1 285,03 €

Dédalo 1 586,52 € 3 381,56 € -1 795,04 €

Total 124 810,19 € 118 599,90 € 6 210,29 €

Livraria 35 624,77 € 38 921,37 € -3 296,60 €

Viagens FAUP 32 776,21 € 33 682,71 € -906,50 €

Gestão 18 102,06 €

Livraria 1 530,24 €

Viagens 4 578,84 €

Gestão 8 127,46 €

Livraria 4 658,83 €

Viagens 906,50 € 13 692,79 €

Saldo Bancário disponível (31/01/2018)

Balanço final

Despesas pagas de anos anteriores


