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Nota Introdutória
Este ano, o Núcleo de Capoeira atingiu um dos seus objetivos mais importantes para a sua continuidade, que foi o de consolidar uma equipa praticante
de Capoeira com motivação e empenhada em fazer crescer este desporto na UA.
Os dois principais objetivos sobre quais o NC pretendia focar-se eram: fomentar o desenvolvimento individual dos atuais praticantes e incentivar
fortemente a prática da Capoeira.
Estes objetivos foram em grande parte atingidos, devido à realização da maior parte das atividades previstas, quase sempre sem custos para o núcleo
sendo estes assegurados pelos praticantes. Só o fim de semana de Capoeira não foi realizado, por falta de pessoal disponível pela organização e
formadores dos workshops no evento, e foi então substituído por uma atividade de lazer e convívio num só dia para fomentar a coesão do grupo. Essa
coesão e formação do grupo foi também melhorada pela realização de diversos jantares e pelo incentivo de encontros espontâneos entre praticantes,
melhorando assim a motivação e ambiente nas atividades da Capoeira. A nível de divulgação foram distribuídos flyers, foi afixada uma lona a divulgar
os treinos no início de cada semestre, colaram-se cartazes por todo o campus universitário e locais frequentados pela comunidade académica e foram
feitas publicações mais regulares na página pública do núcleo no Facebook. A nível de formação, foram mantidos os treinos no âmbito das ACD’s, que
são a condição essencial para manter a Capoeira na UA.
Os nossos praticantes regulares passaram de uma média de 6 para 10 por treino, também graças ao trabalho constante do monitor do grupo Lagoa da
Saudade, que vem todas as terças e quintas do Porto para lecionar os treinos.
As férias de Verão costumam ser, infelizmente, um motivo de saída de alguns praticantes regulares que não voltam no arranque do ano letivo seguinte,
o que mostra uma necessidade do Núcleo em manter algumas atividades durante as férias para manter a coesão de grupo e recomeçar em Setembro
com um número de praticantes incrementado. A participação no 8° Encontro de Capoeira “Irmãos de Roda” não acarretou custos ao núcleo com
deslocações tendo sido estas asseguradas pelos praticantes, bem como muitas das idas mensais ao Porto. Muitas destas idas mensais previstas
inicialmente ao Porto acabaram por não ocorrer, por se priorizarem atividades de coesão do grupo em Aveiro. Existindo custos com a deslocação na
cerimónia do Batizado de exames, e também para permitir a graduados do grupo virem apresentar a Capoeira numa roda no Campus e em Aveiro. É
notável a presença do Núcleo de Capoeira Capoeira e respetivos em atividades não previstas no início do mandato, devido ao aumento de pedidos feitos
ao Núcleo, que animou diversos workshops e fez apresentações: no UA Open Campus, durante a Feira de Março a convite do Núcleo de Judo, durante a
UA Intercultural, na Academia de Verão, durante o Sport Challenge organizado pelo Núcleo de Gestão e no Campus Solidário, mostrando assim o lugar
do Núcleo de Capoeira na Academia e na cidade de Aveiro.
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Objetivos Estratégicos
Principais linhas orientadores dos nossos objetivos estratégicos e respetiva avaliação de execução:
•

Fomentar o desenvolvimento individual dos actuais praticantes
o Através da participação em diversos workshops e encontros de Capoeira, manter a coesão do grupo de praticantes atuais, sendo essencial
para o desenvolvimento do grupo; (foi alcançado)
o Participação no Baptizado do grupo Lagoa da Saudade; (foi alcançado)
o Realização de um fim-de-semana de Capoeira 2018; (não foi alcançado)
o Acompanhamento dos atuais praticantes e do estado de motivação de cada um; (parcialmente alcançado)

•

Incentivar fortemente a prática da Capoeira
o Aumento do número atual de praticantes; (foi alcançado)
o Presença e visibilidade no Campus; (foi alcançado)
o Grande divulgação, com recurso a diversas ações de marketing, das nossas atividades por toda a comunidade académica e cidade de Aveiro,
abrindo também assim as portas a potenciais praticantes externos da UA; (foi alcançado)
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Relatório de Atividades
Coordenação
A coordenação do Núcleo de Capoeira consolidou-se durante o decurso do mandato, o que permitiu uma melhor resposta aos diversos pedidos externos
para estar presente em eventos. Além disso, o monitor que dinamiza os treinos no âmbito dos ACD’s mostrou grande disponibilidade em participar em
boa parte das apresentações no Campus, o que permitiu maior alcance na divulgação das nossas ACD’s de Capoeira.
Definimos abaixo as atividades previstas no PAO e realizadas durante o mandato, bem como as atividades adicionais realizadas, nas três secções
seguintes: Formativa, na Universidade e promoção da Capoeira na UA.

1. Secção Formativa
1. Projecto Actividades Culturais e Desportivas – ACD’s
2. Treinos na Academia Associação de Capoeira Lagoa da Saudade
3. Acompanhamento personalizado dos praticantes actuais
4. Exame de Capoeira
5. XXIII Baptizado da Lagoa da Saudade
6. Participação em eventos de Capoeira

1.1 Projeto Atividades Culturais e Desportivas – ACD’s
Descrição: Realização de duas aulas regulares semanais todas as terças e quintas das 20:30 até às 22:00.
Adesão/Satisfação: um número de inscrições de praticantes, cerca de 15 com uma média de presenças nos treinos de cerca de 10.
Objetivos da Atividade: Treinos regulares semanais, para o desenvolvimento técnico, físico e cultural (vertente musical) desta luta de origem brasileira.
Nestes treinos tenta-se conciliar a parte de iniciação (para os novos praticantes) com o aperfeiçoamento para quem já possui graduação segundo as
normas da modalidade.
Reparos/Sugestões: Apostar cada vez em ações de promoção e divulgação por todo o campus universitário e pela cidade de Aveiro.
Data

Despesas

Receitas

Designação

Valor

Designação

ACD's

- €

Valor
- €

Anual

Total

- €
Saldo
Saldo Previsto
Tabela 1 ACD’s

Total

- €
- €
- €
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1.2 Treinos na Academia Associação de Capoeira Lagoa da Saudade
Descrição: Realização de encontros entre os atletas do núcleo de Aveiro e da Lagoa da Saudade na Academia no Porto orientados pelo Mestre Barão.
Adesão/Satisfação: número reduzido de praticantes a deslocar-se ao Porto, fazendo-o esporadicamente. Tendo-se realizado formalmente uma ida com 5
elementos, em viatura própria, no dia 21 de Junho.
Objetivos da Atividade: Pensamos que estes treinos serão muito úteis para os praticantes de Aveiro adquirirem mais conhecimentos sobre a capoeira
através do contacto direto com o próprio mestre e alunos de graduações superiores que praticam no Porto.
Reparos/Sugestões: As deslocações mensais propostas pelo Núcleo não tiveram uma grande adesão pelos praticantes, que preferiram deslocações por
ocasião de eventos de maior dimensão. As deslocações feitas ocorreram de forma individual e esporádica, não trazendo custos nenhum para o Núcleo,

Treinos Academia Capoeira Lagoa da
Saudade (Porto)

com excepção da ida no dia 21 de Junho.

Data

Despesas
Designação
Deslocação

Receitas
Valor

Designação

28,00 €

Valor
- €

21 junho 2018

Total

28,00 €

Total
-

Saldo
Saldo Previsto
Tabela 2 Treinos na Academia Associação de Capoeira Lagoa da Saudade

- €
28,00 €
- 400,00 €

1.3 Acompanhamento personalizado dos praticantes atuais
Descrição: Ação de acompanhamento dos inscritos nas ACD’s Capoeira
Adesão/Satisfação: Todos inscritos nas ACD’s
Objetivos da Atividade: Acompanhamento pessoal para definir as expectativas dos praticantes.
Reparos/Sugestões: Discussões e recolhas de opiniões regulares permitiram dar feed-back ao monitor para a preparação de treinos com melhor
qualidade e que fossem de encontro às diversas expectativas.
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Despesas

Data

Receitas

Designação

Valor

Designação

Valor

- €

- €

anual

Total

- €

Total

- €

Saldo
Saldo Previsto
Tabela 3 Acompanhamento Personalizado dos praticantes

- €
- €

1.4 Exame de Capoeira
Descrição: Estes exames realizaram-se em Gaia no mês de Maio, durante um sábado e um domingo (5 e 6 de Maio), aquando da deslocação dos
praticantes aptos a um ginásio onde se realizam treinos do Grupo Lagoa da Saudade.
Adesão/Satisfação: 7 alunos de Aveiro
Objetivos da Atividade: Avaliação sobre os conhecimentos tanto técnicos como teóricos dos praticantes, por parte do Mestre Barão (responsável pela
Associação de Capoeira Lagoa da Saudade), dando-se assim inicio à primeira graduação ou troca desta na cerimónia do ponto seguinte.
Reparos/Sugestões: Houve um número maior de alunos propostos a exame em relação ao ano anterior, o que mostra interesse dos praticantes pela
formação na Capoeira e no que será incentivado este percurso por parte do Núcleo.

Exame de Capoeira

Data

Despesas
Designação
Deslocação

Receitas
Valor

Designação

47,04 €

Valor
- €

5 e 6 de Maio

Total

47,04 €
Saldo
Saldo Previsto
Tabela 4 Exame de Capoeira

Total
-

- €
47,04 €
- 50,00 €
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1.5 XXIII Baptizado da Lagoa da Saudade
Descrição: Esta cerimónia decorreu no Porto durante nos dias 1,2 e 3 de Junho, tendo reunido mestres de vários pontos do país e da Europa, o que
contribuiu para atestar sobre o nível de formação técnico dos alunos do núcleo. Tendo-se também realizado vários workshops durante este evento no
Porto.
Adesão/Satisfação: 7 alunos de Aveiro
Objetivos da Atividade: A participação nesta cerimónia é bastante importante para todos os alunos pois traduz-se no reconhecimento de todo o
trabalho, esforço e dedicação na aprendizagem desta arte marcial ao longo de todo o ano decorrido. Este reconhecimento é simbolizado através da
atribuição de “cordões” com diferentes graduações e que identificam o seu nível.
Reparos/Sugestões: Julgamos muito importante a participação de todos os praticantes nesta cerimónia, pois trata-se do reconhecimento de todo o
esforço e dedicação a esta arte marcial ao longo do ano. E também desta forma se incute e desenvolve o sentimento de identidade e de pertença por
parte dos diversos praticantes num grupo, seja ele no Grupo Lagoa da Saudade (ao qual estamos ligados desde o inicio da capoeira na Universidade de

XXIII Baptizado da Lagoa da Saudade

Aveiro), seja ele nos nossos treinos semanais em Aveiro no Pavilhão Haristides Hall.
Data

Despesas
Designação
Deslocação Carrinha

Receitas
Valor
81,30 €

Designação

Valor
- €

1, 2 e 3 de Junho

Total

81,30 €

Saldo
Saldo Previsto
Tabela 5 XXIII Baptizado de Capoeira

Total
-

- €
81,30 €
- 50,00 €

1.6 Participação em eventos de Capoeira
Descrição: Divulgação de vários eventos para os praticantes e facilitação dos transportes para incentivar a sua participação.
- Encontro de Capoeira Regional no Porto durante os dias 21 e 22 de Abril, promovido pelo grupo Porto da Barra sediado também no Porto.
- Roda de Capoeira em Guimarães no dia 13 de Outubro, organizada pelo grupo Centro Cultural Capoeira Baiana do Mestre Careca.
- 8º Encontro de Capoeira “Irmãos de Roda”, promovido pelo grupo Lagoa da Saudade, que se realizou nos dias 1 e 2 de Dezembro em
vários pontos da cidade do Porto. Sendo atualmente o 2º maior evento de capoeira a nível nacional, quer pelo número total de participantes (cerca de
90) de vários pontos do País e do estrangeiro, quer pela presença de experientes mestres e contra mestres a trabalhar em Portugal e pela Europa, o
que se traduz numa elevada qualidade formativa para todos os participantes.
Adesão/Satisfação: 5, 5 e 3 praticantes de Aveiro respetivamente no Encontro de Capoeira Regional, Roda de Capoeira em Guimarães e 8º Encontro de
Capoeira “Irmãos de Roda”.

Página 9

Relatório de Atividades e Contas Final 2018
Objetivos da Atividade: Participação de um maior número possível de praticantes de Aveiro neste tipo de eventos, pois julgamos que o elevado nível
formativo destes encontros com diferentes grupos, pessoas e técnicas estimulam muito ao desenvolvimento e conhecimento individual.
Reparos/Sugestões: Julgamos que este ano a participação de praticantes de Aveiro foi bastante positiva, tendo sido superior ao número do ano
passado.
-- mapa Km’s Encontro de Capoeira (50,40€); -- mapa Km’s Roda de Capoeira Guimarães (45,92€); -- Sem gastos para o Núcleo no 8º Encontro de
Capoeira “Irmãos de Roda” (tendo neste caso os participantes suportado os próprios custos com as suas deslocações ao Porto)

Participação em eventos de Capoeira

Foto de grupo 8º Encontro de Capoeira “Irmãos de Roda”

Data

Despesas
Designação
Deslocação Porto

21 e 22 de Abril / Deslocação Guimarães
13 de Outubro / 1
e 2 de Dezembro
Deslocação Porto

Receitas
Valor
50,40 €

Designação

Valor
- €

45,92 €

- €
Total

96,32 €

Saldo
Saldo Previsto
Tabela 6 Participação em eventos de Capoeira

Total
-

- €
96,32 €
- 100,00 €
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Balanço da Secção

Secção Formativa
Despesas
Designação da atividade

Receitas

Data de realização
Designação

Valor

Designação

Valor

1. ACD’s

Anual

2. Treinos Academia no Porto

Junho

3. Acompanhamento

Anual

4. Exame de Capoeira

Maio

Transportes

47,04 €

Apoio AAUAV

0€

5. Baptizado Lagoa da Saudade

Junho

Transportes

81,30 €

Apoio AAUAV

0€

6. Eventos Capoeira

Abril; Out; Dez

Transportes

96,32 €

Apoio AAUAV

0€

Total

0€
Transportes

0€

28 €

Apoio AAUAV

0€

0€

0€

253 €

0€

Saldo Final

-252,66 €

Saldo Previsto

-300 €

Tabela 7 Atividades da Secção Formativa e gastos/receitas das mesmas
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2. A Capoeira na Universidade
1. Rodas/Apresentações
2. Integração
3. Fim-de-semana de Capoeira

2.1 Rodas/Apresentações
Descrição: Aulas abertas e apresentações foram realizadas várias vezes no Campus e na cidade durante os meses de verão e a divulgação no início do
semestre. Inserem-se igualmente nesta secção vários workshops e apresentações feitas em eventos a pedido de organizações da UA:


Academia de Verão 2018 – aulas abertas de capoeira aos participantes desta edição nos dias 9 e 16 de Julho a pedido dos SCIRP da UA;



UA Open Campus 2018 – aula aberta para os participantes desta edição no dia 24 de Março a pedido dos SCIRP da UA;



Sport Challenge – workshop para os corredores no dia 3 de Outubro na pista de atletismo a pedido do Núcleo de Gestão da AAUAv.;



Feira de Março – Roda de apresentação no recinto das Feiras no dia 19 de Abril a convite do Núcleo de Judo da AAUAv.;



Apresentação UA Intercultural – Roda de apresentação nas catacumbas no dia 26 de Abril a convite do Grupo de Estudantes Brasileiros;



Apresentação início ano letivo – Roda de apresentação nas catacumbas da UA no dia 16 de Outubro para promoção das ACD’s;



Aula aberta dos 13 aos 40 anos de idade – Aula aberta no dia 13 de Outubro na sala polivalente do Pavilhão Aristides Hall;



Workshop Campus Solidário – Aula aberta no dia 16 de Dezembro para todos os participantes de iniciativa promovida pelo NEEET;

Adesão/Satisfação: Variável, dependendo da data da atuação, mas quase sempre muito participados tanto por atuais praticantes como de curiosos;
Objetivos da Atividade: Promover as ACD’s neste caso a Capoeira por toda a comunidade académica e toda a cidade de Aveiro.
Reparos/Sugestões: Julgamos que estas apresentações são um bom meio de divulgação da ACD, sendo igualmente momentos de presença mais
informais a praticar no meio do Campus, para "ser vistos" e assim promover de melhor forma a ACD Capoeira.
Nenhum destes workshops ou apresentações acarretou qualquer custo para o Núcleo de Capoeira.
Despesas
Designação

Rodas/Apresentações

Data

Academia de Verão 2018

9 e 16 Julho/24
Março/3
Outubro/19
Abril/26 Abril/16
Outubro/13
Outubro/16
Dezembro

UA Open Campus 2018
Sport Challenge
Feira de Março
Apresentação UA Intercultural
Apresentação início ano letivo
Aula aberta dos 13 aos 40 anos
Workshop Campus Solidário

Total

Receitas
Valor
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Saldo
Saldo Previsto
Tabela 8 Rodas /Apresentações

Designação

Valor

Total

- €
- €
-70,00 €
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2.2 Integração
Descrição: Pretendia-se organizar um/dois jantares para convívio e integração dos atletas de Aveiro com o grupo do Porto.
Adesão/Satisfação: Estes jantares acabaram por não ser organizados propositadamente em Aveiro porque em todos os eventos nos quais participámos
fora de Aveiro acabou por ocorrer este convívio. Foram realizados sim dois jantares ao longo do ano letivo (um de Natal e outro no de fim de ano),
entre todos os membros praticantes em Aveiro; Uma média de 15 pessoas por jantar.
Objetivos da Atividade: Estabelecer laços mais fortes com o Mestre do grupo e os alunos do Porto e também para que os praticantes de Aveiro consigam
sentir uma maior ligação com a UA.
Reparos/Sugestões: Foram organizados jantares informais de fim de semestre entre praticantes da modalidade de Capoeira com presença do monitor
para reforçar a coesão de todo o grupo.
Despesas
Designação

Data

Integração

Jantar de Natal
Jantar fim de ano lectivo

Receitas
Valor
- €
- €

Designação

Valor

Jantar de Natal e
Fim de ano lectivo

Total

- €

Saldo
Saldo Previsto
Tabela 9 Integração

Total

- €
- €
90,00 €

2.3 Fim de Semana de Capoeira 2018
Descrição: Não se realizou como estava inicialmente idealizado, para os dias 30 de Junho e 1 de Julho, por falta de participantes inscritos para
justificar a vinda de mestres para darem estes workshops. Este evento foi reduzido a apenas um dia (1 de Julho), de alguma Capoeira e de muito
convívio no centro de Aveiro e na Barra, para fomentar a coesão do grupo de praticantes. Não houve recurso aos patrocínios em géneros alimentares
angariados, tendo todos os custos sido suportados pelos próprios participantes (alimentação e transporte).
Adesão/Satisfação: 13 praticantes
Objetivos da Atividade: 2 dias de muita aprendizagem e troca de conhecimentos aliada a momentos de convívio entre os praticantes de Aveiro e Porto.
Reparos/Sugestões: Este tipo de evento terá que contar não só com praticantes de Aveiro e do Porto, mas também com a participação de outros grupos
para que seja atingido um número satisfatório de participantes e viabilizar assim este evento.
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Data

Despesas

Receitas

Designação

Valor

Designação

Valor

- €

30 de Junho e 1 de
Julho

Total

- €

Total

Saldo
Saldo Previsto
Tabela 10 Fim de Semana de Capoeira

- €
- €
370,00 €

Balanço da Secção

Tabela 11 Actividades da Secção “Capoeira na UA” e gastos/receitas das mesmas
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3. Promoção das atividades
3.1 Cartazes e Flyers
Descrição: Distribuição de diferentes cartazes e flyers no arranque dos dois semestres por todo o Campus e outros diferentes locais bastante
frequentados por estudantes tanto universitários como do Ensino Secundário. Estes foram impressos em casa de membros do núcleo, não tendo havido
qualquer gasto para o Núcleo. Foi colocada a lona do Núcleo alusiva aos treinos na zona das escadas das catacumbas, durante o arranque dos dois
semestres e por longos períodos de tempo.
Adesão/Satisfação: Apesar de ser difícil a avaliação e mensuração destas ações de promoção, por não ouvirmos qualquer feedback de quem vê esta
informação afixada, julgamos que será sempre positivo e de se continuar a fazer, dados os baixos custos com estas ações.
Objetivos da Atividade: Promoção das ACD’s de Capoeira por toda a academia e cidade

Reparos/Sugestões: - apostar mais recorrentemente na promoção dos nossos treinos nas escolas do Ensino Secundário
Despesas

Data

Designação

Valor

Designação

Valor

- €

Cartazes e Flyers

Cartazes e Flyers

Receitas

Semestralmente

Total

- €

Total

Saldo
Saldo Previsto
Tabela 12 Cartazes e Flyers

- €
- €
- 120,00 €

3.2 Internet
Descrição: Publicações regulares na página oficial do Núcleo no Facebook (divulgação de informações e relatos de atividades da Capoeira na UA)
Adesão/Satisfação: Julgamos que apesar de se ter aumentado a frequência de publicações ainda se pode melhorar. Pois apesar da ainda pouco
permanente presença nas redes sociais, aumentámos bastante durante este mandato o número de gostos da nossa página no facebook, bem como de
visualizações e interações com os nossos posts, o que nos deixa sempre satisfeitos.
Objetivos da Atividade: Promoção das ACD’s de Capoeira e dar a conhecer melhor a Capoeira e a cultura associada em geral.
Reparos/Sugestões: Proceder à publicações no jornal da UA on-line e no site da AAUAv. Na pagina do Núcleo, partilha mais frequente de informações
sobre atividades de Capoeira que se realizem por todo o país e sobre a cultura da Capoeira em geral.
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Data

Despesas

Receitas

Designação

Valor

Designação

Valor

Internet

- €

Anualmente

Total

- €

Total

Saldo
Saldo Previsto
Tabela 13 Internet

- €
- €
- €

Balanço da Secção

Tabela 14 Atividades da Secção Promoção e gastos/receitas das mesmas
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Balanço Final

Balanço Orçamental Global

Secção

Saldo

Saldo Previsto no PAO

Formativa

-252,66 €

-300,00 €

Capoeira na UA

0,00 €

370,00 €

Promoção

0,00 €
116,50 €
116,50 €
-30,00 €
-35,00 €
-84,66 €

-70,00 €
--------------------0,00 €

1ªTranche Sub. Ordinário
2ªTranche Sub. Ordinário
Falta Forma-te@AAUAv2018
Incump.entrega contab Nov

Total:

Tabela 15 Balanço Final Anual

Subsidio atribuídos AAUAv 2018

Montante
116,50€
116,50€
233€

Ordinário 1ª Tranche (21/05/2018)
Ordinário 2ª Tranche (30/10/2018)

Total
Tabela 16 Subsídios atribuídos pela AAUAv

Situação Financeira Atual

2016

2017

2018

Dividas de terceiros

0€

0€

0€

Dividas a terceiros

0€

0€

0€

Dividas à AAUAv.

0€

0€

0€

Dividas de AAUAv. com o Núcleo

0€

0€

0€

Saldo Atual na Plataforma de Gestão 1452,51€ 1313,25€
Interna (AAUAv Play)

1 228,59 €

Tabela 17 Situação Financeira Atual
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Património do Núcleo (quantidade)

Valor /
Unidade

2016

2017

2018

Berimbaus (5)

50 €

250 €

250 €

250 €

Pandeiros (2)

30 €

60 €

60 €

60€

Atabaque + Suporte (1)

100 €

100 €

100 €

100 €

Estojos 1º Socorros (2)

15 €

30 €

30 €

30 €

440€

440€

440€

Valores
Totais
Tabela 18 Inventário
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Considerações Finais
No aspeto geral o balanço é positivo, apenas ressaltando como ponto menos positivo a não realização do fim de semana de Capoeira.
Por outro lado, não cobrámos nenhuma dinamização de workshop feitos durante vários eventos organizados no Campus, o que é uma mais-valia
trazida pelo NC na vida académica.
A Capoeira tem o seu lugar na UA, e o Núcleo trabalha para continuar a ter a fórmula das ACD’s para continuarem a desenvolver-se. Neste sentido, tem
que se encontrar uma forma melhor nas inscrições, para igualmente se facilitar a inscrição de membros fora da Universidade, promovendo assim os
intercâmbios estudantes/aveirenses.
Também nas ligações com a cidade, há potencial, porque fomos várias vezes (mais do que em 2017) contactados para atuar (dar workshops ou rodas
de apresentação em vários eventos (Agrupamento cidadão (Rossio), festas, ect.), aos quais por vezes não conseguimos dar resposta por ter um grupo
ainda jovem em termos de experiência.
Pensamos que de um modo geral as relações com a Direcção da AAUAv. durante o presente ano correram bastante bem, havendo uma boa resposta por
parte desta, ás variadas questões que foram surgindo no decorrer do mandato.
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