
Fundo de Maneio e Empréstimo. 

 

22/02/21, 16:32 - Joaquim Carvalhal: Boas a todos. 

Hoje foi enviado para Paraty, o contrato da pousada Aurora para ser assinado, com data inicial 

de 1 de  março a 3 de outubro de 2021.   

Desta forma, torna-se necessário fazer uma atualização de alguns pormenores e a colocação de 

outros  pontos pertinentes, mas necessários em virtude da vossa vontade em ir até Paraty. 

Vamos lá. 

 

(…) 

Constituírem um fundo de maneio em Portugal numa conta bancaria, para qualquer 

necessidade  imediata  ou não no Brasil 

(…) 

24/05/21, 14:38 - +351 916 298 740: Boa tarde sr Joaquim 

Em relação ao assunto que lhe tinha falado é o seguinte: Como sabe o André não está a trabalhar 

porque ficou sem trabalho devido à pandemia e não está a  conseguir arranjar o que nos deixa 

com menos dinheiro para nos aguentar-mos 3 meses em paraty sem  qualquer rendimento.   

Estivemos a fazer contas e o que conseguimos juntar mais o que vou receber não chega para 

nos  aguentarmos 2 a 3 meses com despesas de aluguel, água, luz, alimentação, 

eletrodomésticos básicos,  documentos, pagamento da prestação da abertura da empresa, 

fundo de maneio mais ter que encher a  pousada de stock durante um mês inteiro para os 

hóspedes 

(…) 

Ou Precisamos de um empréstimo para garantir o básico para nós mais garantir um fundo de 

maneio e que não  vai faltar nada na pousada no momento da abertura 

(…) 

05/06/21, 08:38 - Joaquim Carvalhal: 

Para finalizar, volto a tocar no assunto basilar que desde o início das nossas conversas tem sido 

o calcanhar  de Aquiles. Que é o fundo de maneio.   

Reparem que os valores que foram calculados até a data, já são outros. Agora tem que aumentar 

o  arrendamento mensal de 4.300 reais, das duas casas e estacionamento. (Rendas/ mes + de 

12 mil reais +  funcionários e etc).   

(…) 

 


