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(ou em coordenação com o IPE) 

 
APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS 
 
Em 2019, a exemplo do ano anterior, foram solicitadas audiências de apresentação formal de 
cumprimentos dos Órgão Sociais às entidades que tomaram posse, na sequência das alterações 
verificadas nas áreas respetivas, nomeadamente: Chefe do Estado Maior do Exército, General José 
Nunes da Fonseca, Ministro da Defesa Professor Gomes Cravinho e Diretor do IPE Coronel Carlos 
Sobral dos Santos.  
A delegação dos Órgãos Socais da APE constituída pelo Presidente da Assembleia Geral, José Nunes 
da Cruz (19550170), pelo Presidente da Direção, Fernando Baptista Pires (19550275), e pelo Vice-
Presidente da Direção, Ernâni Valoura Balsa (19600300), foi apenas recebida pelo Exmo. Senhor Diretor 
do IPE. 
 
PALESTRAS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS   
 
Dia 16 de janeiro 
Apresentação do livro “Desfazer Espuma”, de José Nobre Pinto Sancho (19560412) contou com a 
colaboração, como oradores e comentadores, de José Luís Judas (19560098) e de Paulo Mendes Pinto 
(19810353).  
 
Dia 20 de fevereiro 
Conferência "o Pilão hoje"  
O anterior Diretor do IPE, Coronel João Miranda Soares, apresentou uma visão global sobre o que é hoje 
o Instituto dos Pupilos do Exército, escola diferente e com uma identidade muito própria, quais as suas 
ofertas, em termos de ensino, quais os valores em que assenta e que se repercutem, pela vida fora, no 
universo de Pilões que constituem a nossa comunidade. 
 
Dia 21 de março 
Apresentação do livro “Rosa Emília” de autoria do José Manuel Barroca da Cunha (19520317). Na mesa, 
como oradores, na apreciação e apresentação da obra, estiveram o filho do Autor e Rui Cabral Telo 
(19480265) 
 
Dia 15 de maio 
Apresentação do livro “Pupilos do Exército 1911-2017 Histórias e Memórias” de autoria de Jerónimo 
Pamplona (19530006). Como esta nova obra já tinha sido apresentada no IPE, no dia 7 de março, a 
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sessão decorreu em modelo de tertúlia e debate com a moderação da Ana Paula Oliveira (19781097) e 
do Rui Cabral Telo (19480265).  
 
Dia 24 de maio 
Apresentação do novo número da “Revista Nova Águia”, pelo presidente da MIL (Movimento 
Internacional Lusófono) Prof. Renato Epifânio.  
 
Dia 10 de julho 
Apresentação do livro de Miguel Laranjeira (19830572) intitulado “Com os pés para a cova” que esteve 
a cargo do Paulo Mendes Pinto (19810353).  
 
Dia 11 de outubro 
Palestra com Rui Moreira da Silva (19830049), sobre a sua aventura na subida ao Monte Evereste. Uma 
empolgante aventura relatada de forma que prendeu o interesse da assistência do princípio ao fim. 
 
Dia 28 de novembro 
Apresentação do livro “Traga uma orelha de Pedro Sanches”, de Jacinto Rego de Almeida (19520049), 
por Rui Cabral Telo. (19480265).  
 
Em todas estas apresentações os Autores ofereceram exemplares das obras, com dedicatória à 
Biblioteca da APE, onde estão disponíveis para consulta e leitura dos nossos Associados. 
 
ASSEMBLEIAS GERAIS  
 
Assembleia Geral Ordinária 
Dia 22 de março - com início às 21 horas, foram apresentados, apreciados e aprovados, por unanimidade 
e aclamação, o Relatório e Contas e atividades de 2018 o Orçamento e Plano de atividades para o ano 
de 2019. 
 
Assembleia Geral Eleitoral  
Dia 6 de dezembro - as urnas abriram às 15 horas e encerraram, para a contagem dos votos, às 19:30 
tendo reaberto às 20:30, para apresentação dos resultados. Venceu a lista A, única que se apresentou 
a escrutínio, eleita para o triénio 2020-2022, bem como os 10 primeiros dos 20 candidatos do Conselho 
Geral. 
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COMEMORAÇÕES 
 
APE - 87º Aniversário (1932 - 2019) 
Dia 1 de Junho, com início às 16:00, decorreu na Sede da APE a cerimónia solene de comemoração da 
Fundação da Associação dos Pupilos do Exército. 
Como convidado de honra contámos com a presença do Exmo. Sr. Comendador Rui Azinhais Nabeiro a 
quem foi prestada homenagem, pela visita, com o descerramento de placa comemorativa colocada no 
hall de entrada da Sede. 
Entre as entidades convidadas registaram-se também as presenças do Presidente da Câmara Municipal 
de Campo Maior, Eng.º Ricardo Pinheiro e do Diretor da Educação do Exército, Major General Carlos 
Aguiar Santos. 
 
Dia do antigo aluno e da APE 
Dia 2 de Junho de manhã, no Cemitério dos Prazeres, foi prestada homenagem ao Fundador do IPE, 
General António Xavier Correia Barreto.   
Cerca das 12:45, na 1ª Secção do IPE realizou-se, no refeitório, o almoço de confraternização dos cerca 
de 150 Pilões que souberam responder à chamada e contribuíram para o sucesso deste grande dia de 
espírito “pilónico” 
Posteriormente, com início cerca das 15:30, teve lugar na sala de alunos a cerimónia de entrega de 
emblemas de antiguidade, 25, 50 e 75 anos e dos colares de honra aos associados que completaram 80 
anos de idade. 
A sessão terminou, com a exibição a muito bom nível, do grupo de jazz Dixieland da Banda da Armada. 
 
Comemoração no Porto 
Dia 8 de Junho seguiu de Lisboa, em viatura alugada para o efeito, um grupo de 9 associados, entre os 
quais o Presidente e o Vice-Presidente da Direção, que participaram na comemoração dos Aniversários 
do IPE e da APE. 
A cerimónia, que decorreu num Restaurante na Cidade da Maia, teve a organização a cargo dos Pilões 
do Norte sob a coordenação do Vogal Suplente da Direção da APE António Teixeira da Mota (19720021).   
Foram entregues emblemas aos antigos alunos Associados que completaram 25, 50 e 75 anos de 
antiguidade.  
 
Festa de Natal 2019 na APE 
Dia 14 de dezembro realizou-se, na Sede da APE, a Festa de Natal, especialmente dedicada às crianças, 
que contou com a adesão dos Pilões, pais, avós e bisavós que contribuíram para este grande momento.  
Foi um autêntico êxito não só pelo número de participações, cerca de 100, como também pela qualidade 
do programa que incluiu entretenimento, animação das crianças e oferta de um lanche. O serviço de 
lanche esteve a cargo do antigo aluno, João Rodrigues Marques (19740176). 
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DESPORTO 
 
VI Corrida dos Pupilos do Exército 
Mais uma vez, por motivos alheios à vontade da organização, não foi possível realizar a VI edição da 
prova. Esperamos que no futuro a mesma possa vir a ser reativada. Da parte da APE há vontade, 
interesse e disponibilidade para tal. 
 
Clube de Ginástica da APE 
Participámos com o apoio a 4 atletas, antigos alunos, federados pela APE, que integraram a classe 
especial de ginástica do IPE. 
O apoio da APE incluiu também a gestão do processo financeiro da organização da deslocação, à 
Alemanha, da classe especial do IPE. 
 
“PILÃO NETWORKING” 
 
Por razões de ordem diversa em 2019 não se realizou a sessão Fórum Pilão Networking. Os motivos 
que a organização ponderou levou-os a tal decisão. 
 
BOLETIM DA APE 
 
Com a nova equipa Editorial e Redatorial esta nossa publicação trimestral reforçou a sua imagem de 
qualidade e de capação de novos leitores. 
Trata-se de um veículo de promoção da APE no seu objetivo primordial de informação e aproximação 
dos antigos alunos, atuais e futuros associados. 
 
PARCERIAS E PROTOCOLOS 
 
Protocolo de Cooperação entre o Clube Militar Naval e a Associação dos Pupilos do Exército. 
Dia 3 de abril na sede do Clube Militar Naval foi assinado o protocolo de cooperação entre a APE e este 
Clube dos oficiais da marinha. Assinaram por parte do CMN o seu Presidente Comandante Paulo 
Cavaleiro Ângelo e pela APE o Presidente da Direção Fernando Pires (19550275). Assistiram ao ato o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APE José N. da Cruz (19550170), também associado do 
CMN, os também associados das duas instituições, Valentim Antunes Rodrigues (19750224) e Jorge 
Moreira Silva (19800196) e o Vice-Presidente da Direção da APE Ernâni Valoura Balsa (19600300). 
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PASC 
 
Dia 23 de Março a APE apresentou-se às eleições com a sua candidatura à Presidência da Direção, em 
lista única, propondo o Associado Américo Abreu Ferreira (19650038). 
Os antigos alunos e associados da APE, Jacinto Rego de Almeida (19520049) e Ana Paula Oliveira 
(19781097) aceitaram o convite para integrarem o Conselho de Representantes pela APE. 
 
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO 
Continua em desenvolvimento o trabalho projetado, com a assinatura deste protocolo em 2017, graças 
ao cuidado e empenho do Diretor do Centro de Documentação e Memória da APE, António Ribeiro da 
Silva (19600093). 
 
 
REVISÃO DOS ESTATUTOS DA APE 
 
Dia 13 de novembro de 2019 realizou-se a escritura dos novos Estatutos da APE. Um trabalho de grande 
importância desenvolvido pelo associado Luís da Conceição Silva (19600272) que contou com a 
colaboração de vários antigos alunos.   
 
ESCRITURA DA VENDA DO JAZIGO NO CEMITÉRIO DOS PRAZERES 
 
Dia 27 de dezembro realizou-se a escritura da venda do jazigo ao antigo aluno e associado Américo 
Abreu Ferreira (19650038). 
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(com participação e/ou coordenação da APE) 
 

 

5 de Fevereiro 
 
Homenagem ao Fundador.  
Cerimónia realizada no Cemitério dos Prazeres em Lisboa, junto ao mausoléu, a que assistiu um número 
significativo de antigos alunos.  
 
5 de Abril  
 
Festival Desportivo e Musical 
No Pavilhão Desportivo do SLB, com a participação de classes de ginástica do IPE e de outras 
Instituições, da Orquestra Ligeira do Exército e do Grupo Coral e Instrumental do Instituto dos Pupilos do 
Exército.   
 
10 Abril 
 
Celebração pascal. 
Cerimónia religiosa na Igreja da Força Aérea junto à 1.ª Secção do Instituto em São Domingos de Benfica.  
 
24 maio 
 
Comemoração do dia do IPE.  
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Cerimónia à noite na 1ª Secção do IPE. 
 
25 maio 
 
Desfile do Batalhão Escolar. 
Junto ao Mosteiro dos Jerónimos em Belém em cerimónia presidida pelo Presidente da República.  
 
 
 
 
 
05 junho 
 
Cerimónia de encerramento do ano letivo 
Estiveram presentes os representas dos Órgãos Socias da APE que efetuaram a imposição dos 
emblemas da APE e ofereceram, a cada aluno finalista, um exemplar do Livro “100 anos 100 escritos”. 
 
28 de junho 
Baile de finalistas dos alunos que concluíram a sua formação no IPE e passaram à condição de antigos 
alunos. 
 
28 agosto a 6 setembro 
 
Escola de graduados.  
Período em que são ministrados ensinamentos práticos e teóricos de várias disciplinas relevantes para 
a formação dos novos graduados. No final foi feita a seleção e anúncio do novo Comandante do Batalhão 
Escolar. 
 
01 setembro 
 
Receção dos novos alunos 
Dia de apresentação dos novos alunos e em que os pais e encarregados de educação assistiram às 
recomendações e esclarecimentos prestados pelo Corpo de Alunos. 
Aos novos alunos foram ministrados os primeiros treinos e ensinamentos de carácter militar e de 
integração no Batalhão Escolar. 
 
9 setembro 
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Inicio do ano letivo  2019/2020 
 
12 setembro 
Imposição de Insígnias 
Cerimónia de imposição de insígnias aos alunos graduados e dos laços aos alunos finalistas. 
 
 
 
 
 
04 outubro 
Abertura solene do ano letivo 
Nesta cerimónia os Presidentes da MAG e da Direção procederam à entrega dos prémios Associação 
dos Pupilos do Exército e General António Xavier Correia Barreto aos alunos que mais se destacaram 
nas modalidades definidas pelos critérios de atribuição destes galardões.  
 
15 novembro 
Apadrinhamento dos novos alunos 
Ao Curso 2019 2020 foi atribuído o nome do antigo aluno José dos Santos Cabral (19290072), 
pseudónimo “Alexandre Cabral”, em homenagem à insigne figura e escritor de nomeada.   
Da cerimónia fez também parte, para além do apadrinhamento dos novos alunos, a entrega das 
Barretinas de Cristal e das Barretinas de Honra e a passagem do código de honra ao novo aluno 
“batalhãosinho”. 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:geral@ape.pt
http://www.ape.pt/


 
 
APE – Relatório de Actividades e Gestão 2019 e Plano de Actividades, Gestão e Orçamento 2020                                                                     

 

 
Associação dos Pupilos do Exército ● R. Major Neutel de Abreu - 20 S/L Esq. 1500-411 Lisboa 

Telef: 21 778 29 80 ● Email: geral@ape.pt ● www.ape.pt 
NIF: 501272232 

12 

mailto:geral@ape.pt
http://www.ape.pt/


 
 
APE – Relatório de Actividades e Gestão 2019 e Plano de Actividades, Gestão e Orçamento 2020                                                                     

 

 
Associação dos Pupilos do Exército ● R. Major Neutel de Abreu - 20 S/L Esq. 1500-411 Lisboa 

Telef: 21 778 29 80 ● Email: geral@ape.pt ● www.ape.pt 
NIF: 501272232 

13 

 

ACTIVIDADE DE 2019 
O presente relatório é elaborado levando em consideração a legislação comercial em vigor, 
designadamente nos termos do artigo 66º do Decreto-Lei 262/86 (Código das Sociedades Comerciais). 
Através do presente relatório de gestão vem a Direção da Associação dar conhecimento aos associados 
da Associação dos Pupilos do Exército, das contas referentes ao exercício de 2019. 
 
ANÁLISE DO EXERCÍCIO DE 2019 
 
Demonstração de Resultados 
 
Receitas 
O ano de 2019 apresenta um resultado líquido positivo no valor de 774,44 Euros sensivelmente idêntico 
ao orçamentado, no valor de 875,00 Euros. 
As receitas de Vendas de mercadorias e Serviços prestados ultrapassaram em 10% o valor orçamentado, 
ou seja 50.245,97 Euros vs 45.550,00. Todos os itens desta rúbrica, Vendas de mercadorias, 
Quotizações, Publicidade no Boletim e Vendas no Bar, contribuíram para esse atingimento. Ressalte-se 
o valor da quotização que ultrapassou em cerca de 3.600,00 Euros o valor do orçamentado, contributo 
decisivo para um aumento de cerca de 4.800 Euros destas receitas vs o ano de 2018.  
A nível de subsídios e doações salienta-se o valor realizado de 12.205,96 Euros vs 9.100,00 Euros de 
orçamentado e 11.978,40 Euros no ano de 2018. Releva-se o contributo decisivo dos Associados e o 
subsídio recebido de entidades externas no montante de 2.000 Euros.  
 Concretizou-se finalmente um anseio antigo realizando-se a venda do jazigo da qual resultou uma mais 
valia de 7.456,77 Euros. 
O total de rendimentos operacionais foi de 69.921,88 Euros vs o orçamentado de 62.650,00 Euros o que 
corresponde a 12% de incremento.   
Pelos factos apresentados os rendimentos operacionais totais de 2019 ultrapassaram os de 2018 em 
cerca de 12.000 Euros. 
Despesas 
O total de gastos operacionais de 50.414,72 Euros está em linha com o planeado de 50.350,00 Euros, o 
que corresponde a desvio de zero pontos percentuais do orçamento e a um valor semelhante aos gastos 
realizados em 2018.  O apertado controle das verbas despendidas na rúbrica de Fornecimento e Serviços 
Externos, que se traduz numa poupança de cerca 2.300 Euros, permitiu compensar alguns desvios nas 
restantes rubricas. Destaca-se no item de Outros Gastos e Perdas o valor gasto de 3.672,99 Euros no 
apoio a alunos e ex-alunos. 
Continuámos o programa de amortizações iniciado no exercício de 2018, tendo o valor das amortizações 
atingido a verba de 3.372,39 Euros.  
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Iniciámos o programa de imparidades para existências para fazer face a produtos em inventário com 
reduzida ou nula rotação. Constituiu-se para o efeito uma provisão no valor de 15.367,96 Euros que 
permite ter cerca de 75% deste inventário provisionado. 
 
Balanço 
As disponibilidades financeiras atingem o valor de 62.415,82 Euros, dos quais 1.346,09 Euros na conta 
do fundo de solidariedade e 20.000,00 Euros em depósito a prazo na C.G.D.. O valor total das 
disponibilidades no final de 2018 cifrava-se em 56.936,68 Euros. Para este incremento contribuíram a 
boa performance de quotas cobradas, subsídios e doações recebidos e a alienação do jazigo. 
Dentro do programa “realizar”, “realizar”, “realizar” foram investidos em imobilizado para benefícios na 
Sede o valor de 3.566,58 Euros, nomeadamente em sistema de detecção de incêndios, televisão, 
frigorífico, impressora multifunções e um scanner vertical. 
A conta de imobilizações em curso (intangíveis) apresenta um saldo de 1.813,86 Euros que corresponde 
ao projecto em curso de modernização da imagem do site introduzindo novas funcionalidades, 
implementação de novo sistema de gestão de associados, facturação e unificação da base de dados.  
Como já foi referenciado provisionaram-se as imparidades para existências e procedeu-se ao abate do 
jazigo por concretização da sua venda, bem como ao abate de equipamento obsoleto, reposto pela 
aquisição do novo atrás mencionado. 
Resultados Transitados 
Propõe-se que o resultado líquido positivo de 774,44 Euros seja transferido para Resultados Transitados.  
 
A Direção 
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ASSOCIAÇÃO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO 

       
Actuais a Dezembro  vs Orc. 2019 e Actuais de 2018 

       
 ACTUAIS  ORÇAMENTO %  FINAL  

 Dezembro  2019   2018 

       
Vendas de mercadorias e Serviços Prestados :       

Vendas de mercadorias e produtos diversos 4 565,17   4 250,00    4 294,33  
Quotizações 36 591,99   33 000,00    32 676,99  
Outros serviços prestados 9 088,81   8 300,00    8 448,58  

 50245,97  45550,00 110%  45419,9 

       
Subsídios, doações e legados de exploração 12 205,96   9 100,00    11 978,40  
   Apoio a alunos 3 672,99   3 100,00    6 492,23  
   Outros 8 532,97   6 000,00    5 486,17  

       
Outros rendimentos e ganhos:       

Mais valia c/ alienação jazigo 7 456,77   8 000,00    0,00  
Outros rendimentos  13,18   0,00    531,52  

 7 469,95   8 000,00    531,52  
Total de rendimentos "operacionais" 69921,88  62650,00 112%  57929,82 

       
Custo das mercadorias vendidas -1 663,95   -750,00    -1 494,90  
Fornecimentos e serviços externos -43 178,37   -45 500,00    -42 048,16  
Gastos com Pessoal 0,00   0,00    0,00  
Imparidade de dívidas a receber  0,00   0,00    0,00  
Outros gastos e perdas -5 572,40   -4 100,00    -7 315,83  
   Apoio a alunos -3 672,99   -3 100,00    -6 492,23  

   Outros -1 899,41   -1 000,00    -823,60  

Total de gastos "operacionais" -50 414,72   -50 350,00  100%  -50 858,89  

       
Result. antes depreciações,  financ. e imp. 19 507,16   12 300,00    7 070,93  

       
Amortizações -3 372,39   -3 800,00    -2 992,69  
Provisões para existências -15 367,96   -6 000,00    0,00  
Juros e gastos similares suportados 7,63   0,00    0,00  

       
Resultado antes de impostos 774,44   2 500,00    4 078,24  

       
Imposto sobre o rendimento 0,00   -1 625,00    -224,19  

       
Resultado líquido do período 774,44   875,00  89%  3 854,05  
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Notas 31.Dez.19 31.Dez.18

Activo

Activo Não Corrente

Activos fixos tangíveis 4 177.319,66             199.017,20             

Activos intangíveis 5 1.813,86                  -                                

Total dos Activos Não Correntes 179.133,52             199.017,20             

Activo Corrente

Inventários 6 5.376,57                21.718,09                

Clientes 7 3.959,36                2.622,97                

Estado e outros entes públicos 8 364,36                    361,40                     

Fundadores /beneméritos / patrocinadores / doadores / … 55,00                      

Diferimentos 9 192,65                     192,65                     

Outros activos financeiros 10 20.000,00              20.000,00              

Caixa e depósitos bancários 11 42.415,82               36.936,68              

Total dos Activos Correntes 72.363,76              81.831,79                

Total do Activo 251.497,28            280.848,99           

Fundos Patrimoniais

Fundos 236.144,57            236.144,57            

Resultados transitados 11 3.755,78                (98,27)                     

Outras variações nos fundos patrimonais 12 1.400,00                 1.400,00                 

241.300,35            237.446,30           

Resultado líquido do periodo 774,44                    3.854,05                

Total do Fundo de Capital 242.074,79           241.300,35            

Passivo

Passivo Não Corrente

Passivo Corrente

Fornecedores 13 2.795,20                4.166,92                 

Adiantamento de clientes 7 45,70                      

Estado e outros entes públicos 8 149,50                     373,75                    

Outras contas a pagar 14 2.540,00                30.160,89               

Diferimentos 9 3.892,09                4.847,08                

Total dos Passivos Correntes 9.422,49                39.548,64              

Total do Passivo 9.422,49                39.548,64              

Total dos Fundos Patrimoniais e do  Passivo 251.497,28            280.848,99           

Lisboa, 2 de Março de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO
Balanço em 31 de Dezembro de 2019 

(Valores expressos em euros)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

A DIRECÇÃO
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Notas 31.Dez.19 31.Dez.18

Vendas de mercadorias e Serviços Prestados 15 50.245,97              45.419,90               

Subsídios, doações e legados à exploração 16 12.205,96               11.978,40                

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 17 (1.663,95)                (1.494,90)                

Fornecimentos e serviços externos 18 (43.178,37)             (42.048,16)             

Gastos com o pessoal

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 6 (15.367,96)             

Outros rendimentos e ganhos 19 7.469,95                531,52                     

Outros gastos e perdas 20 (5.572,40)               (7.315,83)                

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 4.139,20                 7.070,93                

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4 (3.372,39)               (2.992,69)               

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 766,81                     4.078,24                

Juros e rendimentos similares obtidos 7,63                         -                                

Juros e gastos similares suportados -                                -                                

Resultado antes de impostos 774,44                    4.078,24                

Imposto sobre o rendimento do período 8 -                                (224,19)                   

Resultado líquido do período 774,44                    3.854,05                

Lisboa, 2 de Março de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

A DIRECÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 

(Valores expressos em euros)
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Notas 31.Dez.19 31.Dez.18

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais

Recebimentos de clientes, associados e doadores 62.132,94               58.713,21                

Pagamentos de Subsídios 2.000,00                2.800,00                

Pagamentos de Apoios (3.672,99)               (6.492,23)               

Pagamentos de Bolsas -                                -                                

Pagamentos a fornecedores (57.772,16)             (45.579,78)            

Pagamentos ao pessoal -                                -                                

Caixa gerada pelas operações 2.687,79                9.441,20                 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 25,60                      (535,07)                  

Outros recebimentos/pagamentos -                                -                                

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1) 2.713,39                 8.906,13                 

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis (4.110,25)                 (15.975,23)             

(4.110,25)                 (15.975,23)             

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis 6.876,00                -                                

Outros activos -                                -                                

Dividendos -                                -                                

6.876,00                -                                

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2) 2.765,75                (15.975,23)             

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos -                                -                                

-                                -                                

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -                                -                                

Juros e gastos similares -                                -                                

-                                -                                

Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3) -                                -                                

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 5.479,14                 (7.069,09)               

Efeito das diferenças de câmbio -                                -                                

Caixa e seus equivalentes no início do período 36.936,68              44.005,77              

Caixa e seus equivalentes no fim do período 42.415,82               36.936,68              

Lisboa, 2 de Março de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

A DIRECÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 

(Valores expressos em  euros)
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 Fundos  Outras 
reservas 

 Resultados 
transitados 

 Resultado 
líquido do 
exercício 

 Total dos 
fundos 

patrimoniais 

Posição no Início do Período 2019
1

Notas 236.144,57             1.400,00                  (98,27)                      3.854,05                 241.300,35             

Alterações no período

 Outras alterações reconhecidas no fundo patrimonal -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

2 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Resultado Líquido do Período 3 774,44                     774,44                     

Resultado extensivo 4 = 2 + 3 774,44                     774,44                     

Operações com Instituidores no periodo

Fundos -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Subsídios, doações e Legados -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Outras operações -                                 -                                 3.854,05                 (3.854,05)                -                                 

5 -                                 -                                 3.854,05                 (3.854,05)                -                                 

Posição no Fim do Período 2019 6 = 1 + 2 + 3 + 5 236.144,57             1.400,00                  3.755,78                 774,44                     242.074,79            

Lisboa, 2 de Março de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO

 Fundos  Outras 
reservas 

 Resultados 
transitados 

 Resultado 
líquido do 
exercício 

 Total dos 
fundos 

patrimoniais 

Posição no Início do Período 2018
1

Notas 236.144,57             1.400,00                  (12.536,89)              12.492,92                237.500,60            

Alterações no período

 Outras alterações reconhecidas no fundo patrimonal 28 -                                 -                                 (54,30)                      -                                 (54,30)                      

2 -                                 -                                 (54,30)                      -                                 (54,30)                      

Resultado Líquido do Período 3 3.854,05                 3.854,05                 

Resultado extensivo 4 = 2 + 3 3.854,05                 3.799,75                 

Operações com Instituidores no periodo

Fundos -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Subsídios, doações e Legados -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Outras operações -                                 -                                 12.492,92                (12.492,92)              -                                 

5 -                                 -                                 12.492,92                (12.492,92)              -                                 

Posição no Fim do Período 2018 6 = 1 + 2 + 3 + 5 236.144,57             1.400,00                  (98,27)                      3.854,05                 241.300,35             

Lisboa, 2 de Março de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2018
(Valores expressos em euros)

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2019
(Valores expressos em euros)

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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Notas às Demonstrações Financeiras  
para o exercício findo em 31 Dez 2019 

(Valores expressos em Euros) 
 
 
 
1- Nota introdutória 
 
A ASSOCIAÇÃO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO tem por objeto social o exercício da atividade de 
associações culturais e recreativas. Tem a sua sede na Rua Maj. Neutel de Abreu Lote 20 S/L E 1500-
000 LISBOA na freguesia de S. Domingos de Benfica, Lisboa, NIPC 501272232, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa. 
 
 
2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 
Referencial Contabilístico 
 
As demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO foram preparadas de 
acordo com o regime contabilístico para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), previsto no Aviso 
6726-B/2011, de 14 de Março A Associação, configura uma entidade sem fins lucrativos que, nos termos 
do artigo 10.º do Decreto Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março (DL 36-A/2011), está dispensada da aplicação 
da normalização contabilística para as ESNL. Contudo, nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do DL 36-
A/2011), a APE optou pela aplicação da normalização contabilística para as ESNL. 
 
Pressuposto da continuidade 
 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, 
a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites em Portugal, para o sector não lucrativo. 
 
Regime do acréscimo 
A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os 
rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento 
em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por 
acréscimos e diferimentos”. 
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d) Classificação dos ativos e passivos não correntes 
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da 
posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. 
Adicionalmente, pela sua natureza, os ‘Impostos diferidos’ e as ‘Provisões’ são classificados como ativos 
e passivos não correntes. 
 
e) Passivos contingentes 
 
Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a 
não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota. 
 
f) Passivos financeiros 
 
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da 
forma legal que assumam. 
 
g) Eventos subsequentes 
 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam 
nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. 
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às 
demonstrações financeiras. 
 
h) Derrogação das disposições do ESNL 
 
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer 
casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL. 
 
3- Principais políticas contabilísticas 
 
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as 
que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios 
apresentados, salvo indicação em contrário. 
 
3.1. Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO são apresentadas em 
euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 
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As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de 
câmbio prevalecentes à data da transação. 
Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da 
conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em 
moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração dos resultados na rubrica “Gastos de 
financiamento”, se relacionados com empréstimos ou em “Outros gastos ou perdas operacionais”, para 
todos os outros saldos/transações. 
 
3.2. Ativos fixos tangíveis 
 
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, não sendo registadas 
depreciações. 
 
3.3. Imposto sobre o rendimento 
 
A Associação encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 
20,00% sobre o rendimento global (não isento). Ao valor de coleta de IRC assim apurado, acresce ainda 
Derrama, incidente sobre o lucro tributável registado e cuja taxa poderá variar até ao máximo de 1,5% 
bem como a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do 
IRC. No apuramento da matéria coletável, à qual é aplicada a referida taxa de imposto, são adicionados 
e subtraídos ao resultado contabilístico os montantes não aceites fiscalmente. Esta diferença, entre 
resultado contabilístico e fiscal, pode ser de natureza temporária ou permanente. 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte 
das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto 
quando tenha havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, 
casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as 
declarações fiscais da Associação dos anos de 2012 a 2019 ainda poderão estar sujeitas a revisão. 
 
3.4. Inventários 
 
As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 
aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método 
de custeio. É registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes 
bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização. 
 
Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo 
dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais. 
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3.5. Clientes e outros valores a receber 
 
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu 
valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de 
imparidade acumuladas’, proforma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido. 
 
3.6. Caixa e equivalentes de caixa 
 
Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica 
“Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”. 
 
3.7. Fornecedores e outras contas a pagar 
 
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu 
valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 
 
3.8. Financiamentos bancários 
 
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a 
emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva 
são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo. 
 
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Associação tenha o direito 
incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato. 
 
3.9. Rédito e regime do acréscimo 
 
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços 
decorrentes da atividade normal da Associação. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. 
A Associação reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a 
Associação obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se 
encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que 
todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Associação baseia 
as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e 
a especificidade de cada acordo. 
Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços. 
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Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o 
montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.  
Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de 
os receber. 
 
4- Ativos fixos tangíveis 
 
O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, nos exercícios de 2019 e de 
2018 foi o seguinte: 

 
 

 Saldo em
01-Jan-19 

 Aquisições
/ Dotações 

 Abates Transferências Revalorizações  Saldo em
31-Dez-19 

Custo:

   Terrenos e recursos naturais -                       -                       -                       -                       

   Edifícios e outras construções 157 978,77           (21 822,40)         -                       -                       136 156,37          

   Equipamento básico 7 952,95              3 341,67              -                       -                       11 294,62            

   Equipamento de transporte -                       -                       -                       -                       

   Equipamento biológico -                       -                       -                       -                       

   Equipamento administrativo 11 960,72            224,91                 -                       -                       12 185,63            

   Outros activos fixos tangíveis 24 117,45             (250,00)               -                       -                       23 867,45           

   Investimentos em curso -                       -                       -                       -                       

202 009,89       3 566,58             (22 072,40)         -                       -                       183 504,07         

Depreciações acumuladas

   Edifícios e outras construções (1 328)                  (1 165)                   164                       -                       -                       (2 329,36)           

   Equipamento básico (884)                    (1 357)                   -                       -                       -                       (2 241,01)             

   Equipamento de transporte -                       -                       -                       -                       -                       -                       

   Equipamento biológico -                       -                       -                       -                       -                       -                       

   Equipamento administrativo (463)                    (543)                     8                           -                       -                       (998,62)              

   Outros activos fixos tangíveis (317)                      (308)                    9                           -                       -                       (615,42)                

(2 993)                 (3 372)                 181                        -                       -                       (6 184)                  

31 de Dezembro de 2019

mailto:geral@ape.pt
http://www.ape.pt/


 
 
APE – Relatório de Actividades e Gestão 2019 e Plano de Actividades, Gestão e Orçamento 2020                                                                     

 

 
Associação dos Pupilos do Exército ● R. Major Neutel de Abreu - 20 S/L Esq. 1500-411 Lisboa 

Telef: 21 778 29 80 ● Email: geral@ape.pt ● www.ape.pt 
NIF: 501272232 

26 

 
 

5- Ativos Intangíveis 
Em 31 de Dezembro de 2019 encontra-se registado um adiantamento para o software que vai ser 
implementado em 2020. 
 
6- Inventários 
Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição: 
 

 

 

 

 

 

 Saldo em
01-Jan-18 

 Aquisições
/ Dotações 

 Abates Transferências Revalorizações  Saldo em
31-Dez-18 

Custo:

   Terrenos e recursos naturais 3.096,69            -                       (3.096,69)           -                       -                       -                       

   Edifícios e outras construções 136.156,37          21.822,40           -                       -                       157.978,77           

   Equipamento básico 19.639,78           7.952,95              (19.639,78)          -                       -                       7.952,95              

   Equipamento de transporte -                       -                       -                       -                       -                       

   Equipamento biológico -                       -                       -                       -                       -                       

   Equipamento administrativo 13.150,28            5.035,04             (6.224,60)           -                       -                       11.960,72            

   Outros activos fixos tangíveis 17.033,08           7.084,37             -                       -                       24.117,45             

   Investimentos em curso -                       -                       -                       -                       -                       -                       

189.076,20         12.987,99           (54,30)                 -                       -                       202.009,89       

Depreciações acumuladas

   Edifícios e outras construções -                       (1.328)                  -                       -                       -                       (1.328)                  

   Equipamento básico -                       (884)                    -                       -                       -                       (884)                    

   Equipamento de transporte -                       -                       -                       -                       -                       -                       

   Equipamento biológico -                       -                       -                       -                       -                       -                       

   Equipamento administrativo -                       (463)                    -                       -                       -                       (463)                    

   Outros activos fixos tangíveis -                       (317)                      -                       -                       -                       (317)                      

-                       (2.993)                 -                       -                       -                       (2.993)                 

31 de Dezembro de 2018

                                            31-Dez-19 31-Dez-18

   Mercadorias 20.686,82          21.718,09            

   Materias primas subsidiárias e de consumo 57,71                     -                       

   Produtos acabados -                       -                       

   Obras em curso -                       -                       

20.744,53   21.718,09    

   Perdas por imparidades de inventários (15.367,96)          -                       

5.376,57      21.718,09    
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7- Clientes 
Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição: 

 

 
 

8- Estado e outros entes públicos 
Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, 
apresentava os seguintes saldos: 

 
A estimativa de imposto em 2019 é de 0€ur e em 2018 foi de 224,19€ur. 

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

Clientes

   Clientes conta corrente -                       3.959,36             -                       2.622,97             

   Clientes conta títulos a receber -                       -                       -                       -                       

   Clientes factoring -                       -                       -                       -                       

   Clientes de cobrança duvidosa -                       7.552,04              -                       7.552,04              

-             11.511,40      -             10.175,01     

   Perdas por imparidade acumuladas -                       (7.552,04)            -                       (7.552,04)            

-             3.959,36     -             2.622,97     

   Adiantamento de Clientes conta corrente -                       (45,70)                  

31-Dez-19 31-Dez-18

 Perdas por imparidades 31-Dez-19 31-Dez-18

   Saldo a 1 de Janeiro (7.552,04)            (7.552,04)            

   Aumento -                       -                       

   Reversão -                       -                       

   Regularizações -                       -                       

(7.552,04)    (7.552,04)    

31-Dez-19 31-Dez-18

Activo

   Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IR 189,00                 225,81                 

   Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 175                        136                       

364,36        361,40        

Passivo

   Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IR -                       -                       

   Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) -                       -                       

   Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (I 149,50                 373,75                 

   Segurança Social -                       -                       

   Outros impostos e taxas -                       -                       

149,50         373,75         
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9- Diferimentos 
Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram 
como segue: 

 
 

10- Outros ativos financeiros 
Esta rubrica inclui, essencialmente, investimentos em instrumentos de capital próprio que não têm preço 
de mercado cotado num mercado ativo e cujo justo valor não pode ser fiavelmente mensurado. Estes 
investimentos encontram-se mensurados pelo custo de aquisição deduzido de quaisquer perdas por 
imparidade acumuladas. 
 
Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, esta rubrica inclui investimentos nas seguintes entidades: 
 

 
 

10- Caixa e depósitos bancários 
Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 
  

 

31-Dez-19 31-Dez-18

Diferimentos ( Activo)

   Outros gastos a reconhecer 192,65                 192,65                 

192,65         192,65         

Diferimentos ( Passivo)

   Rendimentos a reconhecer 3.892,09            4.847,08             

   Outros rendimentos a reconhecer -                       -                       

3.892,09     4.847,08     

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

   Dep Prazo CGD -                       20.000,00          -                       20.000,00          

-                       20.000,00   -             20.000,00   

   Perdas por imparidade acumuladas -                       -                       -                       -                       

-             20.000,00   -             20.000,00   

31-Dez-1831-Dez-19

31-Dez-19 31-Dez-18

   Caixa 500,02                503,65                 

   Depósitos à ordem 41.915,80            36.433,03          

-                       -                       

42.415,82    36.936,68   
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11- Resultados transitados 
Por decisão da Assembleia Geral, realizada em 26 de março de 2019, foram aprovadas as contas do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse 
exercício fosse integralmente transferido para a rubrica Resultados transitados. 
 
12- Outras variações nos fundos patrimoniais 
Nesta conta encontram-se registadas doações em espécie efetuadas à Associação. 
 
13- Fornecedores 
Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição: 
 

 

 
 

 

 14- Outras Contas a pagar 
Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “a Pagar” tinha a seguinte composição: 

 
 

 

 

 

31-Dez-19 31-Dez-18

   Fornecedores conta corrente 2.795,20             4.166,92             

   Fornecedores conta títulos  a pagar -                       -                       

   Fornecedores recepção e conferência -                       -                       

   Fornecedores outros -                       -                       

2.795,20     4.166,92     

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

   Acréscimo de Gastos -                       2.540,00             -                       5.025,00             

   Adiantamento Jazigo -                       -                       -                       24.084,50          

   Outras contas a pagar -                       -                       -                       1.051,39               

-             2.540,00     -             30.160,89   

31-Dez-19 31-Dez-18
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15- Vendas de mercadorias e Serviços Prestados 
 
As vendas e serviços prestados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, é detalhado 
como segue: 
 

 
 

16- Subsídios, doações e legados à exploração 
Os subsídios e donativos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, é detalhado 
como segue: 

 
17- Custo das vendas 
O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, é detalhado como 
segue: 

 
 

 Mercado 
Interno 

 Mercado 
Externo 

 Total  Mercado 
Interno 

 Mercado 
Externo 

 Total 

   Vendas de mercadorias 4.565,17               -                       4.565,17               4.294,33            -                       4.294,33            

   Quotas 36.591,99           -                       36.591,99           32.676,99          -                       32.676,99          

   Outras Prestações de serviços - Publicidade 8.825,00             -                       8.825,00             8.007,00             -                       8.007,00             

   Outras Prestações de serviços - Bar 153,81                  -                       153,81                  341,58                 -                       341,58                 

   Outras Prestações de serviços - Outros 110,00                  -                       110,00                  100,00                 -                       100,00                 

50.245,97    -             50.245,97    45.419,90    -             45.419,90    

31-Dez-19 31-Dez-18

31-Dez-19 31-Dez-18

   Apoio Alunos 3.522,99             3.892,20            

   Ministério Defesa 2.000,00            2.800,00            

   Donativos  gerais 6.682,97             5.286,20             

12.205,96    11.978,40    

 Matérias-
primas, 

subsidiárias 
e de consumo 

 Mercadorias  Total 

 Matérias-
primas, 

subsidiárias 
e de consumo 

 Mercadorias  Total 

   Saldo inicial em 1 de Janeiro -                       21.718,09            21.718,09            -                       22.921,79           22.921,79           

   Regularizações -                       -                       -                       -                       -                       -                       

   Compras -                       632,68                632,68                -                       291,20                 291,20                 

   Custo de vendas -                       (1.663,95)            (1.663,95)            -                       (1.494,90)            (1.494,90)            

   Saldo final em 31 de Dezembro -             20.686,82   20.686,82   -             21.718,09    21.718,09    

31-Dez-19 31-Dez-18
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 18- Fornecimento de Serviços 
Os fornecimentos de serviços, nos períodos de 2019 e de 2018, tinham a seguinte composição. 
 

 
 

19- Outros Rendimentos e ganhos 
Os Outros rendimentos e ganhos, nos períodos de 2019 e de 2018, tinham a seguinte composição: 

  
 

20- Outros gastos e perdas 
Os Outros gastos e perdas, nos períodos de 2019 e de 2018, tinham a seguinte composição 
 

 
 

 

31-Dez-19 31-Dez-18

   Subcontratos (8.944,32)           (8.823,79)           

   Serviços especializados (19.449,79)          (18.156,47)           

   Materiais (6.100,28)            (1.188,34)             

   Energia e fluídos (1.432,33)            (1.451,10)              

   Deslocações, estadas e transportes (487,02)               (1.586,28)            

   Serviços diversos (6.764,63)           (10.842,18)          

(43.178,37)   (42.048,16)  

31-Dez-19 31-Dez-18

   Ganhos em Ativos Tangiveis 7.456,77              

   Outros rendimentos e ganhos 13,18                    531,52                  

7.469,95     531,52         

31-Dez-19 31-Dez-18

   Impostos (487,89)               (1,00)                    

   Descontos de pronto pagamento concedidos -                       -                       

   Divídas incobráveis -                       -                       

   Perdas em inventários -                       -                       

   Perdas em Ativos Tangiveis (273,00)               -                       

   Donativos - (1 845,59)             

   Donativos - Apoio a Alunos (3 672,99)           (4 646,64)           

   Outros gastos e perdas: (1 138,52)             (822,60)              

(5 572,40)    (7 315,83)     
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21- Número de membro dos Órgãos estatutários 
 

Os órgãos estatutários foram eleitos em 16 Dezembro 2016 para o triénio de 2017/2019, com 
tomada de posse em 4 Janeiro 2017. Não houve em qualquer dos exercícios, qualquer 
remuneração atribuída aos órgãos sociais. 

         

22- Eventos subsequentes 
 
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019. 
 
23- Informações exigidas por diplomas legais 
 
A Direção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora. 
 
 
Lisboa, 1 de março de 2020  
 
O CONTABILISTA CERTIFICADO                A DIRECÇÃO 
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(com participação ou coordenação da APE) 
 

PALESTRAS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS  

 

6 de março 

6ª feira, palestra debate sobre a corrupção – com João Paulo Batalha (Presidente da Associação 
Transparência e Integridade).  Moderação de Susana Lemos (19861137) e José Pinto Sancho 
(19560411). 

20 de março,  

6ª feira, palestra “Saúde e Bem-Estar” – com Rui Moreira Silva (19830049). 

28 de março 

Sábado 1ª Tertúlia sobre a Guerra Colonial – com Luís Alves de Fraga e Suzana Valdez Lemos como 
moderadora. 

15 de abril  

4ª feira – apresentação do livro “Assim” – com Luís Xarez Rodrigues (19700057). 

18 de abril 

Sábado 2ª Tertúlia sobre a guerra Colonial – com Luís Alves de Fraga e Suzana Valdez Lemos como 
moderadora. 

6 de maio 

4ª feira MIL, Nova Águia – com Renato Epifânio, debate sobre a Lusofonia.  

30 de maio 

Sábado 3ª Tertúlia sobre a guerra Colonial – com Luís Alves de Fraga e Suzana Valdez Lemos como 
moderadora. 

27 de junho 

Sábado 4ª Tertúlia sobre a guerra Colonial – com Luís Alves de Fraga e Suzana Valdez Lemos como 
moderadora. 
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17 de setembro (a confirmar) 
5ª feira palestra debate sobre Economia – com João Duque. 
Estão também previstas, em datas a agendar, uma tertúlia sobre poesia e a apresentação da modalidade 
desportiva Tchouckball pelo associado Cândido do Carmo Azevedo.  
Depois da interrupção de Verão recomeçamos na 2ª quinzena de setembro e continuaremos, em outubro 
e novembro, abordando temas a serem anunciados a seu devido tempo.  
Haverá a possibilidade de realizarmos uma conferência sobre os EME, o IPE na atualidade futuro.  
 
ASSEMBLEIAS GERAIS 
 
Dia 27 de março 
Assembleia Geral Ordinária. Apresentação do Relatório e Contas do Exercício de 2019 e do Orçamento 
e Plano de atividades para 2020.  
 
COMEMORAÇÕES 

 
APE - 88º Aniversário (1932 - 2020) 
Dia 1 de junho 
20:30 - Sede da APE, cerimónia evocativa do Aniversário da Fundação da APE 
 
Dia do Antigo Aluno e da APE 
Dia 7 de junho de 2020 
10:00 - Cemitério dos Prazeres em Lisboa, homenagem ao Fundador do Instituto dos Pupilos do Exército 
General António Xavier Correia Barreto 
11:00 - 1ª Secção do IPE, recepção dos Antigos Alunos 
12:30 - Almoço de confraternização no refeitório 
15:00 - Cerimónia na Sala de Alunos. Entrega de emblemas de antiguidade 
16:30 – Momento musical 
 

Comemorações no Norte do país.  

Dia 13 de junho 

12:30 - Celebração dos Aniversários do IPE (109º) e da APE. Almoço de confraternização e entrega de 
emblemas de antiguidade 
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NATAL 

 

Dia 12 de Dezembro – Na Sede da APE, Festa de Natal dedicada aos Associados e seus familiares com 
destaque para as crianças 

 

MEGAEVENTO 

 

Setembro / outubro, data a anunciar, em estudo a realização de um megaevento alargado a toda a 
comunidade pilónica, antigos alunos, alunos, familiares, militares, professores e funcionários do IPE, para 
a angariação de fundos para a APE 

 

DESPORTO 

 

Sem atletas inscritos na modalidade de ginástica e não havendo progressos na implementação da prática 
de outras modalidades, tais como a esgrima e o remo, mantemos, todavia, estas perspectivas em aberto.  

 

“PILÃO NETWORKING” 
 

Espera-se que os principais dinamizadores, fundadores e organizadores desta importante iniciativa, 
encontrem condições para recuperarem e ampliarem o que de bom já se realizou em anos anteriores. 
Presentemente estão a ser dados passos para realização de encontros e do Fórum Pilão Networking 
2020.  
 
 
BOLETIM 
 
Serão publicadas 4 edições trimestrais contando agora com as versões em papel e digital. 
A nova equipa Editorial e Redatorial, incentivada por rasgados elogios, continuará a desenvolver toda 
uma ação que visa inovar, enriquecer conteúdos e estar atenta às preferências dos leitores.  
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PARCERIAS E PROTOCOLOS 
 

Amentar as vantagens e benefícios dos associados é um dos desígnios da atual Direção que procura a 
ampliação da rede de organizações com quem possamos estabelecer acordos de cooperação. 

Após a assinatura dos Protocolos entre a APE e a Biblioteca do Exército em 2017 e com o Clube Militar 
Naval em 2019, pela anterior Direção, reativámos agora o anteriormente existente com a Servilusa e 
acabamos de assinar outro com o Grupo de Farmácias Progresso. 

Temos ideias, temos vontade e iremos procurar, através da nossa própria comunidade e para além desta, 
encontrar organizações e instituições com quem possamos estabelecer este tipo de sinergias de 
interesses e vantagens mútuas. Refira-se, por exemplo, as áreas da saúde, no apoio à velhice, cuidados 
médicos e farmacêuticos, ocupação de tempos livres, cultura, participação cívica e desporto. 
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(com participação ou coordenação da APE) 

 

Dia 05 de fevereiro 
Homenagem ao Fundador do Instituto dos Pupilos do Exército, General António Xavier Correia Barreto, 
pelas 15 horas no Cemitério dos Prazeres em Lisboa. 
  
Dia 26 de março 
Celebração pascal. 
Cerimónia religiosa que se realizará, à noite (21h00) na Igreja da Força Aérea junto à 1.ª Secção do 
Instituto em São Domingos de Benfica. 
  
Dia 24 de abril 
Festival Desportivo e Musical dos EME´s 
No Pavilhão Desportivo em Odivelas, com a participação de classes de ginástica do IPE e de outras 
Instituições e do Grupo Coral e Instrumental do Instituto dos Pupilos do Exército.  
  
Dia 22 de maio 
Comemoração do dia do IPE. 
Cerimónia à noite na 1ª Secção do IPE. 
  
Dia 23 de maio 
Desfile do Batalhão Escolar na praça do Império e Missa de ação de graças na Igreja do Mosteiro dos 
Jerónimos. 
  
Dia 05 de junho 
Cerimónia de encerramento do ano letivo 
Estarão presentes os representas dos Órgãos Socias da APE que farão a entrega de emblemas da 
Associação dos Pupilos do Exército com uma oferta representativa da Associação. 
  
Dia 26 de junho 
Baile de Finalistas 
  
Dia 26 de agosto a 04 de setembro (a confirmar) 
Escola de graduados. 
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Período em que são ministrados ensinamentos práticos e teóricos de várias disciplinas relevantes para 
a formação dos novos graduados. No final é feita a seleção e anúncio do novo Comandante do Batalhão 
Escolar. 
  
Dia 30 de agosto (a confirmar) 
Receção dos novos alunos 
Após a chegada e apresentação dos novos alunos decorrerão sessões de esclarecimento por parte do 
Comando do Corpo de Alunos, para os pais e encarregados de educação e algumas outras atividades 
de carácter militar e de integração, no Batalhão Escolar, dos novos alunos. 
  
Dia 07 de setembro (a confirmar) 
Inicio do ano letivo 2020/2021 
Inicio das aulas que assinala o regresso de todos os restantes alunos. 
  
Dia 11 de setembro (a confirmar) 
Imposição de Insígnias 
Cerimónia de imposição de insígnias aos alunos graduados e dos laços aos alunos finalistas. 
  
Dia 02 de outubro (a confirmar) 
Abertura solene do ano letivo 
Nesta cerimónia a APE faz a entrega dos prémios Associação dos Pupilos do Exército e General António 
Xavier Correia Barreto aos alunos que mais se destacaram nas modalidades definidas pelos critérios de 
atribuição destes galardões. 
  
Dia 20 de novembro (a confirmar) 
Apadrinhamento dos novos alunos 
Da cerimónia fará também parte, para além do apadrinhamento dos novos alunos, a entrega das 
Barretinas de Cristal e das Barretinas de Honra e a passagem do código de honra ao novo aluno 
“batalhãosinho” 
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Orçamento de Exploração para 2020 
ASSOCIAÇÃO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO 

 
Orçamento 2020 

 Orçamento 

 2020 
  

Vendas de mercadorias e Serviços Prestados: 
Vendas de mercadorias e produtos diversos 4 500,00 € 
Quotizações 33 500,00 € 
Outros serviços prestados (publicidade) 8 240,00 € 

 46 240,00 € 
Subsídios, doações e legados de exploração  
Donativos de associados 2 000,00 € 
Outros 2 400,00 € 

 4 400,00 € 
Outros rendimentos e ganhos:  
Mais valia c/ alienação jazigo 0,00 € 
Outros rendimentos  0,00 € 

 0,00 € 
Total de rendimentos "operacionais" 50 640,00 € 

  
Custo das mercadorias vendidas -2 000,00 € 
Fornecimentos e serviços externos -40 500,00 € 
Gastos com Pessoal 0,00 € 
Imparidade de dívidas a receber  0,00 € 
Outros gastos e perdas  
Apoios sociais -4 150,00 € 
Outros 0,00 € 

 -4 150,00 € 
Total de gastos "operacionais" -46 650,00 € 

  
Result. antes depreciações, financ. e imp. 3 990,00 € 

  
Amortizações -3 500,00 € 
Provisões para existências 0,00 € 
Juros e gastos similares suportados 0,00 € 

  
Resultado antes de impostos 490,00 € 

  
Imposto sobre o rendimento 0,00 € 

  
Resultado líquido do período 490,00 € 
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Análise ao Orçamento para 2020 
 

Demonstração de Resultados 

 

O orçamento para 2020 prevê um resultado de 490€ 

Ao nível das receitas prevê-se um decréscimo na quotização da ordem dos 3.000€ regressando aos 
níveis de 2018. O aumento em 2019 deveu-se, por experiências já vividas, ao facto de ser ano de 
eleições, anos em que há uma regularização mais efectiva das quotas atrasadas. 

Já quanto aos subsídios, também aqui, procuramos ser prudentes e não considerar subsídios que nos 
foram atribuídos em anos anteriores por serem incertos, o que implica uma redução das receitas em 
cerca de 4.000€. 

Na parte dos custos, prevê-se que se mantenha o nível do exercício anterior. 

 

Balanço 

Prevê-se um investimento de cerca de 7.000€ em obras de reconfiguração das salas da APE e 6.000€ 
nos ares condicionados e sistema de som. A nível de stocks de materiais para venda, vamos reforçá-los 
com a compra de barretinas, polos e t-shirts e ainda na reedição do livro Malta Brava, prevendo-se, no 
entanto, que possam ser consumidos na sua quase totalidade durante o triénio de duração desta 
Direcção. 
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