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ACTIVIDADES DA APE EM 2021 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Dia 26 de março 

Assembleia Geral Ordinária para apresentação do Relatório e Contas de 2020 e do Orçamento e Plano de 
Atividades para 2021. Propostas da Direção para atribuição de Associados de Mérito ao Associado Armando 
Albino Oliveira Soares (19430203), a título póstumo e ao Rui Manuel Gomes Sacadura Cabral Telo (19480265).  
A primeira foi aprovada por unanimidade e a segunda por maioria contando apenas com uma abstenção. 
Proposta para atribuição da condição de Associado Honorário ao Sargento Mor Carlos Plácido Baptista que 
recentemente cessou funções no IPE em consequência da sua promoção a este posto. Ratificação da proposta 
da Comissão Coordenadora de extinção do Núcleo dos Pilões da Costa do Sol. 

89º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DA APE 

Dia 1 de junho 

Apresentação e moderação de Ricardo Miguel Carvalho (19840060), Vice-presidente do Conselho Fiscal. 

Abertura Presidente da Mesa da Assembleia Geral José Nunes da Cruz (19550170) 

Atribuição de prémios e louvores, apresentação por Ernâni Valoura Balsa (19600300), Vice-presidente da 
Direção:  Associados de Mérito a Rui Manuel Gomes Cabral Telo (19480265) e Armando Albino Oliveira Soares 
(19430203) este a título póstumo; Associado Honorário ao Sargento Mor, Carlos Jorge Plácido Baptista; 
emblemas de antiguidade aos associados que completaram 25, 50 e 75 anos de entrada no IPE; evocação em 
memória dos 30 antigos alunos falecidos entre 2 de junho de 2020 e fim de maio de 2021; 1 minuto de silêncio. 

Intervenção de 4 Presidentes da Direção sobre 4 temas; o que representa para ti a APE? Qual foi a tua 
experiência durante o período em que estiveste à frente dos destinos da APE? Objetivos traçados e alcançados 
e maiores dificuldades. O que se passa com a fraca adesão dos mais novos? Sugestões do que há a fazer, 
Mário Fernando Fernandes Pereira (19490384) em exercício de 1995 a 2001, que por não poder estar presente 
enviou mensagem escrita, lida pelo Manuel Borges Correia; Manuel Borges Correia (19470332) em exercício 
de 2002 a 2004; Américo Abreu Ferreira (19650038) em exercício de 2005 a 2013; António José Cerejo Pinto 
Pereira (19760487) em exercício de 2014 a 2016; Fernando Baptista Pires (19550275) em exercício de 2017 
à presente data. 

Apresentação do livro “Formar Cidadãos úteis à Pátria, IPE Década de 60”, Autoria de António Ribeiro da Silva 
(19600093) e Rui Serafim Ribeiro da Silva (19640018). 
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PALESTRAS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS 

“A Divida Pública; Défice Orçamental, Política Monetária e Orçamental Europeia, na recuperação 
económica de Portugal” 

Dia 12 de abril - 

Pelo Professor João Duque, Professor do ISEG e personalidade bem conhecida como comentarista sobre 
assuntos económicos nos meios de comunicação. A colaboração do Edgar Mascarenhas Faustino, amigo do 
Professor João Duque, foi essencial para esta realização. 

Debate “Quem tem medo da Lusofonia?” 

Dia 14 de maio - 

Pelo Professor Renato Epifânio*, Presidente do MIL (Movimento Lusófono Internacional), membro, tal como a 
APE, da PASC casa da Cidadania. 

Conferência “A Ciência das Religiões”. 

Dia 11 de Junho - 

Tendo o Paulo Mendes Pinto (19810353) com principal interlocutor, respondendo a questões colocadas pelo 
Rui Cabral Telo (19410265). 

“Olimpismo português” 

Dia 24 de setembro 

Pelo Secretário-Geral do Comité Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Araújo que falou sobre o olimpismo 
em Portugal, a participação da representação portuguesa nos últimos jogos olímpicos de Tóquio e evocou o 
nosso saudoso Pilão David Sequerra (19430333), a sua prestação no olimpismo, como Secretário-Geral do 
Comité Olímpico de Portugal e formador, a nível internacional, em vários países que percorreu nessa função. 

Agradecemos ao Pilão Edgar Mascarenhas (19530397), que trouxe até nós o seu amigo Dr. José Manuel 
Araújo. 
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“O Mundo Fantástico da Malacologia” 

Dia 15 de outubro  

O Pilão José Manuel Pedroso da Silva (19560414) mais uma vez partilhou connosco os seus conhecimentos 
em mais uma matéria a todos os níveis interessante a qual aliada à sua qualidade de comunicação prendeu a 
atenção da assistência, do princípio ao fim. 

“Debate sobre o 1º Congresso dos Antigos Alunos dos Pupilos do Exército” 

Dia 12 de novembro  

Neste debate pretendeu-se dar a conhecer o trabalho já esboçado pela Direção, com a colaboração de um 
pequeno grupo de associados, na preparação do 1º congresso dos Pupilos do Exército a realizar 
oportunamente. 

Foi uma oportunidade de ouvir e trocar ideias sobre aspetos muito importantes que nos ajudaram a entender 
o longo caminho ainda a percorrer até se criarem as condições para concretizarmos este objetivo.

FESTA DE NATAL 

Tal como no ano passado ainda devido aos cuidados a ter em relação à pandemia, não se realizou a festa de 
Natal presencial, mas contemplámos as nossas crianças com uma lembrança, enviada pelo correio para os 
Associados que fizeram a sua inscrição no prazo que terminou no dia 30 de novembro. 

BOLETIM 

A qualidade e oferta de conteúdos do Boletim continuam patentes e têm sido motivo de reconhecimento dos 
leitores e associados. No entanto realce-se que a redução dos apoios financeiros das inserções de publicidade 
têm revelado saldo negativo face aos gastos de produção e expedição. 
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ACTIVIDADES DO IPE EM QUE A DIREÇÃO DA APE ESTEVE PRESENTE.

110º Aniversário da Fundação do Instituto dos Pupilos do Exército 

Dia 25 de maio 

As cerimónias de comemoração do Aniversário do IPE decorreram de forma restrita, em termos de presenças 
de entidades e convidados. 

Presidiu o General Chefe do Estado Maior do Exército, José Nunes da Fonseca (19710076). No período da 
manhã realizou-se a cerimónia militar na parada da 1ª secção, a sessão solene no ginásio, a inauguração da 
exposição de trabalhos dos alunos do 3º ciclo, o almoço nos claustros a que se seguiu, no período da tarde, 
na sala de alunos, o colóquio “Refletir o presente do IPE com os olhos no futuro”. 

Em representação da APE esteve presente o Presidente da Direção Fernando Baptista Pires (19550275) 

Imposição de distintivos de mérito 

Dias 22 de abril e 30 de setembro 

Decorreram as cerimónias de imposição dos distintivos de mérito aos alunos que mais se destacaram pelo seu 
aproveitamento escolar e comportamento ao longo do 1º semestre e do 2º semestre do ano letivo de 2020/2021 
que contaram com a presença do Presidente da Direção da APE. 

Passagem do código de honra do aluno do Instituto 

Dia 30 de abril 

Cerimónia que normalmente ocorre no dia do apadrinhamento dos novos alunos, devido à pandemia covid-19 
realizou-se de forma restrita na parada da 1ª secção do Instituto. Para assinalar este momento o aluno 
batalhãozinho que cessa funções efetua a passagem do código de honra, que esteve à sua guarda durante o 
ano letivo anterior, ao novo “batalhãozinho”. 

Imposição de insígnias e laços de finalistas 

Dia 16 de setembro 

Imposição de insígnias aos alunos graduados e de laços aos finalistas do ano letivo 2020-202, entrega do Guião 
do IPE e do Estandarte Nacional e passagem da espada ao novo comandante de batalhão. 
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Sessão Solene de Abertura do ano letivo do IPE 

Dia 29 de outubro 

Presidida pelo Vice-Chefe do Estado Maior do Exército, Tenente-General Guerra Pereira, a Direção da APE teve 
oportunidade de, no final, proceder à entrega aos alunos finalistas de 2020-2021 de emblemas da APE, 
acompanhados da oferta de um exemplar do livro “100 anos 100 escritos” e  de uma mensagem escrita de 
felicitações e votos do maior sucesso nas suas carreiras futuras, lembrando que a APE está e estará sempre 
à sua disposição para os apoiar e ser apoiada, fazendo-se associados estudantes.   

Nesta mesma cerimónia procedeu-se à entrega dos prémios Associação dos Pupilos do Exército e General 
António Xavier Correia Barreto constituídos por placa comemorativa e oferta pecuniária. 

RELAÇÕES COM OUTROS ÓGÃOS E INSTITUIÇÕES 

Abertura ano letivo no Colégio Militar 

Dia 15 de outubro 

Em representação da APE, a convite do Diretor do Colégio Militar, Coronel António Salgueiro esteve presente 
o Presidente da Direção Fernando B. Pires (19550275).

A cerimónia decorreu no novo ginásio do Colégio. 

Apresentação de cumprimentos ao Presidente da JFSDB 

2 de novembro 

Em representação dos Órgãos Sociais da APE, foram recebidos pelo Presidente da Junta de Freguesia de São 
Domingos de Benfica, recentemente eleito, José da Câmara, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, José 
Nunes da Cruz (19550170), o Presidente da Direção Fernando Pires (19550275) e o Vice-Presidente da Direção 
Ernâni Balsa (19600300). 

Comemoração do 29º aniversário da Associação de Oficiais das Forças Armadas 

27 de novembro 

A convite do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Comandante Joaquim Almeida de Moura, o Presidente 
da Direção Fernando B. Pires (19550275) assistiu à cerimónia comemorativa do 29º aniversário da Fundação 
da AOFA. 
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DIREÇÃO 

A direção reuniu em base mensal interrompendo apenas no período dos dois meses de Verão, julho e agosto. 

Nas reuniões do Conselho Geral sempre que solicitado a Direção participou através da presença do seu 
Presidente. 

Em algumas outras ocasiões o Presidente da Direção não esteve presente, por opção do Presidente do CG, 
mas foram prestadas as informações solicitadas sobre as atividades da APE e das interações com o IPE. 

OUTRAS 

Edição do livro “Tertúlias da Guerra Colonial” 

Esta obra resulta das “Tertúlias da Guerra Colonial” organizadas em 4 sessões, nos meses de outubro e 
novembro de 2020, em que contámos com convidados que são testemunhos vivos desta fase da história 
contemporânea de Portugal. 

Nas suas páginas encontramos os registos do Contra-Almirante Manuel Martins Guerreiro, do Coronel Carlos 
Matos Gomes, do Coronel Nuno Santa Clara Gomes, do Capitão de Mar e Guerra Alcino Ferreira da Silva, do 
Capitão de Mar e Guerra Ramiro Soares Rodrigues (19540176), do Coronel Luís Alves de Fraga (19540282), 
do Capitão Tenente Adelino Rodrigues Costa, do Dr. Nicolau Ramos Santos e também das intervenções dos 
presentes que assim contribuíram para a valorização do debate. 

Relógio comemorativo do 110 aniversário da fundação do IPE 

Apesar de não termos atingido o objetivo inicial dos 100 relógios personalizados e numerados, restando agora 
poucas unidades disponíveis, a campanha desencadeada, a partir de uma ideia lançada pelo Américo Ferreira 
(19650038) e pelo Jorge Patatas (19770372), com o apoio da APE, tem sido um sucesso. 

Estátua ao Pupilo do Exército 

Concluídas as várias fases por que passou a execução do projeto os trabalhos continuam a evoluir a bom ritmo 
e a conclusão da obra poderá vir a ser anunciada a breve trecho.  A implantação será na travessa de São 
Domingos de Benfica, paredes meias com a 1ª secção do IPE, num trajeto tão caro a muitas e muitas gerações 
de Pilões que por lá passavam, nas deslocações diárias entre a Travessa de São Domingos de Benfica e a 
Estrada de Benfica.  Será um monumento de homenagem ao Pilão Aluno, cidadão útil à Pátria. De autoria do 
Antigo Aluno António Jacinto Reis Vidigal (19470268) e apoiado por Pilões de boa vontade. 
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Ofertas de Pilões e da APE ao IPE 

No decorrer da cerimónia de imposição de distintivos de mérito no IPE, no dia 30 de setembro assistiu-se à 
entrega das ofertas para a biblioteca e museu do IPE, de um exemplar do relógio comemorativo do 110.º 
aniversário da fundação do IPE, pela mão do responsável da Empresa SRI, Jorge Pinheiro Patatas (19770372) 
e de um exemplar do Livro “Caderno Respigos”, pelo seu Autor, Manuel Borges Correia (19470332). 

Movimento associativo 

Novos associados 8; Renuncia da condição de associado 0; Falecimentos 18. 

Novos desenvolvimentos no site da APE 

Numa permanente evolução, na melhoria e valorização dos processos de comunicação com os associados e 
na gestão de cobrança de quotas, é agora possível gerar alertas automáticos para os casos em que estas ainda 
não tenham sido liquidadas. 

Desta forma os associados, que não tenham aderido ao método de Débito Direto, receberão por correio 
eletrónico ou postal (os que não dispõem de correio eletrónico) a informação referente ao pagamento a efetuar 
e as instruções de como proceder, nas várias modalidades disponíveis nomeadamente, por referência 
multibanco, transferência bancária, MBWAY ou até presencialmente na sede da Associação nos dias úteis entre 
as 15 e as 19 horas. 

Obra de reformulação do Bar da APE 

Está concluída a obra de reformulação do bar que consistiu na construção de um espaço que permite, na 
utilização da sala polivalente onde se realizam cerimónias e eventos, a ocultação deste local que funcionará 
nos momentos em que para tal tenha de estar disponível. 

Esta renovação passou também pela aquisição de mobiliário e equipamentos de apoio. 

O formato de arrumação dos espaços permite um maior conforto e delimitação das áreas de convívio, de 
leitura, de jogos e de música ambiente, onde o aparelho de televisão está instalado numa base móvel, 
adaptando-se facilmente a estes diversos ambientes.  

É importante agora, à medida que vão sendo levantadas as restrições, devido à pandemia, que possamos voltar 
ao convívio Pilónico naquela que é a nossa casa.    
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Aquisição de aparelhos de ar condicionado e quadro elétrico 

Continuando a investir na melhorais das condições das instalações da Sede e no conforto dos Associados 
foram instalados aparelhos de ar condicionado na sala de entrada, onde se encontra a mesa de snooker e na 
sala de reuniões e biblioteca. Ao efetuar esta instalação verificou-se a necessidade de substituição do quadro 
electro o que foi também uma melhoria no capítulo da segurança. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DO EXERCÍCIO 2021 
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Notas 31.Dez.21 31.Dez.20

Activo

Activo Não Corrente

Activos fixos tangíveis 4 178 976,44            177 751,73             

Activos intangíveis 5 1 209,24    2 418,48    

Total dos Activos Não Correntes 180 185,68             180 170,21              

Activo Corrente

Inventários 6 9 375,94    13 717,87                

Clientes 7 7 057,05    4 315,34    

Estado e outros entes públicos 8 3 541,14    

Accionistas/Sócios 916,01     

Diferimentos 9 7 999,56    192,65     

Outros activos financeiros 10 20 000,00              20 000,00              

Caixa e depósitos bancários 11 24 589,12               50 581,86               

Total dos Activos Correntes 73 478,82              88 807,72              

Total do Activo 253 664,50           268 977,93           

Fundos Patrimoniais

Fundos 236 144,57            236 144,57            

Resultados transitados 12 10 845,86               4 530,22    

Outras variações nos fundos patrimonais 13 1 400,00    1 400,00    

248 390,43           242 074,79           

Resultado líquido do periodo (4 573,20)               6 315,64    

Total do Fundo de Capital 243 817,23            248 390,43           

Passivo

Passivo Não Corrente

Passivo Corrente

Fornecedores 14 9 772,52    7 196,52    

Estado e outros entes públicos 8 74,75     1 355,36    

Outras contas a pagar 15 3 528,87    

Accionistas/Sócios 62,99     

Diferimentos 9 8 443,76    

Total dos Passivos Correntes 9 847,27    20 587,50              

Total do Passivo 9 847,27    20 587,50              

Total dos Fundos Patrimoniais e do  Passivo 253 664,50           268 977,93           

Lisboa, 1 de março de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO
Balanço em 31 de Dezembro de 2021 

(Valores expressos em euros)

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO
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Notas 31.Dez.21 31.Dez.20

Vendas de mercadorias e Serviços Prestados 16 60 419,63               43 257,39              

Subsídios, doações e legados à exploração 17 10 319,00                15 310,69                

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 18 (23 111,17)                (1 052,39)                

Fornecimentos e serviços externos 19 (39 668,16)             (39 945,54)            

Gastos com o pessoal

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 6 -       -       

Outros rendimentos e ganhos 20 2 698,41                 2,83      

Outros gastos e perdas 21 (9 107,86)                (5 669,60)               

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1 549,85                 11 903,38                

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4 (6 123,05)                (5 356,49)               

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (4 573,20)               6 546,89                

Juros e rendimentos similares obtidos -       -       

Juros e gastos similares suportados -       -       

Resultado antes de impostos (4 573,20)               6 546,89                

Imposto sobre o rendimento do período 8 -  (231,25)    

Resultado líquido do período (4 573,20)               6 315,64                 

Lisboa, 1 de março de 2022

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 

(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    4 530,22    6 315,64    248 390,43            

Alterações no período

 Outras alterações reconhecidas no fundo patrimonal -       -       -       -       -       

2 -       -       -       -       -       

Resultado Líquido do Período 3 (4 573,20)                (4 573,20)                

Resultado extensivo 4 = 2 + 3 (4 573,20)                (4 573,20)                

Operações com Instituidores no periodo

Fundos -       -       -       -       -       

Subsídios, doações e Legados -       -       -       -       -       

Outras operações -       -       6 315,64    (6 315,64)    -       

5 -       -       6 315,64    (6 315,64)    -       

Posição no Fim do Período 2019 6 = 1 + 2 + 3 + 5 236 144,57             1 400,00    10 845,86                (4 573,20)                243 817,23             

Lisboa, 1 de março de 2022

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    3 755,78    774,44     242 074,79            

Alterações no período

 Outras alterações reconhecidas no fundo patrimonal 28 -       -       -       -       -       

2 -       -       -       -       -       

Resultado Líquido do Período 3 6 315,64    6 315,64    

Resultado extensivo 4 = 2 + 3 6 315,64    6 315,64    

Operações com Instituidores no periodo

Fundos -       -       -       -       -       

Subsídios, doações e Legados -       -       -       -       -       

Outras operações -       -       774,44     (774,44)    -       

5 -       -       774,44     (774,44)    -       

Posição no Fim do Período 2018 6 = 1 + 2 + 3 + 5 236 144,57             1 400,00    4 530,22    6 315,64    248 390,43            

Lisboa, 1 de março de 2022

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2020
(Valores expressos em euros)

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2021
(Valores expressos em euros)

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

O CONTABILISTA CERTIFICADO
A DIRECÇÃO
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Notas 31.Dez.21 31.Dez.20

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais

Recebimentos de clientes, associados e doadores 67 773,55              62 239,23              

Pagamentos de Subsídios 2 500,00    1 000,00    

Pagamentos de Apoios (2 511,59)    (3 563,50)               

Pagamentos de Bolsas -       -       

Pagamentos a fornecedores (85 582,27)            (61 256,95)             

Pagamentos ao pessoal -       -       

Caixa gerada pelas operações (17 820,31)              (1 581,22)    

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (2 032,91)                (191,64)    

Outros recebimentos/pagamentos -       -       

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1) (19 853,22)             (1 772,86)                

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis (5 969,74)               (4 579,32)               

Activos intangíveis (169,78)    (1 813,86)    

(6 139,52)                (6 393,18)                

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis -       -       

Outros activos -       -       

Dividendos -       -       

-       -       

Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2) (6 139,52)                (6 393,18)                

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) (25 992,74)            (8 166,04)                

Efeito das diferenças de câmbio -       -       

Caixa e seus equivalentes no início do período 50 581,86               42 415,82               

Caixa e seus equivalentes no fim do período 24 589,12               50 581,86               

Lisboa, 1 de março de 2022

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 2021 

(Valores expressos em  euros)
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Notas às Demonstrações Financeiras 
para o exercício findo em 31 Dez 2021 

(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

a) 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. 

b) 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. 

c) 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 
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correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por 
acréscimos e diferimentos”. 

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. 
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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. 
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 2020 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 
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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. 

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 
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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. 
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 2021 
e de 2020 foi o seguinte: 

 31 de dezembro de 2021  

 Saldo em 
01-Jan-21 

 Aquisições 
/ Dotações   Abates   Transferências   Revalorizações   Saldo em 

31-Dez-21 

 Custo:  

    Terrenos e recursos naturais    -  -     -  -  

    Edifícios e outras construções    136 156,37    -  -     -    136 156,37  

    Equipamento básico    15 873,94    2 189,74  -   -     18 063,68  

    Equipamento de transporte    -  -     -  -  

    Equipamento biológico    -  -     -  -  

    Equipamento administrativo    12 185,63    -  -     -    12 185,63  

    Outros activos fixos tangíveis     23 867,45     3 780,00  -   -     27 647,45  

    Investimentos em curso    -  -     -  -  

  188 083,39     5 969,74    -  -     -    194 053,13  

 Depreciações acumuladas  

    Edifícios e outras construções    (3 494,04)    (1 290,93) -   -     (4 784,97) 

    Equipamento básico    (4 372,51)   (2 603,02) -   -    (6 975,53) 

    Equipamento de transporte    -  -  -   -    -  

    Equipamento biológico    -  -  -   -    -  

    Equipamento administrativo     (1 541,98)    (543,37) -   -     (2 085,35) 

    Outros activos fixos tangíveis     (923,13)   (307,71) -   -     (1 230,84) 

  (10 331,66)    (4 745,03)   -  -     -    (15 076,69) 
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5- Ativos Intangíveis
Em 31 de Dezembro de 2021 a rubrica de “Ativos Intangíveis” tem a seguinte composição:

 Saldo em
01-Jan-20 

 Aquisições
/ Dotações 

 Abates Transferências Revalorizações  Saldo em
31-Dez-20 

Custo:

   Terrenos e recursos naturais -   -   -   -   

   Edifícios e outras construções 136.156,37          -   -   -   136.156,37          

   Equipamento básico 11.294,62            4.579,32             -   -   15.873,94            

   Equipamento de transporte -   -   -   -   

   Equipamento biológico -   -   -   -   

   Equipamento administrativo 12.185,63            -   -   -   12.185,63            

   Outros activos fixos tangíveis 23.867,45           -   -   23.867,45           

   Investimentos em curso -   -   -   -   

183.504,07         4.579,32             -   -   -   188.083,39        

Depreciações acumuladas

   Edifícios e outras construções (2.329,36)           (1.164,68)             -   -   (3.494,04)           

   Equipamento básico (2.241,01)             (2.131,50)             -   -   (4.372,51)             

   Equipamento de transporte -   -   -   -   -   

   Equipamento biológico -   -   -   -   -   

   Equipamento administrativo (998,62)              (543,36)               -   -   (1.541,98)             

   Outros activos fixos tangíveis (615,42)   (307,71)   -   -   (923,13)               

(6.184,41)             (4.147,25)             -   -   -   (10.331,66)          

31 de Dezembro de 2020

 Saldo em
01-Jan-21 

 Aquisições
/ Dotações 

 Abates Transferências  Perdas por 
imparidade 

 Saldo em
31-Dez-21 

Custo

   Software 3 626,72             169,78   -   -   -   3 796,50             

3 626,72 169,78 - - - 3 796,50 

Depreciações Acumuladas

   Software (1 209,24)            (1 378,02)            -   - - (2 587,26)            

(1 209,24) (1 378,02) - - - (2 587,26) 

31 de Dezembro de 2021
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6- Inventários
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição:

7- Clientes
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição:

31-Dez-21 31-Dez-20

   Mercadorias 24 686,19           29 028,12           

   Materias primas subsidiárias e de consumo 57,71   57,71   

   Produtos acabados -   -   

   Obras em curso -   -   

24 743,90   29 085,83   

   Perdas por imparidades de inventários (15 367,96)          (15 367,96)          

9 375,94 13 717,87 

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

Clientes

   Clientes conta corrente -  7 057,05  -  4 315,34  

   Clientes conta títulos a receber -   -   -   -   

   Clientes factoring -   -   -   -   

   Clientes de cobrança duvidosa -  7 552,04  -  7 552,04  

- 14 609,09 - 11 867,38 

   Perdas por imparidade acumuladas -  (7 552,04)  -  (7 552,04)  

- 7 057,05 - 4 315,34 

31-Dez-2031-Dez-21

 Perdas por imparidades 31-Dez-21 31-Dez-20

   Saldo a 1 de Janeiro (7 552,04)            (7 552,04)            

   Aumento -   -   

   Reversão -   -   

   Regularizações -   -   

(7 552,04) (7 552,04) 
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8- Estado e outros entes públicos
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no 
passivo, apresentava os seguintes saldos: 

A estimativa de imposto em 2020 foi de 231,25€ur. Em 2021 não há estimativa de imposto a pagar. 

9- Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram 
como segue: 

31-Dez-21 31-Dez-20

Activo

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

   Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 3 541,14               -   

3 541,14 - 

Passivo

   Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC) 231,25   

   Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 1 049,36             

   Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (I 74,75   74,75   

   Segurança Social -   -   

   Outros impostos e taxas -   -   

74,75 1 355,36 

31-Dez-21 31-Dez-20

Diferimentos ( Activo)

   Outros gastos a reconhecer 7 999,56             192,65   

7 999,56 192,65 

Diferimentos ( Passivo)

   Rendimentos a reconhecer 3 892,09            

   Outros rendimentos a reconhecer -   -   

- 3 892,09 
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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 2021 e de 2020, esta rubrica inclui investimentos nas seguintes entidades: 

11- Caixa e depósitos bancários
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

12- Resultados transitados
Por decisão da Assembleia Geral, realizada em 26 março de 2021, foram aprovadas as contas do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e foi decidido que o resultado líquido referente a esse 
exercício fosse integralmente transferido para a rubrica Resultados transitados. 

13- Outras variações nos fundos patrimoniais
Nesta conta encontram-se registadas doações em espécie efetuadas à Associação.

 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-2031-Dez-21

31-Dez-21 31-Dez-20

   Caixa 200,00   198,34   

   Depósitos à ordem 24 389,12           50 383,52           

-   -   

24 589,12 50 581,86 
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14- Fornecedores
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição:

15- Outras Contas a pagar
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “a Pagar” tinha a seguinte composição:

16- Vendas de mercadorias e Serviços Prestados

As vendas e serviços prestados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, é 
detalhado como segue: 

31-Dez-21 31-Dez-20

   Fornecedores conta corrente 9 772,52              7 196,52              

   Fornecedores conta títulos  a pagar -   -   

   Fornecedores recepção e conferência -   -   

   Fornecedores outros -   -   

9 772,52 7 196,52 

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

   Acréscimo de Gastos -   -   3 528,87             

   Adiantamento Jazigo -   -   -   -   

   Outras contas a pagar -   -   -   -   

- - - 3 528,87 

31-Dez-21 31-Dez-20

 Mercado 
Interno 

 Mercado 
Externo 

 Total  Mercado 
Interno 

 Mercado 
Externo 

 Total 

   Vendas de mercadorias 22 493,13           -  22 493,13  1 685,89              -  1 685,89  

   Quotas 31 851,50             -  31 851,50  34 358,50           -  34 358,50  

   Outras Prestações de serviços - Publicidade 6 057,50              -  6 057,50  7 192,00              -  7 192,00  

   Outras Prestações de serviços - Bar -   -   -   -   -   -   

   Outras Prestações de serviços - Outros 17,50   -   17,50   21,00   -  21,00   

60 419,63   - 60 419,63 43 257,39   - 43 257,39 

31-Dez-21 31-Dez-20
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17- Subsídios, doações e legados à exploração
Os subsídios e donativos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, é detalhado 
como segue: 

18- Custo das vendas
O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, é detalhado como 
segue:  

19- Fornecimento de Serviços
Os fornecimentos de serviços, nos períodos de 2021 e de 2020, tinham a seguinte composição.

31-Dez-21 31-Dez-20

   Apoio Alunos 3 743,00             2 776,00             

   Ministério Defesa 2 500,00             1 000,00             

   Donativos  gerais 4 076,00             11 534,69            

10 319,00 15 310,69 

 Matérias-
primas, 

subsidiárias 
e de consumo 

 Mercadorias  Total 

 Matérias-
primas, 

subsidiárias 
e de consumo 

 Mercadorias  Total 

   Saldo inicial em 1 de Janeiro 57,71   29 028,12           29 085,83          57,71   20 686,82          20 744,53           

   Regularizações -   -   -   -   -   -   

   Compras -  18 769,24  18 769,24           -  9 393,69  9 393,69            

   Custo de vendas -  (23 111,17)  (23 111,17)             -  (1 052,39)  (1 052,39)            

   Saldo final em 31 de Dezembro 57,71 24 686,19   24 743,90   57,71 29 028,12   29 085,83   

31-Dez-21 31-Dez-20

   Subcontratos (7 331,72)             (7 870,94)            

   Serviços especializados (21 349,98)         (20 279,06)         

   Materiais (2 725,98)            (2 463,15)            

   Energia e fluídos (945,20)               (1 172,00)             

   Deslocações, estadas e transportes (84,07)   (80,32)   

   Serviços diversos (7 231,21)             (7 170,07)             

(39 668,16)  (39 035,54)  
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20- Outros Rendimentos e ganhos
Os Outros rendimentos e ganhos, nos períodos de 2021 e de 2020, tinham a seguinte composição:

21- Outros gastos e perdas
Os Outros gastos e perdas, nos períodos de 2021 e de 2020, tinham a seguinte composição

22- Número de membro dos Órgãos estatutários

Os órgãos estatutários foram eleitos em 06 dezembro 2019 para o triénio de 2020/2022, com 
tomada de posse em 7 janeiro 2020. Não houve em qualquer dos exercícios, qualquer remuneração 
atribuída aos órgãos sociais. 

23- Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021. 

31-Dez-21 31-Dez-20

   Ganhos em Ativos Tangiveis -   -   

   Outros rendimentos e ganhos 2 698,41             2,83   

2 698,41 2,83 

31-Dez-21 31-Dez-20

   Impostos (498,42)              (498,79)               

   Perdas em inventários (2 828,87)           -   

   Perdas em Ativos Tangiveis -   -   

   Donativos (1 100,00)             (1 400,00)            

   Donativos - Apoio a Alunos (3 543,00)           (3 563,50)            

   Outros gastos e perdas: (1 137,57)              (207,31)   

(9 107,86) (5 669,60) 
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24- 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 2022  

O CONTABILISTA CERTIFICADO                A DIRECÇÃO 
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ANÁLISE DO EXERCÍCIO 2021 

Demonstração de Resultados 

Receitas 

O ano de 2021 apresenta um resultado líquido negativo no valor de 4.573,20 Euros, 
o que significa um desvio acentuado dos valores orçamentados principalmente
devido à redução de proveitos proveniente da quotização. Esperamos que as medidas
implementadas para este ano possam levar a uma melhoria na cobrança das quotas.

A nível de subsídios e doações salienta-se o aumento do valor obtido que veio a 
permitir a ajuda a alunos com dificuldades em pagar as respectivas mensalidades. A 
receita referente a estes donativos está apresentada na rubrica “Outros proveitos 
ganhos” enquanto em anos anteriores se encontrava classificada em Subsídios, daí a 
variação verificada. 

As receitas apresentam ainda um aumento bastante acentuado proveniente da venda 
do relógio comemorativo dos 110 anos do IPE. Este aumento teve a sua compensação 
nos custos. 

Despesas 

O total de gastos operacionais aumentaram bastante em virtude do custo do relógio 
referido nos proveitos e ainda devido a despesas com a reconfiguração do bar nas 
instalações da APE. Também o valor das ajudas a alunos e ex-alunos teve um 
acréscimo com algum significado dado o aumento das candidaturas a essas ajudas 
por parte dos pais em dificuldades para o pagamento das mensalidades ao Instituto. 
Releva-se ainda a oferta dos cartões brinde de Natal aos descendentes de ex-alunos, 
em que este ano tivemos um recorde de inscrições. 

Balanço 

As disponibilidades financeiras atingem o valor de 44.580,12 Euros, dos quais 
20.000,00 Euros em depósito a prazo na C.G.D.. O valor total das disponibilidades no 
final de 2020 cifrava-se em 70.581,86 Euros. Para esta redução contribuiu o 
pagamento das despesas com as melhorias nas instalações da APE, bem como o 
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pagamento dos relógios comemorativos dos 110 anos em que uma parte da receita, 
embora diferida tinha sido recebida durante o exercício de 2020. 

Na rubrica de Clientes encontram-se ainda valores vencidos há já bastante tempo e 
como a respectiva imparidade está constituída, vamos proceder à sua anulação neste 
exercício. 

Resultados Transitados 

O aumento deve-se à incorporação do resultado positivo do exercício de 2020 

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


Associação dos Pupilos do Exército ● R. Major Neutel de Abreu - 20 S/L  Esq. 1500-411 Lisboa   |   34
Telef: 21 778 29 80 ● Email: geral@ape.pt ● www.ape.pt

NIF: 501272232 

ASSOCIAÇÃO 
dos Pupilos do Exército 

APE – Relatório de Actividades e Gestão 2021 e Plano de Actividades, gestão e Orçamento 2022 

PLANO DE ACTIVIDADES, 
GESTÃO E ORÇAMENTO 

2022 
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ACTIVIDADES DA APE EM 2022 

Apresentação de livro “No Limiar da Guerra” 

Dia 9 de março  

Do Associado José Manuel Barroca da Cunha (19520317) com a recensão a cargo do Pilão e Associado Rui Cabral 
Telo (19480265).  

Apresentação do livro editado pela “Tertúlias da Guerra Colonial”, 

Dia 16 de março  

Resultante das 4 sessões levadas a efeito nos meses de outubro e novembro de 2020. A recensão a cargo do 
Comandante Manuel Marques Pinto convidado especial para este efeito. 

Assembleia geral Ordinária 

Dia 24 de março  

Apresentação e votação do Relatório e Contas e Atividades de 2021 e Orçamento e Plano de 2022 

Conferência “Ensino Profissional e os Pupilos do Exército” 

Dia 27 de abril  

No Auditório da segunda secção do IPE, compreenderá as intervenções, de professores do IPE, do agrupamento de 
escolas das Laranjeiras, de antigos alunos professores do ensino profissional e de antigos alunos empresários que 
colaboram com o Instituto facultando estágios profissionais aos alunos do ensino secundário.  

Palestra “O IPE Hoje” 

Dia 25 de maio  

Com o Diretor do IPE Coronel João Carlos Sobral Santos que exporá a realidade dos Pupilos do Exército nos dias de 
hoje.  
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90º aniversário da fundação da APE 

Dia 1 de junho 

Acreditando que já existirão condições para voltarmos às sessões presenciais, a comemoração do aniversário irá contar 
com a presença de uma entidade, que presidirá à cerimónia e com a participação de um antigo aluno que proferirá a 
palestra alusiva. Será também inaugurada uma exposição de obras de pintura de antigos alunos. 

Dia 5 de junho  

Dia do antigo aluno 

Voltando à tradição teremos o almoço no refeitório da 1ª secção e convívio com a entrega de emblemas de antiguidade 
na sala de alunos da 1ª secção do IPE. 

Palestra “A vida e obra de António Jacinto Reis Vidigal” (19470268) e a Estátua ao Pupilo do Exército. 

Dia 21 de setembro  

O António Vidigal  é um Pilão ilustre, com uma carreira académica notável, um escultor de renome e uma grande 
referência para todos nós, como autor da Estátua que a Câmara Municipal de Lisboa irá edificar na travessa de São 
Domingos de Benfica, no âmbito do prémio alcançado no concurso do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de 
Lisboa, vai dar-nos a conhecer o que foi a sua inspiração para levar esta obra a efeito, como foi desenvolvido e 
concretizado todo o projeto e mais do que isso toda uma dissertação sobre a sua carreira de Escultor e Professor. 

Palestra com “Uma interpretação sociológica do IPE” com David Rosado 

Dia 19 de outubro  

Palestra “A PASC” a sua missão e a participação da APE. 

Dia 23 de novembro  

Eleições para os Órgãos Sociais – Triénio 2023-2025 

Dezembro 

Será estreado Voto eletrónico em paralelo com o método convencional para os casos em que tal seja necessário. 

Dia 10 de dezembro  

Festa de Natal 10 de dezembro 
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Campanha de Associados 2022 

Está em curso a campanha de associados 2022 que visa recuperar os associados que perderam a condição por excesso 
de quotas em atraso. Para o efeito são enviadas cartas informando, que ao abrigo dos novos estatutos de 2019, o antigo 
associado poderá regressar à condição de efetividade bastando para tal fazer uma nova inscrição, liquidando apenas a 
quota do ano em curso. A carta é enviada por correio postal acompanhada de um pin de lapela com o emblema da APE 
e do último número do Boletim. 
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ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA 2022 
ASSOCIAÇÃO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO 
Orçamento 2022 

Orçamento Realizado 
2022 2021 

Vendas de mercadorias e Serviços Prestados: 
Vendas de mercadorias e produtos diversos 5 000,00 € 23 212,13 € 
Quotizações 34 000,00 € 31 851,50 € 
Outros serviços prestados (publicidade) 6 600,00 € 5 356,00 € 

45 600,00 € 60 419,63 € 

Subsídios, doações e legados de exploração 
   Donativos de associados 6 000,00 € 7 819,00 € 
   Outros 2 000,00 € 2 500,00 € 

8 000,00 € 10 319,00 € 

Outros rendimentos e ganhos: 
Outros rendimentos  2 500,00 € 2 698,41 € 

2 500,00 € 2 698,41 € 
Total de rendimentos "operacionais" 56 100,00 € 73 437,04 € 

Custo das mercadorias vendidas -1 000,00 € -23 111,17 €
Fornecimentos e serviços externos -44 185,00 € -40 581,73 €
Gastos com Pessoal 0,00 € 0,00 € 
Imparidade de dívidas a receber  0,00 € 0,00 € 
Outros gastos e perdas 
   Apoios sociais -4 000,00 € -4 643,00 €
   Outros 0,00 € -3 551,29 €

-4 000,00 € -8 194,29 €
Total de gastos "operacionais" -49 185,00 € -71 887,19 €

Result. antes depreciações,  financ. e imp. 6 915,00 € 1 549,85 € 

Amortizações -6 500,00 € -6 123,05 €
Imparidades existencias 0,00 € 0,00 € 
Juros e gastos similares suportados 0,00 € 0,00 € 

Resultado antes de impostos 415,00 € -4 573,20 €

Imposto sobre o rendimento 0,00 € 0,00 € 

Resultado líquido do período 415,00 € -4 573,20 €
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COMENTÁRIOS AO ORÇAMENTO DE 2022 

Análise Orçamento 2022 

Demonstração de Resultados 

O orçamento para 2022 prevê um resultado positivo de 415€ 

Ao nível das receitas prevê-se a manutenção ao nível dos valores reais de 2020 

Já quanto aos subsídios, aguardamos com alguma expectativa um reforço da 
solidariedade dos associados para que possamos ajudar mais alunos em 
dificuldades. 

Na parte dos custos, prevê-se um aumento nos custos de IT, devido aos 
investimentos contínuos no aumento da capacidade da nossa base de dados e 
também no desenvolvimento das ferramentas necessárias para a utilização do voto 
electrónico. Acrescem ainda os custos da instalação da estátua do Pupilo 

Balanço 

Sendo o seu último ano de mandato, optou a Direção por não prever investimentos 
para não se criarem compromissos a direcções futuras. 

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


Associação dos Pupilos do Exército ● R. Major Neutel de Abreu - 20 S/L  Esq. 1500-411 Lisboa   |   40
Telef: 21 778 29 80 ● Email: geral@ape.pt ● www.ape.pt

NIF: 501272232 

ASSOCIAÇÃO 
dos Pupilos do Exército 

APE – Relatório de Actividades e Gestão 2021 e Plano de Actividades, gestão e Orçamento 2022 

RELATÓRIO 
DO 

 CONSELHO FISCAL 
2021/2022 

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


Associação dos Pupilos do Exército ● R. Major Neutel de Abreu - 20 S/L  Esq. 1500-411 Lisboa   |   41
Telef: 21 778 29 80 ● Email: geral@ape.pt ● www.ape.pt

NIF: 501272232 

ASSOCIAÇÃO 
dos Pupilos do Exército 

APE – Relatório de Actividades e Gestão 2021 e Plano de Actividades, gestão e Orçamento 2022 

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


Rua Major Neutel de Abreu, 20 s/l Esq. – 1500-411 LISBOA Telefone 21 778 29 80, correio electrónico: geral@ape.pt 
 sítio internet: www.ape.pt Contribuinte nº 501 272 232 

Parecer sobre o Relatório de Contas de 2021 

Cara(o)s Pilões, 

Nos termos do mandato para que fomos eleitos na Assembleia Ordinária, vimos submeter à vossa 
apreciação o nosso parecer sobre o Relatório de Contas de 2021 apresentados pela Direção da APE. 

No âmbito nas nossas funções, apreciamos as Contas do Ano 2021, salientando o resultado negativo do 
Exercício, tendo em atenção, contudo, o facto de o EBITA ter um saldo positivo.  

No que concerne aos rendimentos operacionais, verifica-se um acréscimo relevante de 25% face ao 
exercício anterior que, essencialmente, se deveu à receita proveniente da venda dos relógios. Esta 
operação teve a sua contrapartida na rúbrica de custos das mercadorias vendidas sensivelmente no 
mesmo montante. 

Não devemos ser alheios à continuidade da pandemia do COVID 19 no ano de 2021, como fator que 
contribui para a diminuição da receita de quotas e da publicidade. Assim sendo, e em particular sobre as  
quotas em dívida, e face aos condicionalismos que enfrentamos, para a vida da APE, importa robustecer 
com medidas concretas e objetivas a cobrança das mesmas, a angariação de novos associados e a 
dinamização de receitas provenientes de publicidade. 

Na análise dos documentos de suporte verificamos que estão de acordo com as normas da Contabilidade 
Nacional. 

Parecer 

Assim, somos do parecer que: 

Sejam aprovados o Relatório de Contas de 2021 

Lisboa, 17 de Março de 2022 
Presidente do Conselho Fiscal 
1963354- Damião Fernandes 

Vice-Presidente do Conselho Fiscal 
1984060 – Ricardo Miguel de Sousa Carvalho 

Vogal do Conselho Fiscal 
1976254 – José Carlos Mendes Coelho 
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Parecer sobre o Plano de Actividades e 

Orçamento para 2022 
Cara(o)s Pilões, 

Nos termos do mandato que fomos eleitos na Assembleia Ordinária para esse fim, vimos 

submeter à vossa apreciação o nosso parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento 

para 2022 apresentados pela Direção da APE. 

No âmbito nas nossas funções, apreciamos o respetivo Plano de Atividades a concretizar 

em 2022, bem como, os pressupostos financeiros aplicados no Orçamento. 

Realçamos as seguintes iniciativas de elevado valor, mormente a comemoração dos 90 

anos da criação da APE, o almoço do dia do Aluno, e adoção de meios eletrónicos que 

permitem a votação para eleger a nova direção para o triénio 2023-2025. 
Parecer 

Assim, somos do parecer que: 

Sejam aprovados o Plano de Atividades e Orçamento para 2022 

Lisboa, 17 de Março de 2022 

Presidente do Conselho Fiscal 
1963354- Damião Fernandes 

Vice-Presidente do Conselho Fiscal 
1984060 – Ricardo Miguel de Sousa Carvalho 

Vogal do Conselho Fiscal  
19760254 – José Carlos Mendes Coelho 
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