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ATIVIDADES DA APE EM 2022 

 

Dia 5 de fevereiro 

Homenagem do Instituto dos Pupilos do Exército ao fundador, General António Xavier Correia Barreto. 

Vários membros dos Órgãos Sociais da APE, entre um significativo número de antigos alunos, assistiram à cerimónia de 
homenagem ao Fundador do Instituto dos Pupilos do Exército, no Cemitérios dos Prazeres, na manhã do dia 5 de 
fevereiro, com início às 11 horas, junto ao mausoléu do General António Xavier Correia Barreto. 

7 de fevereiro 

63º Aniversário da Fundação da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica 

Na noite do dia 7 de fevereiro pelas 21 horas realizou-se no Palácio Fronteira em São Domingos de Benfica a cerimónia 
de comemoração do 65º aniversário da JFSDB. 

A abertura e boas-vindas esteve a cargo do Presidente José da Câmara a que se seguiram palavras proferidas pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. 

Seguiu-se o Recital de Canto e Piano, a muito bom nível, pelo tenor Carlos Guilherme acompanhado ao piano por Pedro 
Vieira de Almeida. 

Em representação da APE responderam ao convite o Presidente da Direção Fernando Pires (19550275) e o Vice-
Presidente Ernani Balsa (19600300). 

Dia 17 de fevereiro 

IPE imposição de distintivos de mérito 

Em representação da APE, a convite da Direção do IPE, esteve presente na cerimónia realizada no dia 17 fevereiro, 
quinta-feira, na parada da 1ª secção, com início às 18:15 horas, o Presidente da Direção Fernando Baptista Pires 
(19550275). Desta constou a imposição dos distintivos de mérito, ouro e prata, aos alunos que melhores classificações e 
aproveitamento escolar obtiveram no decorrer do período escolar.  

Dia 5 de março 

Aniversário do Colégio Militar 

Na manhã do dia 5 de março, na parada Marechal Teixeira Rebelo, realizou-se a cerimónia militar de comemoração do 
aniversário do Colégio Militar. 

Presidiu o Vice-chefe do Estado maior do Exército, Tenente-General Rui David Guerra Pereira. 

A convite do Diretor Coronel António Salgueiro estiveram presentes, em representação da Associação dos Pupilos do 
Exército, o Presidente e o Vice-Presidente da Direção, Fernando B. Pires (19550275) e Ernâni V. Balsa (19600300) 
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Dia 5 de março 

Homenagem da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica a Mário Zambujal. 

A JFSDB homenageou, no dia 5 de março, o escritor e jornalista Mário Zambujal com o descerramento de um mural e 
placa na Estrada de Benfica em Lisboa em frente ao número 204. 

A convite do Presidente da Junta, José da Câmara, assistiu, em representação da Associação dos Pupilos do Exército, o 
Presidente da Direção Fernando B. Pires (19550275) 

Dia 24 de março 

Assembleia Geral Ordinária 

Com início às 20:30 horas, cumprindo a ordem de trabalhos publicada e divulgada junto de todos os associados efetivos 
que poderão exercer o seu direito de voto. 

Embora com os efeitos restritivos da pandemia mais aligeirados, a Direção e o Presidente da MAG, optaram por utilizar 
a plataforma zoom considerando a vantagem que esta facilidade nos acrescenta, que permite alargar a participação de 
um maior número de associados e uma ampla cobertura geográfica, nacional e além-fronteiras. 

Dia 27 de abril 

Conferência O Ensino Profissional no IPE 

Decorreu no dia 27 de abril, com início às 17:30, no Auditório da 2ª secção do IPE, a Conferência sobre o Ensino 
Profissional. 

A Associação dos Pupilos do Exército, como organizadora, realça o alto nível das prestações dos Oradores e dos 
moderadores dos painéis, sobre o Ensino e o Meio Empresarial. 

À direção do Instituto dos Pupilos do Exército, na pessoa do seu Diretor, Coronel João Carlos Sobral, à Coordenadora 
Pedagógica, Professora Helena Gameiro, ao Professor João Cortez e ao Major Pedro Castanheira os agradecimentos da 
APE pela colaboração prestada. 

Aos Moderadores dos dois painéis, os Antigos Alunos, Vítor Gonçalves Brito e Nelson Brito, aos Oradores, Antigos Alunos 
António Castel-Branco, Marco Reis e Américo Ferreira bem como ao Professor Amílcar Santos igualmente o nosso muito 
obrigado. 

Dia 25 de maio 

Novo Diretor de Educação do Exército 

Os Órgãos Sociais da Associação do Pupilos do Exército, privilegiando a cooperação e interação, com as entidades e 
organismos que tutelam o Instituto dos Pupilos do Exército, tiveram oportunidade de ser recebidos, em audiência, no dia 
25 de maio, uma data muito importante para o Instituto, para a APE e toda a comunidade pilónica, pelo novo Diretor de 
Educação do Exército, o Exmo. Major General José Luís de Sousa Dias Gonçalves a quem agradecemos a 
disponibilidade, a cordialidade e a atenção prestada aos temas abordados. 

Na oportunidade, foi realçada a excelente relação entre a APE e a Direção do IPE, um fator essencial na concretização 
de objetivos que são coincidentes. Estiveram presentes o Presidente da Direção Fernando Baptista Pires (19550275) e 
o Vice-Presidente da Direção Ernâni Valoura Balsa (19600300). 
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Dia 27 de maio 

Comemoração do111º aniversário da Fundação do IPE.  

Cerimónia à noite na 1ª secção, na qual a finalizar desfilou o já habitual batalhão da saudade constituído por antigos 
alunos. 

Dia 28 de maio 

Desfile do batalhão escolar na praça do Império. 

Em continuação das comemorações do 111º aniversário da fundação do IPE 

Dia 1 de junho 

Inauguração da Estátua ao Pupilo do Exército 

No âmbito do Orçamento Participativo da Câmara  Municipal, que financiou a edificação desta obra que homenageia o 
Pupilo do Exército e a Escola em que fomos educados,  realizou-se a cerimónia de inauguração que contou com a 
presença das mais altas individualidades com destaque para o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de 
Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, Presidente da Junta de Freguesia de 
São Domingos de Benfica, José da Câmara, Chefe do Estado Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca,  Diretor 
de Educação do Exército, Major General Dias Gonçalves e o Diretor do Instituto dos Pupilos do Exército, Coronel João 
Sobral dos Santos. O Batalhão Escolar do IPE, prestou a guarda de honra e desfilou, em continência ao Chefe Supremo 
das Forças Armadas, pela travessa de São Domingos de Benfica. 

A estátua e o seu simbolismo pelo Autor da obra o Prof. Escultor António Reis Vidigal (19470268): 
 
Esta escultura, que homenageia o pupilo, contêm um conjunto de simbolismos que representam os nossos valores.  
Tem na rudeza da parte posterior da base a vontade de superação das dificuldades que as classes mais desfavorecidas 
das Forças Armadas enfrentavam para formarem os seus filhos. 
A perna esquerda apoia a dinâmica que permite que a figura avance sobre a base, um paralelepípedo cujo rigor 
representa a instituição.  
O capote, sem símbolos nem insígnias, representa simplicidade da farda original e a igualdade entre os pupilos perante 
a instituição. 
As mãos que dobram a peça de aço, são intencionalmente pequenas. Não é a força bruta que verga metal. É a vontade.  
QUERER É PODER, o nosso lema. 
Há momentos que ficam na história... 
Hoje foi um desses momentos. Celebra-se o 90º Aniversário da APE e inaugurou-se a estátua ao "Pupilo do Exército". 
A cerimónia foi bonita e honrou a escola, os seus alunos e todos os Antigos Alunos. 
Foi com grande satisfação que vimos uma multidão de Antigos Alunos de várias gerações marcarem presença e sentimos 
a ausência de tantos outros que gostariam de ter estado lá e não conseguiram. 
Tal como a "barra de ferro dobrada" na mão deste Pupilo, simbolizando o nosso lema, hoje com a concretização deste 
"sonho" QUERER É PODER fez todo o sentido. 
 
Dia 1 de junho  

Teve início pela 21H a Cerimónia Protocolar do 90ª Aniversário da APE na sua sede, tendo sido presidida pelo CEME | 
General Nunes da Fonseca em representação do CEMGFA | Almirante António Silva Ribeiro. 

Fez parte da cerimónia uma palestra alusiva, proferida pelo AA António Borges Pires, cujo tema foi "Uma Reflexão" - 
IPE/APE; O que fomos, o que somos, o que queremos e podemos ser. 
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Foram entregues também na cerimónia os Diplomas de Associados de Mérito e de Associados Honorários, agraciados 
em 2021 e 2022 e a inauguração das Fotos dos Associados Honorários na biblioteca. 

Associados de Mérito 

Armando Albino Oliveira Soares (19430203) – Título póstumo 

Rui Manuel Gomes Cabral Telo (19480265) 

Associados Honorários 

Sargento-Mor Carlos Jorge Plácido Baptista 

Coronel José Maria Moreira de Azevedo 

Terminando a Cerimónia Protocolar com a Inauguração da placa de Homenagem a Álvaro de Oliveira, na sala que 
passou a ter o seu nome e um Porto de Honra. 

Dia 4 de junho 

E porque os Pilões do Norte nunca dizem não à chamada, no dia 4 de junho, sábado, também se festejou os 90 anos 
da APE e o 110ª aniversário do IPE, com um almoço convívio num restaurante em Leça da Palmeira. 

Durante o almoço foram entregues os emblemas de antiguidade (25, 50 e 75 anos). 

Dia 5 de Junho 

Romagem ao cemitério dos Prazeres para a homenagem ao fundador do IPE. Às 10h da manhã um grupo de Antigos 
Alunos marcou a presença, num evento que já tem tradição. Seguindo depois todos para a 1ª Secção do IPE, onde às 
11h da manhã se iniciou a receção a todos os Antigos Alunos que se inscreveram para o almoço anual do Antigo Aluno. 

Às 12.30h os Antigos Alunos formaram na parada e foi proferido uma breve alocução por um grupo de Antigos Alunos, 
que quiseram desta forma agradecer ao nosso Presidente da APE Fernando Baptista Pires todo o seu empenho, energia 
e vontade em fazer acontecer e em ter proporcionado a oportunidade de vermos uma estátua ao Pupilo do Exército na 
travessa de S. Domingos. 

Seguiu-se depois a evocação dos mortos e um minuto de silêncio, com a desmobilização dos Antigos Alunos para o 
almoço no refeitório. 

Se o amarelo, desta vez não impressionou os convivas, o mesmo não será de dizer do convívio, entre as gargalhadas, 
os abraços, o hino e o grito a festa mais uma vez foi grande (os antigos alunos nunca desarmam) e apagou-se as velas 
aos 90 anos da APE. 

Seguiu-se um café, no bonito pátio das cantigas, terminando o evento na sala dos alunos com a entrega dos emblemas 
de antiguidade (25, 50 e 75 anos) aos que estavam presentes e com um momento musical. 

22 de setembro 

Palestra “O Regente D. Pedro e o Caminho para o Ipiranga”  

Em mais uma iniciativa do Rui Santos Vargas (19760459), que trouxe até à sede da APE, no dia 22 de setembro, o Sr. 
Coronel Hermes Mena Gonçalves, Oficial de Ligação do Exército brasileiro na Área Cultural e Doutrina, junto ao Exército 
português, tivemos oportunidade de assistir a uma muito bem ilustrada e explicada descrição do percurso do Imperador 
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D. Pedro do Brasil desde o Rio de Janeiro até ao Estado de São Paulo onde, nas margens do Rio Ipiranga, a 7 de 
setembro de 1822, foi lançado o famoso grito “Independência ou morte”.  

A assistência, em bom número, manifestou-se muito interessada e participativa nas questões que colocou e na forma 
como também partilhou conhecimentos sobre a história comum dos dois países, Portugal e Brasil. 

Dia 27 de setembro 

Audiência com o Vice-Chefe do Estado Maior do Exército 

Em audiência solicitada pela Direção da APE, foram recebidos no dia 27 de setembro, pelo Vice-Chefe do Estado Maior 
do Exército, General Guerra Pereira, o Presidente da Direção Fernando Baptista Pires (19550275) e o Vice-Presidente 
Ernâni Valoura Balsa (19600300). 

Tratou-se de uma visita de cortesia, em fim de mandato dos órgãos sociais da APE, que permitiu saber quais os objetivos 
e preocupações do mais alto responsável pelos estabelecimentos militares de ensino não superior. 

Seguros de que o que nos foi transmitido é uma constatação do acompanhamento e atenção para com o momento atual 
do Instituto, ficámos com o sentimento de que as nossas preocupações são realidades a que a tutela está atenta. 

Dia 1 de outubro 

Audiência com a Ministra da Defesa Nacional 

Também em visita de cortesia, mas com assuntos importantes em agenda, nomeadamente no que concerne ao IPE, 
foram recebidos, no dia 31 de outubro, pela Ministra da Defesa Nacional, Dra. Helena Carreiras, em representação dos 
Órgãos Sociais da APE, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Nunes da Cruz (19550170), o Presidente da 
Direção, Fernando Baptista Pires (19550275) e o Vice-Presidente da Direção Ernâni Valoura Balsa (19600300). 

O que resultou desta audiência deixou-nos boas perspetivas de que a breve trecho surjam respostas e soluções das 
questões colocadas. 

Dia 7 de outubro 

Abertura do Ano Letivo do Colégio Militar 

A convite da Direção de Educação do Exército e da Direção do Colégio Militar, a Associação dos Pupilos do Exército 
esteve representada pelo Presidente da Direção, Fernando Pires (19550275). 

Dia 14 de outubro 

Abertura do Ano Letivo do IPE.  

Em representação da Direção da APE, na mesa de honra, esteve o Vice-Presidente Ernâni Balsa (19600300). 

Nesta cerimónia são entregues aos Prémios Associação dos Pupilos do Exército e General António Xavier Correia 
Barreto, instituídos pela APE, destinados a premiar os alunos finalistas do ano transato que mais se distinguiram em 
aproveitamento escolar, aproveitamento desportivo e comportamento. Os prémios constam, de placa comemorativa e 
oferta pecuniária. 
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Dia 19 de outubro 

Debate na APE, “Para que serve a PASC”? 

Na tarde do dia 19 de outubro, esteve connosco o Presidente da Direção da PASC, Professor Renato Epifânio, que 
acedeu ao nosso convite para falarmos sobre a PASC (Plataforma de Associações da Sociedade Civil – Casa da 
Cidadania) sobre a importância da APE na sua fundação e sobre a participação de associados nos órgãos sociais e no 
conselho de representantes. 

De lamentar a fraca presença, principalmente de quem poderia ver esclarecidas questões que fossem colocadas. 

De realçar e agradecer a presença de dois membros da Direção da PASC, o Presidente Renato Epifânio e o Vogal Luís 
Vidigal. 

Ficou patente a disponibilidade, para a realização e divulgação de eventos desta organização, nas instalações da APE. 

Dia 12 de novembro 

Aniversário da Associação de Oficiais das Forças Armadas 

Dia 12 de novembro, a convite do Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AOFA, o Presidente e Vice-Presidente da 
Direção da APE, Fernando Baptista Pires (19550275) e Ernâni Valoura Balsa (19600300), estiveram presentes na 
cerimónia de comemoração do 30º aniversário da Fundação da Associação de Oficiais das Forças Armadas, onde tiveram 
a oportunidade de oferecer uma placa da APE assinalando a comemoração.  

Do programa constaram os discursos alusivos proferidos pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Comandante de 
Mar e Guerra António Almeida de Moura e pelo Presidente do Conselho Nacional Tenente-Coronel António Augusto da 
Costa Mota. 

Após a entrega de emblemas de antiguidade aos associados a sessão terminou com um concerto musical de instrumentos 
de sopro da Orquestra Ligeira do Exército. 

Dia 18 de novembro 

Cerimónia de Apadrinhamento dos Novos Aluno do IPE 

Cerimónia em que os novos alunos assumem o Compromisso de Honra do Instituto dos Pupilos do Exército, recebem a 
barretina que lhes é colocada simbolicamente por um Padrinho Aluno e por um Apadrinhador Antigo Aluno. É também 
nesta cerimónia que acontece o momento do abraço do Comandante de Batalhão ao “Batalhãozinho”, o novo aluno a 
quem é feita a entrega do documento do compromisso de honra 

Assistiram vários membros dos Órgãos Sociais e antigos alunos. 
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Dia 7 de dezembro 

Exposição de pintura na APE 

O Samuel Pires Rodrigues (19760140), que reside em Madrid, depois de expor as suas obras em Setúbal, no mês de 
agosto e posteriormente no Forte de Santo António da Barra, antiga Colónia de Férias do Instituto de Odivelas, numa 
exposição promovida pela Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas, sob a designação “Laços de Artes”, 
esteve na APE no mês de dezembro. 

A inauguração realizou-se no dia 7 pelas 19 horas e permanecerá até data a anunciar em 2023. 

Dia 10 de dezembro 

Festa de Natal  

No dia 10 de Dezembro de 2022 teve lugar a Festa de Natal da APE, na sua Sede, dedicada aos filhos e netos dos 
Associados que se inscreveram. Estiveram presentes cerca de 19 crianças, que se divertiram e passaram uma tarde 
cheia de alegria. Para além de algumas atividades lúdicas, como desenhos e pinturas faciais, assim como um lanche, 
foram no fim distribuídos a todas as crianças presentes, cartões de oferta para cada um comprar a sua prenda. 

As inscrições apontavam para um número superior de presenças, mas por motivos alheios à organização, várias 
inscrições não foram usadas por razões várias e algumas ausências nem sequer foram objeto de um telefonema a 
comunicar as ausências. 

Dia 16 de dezembro 

Eleições para o triénio 2023-2025 

Na tarde de 16 de dezembro, com início às 15 horas e encerramento às 19 horas, realizou-se a Assembleia Geral que 
elegeu os membros dos Órgãos Socais da APE para o triénio 2023-2025. 

Com uma muita fraca participação, para a qual é normal procuramos explicações, mas sem chegar a conclusões, foi 
eleita a única lista que se apresentou para a Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal bem com os 10 
membros que irão integrar o Conselho Geral durante igual período. 

Para todos e todas, realçando a legitima expetativa que colocamos no seu desempenho, a bem da nossa Associação, os 
votos dos maiores sucessos. 

Os resultados: 

LISTA A; 127 votantes; Votos válidos 115; Votos em branco 9; Votos nulos 3 

CONSELHO GERAL; 126 votantes; Votos válidos 119; Votos em branco 6; Votos nulos 1 

Eleitos para o Conselho Geral; 1º Ana Paula Oliveira 85 votos; 2º Ana Barros Henriques 75 votos; 3º José Tavares 
Magro 72 votos; 4º Carlos Resende Silva 72 votos; 5º Fernando Neiva Borges 70 votos; 6º Abílio Alves Pimenta 68 votos; 
7º Ana Oliveira Duarte 64 votos; 8º Edgar Mascarenhas Faustino 61 votos; 9º Luís Filipe Rapoula 54 votos; 10º José 
Castro Coelho 52 votos 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

Período compreendido entre 1 de janeiro de 2022 e fim de dezembro:  

Novos associados 10;  

Desistências 0;   

Falecimentos 10; 

 Em risco de perderem a condição de associados em 2023, por excesso de quotas em atraso, 16; 

Total de associados efetivos – 641 (incluindo 8 cooperantes, 45 estudantes, 3 isentos)  

APELOS 

Campanha de recuperação de associados 

Está em curso uma campanha de recuperação de associados, fazendo chegar a mensagem de que baseado nos novos 
estatutos de 2019, havendo vontade, será possível recuperar a condição de associado efetivo, através de uma nova 
inscrição e consequente pagamento da quota do ano corrente.  

Não é condição determinante o pagamento das quotas em atraso, o importante é o regresso ao apoio da nossa APE. 

Fundo de Solidariedade da APE 

O Fundo de Solidariedade da APE, que se destina essencialmente ao apoio de alunos e antigos alunos, em situações 
económicas difíceis, tem vindo a revelar-se insuficiente, sendo necessário o recurso a verbas resultantes da quotização. 

Mais uma vez apelamos aos associados, que disponham de recursos, que visitem o site da APE em www.ape.pt e façam 
o seu donativo.  

Ajudando hoje, quem mais necessita, contribuímos na construção do futuro de um jovem Pilão ou a atenuar as 
dificuldades de um antigo aluno menos afortunado. 

Boletim da APE  

Resultante do significativo decréscimo dos apoios em publicidade e de um aumento progressivo dos custos de produção 
gráfica, esta é outra área em que apelamos aos Pilões Gestores, Empresários, Diretores de Empresa e ou em qualquer 
outra função e atividade, a contribuírem nesta tão importante ajuda, contratando inserções publicitárias das suas 
Empresas. 

Informatização e organização da Biblioteca 

Continua a evoluir, embora em ritmo não tão acelerado como seria desejável, o processo de gravação, na base de dados 
do programa de software adquirido para o efeito.  

Trata-se de um trabalho que não é complexo, mas que requer tempo e trabalho manual. 

Numa primeira fase estão a ser tratadas as obras de Pilões. 

Em altura oportuna esta será também uma área que se pretende vir a fazer parte das interações a desenvolver com a 
Biblioteca do IPE. A ideia já foi colocada e serão criadas condições para a sua concretização. 
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Oportunamente será agendada uma reunião com a responsável do CRE, Professora Isabel Couto, para demonstração 
do funcionamento do programa e conteúdos visando criar o acesso do IPE à base de dados da Biblioteca da APE. 

PASC – Casa da Cidadania 

Nas eleições realizadas no mês de março de 2022, em candidatura única, a convite do candidato a Presidente da Direção, 
Renato Epifânio, foram eleitos por unanimidade os novos Órgãos Sociais que integram os antigos alunos e associados 
da APE Jacinto Rego de Almeida (195340049), vice-presidente do Conselho Fiscal e Edgar de Mascarenhas Faustino 
(19530397) suplente para o mesmo órgão. 

Para o Conselho de Representantes foi convidado, pela Direção da APE e aceitou, o associado Rui Manuel Coutinho 
(19600362). A APE endereça os seus parabéns e agradecimentos a estes pilões que num ato de cidadania se manifestam 
disponíveis a cooperar com a Plataforma das Associações da Sociedade Civil, uma Associação da qual a APE é membro 
fundador. 

Uma menção de reconhecimento pelo desempenho do antigo aluno e associado, Américo Abreu Ferreira (19650038), 
Presidente da Direção cessante, nos Órgãos Sociais da PASC, em representação da Associação dos Pupilos do Exército. 

Livros oferecidos à Biblioteca da APE 

Momentos Lunares 

Nova obra literária do Pilão e Associado da APE, Jerónimo Augusto Esteves Pamplona (19530006). 

Prefácio de M. Conceição Areias, Posfácio de Rui Cabral Telo (19480265) e texto de contracapa de Gorete Carneiro.  

É composto por "Contos de Fogo"; "Historietas do meu Quintal" e "Os meus Poemas" num total de 255 páginas. 

A capa é de autoria de Luís Pamplona. 

A APE agradece a oferta de um exemplar autografado, com dedicatória, à Biblioteca. 

No Limiar da Guerra 

De autoria do Antigo Aluno e Associado, José Manuel Barroca da Cunha (19520317), foi apresentado, com apoio da APE, 
pelo Rui Cabral Telo (19480265), no dia 9 de março, pelas 19 horas, via plataforma ZOOM.  

A APE agradece a oferta de 6 exemplares, 1 autografado, com dedicatória à Biblioteca e os restantes para venda a favor 
do Fundo de Solidariedade.   

Alinhando Rimas 

De José Manuel Barroca da Cunha (19520317) 

Oferta com dedicatória do Autor datada de 7 de junho de 2022.  

Prefácio de Ramiro Nolasco 

Edição de Autor (1ª edição 2022) 

88 páginas de poesia, em que o José Manuel nos dá a conhecer esta também sua vertente literária associada à que já 
conhecemos na área da prosa e romance. 
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Salgueiro Maia Das Guerras em África à Revolução dos Cravos 

De autoria de Moisés Cayetano Rosado, escritor espanhol natural de Badajoz.  

Prefácio do Presidente da República Professor Marcelo Rebelo de Sousa. 

Edições Colibri /Associação 25 de Abril/Associação Salgueiro Maia. 

Apresentado no dia 5 de novembro em Campo Maior, pelo antigo aluno e associado da APE, João José Carixas Silveirinha 
(19670384), que enviou um exemplar com dedicatória de oferta à APE. 

Em artigo enviado à Redação do Boletim da APE o João Silveirinha descreve a forma como decorreu esta sessão, que 
contou com a participação e presença de vários Pilões que se deslocaram, a Campo Maior, para assistir e participar, 
como foi o caso do Manuel Duran Clemente (19530030), na apresentação de uma obra que é uma justa homenagem a 
uma figura ímpar da história contemporânea de Portugal. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 13 

ASSOCIAÇÃO 
dos Pupilos do Exército 

APE – Relatório de Atividades e Gestão 2022 e Plano de Atividades, gestão e Orçamento 2023 

 

 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 
EXERCÍCIO 2022 

 

 
 
 
 
 

    
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

ASSOCIAÇÃO 
dos Pupilos do Exército 

APE – Relatório de Atividades e Gestão 2022 e Plano de Atividades, gestão e Orçamento 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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N o tas 31.D ez.22 31.D ez.21

Vendas  de  mercado rias  e  Serviço s  P res tado s 15 41.984,18                60.419,63               

Subs ídio s , do açõ es  e  legado s  à  explo ração 16 6.399,49                10.319,00                

Cus to  das  mercado rias  vendidas  e  das  matérias  co ns umidas 17 (2.451,50)                (23.111,17)                

Fo rnec imento s  e  s e rviço s  exte rno s 18 (45.751,29)             (39.668,16)             

Outro s  rendimento s  e  ganho s 19 1.992,20                 2.698,41                 

Outro s  gas to s  e  perdas 20 (7.132,13)                 (9.107,86)                

R es ultado 	antes 	de 	deprec iaç õ es , 	g as to s 	de 	 f inanc iamento 	e 	 impo s to s (4.959,05)               1.549,85                 

Gas to s /revers õ es  de  deprec iação  e  de  amo rtização 4 (5.733,12)                (6.123,05)                

R es ultado 	o perac io na l	 (antes 	de 	gas to s 	de 	 f inanc iamento 	e 	 impo s to s ) (10.692,17)              (4.573,20)               

J uro s  e  rendimento s  s imila res  o btido s -                                -                                

J uro s  e  gas to s  s imila res  s upo rtado s -                                -                                

R es ultado 	antes 	de 	 impo s to s (10.692,17)              (4.573,20)               

Impo s to  s o bre  o  rendimento  do  perío do 8 -                                -                                

R es ultado 	 líquido 	do 	perío do (10.692,17)              (4.573,20)               

Lis bo a , 1 de  março  de  2023

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO

A S S O C IA Ç Ã O 	DO S 	P ÚP ILO S 	DO 	E XÉR C ITO

D emo ns traç ão 	do s 	R es ultado s 	po r	N aturezas

E xerc íc io 	 f indo 	em	31	de 	D ezembro 	de 	2022	

(Valo res  expres s o s  em euro s )
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N o tas 31.D ez.22 31.D ez.21

F luxo s 	de 	C aixa	das 	A c tiv idade s 	O pe rac io nais

Recebimento s  de  c lientes , as s o c iado s  e  do ado res 50 616,55               67 773,55              

P agamento s  de  Subs ídio s 1 000,00                 2 500,00                

P agamento s  de  Apo io s (1 491,03)                 (2 511,59)                 

P agamento s  de  Bo ls as -                                -                                

P agamento s  a  fo rnecedo res (52 612,03)             (85 582,27)            

P agamento s  ao  pes s o a l -                                -                                

Ca ixa  gerada  pe las  o peraçõ es (2 486,51)                (17 820,31)              

P agamento /recebimento  do  impo s to  s o bre  o  rendimento -                                (2 032,91)                

Outro s  recebimento s /pagamento s -                                -                                

F luxo s 	de 	C a ixa 	das 	A c tiv idades 	O perac io na is 	 (1) (2 486,51)                (19 853,22)             

F luxo s 	de 	C aixa	das 	A c tiv idade s 	de 	 Inv e s timento

P agamento s  res pe itantes  a :

Activo s  fixo s  tangíve is -                                (5 969,74)               

Activo s  intangíve is -                                (169,78)                   

-                                (6 139,52)                

Recebimento s  pro venientes  de :

Outro s  ac tivo s 20 000,00              -                                

20 000,00              -                                

F luxo s 	de 	C a ixa 	das 	A c tiv idades 	de 	 Inves timento 	(2) 20 000,00              (6 139,52)                

F luxo s 	de 	C aixa	das 	A c tiv idade s 	de 	F inanc iamento

Recebimento s  pro venientes  de :

F inanc iamento s  o btido s -                                -                                

-                                -                                

P agamento s  res pe itantes  a :

F inanc iamento s  o btido s -                                -                                

-                                -                                

F luxo s 	de 	C a ixa 	das 	A c tiv idades 	de 	F inanc iamento 	(3) -                                -                                

Variaç ão 	de 	c a ixa 	e 	s eus 	equiva lentes 	(1+2+3) 17 513,49                (25 992,74)            

E fe ito 	das 	diferenç as 	de 	c âmbio -                                -                                

C a ixa 	e 	s eus 	equiva lentes 	no 	 iníc io 	do 	perío do 24 589,12               50 581,86               

C a ixa 	e 	s eus 	equiva lentes 	no 	 f im	do 	perío do 42 102,61                24 589,12               

Lis bo a , 1 de  março  de  2023

P ara  s e r lido  co m as  no tas  anexas  às  demo ns traçõ es  finance iras

A S S O C IA Ç Ã O 	DO S 	P ÚP ILO S 	DO 	E XÉR C ITO

D emo ns traç ão 	do s 	F luxo s 	de 	C a ixa

E xerc íc io 	 f indo 	em	31	de 	D ezembro 	de 	2022	

(Valo res  expres s o s  em  euro s )
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	F undo s 	 	O utras 	
res ervas 	

	R es ultado s 	
trans itado s 	

	R es ultado 	
líquido 	do 	
exerc íc io 	

	To ta l	do s 	
fundo s 	

patrimo nia is 	

P o s iç ão 	no 	 Iní c io 	do 	P e rí o do 	2021
1

N o tas 236 144,57             1 400,00                  10 845,86                (4 573,20)                243 817,23             

Alte raçõ es  no  perío do

 Outras  a lte raçõ es  reco nhec idas  no  fundo  pa trimo nal -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

2 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

R e s ultado 	L íquido 	do 	P e rí o do 3 (10 692,17)               (10 692,17)               

R e s ultado 	e xte ns iv o 4	=	2	+	3 (10 692,17)               (10 692,17)               

Operaçõ es  co m Ins tituido res  no  perio do

Fundo s -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Subs ídio s , do açõ es  e  Legado s -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Outras  o peraçõ es -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

5 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

P o s iç ão 	no 	F im 	do 	P e rí o do 	2022 6	=	1	+	2	+	3	+	5 236 144,57             1 400,00                  (2 968,25)                (10 692,17)               223 884,15             

Lis bo a , 	1	de 	març o 	de 	2022

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO

	F undo s 	 	O utras 	
res ervas 	

	R es ultado s 	
trans itado s 	

	R es ultado 	
líquido 	do 	
exerc íc io 	

	To ta l	do s 	
fundo s 	

patrimo nia is 	

P o s iç ão 	no 	 Iní c io 	do 	P e rí o do 	2020
1

N o tas 236 144,57             1 400,00                  4 573,22                 6 315,64                  248 390,43            

Alte raçõ es  no  perío do

 Outras  a lte raçõ es  reco nhec idas  no  fundo  pa trimo nal 28 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

2 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

R e s ultado 	L íquido 	do 	P e rí o do 3 (4 573,20)                (4 573,20)                

R e s ultado 	e xte ns iv o 4	=	2	+	3 (4 573,20)                (4 573,20)                

Operaçõ es  co m Ins tituido res  no  perio do

Fundo s -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Subs ídio s , do açõ es  e  Legado s -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

Outras  o peraçõ es -                                 -                                 6 315,64                  6 315,64                  -                                 

5 -                                 -                                 6 315,64                  6 315,64                  -                                 

P o s iç ão 	no 	F im 	do 	P e rí o do 	2021 6	=	1	+	2	+	3	+	5 236 144,57             1 400,00                  10 845,86                (4 573,20)                243 817,23             

Lis bo a , 	1	de 	març o 	de 	2022

O CONTABILISTA CERTIFICADO A DIRECÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PÚPILOS DO EXÉRCITO

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais - Exercício de 2022
(Valores expressos em euros)

F undo s 	patrimo nia is 	a tribuído s 	ao s 	 ins tituido res

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)

F undo s 	patrimo nia is 	a tribuído s 	ao s 	 ins tituido res

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras
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Notas às Demonstrações Financeiras 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 
(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 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. 
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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. 
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. 
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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 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 
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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. 
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 2022 e de 2021 foi o 
seguinte: 

31 de Dezembro de 2022 

  Saldo em 
 
Aquisições  Abates   Transferências   Revalorizações   Saldo em 

 01/jan/22 / Dotações     31/dez/22 
 Custo:        
    Edifícios e outras construções  136 156,37                             -                               -    136 156,37 
    Equipamento básico  18 063,68   3 780,00                            -    21 843,68 
    Equipamento administrativo  12 185,63                               -    12 185,63 
    Outros ativos fixos tangíveis  27 647,45   -3 780,00                            -    23 867,45 

 194 053,13                              -    0,00                            -    194 053,13 
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Depreciações acumuladas  

    Edifícios e outras construções  -4 784,97 -1 158,14                              -    -5 943,11 
    Equipamento básico  -6 975,53 -2 603,03                              -    -9 578,56 
    Equipamento administrativo  -2 085,35 -455,00                              -    -2 540,35 
    Outros ativos fixos tangíveis  -1230,84 -307,71                              -    -1 538,55 

 -15 076,69 -4 523,88                            -                               -    -19 600,57 
31 de Dezembro de 2021 

  Saldo em 
 
Aquisições  Abates   Transferências   Revalorizações   Saldo em 

 01/jan/21 / Dotações     31/dez/21 
 Custo:        
    Edifícios e outras construções  136 156,37                             -                               -    136 156,37 
    Equipamento básico  15 873,94 2 189,74                              -    18 063,68 
    Equipamento administrativo  12 185,63                               -    12 185,63 
    Outros ativos fixos tangíveis  23 867,45 3 780,00                              -    27 647,45 

 188 083,39 3 780,00                            -                               -    191 863,39 

 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 administrativo  -1 541,98 -543,37                              -    -2 085,35 
    Outros ativos fixos tangíveis  -923,13 -307,71                              -    -1 230,84 

 -10 331,66 -4 745,03                            -                               -    -15 076,69 
 
 
5- Ativos Intangíveis 
Em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica de “Ativos Intangíveis” tem a seguinte composição: 

31 de Dezembro de 2022 

  Saldo em  Aquisições  Abates   Transferências   Revalorizações   Saldo em 
 01/jan/22 / Dotações     31/dez/22 

 Custo:        
    Software 3 796,50                               -    3 796,50 

 3 796,50                              -                               -    3 796,50 
 Depreciações acumuladas        
       
       
       
    Software -2587,26 -1209,24                              -    -3 796,50 

 -2 587,26 -1 209,24                            -                               -    -3 796,50 
31 de Dezembro de 2021 

  Saldo em  Aquisições  Abates   Transferências   Revalorizações   Saldo em 
 01/jan/21 / Dotações     31/dez/21 

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

 3 626,72 169,78                            -                               -    3 796,50 
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Depreciações acumuladas  
       
       
       
    Software -1209,24 -1378,02                              -    -2 587,26 

 -1 209,24 -1 378,02                            -                               -    -2 587,26 
6- Inventários 
Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica “Inventários” apresentava a seguinte composição: 

 

 
 
7- Clientes 
Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição: 
 

 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3 1-D ez - 22 31-D ez - 21

   Mercadorias 22  507,24           24  686 ,19           

   Materias  p rimas  subs id iárias  e de consumo 21,60                   57,71                     

   Produtos  acabados -                       -                       

   Obras  em curso -                       -                       

22 	 528 ,84	 	 	 2 4 	 743 ,90	 	 	

   Perdas  po r imparidades  de inventário s (15 367,96 )          (15 367,96 )          

7	 160 ,88	 	 	 	 	 	 9 	 3 75,94	 	 	 	 	

	 N ão 	 c o rrente	 	 C o rrente	 	 N ão 	 c o rrente	 	 C o rrente	

C lientes

   Clientes  conta co rrente -                       6  444 ,17              -                       7 057,05              

   Clientes  conta t í tulo s  a receber -                       -                       -                       -                       

   Clientes  facto ring -                       -                       -                       -                       

   Clientes  de cob rança duvidosa -                       7 552 ,04              -                       7 552 ,04              

-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13 	 996 ,21	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14 	 609 ,09	 	 	

   Perdas  po r imparidade acumuladas -                       (7 552 ,04 )            -                       (7 552 ,04 )            

-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6 	 444 ,17	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	 057,05	 	 	 	 	 	

3 1-D ez - 2131-Dez - 22
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8- Estado e outros entes públicos 
Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os 
seguintes saldos: 

 
 

Tal como em 2021, em 2022 não há estimativa de imposto a pagar 
 

9- Diferimentos 
Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram como segue: 

 

 

	 Perdas 	 po r	 imparidades 	 31-D ez - 22 31-Dez - 21

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

   Aumento -                       -                       

   Reversão -                       -                       

   Regularizações -                       -                       

(7	 552 ,04 )	 	 	 	 (7	 552 ,04 )	 	 	 	

31-D ez - 22 31-D ez - 21

A c t ivo

   Imposto  sob re o  rend . das  pessoas  co lectivas  (IRC) -                       -                       

   Imposto  sob re o  valo r acrescentado  (IVA) 3  107,60              3  541,14               

3 	 107,60	 	 	 	 	 	 3 	 541,14	 	 	 	 	 	

Pas s ivo

   Imposto  sob re o  rend . das  pessoas  co lectivas  (IRC)

   Imposto  sob re o  valo r acrescentado  (IVA)

   Imposto  sob re o  rend . das  pessoas  s ingulares  (IRS) 79 ,93                   74 ,75                    

   Segurança Social -                       -                       

   Outros  impostos  e taxas -                       -                       

3 	 027,67	 	 	 	 	 3 	 4 66 ,39	 	 	 	 	

31-D ez - 22 31-D ez - 21

D if erimento s 	 (	 A c t ivo )

   Outros  gas tos  a reconhecer 192 ,65                 7 999 ,56             

192 ,65	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	 9 99 ,56	 	 	 	 	

D if erimento s 	 (	 Pas s ivo )

   Rend imentos  a reconhecer 1 870 ,00              

   Outros  rend imentos  a reconhecer -                       -                       

(1	 677,35)	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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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 2022 e de 2021, esta rubrica inclui investimentos nas seguintes entidades: 

 
 

11- Caixa e depósitos bancários 
Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 

  
 

12- Resultados transitados 
Por decisão da Assembleia Geral, realizada em 24 março de 2022, foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 
de dezembro de 2021 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 N ão 	 c o rrente	 	 C o rrente	 	 N ão 	 c o rrente	 	 C o rrente	

   Dep  Prazo  CGD -                       -                       -                       20  000 ,00          

-                       -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 0 	 000 ,00	 	 	

   Perdas  po r imparidade acumuladas -                       -                       -                       -                       

-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2 0 	 000 ,00	 	 	

31-Dez - 2131-Dez - 22

31-Dez - 22 31-Dez - 21

   Caixa 189 ,37                 200 ,00                

   Depósitos  à o rdem 41 913 ,24            24  389 ,12           

-                       -                       

42 	 102 ,61	 	 	 	 2 4 	 589 ,12	 	 	 	
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14- Fornecedores 
Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica “Fornecedores” tinha a seguinte composição: 

 
 

 15- Outras Contas a pagar 
Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 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 2022 e de 2021, é detalhado como segue: 

31 de Dezembro de 2022 
 2022 2021 

Vendas de mercadorias     2 869,12 €   22 510,63 €  
Quotas  33 778,50 €   31 851,50 €  
Outras prestações de serviços - Publicidade     5 336,56 €      6 057,50 €  
  41 984,18 €   60 419,63 €  

 
17- Subsídios, doações e legados à exploração 
Os subsídios e donativos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, é detalhado como segue: 

31 de Dezembro de 2022 
 2022 2021 

Ministério da Defesa     1 000,00 €      2 500,00 €  
Outros donativos     5 399,49 €      7 819,00 €  
     6 399,49 €   10 319,00 €  
   
 
 
   

31-Dez - 22 31-Dez - 21

   Fo rnecedores  conta co rrente 7 770 ,30              9  772 ,52              

   Fo rnecedores  conta t í tulos   a pagar -                       -                       

   Fo rnecedores  recepção  e conferência -                       -                       

   Fo rnecedores  outros -                       -                       

7	 770 ,30	 	 	 	 	 	 9 	 772 ,52	 	 	 	 	 	

	 N ão 	 c o rrente	 	 C o rrente	 	 N ão 	 c o rrente	 	 C o rrente	

   Outras  contas  a receber 143 ,91                  -                       -                       -                       

143 ,91	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3 1-Dez - 22 31-Dez - 21
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18- Custo das vendas 
O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, é detalhado como segue:  

 
 
 19- Fornecimento de Serviços 
Os fornecimentos de serviços, nos períodos de 2022 e de 2021, tinham a seguinte composição. 

31 de Dezembro de 2022 
 2022 2021 

Subcontratos  10 768,44 €      7 331,72 €  
Serviços especializados  22 355,56 €   21 349,98 €  
Materiais     3 586,66 €      2 725,98 €  
Energia e fluídos     1 354,14 €         945,20 €  
Deslocações, estadas e transportes        127,80 €           84,07 €  
Serviços diversos     7 558,69 €      7 231,21 €  
  45 751,29 €   39 668,16 €  

 
20- Outros Rendimentos e ganhos 
Os Outros rendimentos e ganhos, nos períodos de 2022 e de 2021, tinham a seguinte composição: 

31 de Dezembro de 2022 
 2022 2021 

Outros rendimentos e ganhos - Almoço anual  1 992,20 €      2 698,41 €  
  1 992,20 €      2 698,41 €  

  
21- Outros gastos e perdas 
Os Outros gastos e perdas, nos períodos de 2022 e de 2021, tinham a seguinte composição 

31 de Dezembro de 2022 
 2022 2021 

Impostos        624,22 €         498,42 €  
Perdas em inventários          86,72 €      2 828,87 €  
Donativos e apoios sociais     4 409,00 €      4 643,00 €  
Outros gastos     2 012,19 €      1 137,57 €  

	M atérias -
p rimas , 	

s ub s id iárias 	
e	 de	 c o nsumo 	

	M ercado rias 	 	 To tal	

	M atérias -
p rimas , 	

s ub s id iárias 	
e	 de	 c o nsumo 	

	M ercado rias 	 	 To tal	

   Saldo  inicial em 1 de Janeiro 57,71                     9  318 ,23             9  375,94             57,71                     13  660 ,16            13  717,87             

   Regularizações (36 ,11)                   -                       (36 ,11)                   -                       -                       -                       

   Compras -                       272 ,55                 272 ,55                 -                       18  769 ,24           18  769 ,24           

   Custo  de vendas -                       (2  451,50 )             (2  451,50 )             -                       (23  111,17)             (23  111,17)             

   Saldo  final em 31 de Dezembro 21,60	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	 139 ,28	 	 	 	 	 	 7	 160 ,88	 	 	 	 	 	 57,71	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9 	 318 ,23	 	 	 	 	 9 	 375,94	 	 	 	 	

3 1-D ez - 22 31-Dez - 21
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     7 132,13 €      9 107,86 €  

 
22- Número de membro dos Órgãos estatutários 

 
Os órgãos estatutários foram eleitos em 16 de dezembro 2022 para o triénio de 2023/2025, com tomada de posse em 5 
janeiro 2023. 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 2022. 
 
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 2023  
 

O CONTABILISTA CERTIFICADO                A DIRECÇÃO 
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ANÁLISE DO EXERCÍCIO 2022 

 
 
Análise do Exercício de 2022 

 

Demonstração de Resultados 

Receitas 

O ano de 2022 apresenta um resultado líquido negativo no valor de 10.692,17 Euros, o que significa um desvio acentuado 
dos valores orçamentados. Este desvio deve-se maioritariamente à redução dos proveitos da publicidade no nosso 
Boletim e à redução das vendas da nossa loja. De considerar também a reduzida adesão ao almoço comemorativo do 
aniversário da nossa associação. 

A nível de subsídios e doações salienta-se a redução do subsídio atribuído pelo Ministério da Defesa Nacional. De 
considerar também a diminuição dos donativos de associados. 

Os valores de vendas apresentados na Demonstração de Resultados por naturezas não são comparáveis com o ano 
anterior devido à influência da venda dos relógios comemorativos dos 110 anos do Instituto no ano anterior. 

Despesas 

Nos gastos destaca-se o aumento de preços generalizado de todos os serviços essenciais. 

De considerar também o custo não previsto com a realização de um documentário para memória futura da inauguração 
da estátua do Pupilo, que tanto nos orgulha, não previsto no orçamento apresentado. 

Contribuiu ainda para o desvio orçamental a constituição de um seguro das nossas instalações, inexistente até este 
exercício. 

Tal como referido nas receitas também os custos das mercadorias vendidas e consumidas não são comparáveis pelo 
efeito da venda dos relógios comemorativos. 

Foi ainda decidido anular dívidas antigas de quotas de associados no valor de 1.640 €. 

Balanço 

Nas rubricas do Balanço podemos verificar que as principais diferenças se verificam nas rubricas de Caixa e Depósitos 
Bancários. Foi decidido fechar a conta de Depósitos a Prazo e transferir o seu saldo para a conta corrente, para evitar os 
custos inerentes à manutenção de duas contas bancárias.  A nova Direção, fará a aplicação destes fundos que vier a 
decidir. 

Também a rubrica Diferimentos do Ativo uma variação significativa em virtude da regularização de um movimento 
contabilístico não efetuado no exercício anterior e que tem a ver com os apoios sociais a alunos. Para regularizar este 
movimento foi efetuada a respetiva anulação em contrapartida de Resultados Transitados cuja variação, para além da 
inclusão do resultado do exercício anterior é afetada por este movimento. 
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Gostaríamos, no entanto, de realçar, que, apesar do resultado apresentado, o valor dos depósitos bancários, desceu 
apenas cerca de 2.000€, indicador de que os desvios não implicaram um gasto suplementar excessivo. 
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PLANO DE ACTIVIDADES, 
 

GESTÃO E ORÇAMENTO 
2023 
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ACTIVIDADES DA APE EM 2023 

 
Em base mensal serão estabelecidos os calendários, conforme a disponibilidade dos convidados, em que iremos 
preencher áreas do campo da cultura, das artes, do desporto, meio empresarial e laboral. 
 
É criada a rubrica “À Conversa Com” em que os convidados serão preferencialmente antigos alunos que irão partilhar, 
com a comunidade de antigos alunos e alunos do IPE, a sua experiência de vida, com destaques para áreas referidas. 
 
No que diz respeito aos Núcleos serão convidados os dinamizadores nos núcleos que têm desenvolvido as suas 
iniciativas, nomeadamente “Pilões Navais”, “Pilões de Mafra”, “Pilões de Loures” e “Pilões do Norte” e os que não têm 
registado atividades, mas que foram constituídos e que iremos procurar recuperar como são os casos dos “Pilões de 
Sintra” e “Pilões das Caldas” 
 
Pretende-se, com esta iniciativa, incentivar as atividades descentralizadas da APE e aproximar os antigos alunos do meio 
associativo e através deste, o acompanhamento da realidade do IPE. 
 
Dia 5 de janeiro 
 
19:30. Tomada de posse dos Órgãos Sociais eleitos para o triénio 2023-2025 
 
Cerimónia de tomada de posse dos novos Órgão Sociais eleitos para o triénio 2023-2025 bem como dos 10 eleitos para 
o Conselho Geral. Estiveram como convidados o Diretor do IPE, Coronel João Carlos Sobral dos Santos, o Presidente e 
o Vice-Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do IPE, Pedro Charavilha Baldo (19830416) e 
Jorge André Vinagre Soares. 
 
Dia 23 de fevereiro 
 
19 horas. Palestra a vida e obra António Jacinto Reis Vidigal (19470268) 
 
O António Vidigal, um Pilão ilustre, um escultor de renome e uma grande referência para todos nós, como autor da Estátua 
ao Pupilo do Exército, que a Câmara Municipal de Lisboa edificou, 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 falará também 
sobre a sua carreira de Escultor e Professor. 
 
Dia 23 de março 
 
20 horas. Assembleia Geral Ordinária 
 
Apresentação do Relatório e atividades de 2022 e Plano e orçamento de 2023. Sessão que será realizada de modo misto, 
presencial e via internet através do sistema zoom.  
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Dia 2 de abril 
 
Torneio de futsal IPE - APE 
 
Este torneio, que terá lugar no pavilhão gimnodesportivo da 2ª secção, entre antigos alunos e atuais alunos do IPE, tem 
como finalidade a obtenção de fundos de apoio da viagem dos alunos finalistas e ao mesmo tempo desenvolver a 
participação e envolvimento dos alunos nas atividades da APE. 
 
 
Dia 6 de maio 
 
Convívio de Pilões nas Caldas da Rainha 
 
Este convívio almoço, num restaurante na Caldas da Rainha, é organizado pelo Vogal da Direção Ramiro Nolasco 
(19740268), com o apoio dos pilões residentes e insere-se nas iniciativas a desenvolver pela APE, na zona centro do 
país, com o objetivo de alargar a presença da APE e auscultar as ideias e sugestões sobre o que é e deve ser a nossa 
Associação. 
 
Dia 26 de maio 
 
1º dia Comemoração do 112º aniversário da fundação do IPE. 
 
Cerimónia a realizar na 1ª secção do IPE na qual será no final incorporado o desfile do “Batalhão da Saudade” composto 
por antigos alunos, evento cuja promoção e mobilização são desenvolvidos pela APE.  
 
Dia 27 de maio 
 
2º dia de Comemoração do 112º aniversário da fundação do IPE. 
 
Desfile do batalhão escolar na praça do Império em Lisboa e missa de ação de graças na igreja do mosteiro dos 
Jerónimos. Neste segundo dia de comemoração a presença dos antigos alunos é tradicionalmente uma manifestação 
publica de apoio e valorização do Instituto dos Pupilos do Exército como escola que pugna pela defesa das suas tradições, 
dos seus valores e é uma referência na formação e educação das famílias das forças armadas e de segurança. 
 
Dia 1 de junho 
 
21 horas. Comemoração do 91º aniversário da fundação da APE.  
 
Cerimónia protocolar na Sede da APE, em Lisboa, em que estará uma personalidade como convidada de honra e será 
proferida uma palestra por um antigo aluno. Serão feitas as entregas de Louvores, Associados de Mérito, Galardão de 
Honra e Membro de Honra e emblemas de antiguidade. 
 
Dia 3 de Junho 
 
12 horas. Dia do antigo aluno no Norte do País 
 
A APE estará presente no tradicional almoço de convívio e comemoração dos aniversários do IPE e da APE. Nesta altura 
serão feitas as entregas de prémios e emblemas de antiguidade aos associados residentes no Norte do país. A 
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organização estará a cargo do Vogal da Direção João Barbosa (19690071) que contará como habitualmente com a 
colaboração dos antigos alunos residentes locais. 
 
Dia 4 de junho 
 
10 horas. Dia do antigo aluno em Lisboa 
 
No início da manhã pelas 10 horas será prestada homenagem em memória de todos os pilões falecidos, com a evocação 
dos nomes dos desaparecidos entre o dia 2 de junho de 2022 e a data da comemoração, junto à estátua ao Pupilo do 
Exército na Travessa de São Domingos de Benfica. 
 
Seguir-se-á, a partir das 11 horas, a concentração na 1ª secção do IPE onde será servido o almoço de confraternização 
a partir das 12:30.  
 
Findo o almoço o convívio continuará na Sede da APE na rua Major Neutel de Abreu. 
 
Dia 29 de julho 
 
12 horas. Convívio Pilões Algarve em Lagos 
 
Sendo o Algarve uma zona de férias a APE vai realizar, nesta altura de Verão, um encontro e convívio de Pilões, onde 
se espera haver uma significativa participação numa evocação das tradições, da camaradagem e amizade entre a nossa 
comunidade. A organização estará a cargo da Vogal Suplente da Direção Paula Couto (19771005) coadjuvada por antigos 
alunos residentes naquela zona.  
 
Dia 30 de setembro 
 
21 horas Festa das Gerações no IPE 
 
A ideia está lançada, é colocada pelo membro da Direção mais jovem, David Lima (20110061), e tem como objetivo a 
organização de uma festa de convívio transversal às gerações de Pilões que visa juntar antigos e atuais alunos. O local 
ainda não está definido, mas pretende-se que seja nas instalações da 1ª secção do IPE. 
 
Dia 19 de outubro 
 
19 horas. À conversa com os dinamizadores dos Núcleos 
 
Pilões de Mafra – Pilões de Loures, Pilões Navais e Pilões no Norte.   
 
Outubro. Data a ser agendada 
 
Abertura do ano letivo 2023-2024 no IPE.  
 
Nesta cerimónia será feita a entrega dos prémios instituídos pela APE, Associação dos Pupilos do Exército e General 
António Xavier Correia Barreto, destinados a premiar os alunos finalistas, do ano transato, melhor classificados em 
aproveitamento escolar, desportivo e com bom comportamento.   
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Novembro. Data a ser agendada.  
 
Apadrinhamento dos novos alunos do IPE 
 
Cerimónia de apadrinhamento dos novos alunos do IPE 
Esta cerimónia, que conta com a colaboração da APE, no processo de convites a antigos alunos para apadrinhadores, 
de ano para ano, tem vindo a ser reavaliada, numa permanente procura de melhoria na sua eficiência, sendo muito 
importante a interação com a Direção do IPE e a definição de uma agenda, que com a antecedência necessária cumpra 
este importante objetivo. 
 
Dia 15 de dezembro 
 
15 horas Festa de Natal 
 
Especialmente dedicada às crianças, filhos e netos de associados. Do programa constará animação, lanche e entrega de 
prendas às crianças. 
 
Novos desenvolvimentos do 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.  
 
Audiências com Entidades e Instituições 
 
Serão solicitadas audiências, para apresentação de cumprimentos, em representação dos Órgãos Sociais recém-eleitos, 
com as entidades, nomeadamente Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, Chefes dos Estados Maiores 
do Exército, da FAP e da Marinha, Comandante-Geral da GNR, Diretor Nacional da PSP, Diretor de Educação do Exército, 
Diretor do IPE, Ministros da Defesa, da Educação e da Cultura e Comissão de Defesa Nacional.  
 

ACÇÕES DE COOPERAÇÃO COM O IPE 
 
Reorganização do museu do IPE 
 
Procurando corresponder à solicitação colocada em tempo oportuno pelo Sr. Diretor do IPE, Coronel João Carlos Sobral 
dos Santos, iremos desenvolver ações conjuntas. 
 
Segundo a nossa interpretação haverá uma primeira avaliação da situação atual do museu, o que está exposto, o que 
necessita de ser recuperado, o que merece estar em exibição e a possível inclusão de algum material que será avaliado, 
numa visita ao armazém onde se encontra depositado. 
 
O museu deverá ser uma montra do que é e tem sido o ensino profissional no IPE 
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Como elemento fundamental, na concretização deste objetivo, este espaço deverá dispor de equipamento interativo que, 
de acordo com os modelos atuais, funcione em complemento do que está exposto fisicamente. 
 
Esta é a ideia que pretendemos desenvolver com a professora Isabel Dias e com o Diretor do Centro de Documentação 
e Memória da APE, António Ribeiro da Silva (19600093). 
 
O que venha a ser idealizado e desenvolvido passará, acima de tudo, por uma avaliação do estado atual, por quem saiba 
da matéria, que dará lugar a um projeto e orçamentação do investimento que venha a ser considerado. 
 
Recuperação no nicho da Madalena na 1ª secção do IPE 
 
É uma ideia muito antiga, uma vontade transversal às várias gerações de Pilões, que poderá vir a ganhar forma, assim 
se evolua com o apoio das autoridades competentes e principalmente, dos antigos alunos, a quem iremos recorrer.  
 
Nesta altura são 3 os voluntários que têm vindo a dedicar atenção a esta iniciativa, pesquisando dados históricos e 
pareceres de técnicos especializados. 
 
Já há ações em desenvolvimento, visitas ao local, levantamentos fotográficos, recolha de dados e obtenção de 2 projetos 
orçamentados.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 38 

ASSOCIAÇÃO 
dos Pupilos do Exército 

APE – Relatório de Atividades e Gestão 2022 e Plano de Atividades, gestão e Orçamento 2023 

 
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA 2023 

 

ASSOCIAÇÃO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO    
Orçamento 2022    
 Orçamento  Realizado 
 2023  2022 
Vendas de mercadorias e Serviços Prestados:    
Vendas de mercadorias e produtos diversos 2 465,00 €  2 869,12 € 
Quotizações 32 500,00 €  33 778.50 € 
Outros serviços prestados (publicidade) 6 137,04 €  5 336.56 € 
 41 102,04 €  41 984.18 € 
    
Subsídios, doações e legados de exploração    
   Donativos de associados 5 000,00 €  5 399.49 € 
   Outros 2 000,00 €  1 000.00 € 
 7 000,00 €  6 399.49€ 
    
Outros rendimentos e ganhos:    
Outros rendimentos  2 291,03 €  1992.20 € 
 2 291,03 €  1992.20 € 
Total de rendimentos "operacionais" 50 393,07 €  50375.87 € 
    
Custo das mercadorias vendidas -2 083,77 €  -2451.50 € 
Fornecimentos e serviços externos -40 863,37 €  -45751.29 € 
Gastos com Pessoal 0,00 €  0,00 € 
Imparidade de dívidas a receber  0,00 €  0,00 € 
Outros gastos e perdas    
   Apoios sociais -1 750,00 €  -4 409.00 € 
   Outros 0,00 €  -2723.13 € 
 -1 750,00 €  -7132.13 € 
Total de gastos "operacionais" -44 697,14 €  -55334.92 € 
    
Result. antes depreciações, financ. e imp. 5 695,93 €  -4959.05 € 
    
Amortizações -5 159,80 €  -5733.12 € 
Imparidades existencias 0,00 €  0,00 € 
Juros e gastos similares suportados 0,00 €  0,00 € 
    
Resultado antes de impostos 526,13 €  -10692.17 € 
    
Imposto sobre o rendimento 0,00 €  0,00 € 
    
Resultado líquido do período 526,13 €  -10692.17 € 
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Análise do Orçamento para 2023 

Demonstração de Resultados 

O orçamento para 2023 apresenta um resultado positivo de 526,13 Euros. 

Espera-se que ao nível das receitas elas se mantenham ao nível de 2022, tendo alguma preocupação no que concerne 
às quotas dos associados, para as quais se devem tomar as ações correspondentes para que sejam pagas 
atempadamente e se crie uma política para recuperar as atrasadas ou angariar novos associados. 

Em Fornecimentos e Serviços Externos observa-se uma diminuição em relação ao ano de 2022 de 10,68% já que o 
conceito desta direção, neste ano, vai ser de contenção e consolidação de todos os projetos que temos e daí o decréscimo 
observado. 

Iremos continuar a apoiar os alunos nas suas propinas e dar apoio com cabazes de géneros alimentícios e material 
escolar e medicamentos se, assim for necessário, através do fundo de solidariedade. 

 Balanço 

As novas tecnologias, cada vez mais importantes, irão ser o nosso foco, através de melhoramentos de hardware/software 
e compilação da informação existente para que todos tenham acesso à informação, em tempo útil, através da página APE 
na internet. 
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