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RELATÓRIO ANUAL DA DIRECÇÃO

ANO 2018

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento Interno, a Direcção apresenta à
Assembleia Geral o Relatório da sua actividade e as Contas referentes ao ano de 2018.

A. DIRECÇÃO

1. Tesouraria
Como se pode constatar na rubrica “Situação Económica e Financeira”, neste ano de 2018 foi
possível um resultado positivo de - € 2 101 - (dois mil cento e um euros).
O resultado positivo decorre da recuperação de quotas em atraso - € 7 495 – (sete mil quatrocentos
e noventa e cinco euros) e de rendimentos extraordinários - € 85 483 – (oitenta e cinco mil
quatrocentos e oitenta e três euros) a título de subsídios a determinadas actividades da A25A
entregues por associados, outras pessoas a título individual e entidades públicas e privadas. Valores
suplementares aos montantes arrecadados com a cobrança de quotas - € 56 655 – (cinquenta e seis
mil seiscentos e cinquenta e cinco euros), menos € 9 043 (nove mil e quarenta e três euros) que em
2017.
Nunca é de mais realçar que as receitas normais e “certas” da nossa A25A se resumem à quotização
e que no ano de 2018 foram - € 56 655 – (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta e cinco euros):
(i) quotas do ano de 2018 cobradas - € 49 160 – (quarenta e nove mil cento e sessenta euros); (ii)
quotas de anos anteriores - € 7 495 - (sete mil quatrocentos e noventa e cinco euros) e os custos
totais do mesmo período – € 189 083 (cento e oitenta e nove mil e oitenta e três euros), só menos €
4 366 (quatro mil trezentos e sessenta e seis euros) que em 2017, verificando-se em 2018 uma
quebra de rendimentos de quotas de € 9 043 (nove mil e quarenta e três euros) face ao valor
cobrado em 2017. E porque de há muito se não procede a qualquer aumento de quotas, se não
tivéssemos obtido outros proveitos a título de subsídios às actividades, teríamos um défice - €
132.428 - (cento e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e oito euros), só mais € 4 677 – (quatro mil
seiscentos e setenta e sete euros) que em 2017, face ao valor de quebra de cobrança de quotas já
referida € 9 043 (nove mil e quarenta e três euros)
Como podem constatar acabámos por ter um saldo positivo - € 2 101 (dois mil cento e um euros).
Como foi isso possível?
Como poderão verificar, pelos resultados provenientes da organização de viagens - € 11 078 - (onze
mil e setenta e oito euros), resultantes da acção do vice-presidente; pelas verbas obtidas para
publicidade no Referencial - € 31 500 - (trinta e um mil e quinhentos euros), por acção do presidente
e vice-presidente - que não chegam ainda para cobrir os custos do mesmo; pelas verbas obtidas a
título de subsídios por cedência de existências e realização de determinadas actividades – € 58 125
– (cinquenta e oito mil cento e vinte e cinco euros); pela dotação de outras variações patrimoniais -
subsídios obras sede - € 39 684 € - (trinta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro euros) e ainda
pelos resultados dos juros - € 2 303 (dois mil trezentos e três euros) provenientes das aplicações das
disponibilidades do nosso activo, resultante da acção do tesoureiro. Valor bastante “magro” se
comparado com os valores conseguidos em exercícios anteriores para os mesmos montantes
aplicados em depósitos a prazo. As taxas praticadas no mercado estão baixíssimas.
Aqui, há que destacar o trabalho da Direcção, e em particular do tesoureiro, responsável pelos
resultados conseguidos.
Por toda esta situação, a Direcção decidiu não propor qualquer alteração do valor das quotas.
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B. DELEGAÇÕES E NÚCLEOS
No seguimento das situações anteriormente relatadas, apenas a Delegação do Norte exerceu
actividades que justificam a inclusão neste Relatório de uma referência específica, que constitui o
Anexo 1 ao presente Relatório.
As Delegações do Centro e do Alentejo continuam a desenvolver algumas actividades concretas,
procurando a não extinção das mesmas.
As actividades do Grupo da A25A de Oeiras e Cascais constam do Anexo 2 ao presente Relatório.

C. COMEMORAÇÕES DO 44.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL

Foram realizadas várias iniciativas de que destacamos:

1. Comemorações próprias

a) Emissão de medalha da autoria do artista plástico José Santa Bárbara.

b) Emissão de cartaz e autocolante da autoria de Mafalda Fernandes, aluna da Escola Seomara da
Costa Primo, vencedora de concurso organizado naquela escola.

Pelas ofertas solidárias, expressamos penhoradamente o nosso agradecimento a estes nossos
amigos.

c) Jantar-convívio
Desta vez, reunimos cerca de 500 convivas nas instalações anexas ao Centro Cultural de Belém, em
Lisboa.

d) Corrida da Liberdade (41.ª edição), em Lisboa, mais uma vez numa organização conjunta com a
Federação das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto do Distrito de Lisboa e Associação das
Colectividades do Concelho de Lisboa, com a colaboração das Câmaras Municipais de Lisboa
(Departamento do Desporto) e Odivelas (Divisão do Desporto) e Confederação Portuguesa das
Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, realizámos esta prova de atletismo/convívio, que liga
vários pontos de locais importantes da acção militar de 25 de Abril de 1974 à Praça dos
Restauradores, com a particularidade de se percorrer a Avenida da Liberdade.
Ao nosso representante na organização, o sócio José Marques Gonçalves Novo, as nossas
felicitações pelo empenho persistente e pelos resultados obtidos.

e) Festa Jovem (24.ª Edição)
No Complexo Municipal de Desportos Cidade de Almada, numa organização conjunta com a Câmara
Municipal de Almada, Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos, Associação de
Ginástica de Lisboa e Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal.
Ao representante da A25A na organização, o consócio Afonso Candeias o nosso reconhecimento
pelo persistente e profícuo empenhamento que vem demonstrando na organização desta já
tradicional festa gímnica que junta centenas de jovens atletas. Ao consócio Manuel José Esteves
Rodrigues que, vendo-se forçado por razões familiares a abandonar a responsabilidade directa
neste evento, manteve, contudo, um total apoio, merecedor do nosso reconhecimento e
agradecimento.
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f) Comemorações Populares, em organização conjunta com várias entidades cívicas, culturais,
sindicais e políticas, inclusive partidos políticos e elementos independentes que, mais uma vez,
constituíram a Comissão Promotora das Comemorações Populares.
A alocução no Rossio foi feita, por indicação da A25A, pelo consócio José F. Santos Coelho, em nome
da Comissão Promotora.

2. Comemorações oficiais

A A25A participou na sessão comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República, a convite do
respectivo presidente.
Mais uma vez, os militares de Abril foram muito bem recebidos.

3. Outras Comemorações

a) À semelhança de anos anteriores foi a A25A convidada para se associar a comemorações
evocativas do 25 de Abril de 1974 organizadas pelas mais diversas entidades sediadas em Portugal e
no estrangeiro: autarquias, bibliotecas, comissões de trabalhadores, estabelecimentos públicos e
privados dos diversos graus de ensino, sindicatos, partidos políticos, etc.
Pelo seu número, justificam um destaque particular os convites que nos foram endereçados por
estabelecimentos de ensino e as sessões que deles resultaram.
É justo salientar que, quer no ensino público quer no ensino privado é muito significativo o número
de professores que, persistentemente, afirmam a necessidade de transmitir às gerações mais jovens
as motivações, os objectivos e as vivências dos autores de um acto que mudou radicalmente a face
do País e alterou o curso da nossa História. É este o enquadramento dos pedidos que nos fazem
chegar e o desempenho destas missões, mau grado a dificuldade de responder afirmativamente a
todos os convites que nos são endereçados, constitui motivo de orgulho e satisfação.
Neste ponto, é da mais elementar justiça salientar a continuação do trabalho desenvolvido pelo
Núcleo de Oeiras, que alargou a sua acção e passou a ser Núcleo de Oeiras e Cascais.
Mas, o que gostaríamos de salientar mesmo é a enorme disponibilidade que muitos associados
mantêm em todo o País, para junto dos mais novos preservar a memória e divulgar os valores de
Abril, com o objectivo de uma correcta formação cívica das novas gerações.

b) Destaca-se o já habitual convite vindo do Centro Cultural 25 de Abril – Núcleo Salgueiro
Maia, do Canadá, onde se deslocou o consócio Jorge Caetano.

c) Continuou a cedência de materiais a diversas entidades destinados à organização de
exposições comemorativas do aniversário do 25 de Abril.

d) Para além dos convites, refiram-se também as saudações recebidas, de Portugal e do
estrangeiro, oriundas fundamentalmente de autarquias.

D. SEDE

Como em anos anteriores, tem-se procurado dinamizar os vários espaços da sede, seja com
exposições, debates ou reuniões de diversas entidades com quem a A25A mantém boas relações
nos campos cultural e cívico.
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1. Biblioteca
A Biblioteca dispõe de um pouco mais de 5.500 títulos, devidamente catalogados e arrumados em
estantes. Aguarda-se a instalação da nova estante prevista para o final de Fevereiro, para reiniciar o
processo de catalogação e arrumação de algumas centenas de livros entretanto oferecidos à
Associação.

2. Fórum 25 de Abril

a) Lançamento de obras literárias
No decurso do ano de 2017 tiveram lugar sessões de lançamento e divulgação de 9 (nove) obras
literárias: 27 de Fevereiro – “Reinvenção da Esperança”, Carlos Brito, Lápis Memórias; 8 de Março –
“Memória de um Sopro”, Fernando G. Azevedo, Minerva; 15 de Março – “As palavras continuam”,
Pedro A. Coimbra, Âncora; 27 de Março – “História do Povo de Loulé…”, Raquel Varela, Âncora; 27
de Abril – “Grandes Veículos Militares Nacionais”, Pedro Monteiro, Contra Corrente; 21 de
Novembro – “Cela”, Isabel Moreira, Lápis Memórias; 29 de Novembro – “Viagem Circular”, Aniceto
Afonso, Âncora; 11 de Dezembro – “Nas Margens do Medo”, Domingos Lopes, Âncora; 12 de
Dezembro – “… da Descolonização”, Pezarat Correia, Lápis de Memórias

b) Exposições
Foram levadas a efeito 8 (oito) exposições: 01-21 de Fevereiro - Exposição de Pintura - José
Salomão; 28 de Março-13 de Abril - Exposição Fotografia – Militares de Abril 1; 18 de Abril-28 de
Maio - Exposição de Cartazes 25 Abril - Escola Seomara da Costa Primo; 20 de Junho-13 de Julho -
Exposição Fotografia – Cuba, Ano Zero; 7-28 de Setembro - Exposição de Pintura - João António; 1
de Outubro-9 de Novembro - Exposição Fotografia – Militares de Abril 2; 15 -31 de Dezembro -
Exposição de Jornais – 505 Anos do Bairro Alto

3. Loja
Continuaram a estar disponíveis, para aquisição dos associados e convidados, artigos diversos
(livros, medalhas, posters, serigrafias, etc.).

Durante este período terminou a colaboração como porteiro de Jaime André. Aqui deixamos um
agradecimento pelos 17 anos que passou connosco.

E. OUTRAS ACTIVIDADES

1. Núcleo de viagens turísticas e culturais
a) O Núcleo de organização de viagens turísticas e culturais tem procurado apresentar às

associadas e associados e amigas e amigos propostas que permitam angariar aderentes para
a realização de pelo menos duas viagens por ano.
Progressivamente, as dificuldades para seleccionar destinos que sejam aliciantes, evitando
repetições, vão-se tornando cada vez maiores.
Tendo em conta esta dificuldade, os responsáveis por esta actividade solicitam a
colaboração da(o)s associad(o)s e amiga(o)s, no sentido de lhes fazerem chegar
propostas/projectos de viagens que considerem vir a ser atractivas.

b) Na persecução destes objectivos, no ano de 2018 foram organizadas as seguintes viagens:
- “Alemanha e Grande Cruzeiro Noites Brancas à Escócia e Islândia, de 22 de Junho a 6 de
Julho. Viagem com grande adesão de participantes, que no final foram unânimes em
considerar uma excelente experiência, em praticamente todas as vertentes que compõem
uma viagem;
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- “Sri Lanka e Antigo Ceilão”, de 24 de Novembro a 2 de Dezembro. Embora com um
número de participantes bastante mais reduzido que a anterior, igualmente recebeu
referências de grande agrado pela generalidade dos participantes, pela qualidade de que se
revestiu e pelo exotismo de vários dos locais visitados.

c) Projectos para as viagens de 2019:
Com vista à organização das viagens de 2019, iniciaram-se nos últimos meses de 2018 as
diligências para se conseguirem perspectivar destinos e tipos de viagens que pudessem ser
do agrado da(o)s nossa(o)s associada(o)s e amiga(o)s.
Após algumas etapas preparatórias, chegou-se à selecção das viagens susceptíveis de serem
organizadas:
- “Cruzeiro no rio Danúbio”, Junho/Julho de 2019
- “Cruzeiro nas Caraíbas”, de 24 de Novembro a 7 de Dezembro
- Considerando que estas duas viagens ~são na modalidade de cruzeiro e tendo em conta
que alguns potenciais participantes não são amantes deste tipo de viagem, propomo-nos
realizar uma terceira viagem com o número mínimo de vinte participantes – “Grande
Circuito da Indochina – Vietname, Camboja, Laos”.

De salientar o enorme trabalho e os muito bons resultados obtidos pela acção do responsável, o
vice-presidente da Direcção, Aprígio Ramalho.

2. Projecto Livro Livre
Em meados de 2018, foi estabelecida uma parceria entre a A25A e os autores e dinamizadores do
Projecto Educativo Livro Livre, o jovem historiador Francisco Bairrão Ruivo e a ilustradora Danuta
Wojciechowska, tendo como objectivo dar a conhecer às crianças e jovens o 25 de Abril e os seus
valores, em estreita colaboração com as escolas que aderem ao Projecto.
Esta parceria entre A25A e o Livro Livre materializa-se em momentos de encontro e conversa entre
militares de Abril e crianças de diferentes grupos etários, que, sempre que possível, são registados
em vídeo, “garantindo assim a perenidade de uma memória essencial não só para a historiografia
mas para a própria cidadania e identidade do País”. No âmbito desta colaboração foram
desenvolvidas nos meses de Abril, Maio e Junho de 2018, várias actividades com alunos de algumas
das escolas que vêm trabalhando o Livro Livre. Militares que participaram activamente nos
acontecimentos do 25 de Abril de 1974 partilharam com os alunos o seu testemunho. A 24 de Abril
a Câmara Municipal de Torres Vedras, por ocasião da apresentação e exposição dos trabalhos
realizados pelos alunos a partir do Livro Livre, recebeu Pedro Lauret. No dia 8 de Maio Nuno Santos
Silva esteve com estudantes em Almada e alunos da Escola Josefa de Óbidos, em Lisboa, visitaram o
Posto de Comando do MFA na Pontinha e ouviram o ex-furriel miliciano Carlos Cedoura, Otelo
Saraiva de Carvalho, Amadeu Garcia dos Santos e, ainda, Celeste Caeiro, a célebre “Celeste dos
Cravos”. Dias depois estes alunos apresentaram, publicamente, os trabalhos desenvolvidos a partir
do Livro Livre e estiveram presentes o jornalista Adelino Gomes e António Moura, que antes já tinha
sido entrevistado pelos alunos e narrado os acontecimentos vividos na fragata “Gago Coutinho”, no
dia 25 de Abril de 1974. No dia 22 de Maio os alunos da Escola EB 2,3 Moinhos Arroja, em Odivelas,
receberam João Andrade Silva e novamente Celeste Caeiro que também esteve na Escola EB1 Artur
Bual na Amadora, num encontro promovido pela Associação de Pais. Finalmente 29 de Maio, o
Andrade Silva esteve em Vila Franca de Xira na Escola Reynaldo dos Santos. A A25A garantiu o
registo em vídeo de três dos eventos, encontrando se em preparação a edição final.

3 O Referencial
Apesar de termos deixado de contar com a inestimável colaboração de José António Santos como
editor, “O Referencial” manteve a sua enorme qualidade, fruto do trabalho do seu director, Manuel
Martins Guerreiro e do editor, Licínio Lima.



Associação 25 de Abril
Pessoa colectiva de utilidade pública (Decl. n.º 104/2002, DR - II Série, n.º 91 de 18 de Abril) • Membro honorário da Ordem

da Liberdade
Rua da Misericórdia, 95 • 1200-271 LISBOA  Tel. 21 324 14  E-mail: a25a.sec@25abril.org

6

Aos dois as nossas felicitações e os nossos agradecimentos, extensivos aos restantes elementos da
equipa (António Belo e Alice Monteiro), pela ultrapassagem deste obstáculo.

4 Convites à A25A
Como nos anos anteriores, foram frequentes os convites dirigidos à A25A para se fazer representar
em actividades várias.
Sempre que o considerou desejável e possível, a Direcção fez-se representar, enviando mensagens
quando a presença física não foi viável.

5 Ofertas à A25A
Foram várias as instituições e entidades que contribuíram para o aumento do nosso património com
a oferta de obras de arte, medalhas comemorativas, livros, etc.
Não vamos aqui discriminar todas as ofertas. Lembra-se, no entanto, que das mesmas tem sido
dado público conhecimento em O Referencial.

6 As Escolas na A25A
Durante o ano de 2018 o desenvolvimento do Projecto Educativo A25A/ Escolas caracterizou-se não
só pelas actividades que respeitam a visitas de estudo, como também a workshops realizados quer
no auditório do Posto de Comando da Pontinha como na própria sede da A25A, para
contextualização dos acontecimentos revisitados através dos percursos da Revolução em Lisboa.
Este projecto continuou a registar a colaboração e disponibilidade da GNR para acompanhar e guiar
as visitas efectuadas ao Museu do Quartel do Carmo, o que permitiu transmitir aos participantes
uma visão mais ampla e detalhada dos acontecimentos históricos em estudo.
De salientar que o âmbito destas visitas de estudo contemplou não apenas escolas da Grande Lisboa
mas também de Guimarães e Braga, envolvendo perto de duzentos participantes entre alunos e
professores.
Na sequência da qualidade do trabalho gráfico produzido pela ES Seomara da Costa Primo
resultante da visita de estudo realizada por esta escola no ano anterior, exposto na galeria da A25A,
foi lançado o desafio aos alunos desta escola para a criação de cartazes comemorativos do 44º
aniversário de Abril de 1974. O trabalho vencedor tornou-se assim o cartaz oficial da A25A para as
comemorações de 2018.
Como resultado desta actividade foi organizada uma exposição na A25A de trabalhos fotográficos e
cartazes produzidos pelos alunos sob o tema “Sinais de Liberdade“.
A inauguração desta exposição incluiu não apenas a entrega de prémios aos alunos vencedores,
como também uma sessão cultural, com momentos de poesia e música pelos alunos da escola e a
participação de vários docentes e encarregados de educação.
Só foi possível desenvolver todas estas actividades com a colaboração e o entusiasmo
imprescindíveis dos militares de Abril que aceitaram desde o início abraçar este projecto e que
continuam a estar disponíveis para, junto de alunos e professores, divulgarem os ideais e valores do
25 de Abril de 1974.
Neste âmbito, nunca é demais realçar o trabalho dos dois responsáveis por estas acções (Marília e
Aniceto Afonso), bem como dos “capitães” cicerones: António Rosado da Luz, Carlos Matos Gomes,
Nuno Santa Clara, Pedro Pena Madeira e Rodrigo Sousa e Castro, e ainda do responsável pelo
Museu da GNR, o coronel Nuno Andrade.
A todos, os nossos agradecimentos e as nossas felicitações.



Associação 25 de Abril
Pessoa colectiva de utilidade pública (Decl. n.º 104/2002, DR - II Série, n.º 91 de 18 de Abril) • Membro honorário da Ordem

da Liberdade
Rua da Misericórdia, 95 • 1200-271 LISBOA  Tel. 21 324 14  E-mail: a25a.sec@25abril.org

7

7. Almoços com militares de Abril.
Dando continuidade a iniciativa que já vinha do antecedente, continuou a promoção de
almoços com Militares de Abril, os quais tiveram a participação de: António M. Rosado da Luz
(18 de Fevereiro) e Jorge Golias (10 de Março)

8. AAlmoços Ânimo
Em colaboração com o consócio António Colaço foram organizados almoços/debate com as
seguintes personalidades: Joaquim Letria (23 de Janeiro), Ana Sá Lopes (6 de Fevereiro), Capoula
Santos (27 ´de Fevereiro), Anselmo Borges (6 de Março), Pedro Nuno Santos (2 de Outubro), Tiago
de Oliveira (13 de Novembro), António Macedo (27 de Novembro) e João Vasconcelos (2 de
Dezembro).

G. MOVIMENTO ASSOCIATIVO

a) Sócios efectivos
Foram admitidos 21 (vinte e um) sócios efectivos, cuja ratificação se apresenta à presente
Assembleia-Geral; 4 (quatro) pediram a exoneração; 33 (trinta e três) faleceram (ou tomámos
conhecimento do seu anterior falecimento): Alberto José da Silva Nogueira, Alexandre dos Santos
Castanheira, Álvaro Henriques Fernandes, António Boulangert T. Soares Marinho, António da Silva
Barbosa, António Duarte Arnault; António José Nunes Trolho, Apolinário Pereira Cacho, Carlos
Alberto da Veiga Pereira, Diamantino Gertrudes da Silva, Dinis Joaquim Brás Sebastião, Edmundo
Pedro, Eurico Martins Gravanita, Fernando Filipe Rodrigues, Hélder Fernando da Mota Almeida e
Silva, João Alexandre Cavroé Sales, João de Castro S. da Costa Ferreira, João Filipe Brás Fontes
Frade, José Alberto Loureiro dos Santos, José Lopes Alves, José Magro Vermelho, José Manuel de
Almeida Bastos, José Manuel Silveira Gomes, José Manuel Tengarrinha, José Rodrigues de Andrade,
Luciano Fernandes Lopes Nunes, Manuel de Paiva Bastos, Maria Assunção Sousa Araújo, Maria Rita
G. Rolão Preto, Raul Manuel Fidalgo Duarte Calado, Rolando de Carvalho Tomaz Ferreira, Rui
Alarcão, Victor Manuel Martins Jorge.

b) Sócios colectivos
1 (um) pediu a exoneração.

c) Apoiantes
Pediram a exoneração 1 (um) e faleceram (ou tomámos conhecimento do seu anterior falecimento)
2 (dois) apoiantes: Fernando Mendonça Rodrigues, José Baptista de Matos

A Associação 25 de Abril conta com o seguinte número de associados:

Sócios Apoiantes
Activos 1958 642
Suspensos 944 858

Dos associados activos, 12 Sócios e 9 Apoiantes estão isentos, a seu pedido do pagamento das
quotas.
Para além disto, continuamos a considerar como associados os falecidos (677 Sócios, 364
Apoiantes).
Durante a vida da A25A, foram exonerados a seu pedido, 648 Sócios e 184 Apoiantes.
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Para além disso, temos:
25 (vinte e cinco) Sócios de Honra (Alcides José Sacramento Marques, Alípio Cristiano de Freitas,
António Alva Rosa Coutinho, António Alves Marques Júnior, Augusto José Monteiro Valente, Carlos
Alberto Idães Soares Fabião, Carlos Manuel Costa Lopes Camilo, Edmundo Pedro, Emídio Guerreiro,
Ernesto Augusto Melo Antunes, Fernando Baeta Cardoso do Valle, Fernando José Salgueiro Maia,
Francisco da Costa Gomes, João Sarmento Pimentel, José Luís Vilalobos Filipe, José Manuel Sequeira
Afonso dos Santos, Júlio Artur da Silva Pomar, Maria Lourdes Ruivo da Silva de Matos Pintasilgo,
Mário Alberto Nobre Lopes Soares, Mário Alfredo Brandão Rodrigues, Mário de Almeida Lebre,
Nuno Manuel Guimarães Fisher Lopes Pires, Vasco dos Santos Gonçalves, Vítor Manuel Rodrigues
Alves, Vitor Manuel Trigueiros Crespo).

1 (um) Sócio de Mérito (Júlio José de Pinho Isidro do Carmo).

24 (vinte e quatro) Sócios a título póstumo, porque falecidos antes da fundação da A25A, a primeira
Assembleia Geral da mesma assim o decidiu. (Amílcar Carlos Rodrigues, André do Nascimento
Infante, António Manuel Vieira Pinto Ferreira, Arnaldo Oliveira Pinto, Carlos Alberto Serpa Soares,
Carlos Albino Santos Coelho, Henrique Soares Afonso, João Francisco Ramos do Rego Bayan, José
Eduardo de Oliveira Coimbra, Juvenal Cardoso de Ávila, Lopes Pala, Luís Ataíde da Silva Banazol,
Manuel Jorge Borrega, Carlos Alberto Oliveira Lemos, Eduardo Manuel da Costa Pereira do Rosário
Dias, Francisco Maria Domingues, Graciano de Matos Vilarigues, José Manuel Belo Varela Castelo,
Manuel José Paulo, Ramiro Pedroso Correia, Roberto Ivens Ferraz de Carvalho, Adalberto Gastão
Grilo de Sousa Dias, José Conceição Santos, José Luís Lopo Tuna).

Situação disciplinar
A Direcção não exerceu qualquer acção disciplinar, durante este período.

H. RELATÓRIO DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL

1. Sumário
A estrutura de apoio administrativo e logístico da Associação, escassa para fazer face às
necessidades quotidianas do normal e regular desenvolvimento da vida associativa e às inúmeras
solicitações de terceiros que nos contactam procurando informação, ajuda e colaboração, supera as
dificuldades e encontra as respostas possíveis, em tempo e adequação, graças ao profissionalismo,
entrega e empenho da prestimosa colaboradora Alice Monteiro.
A relação com terceiros, no âmbito das relações públicas, do apoio logístico, da administração e
gestão de associados e financeira, incluindo as operações de tesouraria, bancárias e de preparação
documental e registo contabilístico dos factos patrimoniais inerentes à vida associativa, requer
entrega, espírito de sacrifício, urbanidade, serenidade e senso comum. Atributos presentes
substantivamente na postura e empenho profissional de Alice Monteiro que, mercê do seu esforço
e entrega pessoal às actividades da A25A, vem superando com êxito as naturais dificuldades
decorrentes da situação existente encontrando as respostas possíveis, equilibradas e adequadas,
melhorando continua e consistentemente os seus conhecimentos e perícias.
Alice Monteiro tem persistentemente demonstrado denodado esforço, espírito de sacrifício,
empenho, entrega, disponibilidade e lealdade para com a A25A e na relação com os seus
associados. Assim, considerando de apreço e passível de publicitação a acção daquela colaboradora
aqui o dizemos, e escrevemos, para conhecimento da massa associativa e inserção em documento
estatutário de registo e descrição da vida associativa e inerentes actividades da A25A.
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2. Análise da Posição Financeira
A 31 de Dezembro de 2018, o total dos activos da A25A ascendem a € 1 843 714,17, representando
uma diminuição de 4,45 por cento, se comparado com o valor em 31 de Dezembro de 2017.
Daquele montante € 1 388 328,48 são de activos não correntes (valor agregado das obras e
equipamentos do edifício da sede quando da sua adaptação e preparação e posteriores
recondicionamentos) e € 455 385,69 de activos correntes: (i) inventários de artigos para cedência,
com contrapartida de subsídios às actividades, obtidos antes de 1 de Janeiro de 2017 € 14 639,98;
(ii) créditos a receber € 32 584,94; (iii) outros activos correntes - diferimentos € 7 516,38; (iv) caixa,
depósitos bancários e outros activos financeiros € 400 644,39: (i) € 360 000,00 são de depósitos a
prazo; (ii) € 30 123,33 de depósitos à ordem; (iii) € 192,76 de caixa; (iv) € 10 329,30 de ouros activos
financeiros - moedas de prata comemoração dos 25 Anos do 25 de Abril).
Os investimentos em 2018 foram relativos ao recondicionamento do interior do edifício, janelas e
portas, instalação de gás, elevador e sistema de climatização.
A 31 de Dezembro de 2018, os passivos no valor de € 70 001,99 eram inferiores em 36,76 por cento
ao montante em 31 de Dezembro de 2017, € 118 596,21. Todos os passivos correntes são dívidas a
curto prazo: (i) fornecedores € 2 978,06; (ii) Estado e outros entes públicos € 748,86 – Segurança
Social; (iii) outros credores € 1 252,59; (iv) diferimentos € 65 022,48: (a) acréscimos de custos €
14.394,28; (b) rendimentos a reconhecer € 50 628,20.

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Rubricas Em 31DEZ2018 Em 31DEZ2017

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 1.388.328,48 1.398.501,56

Activos fixos intangíveis

Investimentos financeiros

Fundadores Associados/membros

Total do activo não corrente 1.388.328,48 1.398.501,56

Activo corrente

Inventários 14.639,98 17.729,56

Créditos a receber 32.584,94 77.612,81

Diferimentos 7.516,38 3.876,28

Caixa e depósitos bancários 400.644,39 431.955,62

Total do activo corrente 455.385,69 531.174,27

Total do activo 1.843.714,17 1.929.675,83

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Fundos 1.276.883,08 1.316.351,78

Reservas 68.602,50 68.602,50

Resultados transitados 426.125,34 424.150,76
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Resultado líquido do período 2.101,26 1.974,58

Total de fundos patrimoniais 1.773.712,18 1.811.079,62

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Total do passivo não corrente

Passivo corrente

Fornecedores 2.978,06 2.115,25

Estado e outros entes públicos 748,86 466,12

Diferimentos 65.022,48 115.027,03

Outros passivos correntes 1.252,59 987,81

Total do passivo corrente 70.001,99 118.596,21

Total do passivo 70.001,99 118.596,21

Total de fundos patrimoniais e passivo 1.843.714,17 1.929.675,83

3. Análise do Desempenho Económico
A demonstração de resultados por natureza traduz a vertente económica das actividades da A25A
evidenciando numericamente os valores monetários dos fluxos de gastos e rendimentos no
exercício de 2018.
A demonstração de resultados do exercício de 2018 evidencia e reconhece o resultado líquido
positivo no ano - € 2 101,26 – que decorre do excesso do valor dos rendimentos - € 191 184,49 –
relativamente ao valor dos gastos - € 189 083,23.
Em 2018 os rendimentos, com origem nas cedências de existências com contrapartida de subsídios
às actividades, na cobrança de quotas do ano e recuperação das de anos anteriores e de subsídios
às actividades da A25A, atingiram o montante de € 149 169,56: (i) cedências de existências €
7.031,80; (ii) cobrança de quotas € 56 654,78; (iii) subsídios, doações e legados à exploração €
85.492,98, verificando-se uma diminuição de 0,21 por cento comparando com 2017 - € 149 489,75.
Os gastos com as existências cedidas, em fornecimentos e serviços externos (FSE) e com o pessoal
atingiram o valor de € 133 903,25: (i) gastos com existências cedidas € 2 899,90; (ii) gastos com
fornecimentos e serviços externos – FSE - € 101 251,86; (iii) gastos com o pessoal € 29 761,49.
Aumento de 7,52 por cento face à quantia de 2017 - € 124 541,84. Foram reconhecidos, registados
e contabilizados outros gastos no montante de € 12 766,41, depreciações e amortizações no valor
de € 42 413,57.
Face ao que antecede verificou-se um resultado antes de depreciações e impostos (EBTIDA) de € 42
211,41.
O resultado líquido do exercício de 2018 atingiu a cifra de € 2 101,26, por recebimento, registo e
contabilização de juros e rendimentos similares no valor de € 2 303,42, montante que absorveu a
cifra negativa dos resultados operacionais € 202,16 e gerou o resultado positivo acima indicado.
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Demonstração de Resultados
Rendimentos e Gastos 2018 2017

Existências cedidas 7.031,80 4.247,20

Serviços prestados (quotas sócios) 56.654,78 65.697,53

Custo de existências cedidas -2.889,90 -1.085,19

Margem bruta 60.796,68 68.859,54
Subsídios, doações e legados à exploração 85.482,98 79.545,02

Fornecimentos e serviços externos -101.251,86 -94.985,77

Gastos com o pessoal -29.761,49 -28.470,88

Imparidades de dívidas a receber

Outros rendimentos 39.711,51 42.361,36

Outros gastos -12.766,41 -8.932,51

Resultados antes de depreciações e impostos 42.211,41 58.376,76

Gastos de depreciação a amortização -42.413,57 -59.974,45

Resultado operacional -202,16 -1.597,69

Juros e rendimentos similares obtidos 2.303,42 3.572,27

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos 2.101,26 1.974,58

Imposto sobre o rendimento

Resultado líquido do exercício 2.101,26 1.974,58

4. Aplicação de Resultados - Proposta
A Associação 25 de Abril encerrou o exercício de 2018 com o resultado positivo de € 2 101,26,
apurado em conformidade com as normas contabilísticas constantes no Sistema de Normalização
Contabilística para as Entidades Sem Fins Lucrativos (SNC-ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-
A/2011, de 09 de Março.
Nos termos dos estatutos, em face dos documentos de prestação de contas – Relatório de Contas
2018 – e do relatório da Direcção da Associação 25 de Abril, propõe-se que o resultado líquido
positivo do exercício de 2018, € 2 101,26 (dois mil cento e um euros e vinte e seis cêntimos),
transite integralmente para Fundos Patrimoniais – Resultados Transitados.
Juntam-se, em anexo, os mapas do Balanço, Demonstração de Resultados (por natureza),
Demonstração de Resultados (por actividades), Mapa de Amortizações, Balanço de Origem e
Aplicação de Fundos e “Cash Flow”.
Anexam-se, passando dele a fazer parte, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de
2018, elaboradas em conformidade com as regras, procedimentos e registos a observar pelas
entidades do sector não lucrativo (ESNL): (i) informação financeira – rendimentos (rubricas e sub-
rubricas), gastos (rubricas e sub-rubricas) e investimentos (activos fixos tangíveis); (ii)
demonstrações financeiras - balanço e demonstração do resultado por natureza em 31 de
Dezembro de 2018; (iii) anexo – identificação da entidade – A25A (designação, sede, natureza da
actividade, declaração de recurso às restantes normas do SNC, sempre que no NCRF-ESNL não
esteja previsto algum aspecto particular, tal como nele está prescrito, e de que os montantes se
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encontram expressos em euros, sempre que não exista referência a outra unidade de medida de
valor.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Informação Financeira
A informação financeira legalmente relevante e a comunicar às autoridades competentes integra
este relatório dele fazendo parte. Esta informação complementar permitirá uma melhor leitura e
compreensão das contas e documentos suporte da sua prestação que se submetem á apreciação
desta assembleia. Contas e documentos que, resultando do registo e contabilização dos factos
patrimoniais inerentes à vida e respectivas actividades da A25A, são comparados com os do
exercício transacto – 2017.

1.1 Rendimentos
As grandes rubricas (as de maior relevo) são as do quadro abaixo que, para o período a analisar,
evidenciam o montante de € 191 184,49 de rendimentos auferidos no exercício em apreciação –
2018.

1.1.1 Rubricas de rendimentos:

Rendimentos 2018 2017
71 Existências cedências 7.031,80 4.247,20
72 Prestação de serviços 49.159,56 52.455,02
75 Subsídios, doações e legados à exploração 85.482,98 79.545,02
78 Outros Rendimentos 47.206,73 55.603,87
79 Juros, dividendos e outros rendimentos 2.303,42 3.572,27

TOTAL 191.184,49 195.423,38

1.1.2 Sub-rubricas de rendimentos

Rendimentos 2018 2017

71 Existências cedências 7.031,80 4.247,20

711Cedências contrapartida subsídios actividades 7.031,80 4.247,20
72 Prestação de serviços 49.159,56 52.455,02

721 Associados quotas 49.159,56 52.455,02
75 Subsídios, doações e legados à exploração 85.482,98 79.545,02

751 Subsídios de Entidades Públicas 360,00 2.000,00
752 Subsídios de outras entidades 70.974,03 70.293,17
753 Doações e heranças 6.922,78
759 Existências cedências 7.226,17 7.251,85

78 Outros rendimentos 47.206,73 55.603,87
783 Recuperação de quotas a receber 7.495,22 13.242,51
784 Ganhos em inventários 27,39
788 Outros 39.684,12 42.361,36
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78 Juros, dividendos e outros rendimentos 2.303,42 3.572,27
791 Juros obtidos 2.303,42 3.572,27

TOTAL 191.184,49 195.423,38

1.2 Gastos
As grandes rubricas (as de maior relevo) são relevadas no quadro abaixo, evidenciando o montante
de € 189 083,23 de gastos no período em apreciação – 2018. Comparando-os com os verificados no
exercício transacto – 2017.

1.2.1 Rubricas de gastos

Gastos 2018 2017

61 Custo existências cedidas 2.889,90 1.085,19
62 Fornecimentos e serviços externos 101.251,86 94.985,77
63 Gastos com o pessoal 29.761,49 28.470,88
64 Gastos de depreciação e amortização 42.413,57 59.974,45
68 Outros gastos 12.766,41 8.932,51
TOTAL 189.083,23 193.448,80

1.2.2 Sub-rubricas de gastos

Gastos 2018 2017
61 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 2.889,90 1.085,19
611 MERCADORIAS 2.889,90 1.085,19

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 101.251,86 94.985,77
622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 40.334,17 34.940,42

6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 29.337,71 22.582,55

6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 614,61

6224 HONORÁRIOS 5.000,00 6.500,00

6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 5.528,57 4.737,97

6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 467,89 503,29

6228 OUTROS 2,00

623 MATERIAIS 12.920,95 11.203,85

6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGASTE RÁPIDO 27,97 115,27

6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 58,24

6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.468,65 1.909,11

6234 ARTIGOS PARA OFERTA 1.790,09 735,56

6235 COMPUTADORES E OUTRO MATERIAL INFORMÁTICA 1.012,64

6238 OUTROS 9.634,24 7.373,03
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624 ENERGIA E FLUÍDOS 19.461,88 22.857,72

6241 ELECTRICIDADE 13.386,58 14.957,52

6242 COMBUSTÍVEIS 2.847,71 4.211,44

6243 ÁGUA 3.227,59 3.688,76

625 DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES 3.932,52 3.949,28

6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.302,39 1.732,75

6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 1.607,43 2.206,83

6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 22,70 9,70

626 SERVIÇOS DIVERSOS 24.602,34 22.034,50

6261 SERVIÇOS DIVERSOS RENDAS E ALUGUERES 608,77 572,57

6262 SERVIÇOS DIVERSOS COMUNICAÇÃO 15.787,39 13.334,17

6263 SEVIÇOS DIVERSOS SEGUROS 900,52 1.329,12

6266 SERVIÇOS DIVERSOS DESPESAS REPRESENTAÇÃO 1.781,48 1.481,75

6267 SERVIÇOS DIVERSOS HIGIENE LIMPEZA E CONFORTO 5.524,18 5.276,89

6268 SERVIÇOS DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS 40,00

63 GASTOS COM O PESSOAL 29.761,49 28.470,88
632 GASTOS COM OPESSOAL REMUNERAÇÕES PESSOAL 24.993,11 23.872,68

6321 REMUNERAÇÕES PESSOAL ORDENADOS 19.140,00 18.684,00

6324 REMUNERAÇÕES PESSOAL SUBSÍDIO NATAL 1.580,00 1.557,00

6325 REMUNERAÇÔES PESSOAL SUBSÍDIO DE FÉRIAS 2.160,00 1.557,00

6327 REMUNERAÇÕES PESSOAL SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO 2.113,11 2.074,68

635 ENCARGOS SOPBRE REMUNERAÇÕES 4.554,72 4.400,90

6351 ENCARGOS REMUNERAÇÕES SEDE 4.554,72 4.400,90

636 SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 213,66 197,30

6361 PESSOAL 213,66 197,30

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 42.413,57 41.795,80
642 GASTOS DEPREC. AMORTIZ ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 42.413,57 41.795,80

65 PERDAS POR IMPARIDADES 18.178,65

652 EM INVENTÁRIOS 18.178,65

6521 EM ARTIGOS DIVERSOS 18.178,65
68 OUTROS GASTOS 12.766,41 8.932,51
681 IMPOSTOS 3,56 198,24

6813 TAXAS 3,56 198,24

684 PERDAS EM INVENTÁRIOS 24,80 101,10

6848 PERDAS EM INVENTÁRIOS OUTRAS PERDAS 24,80 101,10
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686 GASTOS NOS RESTANTES INVESTIMENTOS FINANCEIROS 39,92 14,97

6868 OUTROS GASTOS 39,92 14,97

688 OUTROS 12.698,13 8.618,20

6881 CORRECÇÕES RELATIVAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.940,27 954,00

6882 DONATIVOS 35,76

6884 OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS 6.757,86 7.600,56

68841 SEDE 1.576,72 3.489,13

68847 CEDÊNCIAS 5.181,14 4.111,43

6888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 27,88
TOTAL 189.083,23 193.448,80

1.3 Investimentos
As grandes rubricas (as de maior relevo) são as registadas no quadro abaixo, totalizando os
investimentos no exercício em apreciação – 2018 – após registo e contabilização das depreciações,
o valor de € 1 388 328,48.

Activos fixos tangíveis:

Rubricas Em 01JAN2018 Adições Em 31DEZ2018
Activos fixos tangíveis

Bens imóveis (edifício nova sede) 1.963.286,15 12.399,04 1.975.685,19
Equipamento básico 3.420,32 3.420,32
Ferramentas e utensílios 8.038,69 8.038,69
Equipamento administrativo 161.301,16 161.301,16
Equipamento audiovisual e som 5.929,90 5.929,90
Património associativo 8.829,38 281,35 9.110,73
Obras de arte 69.742,13 69.742,13
Biblioteca 1.064,62 1.064,62
Outros activos fixos tangíveis 7.305,43 4.800,10 12.105,53

Activos brutos 2.228.917,78 17.480,49 2.246.398,27
Depreciações acumuladas -845.176,22 -42.413,57 -887.589,79

Activos líquidos 1.383.741,56 -24.933,08 1.358.808,48
Investimentos em curso

Património histórico, artístico e cultural 29.520,00 29.520,00
TOTAL 1.413.261,56 -24.933,08 1.388.328,48
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2. Demonstrações Financeiras
2.1 Balanço em 31 de Dezembro de 2018

RÚBRICAS
DATAS

31-Dez-2018 31-Dez-2017
ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis -696.794,19 -659.180,72
Bens do património histórico e artístico e cultural 2.085.122,67 2.057.682,28
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros Créditos e activos não correntes

1.388.328,48 1.398.501,56
Activo corrente
Inventários 14.639,98 17.729,56
Créditos a receber 0,00 0,00
Estado e outros entes públicos 0,00 0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Diferimentos -6.877,90 -4.421,28
Outros activos correntes 42.224,24 87.956,82
Caixa e depósitos bancários 390.315,09 421.586,40

440.301,41 522.851,50
Total do activo 1.828.629,89 1.921.353,06
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos 19.376,21 19.331,21
Excedentes técnicos 0,00 0,00
Reservas 68.602,50 68.602,50
Resultados transitados 426.125,34 424.150,76
Excedentes de revalorização 0,00 0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais 1.257.506,87 1.297.020,57

1.771.610,92 1.809.105,04
Resultado líquido do período 2.101,26 1.974,58
Total dos fundos patrimoniais 1.773.712,18 1.811.079,62
Passivo
Passivo não corrente
Provisões 0,00 0,00
Provisões específicas 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Outras dívidas a pagar 0,00 0,00

0,00 0,00
Passivo corrente
Fornecedores 2.288,06 2.090,04
Estado e outros entes públicos 748,86 466,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Diferimentos 50.628,20 106.729,47



Associação 25 de Abril
Pessoa colectiva de utilidade pública (Decl. n.º 104/2002, DR - II Série, n.º 91 de 18 de Abril) • Membro honorário da Ordem

da Liberdade
Rua da Misericórdia, 95 • 1200-271 LISBOA  Tel. 21 324 14  E-mail: a25a.sec@25abril.org

17

Outros passivos correntes 1.252,59 987,81
54.917,71 110.273,44

Total do passivo 54.917,71 110.273,44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1.828.629,89 1.921.353,06

2.2 Demonstração de Resultados por Natureza

RENDIMENTOS E GASTOS PERÍODOS
2018 2017

Vendas e serviços prestados 56.191,36 56.702,22
Subsídios, doações e legados à exploração 85.482,98 80.299,59
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 2.889,90 1.085,19
Fornecimentos e serviços externos 101.251,86 95.740,34
Gastos com o pessoal 29.761,49 28.470,88
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 18.178,65
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos 47.206,73 55.603,87
Outros gastos 12.766,41 8.932,51

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 42.211,41 40.198,11

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 42.413,57 41.795,80

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -202,16 -1.597,69

Juros e rendimentos similares obtidos 2.303,42 3.572,27
Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Resultados antes de impostos 2.101,26 1.974,58

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 2.101,26 1.974,58

3. Anexo
3.1 Identificação da Entidade

3.1.1 Designação de entidade: Associação 25 de Abril (A25A)
3.1.2 Sede: Rua da Misericórdia, 95 – 1200-271 Lisboa
3.1.3 Natureza da actividade: A A25A é uma pessoa colectiva de utilidade
pública, com o NIPC 501 323 414, reconhecida como tal por despacho do Primeiro-
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Ministro, de 25 de Março de 2002, publicado no Diário da República II Série, n.º 91,
de 18 de Abril de 2002.
3.1.4 Em conformidade com o prescrito pela NCRF-ESNL, sempre que não esteja
previsto algum aspecto particular recorre-se supletivamente às restantes normas do
SNC.
3.1.5 Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se
expressos em unidades de euros.

3.2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras
3.2.1 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o sistema
de normalização contabilística para as entidades sem fins lucrativos aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 09 de Março de 2011.
3.2.2 Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos
excepcionais, tenham sido derrogados e dos respectivos efeitos nas
demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem um
imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da
entidade.
No presente período (01 de Janeiro a 31 de Dezembro) não foram derrogadas
quaisquer disposições do SNC-ECNL.

3.3 Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros

3.3.1 Principais políticas contabilísticas

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos
contabilísticos da A25A, em conformidade com a normalização contabilística para as
entidades do sector não lucrativo (ESNL).

Activos fixos tangíveis
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzidos
das respectivas depreciações calculadas e aplicadas.
As depreciações calculam-se, depois da data em que os bem se encontram prontos
para uso e utilização, pelo método da linha recta, conforme o período de vida útil
estimado para cada grupo de bens, pelo sistema duodecimal.
As taxas de depreciação utilizadas são as que decorrem do período de vida útil
estimada que se indica no quadro abaixo:

Activo fixo tangível Taxa Vida útil estimada
Bens imóveis (edifício nova sede) 2% 50 anos
Obras de arte 0% Não amortiza
Biblioteca 0% Não amortiza
Património associativo 0% Não amortiza
Equipamento básico 10% 10 anos
Ferramentas e utensílios 10% 10 anos
Equipamento administrativo 10% 10 anos
Equipamento áudio visual e som 20% 5 anos
Outros activos fixos tangíveis 10% 10 anos
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A vida útil e métodos de amortização dos bens da A25A são analisados e revistos em
cada exercício anual. O eventual efeito de alterações às estimativas adoptadas,
registadas e reconhecidas são registados e escriturados prospectivamente na
demonstração de resultados por naturezas.
As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos,
nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos bens dos activos fixos
tangíveis são reconhecidas e registadas como gastos do período em que se
materializam.

Activos intangíveis
A A25A não tem evidenciado nos seus registos e livros contabilísticos quaisquer
activos intangíveis.

Imparidade de activos
Em cada período de relato é efectuada revisão dos montantes escriturados e
registados dos activos fixos tangíveis da A25A para avaliar se existe algum facto que
indicie a possibilidade de se encontrarem em imparidade. Nos casos em que haja
evidência de existência de indicador da situação de imparidade, procede-se à
determinação, por estima, do valor passível de recuperação dos activos em causa
(ou da unidade geradora de caixa) para se quantificar a perda por imparidade, se for
essa a situação.

Inventários – Existências para cedência
A A25A é uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, que tem artigos
diversos, nomeadamente livros, para cedência a sócios como contrapartida de
subsídios às actividades associativas realizadas. Os artigos existentes inventariados
foram adquiridos em exercícios anteriores a 1 de Janeiro de 2017. Estão registados e
contabilizados ao preço de aquisição, não incluindo os gastos pós aquisição até à
sua entrada em armazém, no montante de € 82 818,63 e provisionados para fazer
face a, eventuais, perdas de valor por deterioração ou quaisquer outros factos que
impossibilitem a manutenção das suas características de utilidade para posse e uso
dos seus potenciais destinatários, os associados da A25A. O montante da provisão
reconhecido, registado e contabilizado nos livros e registos da associação é de € 68
178,65. O valor contabilístico líquido é de € 14 639,98.
Utiliza-se o sistema de inventário intermitente e a fórmula de custeio FIFO (primeiro
a entrar/primeiro a sair).
A A25A não é sujeito passivo de IVA, não líquida nem deduz os respectivos valores,
até um máximo de oito operações anuais (por exercício). Número de operações a
partir do qual perde a isenção, passando obrigatoriamente a ter de liquidar, cobrar
e entregar nos cofres do estado os respectivos valores. Considerando que a A25A é
uma pessoa colectiva de utilidade pública, sem fins lucrativos, isenta de IRC
(Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas) e que é sujeito passivo de IVA
isento, somente até ao número de oito operações por exercício (por ano) e que não
tem vocação, nem estrutura para ter, cuidar, registar e contabilizar existências,
respectivas quantidades e valores optou-se, a partir de 1 de Janeiro de 2017, não
mais se adquirirem artigos, destinados a cedência aos associados com contrapartida
de subsídio às actividades, para serem guardados e tratados em sistema de
inventário e custeio como de uma finalidade comercial se tratasse. Assim, a partir
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daquela data – 1 de Janeiro de 2017 – adquirem-se os artigos que são registados e
contabilizados ao preço de custo, com IVA incluído e não dedutível, evidenciados
nos registos, livros e demonstrações financeiras em contas de gastos a reconhecer.
Os respectivos gastos registados são escriturados e contabilizados sempre que
houver cedências de artigos aos associados com contrapartida de subsídios às
actividades, ofertas e outros factos que determinem a sua não validade e utilidade
para o fim com que foram adquiridos e mantidos.

Imposto sobre o rendimento
A A25A é uma pessoa colectiva de utilidade pública – (despacho do Primeiro-
Ministro, de 25 de Março de 2002, publicado no Diário da República, II Série, nº. 91,
de 18 de Abril de 2002), sem fins lucrativos, isenta de IRC. Assim, não há lugar ao
tratamento do imposto sobre o rendimento – IRC.

Reconhecimento e mensuração
A A25A é um sujeito passivo isento de Imposto sobre Rendimentos de Pessoas
Colectivas – IRC. Assim, nada há a mencionar.

Instrumentos Financeiros
A valorização dos instrumentos financeiros é pautada pelos seguintes critérios:

Membros e outras dívidas de terceiros
As dívidas dos membros não estão mensuradas, nem são objecto de tratamento no
que concerne a, eventuais, imparidades. As dificuldades na cobrança em tempo útil
da quotização anual vincenda, terá ditado a opção de se registarem nos livros e
registos contabilísticos, e evidenciar, nas demonstrações financeiras somente os
valores cobrados no período de vencimento, os vincendos em períodos posteriores
e os vencidos a título de cobrança de atrasados.
As dívidas de “outros terceiros” são mensuradas, registadas e contabilizadas ao seu
valor factual (gasto). Estas dívidas são registadas e contabilizadas pelo valor
nominal, por não serem sujeitas a juros e o efeito do desconto ser considerado
marginal – imaterial.

Periodizações
O reconhecimento contabilístico dos factos patrimoniais, nomeadamente as
transacções com terceiros, tem lugar quando são gerados, independentemente do
período temporal em que se verificam os recebimentos e pagamentos. As
diferenças entre os valores dos pagamentos e dos recebimentos e os respectivos
rendimentos ou gastos são registados, contabilizados e evidenciados nas rubricas
“outros activos correntes”, “outros passivos correntes” e “diferimentos”.

Caixa e depósitos bancários
As quantias evidenciadas na rubrica caixa e seus equivalentes traduzem
quantitativamente os valores existentes em caixa e em depósitos bancários, ambos
imediatamente realizáveis.

Benefícios dos trabalhadores
Os valores devidos a curto prazo aos trabalhadores decorrem das remunerações a
que têm direito, dos subsídios de férias e de Natal e subsídio de alimentação.
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As obrigações decorrentes dos direitos de curto prazo dos trabalhadores são
reconhecidas, registadas, contabilizadas e evidenciadas nas demonstrações
financeiras do período – exercício – em que se materializam os factos que geram os
respectivos direitos, numa base não descontada por contrapartida do
reconhecimento de um passivo cujos direitos e obrigações se extinguem no
momento do seu pagamento.
A legislação laboral aplicável define que, o direito a férias e respectivo subsídio, se
vence em 31 de Dezembro de cada ano por o período considerado coincidir com o
ano civil. Porém, o seu pagamento só se materializa no período seguinte – no
exercício subsequente – pelo que os inerentes gastos são reconhecidos como
benefícios – direitos – de curto prazo, recebendo o processamento e tratamento já
acima referido.

b) Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando que a A25A vai dar
continuidade ao registo e contabilização dos factos patrimoniais, com base nos
critérios e normas aplicáveis definidas e publicadas pelas entidades competentes
com os poderes para isso, com origem nos seus livros e registos.

c) Principais fontes de incerteza das estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras foram efectuadas estimativas e
utilizados pressupostos diversos que afectam os montantes relatados de activos e
passivos, assim, como os valores relatados de rendimentos e gastos do exercício –
período. Facto inerente aos inventários de existências para cedência a associados,
que se repercute fundamentalmente na contabilização daquelas existências. Isto,
porque a estrutura da A25A e as reais condições da sua armazenagem, guarda e
manutenção não possibilitam uma eficaz verificação e contagem dos artigos.
Situação que, sendo mitigada pela actuação dos agentes administrativos da
associação, não garante o necessário grau de fiabilidade das inventariações
efectuadas periodicamente.

3.3.2 Correcções relativas a períodos anteriores
Nos valores referentes a períodos anteriores foram efectuadas pequenas
correcções de valor marginal, quer nos gastos – contas 6881 - quer nos
rendimentos – contas 7881, materialmente insignificantes, com a excepção
de duas correcções. Uma relativa a imprecisão, continuada no tempo, na
taxa contributiva para a Segurança Social que acumulou um desvio de €
205,32 e outra de cessação de contrato de cedência e utilização dos espaços
de restaurante, bar e armazenagem no 4º piso, no montante de € 5 552,6.
Quantia relativa a provisão no exercício de 2017 e contabilizada em
rendimentos a receber – conta 27212/Subsídios às actividades a receber.

3.4 Activos fixos tangíveis
a) Os activos fixos tangíveis adquiridos estão registados e evidenciados nas
demonstrações financeiras ao custo de aquisição deduzido das respectivas
depreciações calculadas, registadas e contabilizadas.
b) As depreciações foram efectuadas pelo método da linha recta, no sistema
duodecimal.
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c) A vida útil foi estimada e fixada face às expectativas para a sua afectação ao
desempenho e a preservação – manutenção – das propriedades e atributos que lhes
conferem utilidade – quantificada pelo seu valor de uso.

O montante bruto escriturado, o valor das depreciações e a quantia líquida
registada e escriturada processou-se conforme se indica no quadro que abaixo se
apresenta.
Evolução dos activos fixos tangíveis no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro
de 2018:

Activos fixos tangíveis Em 01 JAN
2018

Aquisi-
ções

Reava-
liações

Amortiza-
ções

acumu-
ladas

Em 31 Dez
2018

Bens imóveis (edifício nova sede) 1.963.286,15 12.399,04 -705.779,28 1.269.905,91
Equipamento básico 3.420,32 -3.299,53 120,79
Ferramentas e utensílios 8.038,69 -7.234,83 803,86
Equipamento administrativo 161.301,16 -159.292,52 2.008,64
Equipamento áudio visual e som 5.929,90 -4.120,19 1.809,71
Património associativo 8.829,38 281,35 9.110,73
Obras de arte 69.742,13 69.742,13
Biblioteca 1.064,62 1.064,62
Outros activos fixos tangíveis 7.305,43 4.800,10 -7.863,44 4.242,09
Total dos Activos fixos tangíveis 2.228.917,78 17.480,49 0,00 -887.589,79 1.358.808,48
Património histórico, artístico e
cultural 29.520,00 29.520,00
Total dos Investimentos em
curso 29.520,00 29.520,00
Total 2.258.437,78 17.480,49 0,00 -887.589,79 1.388.328,48

As beneficiações e recondicionamento das partes edificadas do edifício, paredes,
portas e janelas, instalação de gás e equipamentos que dele fazem parte porque
nele integrados - sistema de climatização (ar condicionado) e elevador –
consideraram-se investimento, pelo que os respectivos valores foram adicionados
ao valor dos bens imóveis (edifício da nova sede) e amortizáveis à mesma taxa de
amortização e consequentemente no mesmo período de vida útil estimada para o
edifício.

3.5 Activos intangíveis
A A25A não tem investimento em activos intangíveis

3.6 Investimentos financeiros
A A25A não tem activos em investimentos financeiros.

3.7 Fundadores/Associados/Membros
A A25A não evidencia, não contabiliza, nem integra nas demonstrações financeiras do
exercício os valores de quotas vencidas e não cobradas, em dívida.
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3.8 Inventários
As existências adquiridas antes de 1 de Janeiro de 2017, para cedência aos associados,
estão registadas ao custo de aquisição real e estimado na falta de evidência documental.
Os custos de aquisição real e estimado não incluem as despesas incorridas e imputáveis
até ao armazenamento. O método de custeio utilizado nos registo e contabilização é o
FIFO (primeiro entrar/primeiro sair).
O sistema de inventário é o intermitente, mas com limitações sensíveis decorrentes das
dificuldades de armazenagem, guarda, conservação e contagem que determinam desvios
com significado nos registos e contabilização. A fiabilidade das valorações não é
confortável. Porém, a quantia provisionada para fazer face a ajustamentos de inventários
– perdas – de € 68 178,65 determina que o valor contabilizado para as existências para
cedência de € 82 818,63 tenha um valor potencial máximo de perda de € 14 639,98.
Quantia bastante menor que, por mais acomodável no património da A25A, mitiga o
desconforto inerente à situação real do tratamento das existências, sua valoração e
contabilização.
O detalhe do inventário durante o ano de 2018 é o apresentado no quadro:

Evolução do inventário no período de 01 de Janeiro a 31 se Dezembro de 2018:
As existências para cedência aos associados encontram-se mensuradas a custo de
aquisição não incluindo as despesas incorridas, e imputáveis, até à entrada em armazém.
O custeio é feito recorrendo ao método FIFO (primeiro entrar/primeiro sair)
O processo de inventário adoptado e usado é o intermitente – contagens físicas
periódicas – no final do exercício.
No exercício findo – 2018, detalhe dos inventários no quadro:

Evolução dos inventários no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018:

Inventários Em 01 JAN
2018

Ganhos em
inventários Compras Gastos no

período
Em 31 Dez

2018

Existências para cedências 85.908,21 -3.089,58 82.818,63
Total de existências para cedências 85.908,21 -3.089,58 82.818,63
Perdas por imparidades acumuladas 68.178,65 68.178,65
Total  líquido dos inventários 17.729,56 14.639,98

3.9 Impostos sobre o rendimento
A A25A pessoa colectiva de utilidade pública, sem fins lucrativos não está sujeita a IRC
(Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas) por estar isenta.

3.10 Instrumentos financeiros
A mensuração dos instrumentos financeiros é feita na base do seu custo.
No exercício de 2018, as rubricas de fornecedores, outros passivos correntes e créditos a
receber tinham a decomposição detalhada no quadro:
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Dinâmica dos fluxos dos activos e passivos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro
de 2018:

Descrição Em 01 Jan
2018 Aumentos Reduções Em 31 Dez

2018
Activos
Créditos a receber 77.587,60 116.639,07 -162.331,73 31.894,94
Outros activos correntes 110.605,75 20.293,28 -72.754,45 58.144,58
Total do activo 188.193,35 136.932,35 -235.086,18 90.039,52
Passivo
Fornecedores 2.090,04 124.267,13 -123.379,11 2.978,06
Estado e outros entes públicos
- Segurança Social 466,12 6.746,72 -6.463,98 748,86

Diferimentos 8.297,56 14.394,28 -8.297,56 14.394,28
Outros passivos correntes 987,81 599,27 -334,49 1.252,59
Total do passivo 11.841,53 146.007,40 -138.475,14 19.373,79

3.11 Caixa e depósitos bancários
A decomposição da rubrica “caixa e depósitos bancários” é a evidenciada no quadro
abaixo:

Descrição 2018
Caixa 191,76
Caixa - Delegação Norte 191,76
Depósitos à ordem 30.123,33
Caixa Geral de Depósitos (CGD) 12.653,84
CGD - Sede 11.879,66
CGD - Delegação Alentejo 774,18
Santander Totta (Santander) 8.757,89
Santander - Sede 8.757,89
BPI 8.340,93
BPI - Sede 6.445,26
BPI - Delegação Norte 1.895,67
Montepio Geral (MG) 370,67
MG - Sede 131,18
MG - Delegação Centro 239,49
Depósitos a prazo 360.000,00
MG 360.000,00
MG - Sede 360.000,00
Outros instrumentos financeiros 10.329,30
Moedas de prata 25 anos (em cofre) 10.329,30
Total 400.644,39
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3.12 Benefícios dos empregados
No exercício de 2018 – período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018 os gastos
com o pessoal, decorrentes dos direitos dos trabalhadores, são os descriminados no
quadro:

GASTOS COM O PESSOAL 2018
Remunerações do pessoal 24.993,11
Ordenados 19.140,00
Subsídio de Natal 1.580,00
Subsídio de férias 2.160,00
Subsídio de alimentação 2.113,11
Encargos sobre remunerações 4.554,72
Segurança Social 4.554,72
Seguros acidentes trabalho 213,66
Total 29.761,49

3.13 Fundos patrimoniais
A representação da dinâmica dos fundos patrimoniais no ano de 2018 é a apresentada
no quadro:

Evolução dos fundos patrimoniais no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018:

Fundos Patrimoniais Em 01 Jan
2018 Aumento Redução Em 31 Dez

2018
Jóias 19.331,21 45,00 19.376,21
Reservas livres 68.602,50 68.602,50
Resultados transitados 424.150,76 1.974,58 426.125,34
Subsídio obra (nova sede) 1.297.020,57 -39.513,70 1.257.506,87
Resultado líquido do período 1.974,58 126,68 2.101,26
Total 1.811.079,62 2.146,26 -39.513,70 1.773.712,18

3.14 Acontecimentos após a data do balanço
Após a data do balanço, não há notícia nem conhecimento de qualquer facto relevante,
com influência nos activos e passivos das demonstrações financeiras relativas ao
exercício – período.

4 Informação analítica
A25A tem uma estrutura passível de gastos. Desenvolve e realiza actividades no âmbito da sua
natureza, em conformidade com os estatuto e regulamento interno, indutoras e geradoras de
gastos e potenciadoras de rendimentos. Líquida e arrecada rendimentos estatutários e outros de
diferentes origens, bem como avalia e determina perdas, desgastes, imparidades e reversões nos
seus activos. Assim, produzem-se meios de informação analítica que evidenciem os gastos e
rendimentos de cada valência – centro de resultados – gastos versus rendimentos.
Os meios de análise são elaborados e valorados ao nível de contas de razão – contas 6 e 7 -
integradoras dos valores de outras contas de grau inferior, mas da mesma natureza.
A demonstração de resultados por actividades - funções - reflecte e evidência os fluxos de gastos e
rendimentos relacionadas com as actividades estatutárias e regulamentares realizadas no exercício
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de 2018, individualizando cada um dos resultados líquidos que concorrem, quer positiva quer
negativamente, para a formação do resultado líquido do exercício - € 2 101,26. Resultado que
comparado com o do ano de 2017 - € 1 974,58 – reflecte um aumento de 6,42 por cento - € 126,68.
Estes meios de análise e observação dão uma visão – “fotográfica” – se bem que sintética, das
estruturas e actividades da A25A e inerentes fluxos de meios que, devidamente valorados,
evidenciam os resultados:
As actividades constantes do mapa de demonstração funcional de resultados por estrutura e
actividades e os elementos económicos patrimoniais a eles inerentes permitem-nos uma visão e
percepção geral e integrada da nossa estrutura e vida associativa. Disponibiliza a oportunidade de
perceber as dificuldades e os constrangimentos em áreas das nossas estruturas e da obtenção de
meios para custear as solicitações de actividades.
A desagregação dos gastos e rendimentos, imputados a cada uma das actividades no exercício de
2018, e a comparação com o ano de 2017, ajuda na apreciação da vida associativa e, salvo melhor
opinião, a ter umas percepção mais realista das nossas capacidades e reais dificuldades.
A análise das actividades e da respectiva demonstração de resultados evidencia uma situação que
sugere prudência nas abordagens da avaliação das capacidades materiais e financeiras para a
prossecução dos fins estatutários e regulamentares da A25A.
A administração e gestão da A25A, sem subsídios às suas actividades por parte de terceiros, é difícil
e problemática, a exigir imaginação, esforço continuado e trabalho permanente de todos os
interessados.

ESTRUTURA E ACTIVIDADES - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES - EXERCÍCIO 2018:

Valências (Centros de
Resultados)

Gastos Rendimentos Resultados
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Descrição 6 6 7 7 7 - 6 7 - 6
SEDE ESTRUTURA 59.532,76 63.355,78 15.875,56 7.493,81 -43.657,20 -55.861,97
SEDE REFERENCIAL 39.531,05 30.916,11 31.500,00 25.000,00 -8.031,05 -5.916,11
SEDE FORUM 32,65 388,12 232,65 710,32 200,00 322,20

EXPOSIÇÕES 32,65 368,63 32,65 340,32 -28,31
LANÇAMENTO 19,49 150,00 130,51
CONFERÊNCIAS COLÓQUIOS E

CINEMA 200,00 220,00 200,00 220,00

SEDE SALA JOGOS 792,87 -792,87
SEDE 25 DE ABRIL COMEMORAÇÕES 13.455,22 8.763,50 13.579,23 6.439,95 124,01 -2.323,55

POPULARES 4.064,97 4.289,95 4.188,98 4.289,95 124,01
44.º / 43.º ANIVERSÁRIOS 359,43 202,70 359,43 -202,70
JANTAR 7.871,81 3.664,50 7.871,81 2.150,00 -1.514,50
FESTA JOVEM ALMADA 767,34 450,55 767,34 -450,55
FESTA JOVEM OEIRAS E CASCAIS 391,67 155,80 391,67 -155,80

SEDE RESTAURANTE 17.918,91 14.837,38 4.335,00 26.766,51 -13.583,91 11.929,13
SEDE EXISTÊNCIAS PARA CEDÊNCIAS 8.399,55 24.428,03 14.300,38 13.387,85 5.900,83 -11.040,18

ANTERIORES 01JAN2017 3.089,58 20.007,43 7.046,80 6.123,78 3.957,22 -13.883,65
POSTERIORES 01JAN2017 5.309,97 4.420,60 7.253,58 7.264,07 1.943,61 2.843,47

SEDE OUTRAS ACTIVIDADES 4.771,23 5.378,54 14.513,19 10.978,48 9.741,96 5.599,94
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CHAIMITE 2.099,04 2.828,32 763,00 2.754,57 -1.336,04 -73,75
ROTEIRO DIDÁTICO 732,47 311,82 732,47 -311,82
ALMOÇOS AAA 164,42 160,00 164,42 -160,00
VIAGENS 0,00 284,72 11.078,00 7.426,00 11.078,00 7.141,28
HOMENAGEM MELO ANTUNES 627,30 797,91 627,30 797,91 0,00
SEMINÁRIO JUSTIÇA PARA TODOS 985,77 -985,77
MILITARES TRANSICÇÃO

DEMOCRACIA 218,00 218,00

ALMOÇOS MILITARES DE ABRIL 10,00 -10,00
OUTRAS 930,00 930,00

SEDE QUOTIZAÇÕES,
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES 43.146,11 42.543,35 96.168,48 104.963,53 53.022,37 62.420,18

QUOTIZAÇÕES 732,54 747,55 56.654,78 65.697,53 55.922,24 64.949,98
AMORTIZAÇÕES 42.413,57 41.795,80 39.513,70 39.266,00 -2.899,87 -2.529,80

DELEGAÇÃO NORTE 1.907,39 2.361,83 680,00 437,50 -1.227,39 -1.924,33
DELEGAÇÃO CENTRO 36,90 51,45 -36,90 -51,45
DELEGAÇÃO ALENTEJO 351,46 386,41 -351,46 -386,41

Totais 189.083,23 194.203,37 191.184,49 196.177,95 2.101,26 1.974,58
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I. CONCLUSÕES

O ano de 2018 foi um ano de continuidade, no que à A25A diz respeito

Daí que estas conclusões contenham muitas repetições do constante do Relatório de 2018:

 Situação financeira – Manteve-se a nossa razoável situação, fruto de várias contribuições. O
tesoureiro, Ramiro Soares Rodrigues, principal responsável pela mesma, justifica-a no
relatório da Tesouraria. Por mim felicito-o calorosamente.

 Delegações e Núcleos – Enquanto apenas a Delegação do Norte manteve alguma
capacidade residual de realizações – menor que a desejável, mas merecedoras das nossas
felicitações e estímulo – o Núcleo de Oeiras/Cascais continuou de vento em popa, estando
quase a ultrapassar a capacidade de realização e a militância da Sede. Naturalmente, por
mais redundante que se sejam, por repetidas, as nossas felicitações e a nossa convicção de
que não param.

 As Escolas e o 25 de Abril – Estamos perante uma das principais actividades da A25A, seja
nos seus objectivos, seja nos resultados obtidos. A todos, nomeadamente aos principais
responsáveis Marília e Aniceto Afonso, que continuaram a conseguir obter o envolvimento
de um significativo grupo de Capitães de Abril (não pela sua quantidade, mais pela sua
qualidade), as nossas felicitações.

 “O Referencial” – Em período de alteração no que se refere ao editor, conseguiu-se manter
a qualidade alcançada pelas anteriores equipas. Ao José António Santos, que deixou as
funções de editor, os nossos agradecimentos. Ao Martins Guerreiro, que se mantém, e ao
Licínio Lima, que se estreou, as nossas felicitações pelos resultados já alcançados, com a
nossa convicção de que “O Referencial” continuará a dignificar a A25A, como elemento
fundamental da sua acção. Porque essa qualidade só é possível de manter graças aos apoios
das entidades que subsidiaram o nosso “O Referencial”, aqui fica o público agradecimento a
quem nos vem apoiando: Fundação Montepio Geral, Cafés Delta, Águas de Portugal.
Naturalmente, procuraremos alargar o âmbito dos apoiantes, sendo certo que podemos já
anunciar o futuro apoio da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

 Núcleo de viagens turísticas e culturais – Sob a coordenação do vice-presidente da
Direcção, a A25A continuou a organizar viagens de grupo. Aliando a promoção de um são
convívio entre os associados a uma actividade geradora de alguma verbas que nos ajudam a
compor o orçamento. Ao seu responsável, Aprígio Ramalho, as nossas felicitações.

 Sede – As actividades mantiveram-se, a nossa capacidade seja de resposta às solicitações
seja de realizações próprias (menor) continuou a contribuir para que a A25A seja entendida
por muitas e muitos como a verdadeira Casa da Liberdade. De realçar o papel da secretária
da Direcção, na coordenação dos espaços e das actividades.

 Comemorações do 25 de Abril – Cumprindo os nossos Estatutos, mais uma vez assentámos
a nossa actividade nos actos comemorativos de eventos que justificam a nossa existência
como A25A. Fizemo-lo com a dignidade e intensidade possíveis, sendo que temos de nos
preparar para os 45 anos que, como data semi-redonda nos levará a um esforço mais
alargado.
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 AAlmoços Ânimo – A cooperação entre a A25A e o blogue Ânimo continuou em força. Saído
de uma grave situação de saúde, que felizmente conseguiu ultrapassar, o nosso António
Colaço esteve com mais força que nunca. Foi um ano de importantes debates; vêm aí novos
projectos, novas ideias, provocadas pelas eleições, vamos continuar, certamente com êxito
e Ânimo reforçados.

 Movimento associativo – Neste ano, o saldo, infelizmente, foi negativo. O número dos que
nos deixaram (falecidos ou exonerados) é bem maior do que o número dos que nos
bateram à porta e entraram. Nada podendo fazer quanto aos que partem definitivamente –
mesmo sendo a lei da vida, não podemos deixar de o lamentar profundamente – temos de
fazer um esforço maior no recrutamento. E se possível, gente nova. Vamos a isso!

Depois de um período negro, onde os valores de Abril foram profundamente atacados pelos
governantes, Portugal retomou a prática dos mesmos, numa solução que, por inédita no chamado
“mundo ocidental”, se transformou num caso de estudo e fez com que constituamos um pequeno
oásis, no mundo conturbado e cheio de sinais ameaçadores para a Liberdade, a Democracia, a
Justiça Social e a Paz.

Continuámos a pugnar pela confirmação de uma solução política da mesma natureza, ainda que
permanentemente insatisfeitos, face ao muito que ainda necessita ser melhorado. Mas conscientes
da impossibilidade de tudo fazer num só dia, confiámos que os valores que há 45 anos nos lançaram
na extraordinária epopeia da libertação de Portugal e dos portugueses se irão consolidar no futuro.

Foi essa a nossa esperança, foi essa a nossa determinação, ao afirmar, cada vez mais, a Associação
25 de Abril na sociedade portuguesa.

Continuámos a não desistir, continuámos a dizer presente! E vamos continuar!

Lisboa, 31 de Dezembro de 2018

Pela Direcção

Vasco Lourenço
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Anexo 1

Relatório de actividades do biénio de 2016/2017
(Nos termos do Regulamento Interno das Delegações da A25A, n.º 5 do Art.º 15.º)

1. INTRODUÇÃO
A caminho dos trinta e seis anos de vida, não podemos esperar que esta Delegação, bem como os
seus membros, possuam a mesma vitalidade de outrora. Os valores essenciais que estiveram
presentes na sua génese, continuam presentes, a sua consolidação é uma realidade, a generosidade
dos seus sócios é a mesma que então, mas as forças para colocar novas ideias em prática é que vão
escasseando.

2. ACTIVIDADES
Dentre as comemorações do 25 de Abril que tiveram lugar neste ano e que, na medida das nossas
possibilidades e em função das solicitações, fomos apoiando, serão de salientar as centradas na
cidade do Porto que organizámos, quer em parceria com outras instituições, quer isoladamente.
Enviámos este ano alguns representantes, que estiveram presentes em sessões solenes,
conferências, debates e palestras, em diversos locais em que se falou de Abril.
Fornecemos documentação para algumas exposições sobre o 25 de Abril a escolas, autarquias e
outras entidades que pediram o nosso apoio.
Para onde nos convidaram e não foi possível estarmos presentes, enviámos a mensagem da
Direcção Nacional para ser lida.
Nas Comemorações Populares do 25 de Abril na cidade do Porto, cuja Comissão Organizadora
voltámos a integrar, colaborámos dentro das nossas naturais limitações humanas e financeiras.
Em 7 de Abril deste ano realizámos a nossa A.G. Regional, em que apresentámos o Relatório e
Contas referentes a 2017 e elegemos os Órgãos Sociais actuais.
Como é tradicional, a A25A apoiou o jantar de oficiais que se realizou nas instalações do IASFA –
Porto. Cumpriu-se o ritual, com uma intervenção do David Martelo, o cantar da “Grândola” e o
entoar do Hino Nacional. Estiveram presentes algumas dezenas de oficiais e familiares.

3.INSTALAÇÕES SOCIAIS
Cada vez mais se vai notando a dificuldade física dos sócios e outros visitantes de se deslocarem às
actuais instalações, aliada à evidente desmobilização da pequena massa associativa aqui residente.

4.COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES
Em 31 de Janeiro de 1984 fundámos esta Delegação Norte.
Até hoje, com altos e baixos, fomos cumprindo a missão a que nos propusemos. Mas, quase trinta e
cinco anos em cima, os mesmos jovens da altura já não serão hoje tão jovens assim.
Mas, a chama continua viva e ABRIL continua bem perto. Quem nos ouvir nas nossas tertúlias e
reuniões actuais, não terá dificuldade em identificar os mesmos anseios, sonhos e ilusões de então.
Não tendo a pretensão de que resolveremos todos os problemas do mundo como então,
continuamos a ansiar por isso.
Mas, estamos presentes e sempre ao dispor!

Porto, 31 de Dezembro de 2018

O Presidente da Direcção
Antero Aníbal Ribeiro da Silva
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Anexo 2

Actividades do Grupo da A25A de Oeiras e Cascais

O Grupo reuniu regularmente com periodicidade quinzenal, excepto entre meados de Julho e
meados de Setembro e na época natalícia. Estiveram normalmente presentes entre doze e
dezasseis sócios e convidados do universo de trinta e quatro destinatários das convocatórias para as
reuniões. As reuniões funcionam como assembleia de discussão e tomada de decisões sobre
iniciativas a realizar e sobre as iniciativas em curso.

Iniciativas e parcerias
As iniciativas e as colaborações que foram concretizadas durante o ano de 2018 são seguidamente
referidas:

 Março, Abril e Maio de 2018: Evocação do 25 de Abril nas Escolas, em resposta aos pedidos
feitos por professores de presença de membros da A25A para dar testemunhos da vivência do
25 de Abril, incluindo os antecedentes, a preparação e as operações militares e o processo de
consolidação do regime democrático e das liberdades. Esta actividade deu continuidade à dos
anos anteriores. Envolveu cerca de mil e quinhentos alunos do quinto ao décimo segundo ano e
uma centena de professores, em treze escolas de Oeiras, Cascais, Amadora, Sintra e Almada.

 Abril de 2018: apoio à realização de exposição “Semana da Liberdade” na escola secundária da
Quinta do Marquês, incluindo diligências para a cedência de fardamento e equipamento
militares da época.

 Abril 2018: concretização da iniciativa Abril Hoje na escola secundária de Carcavelos,
consistindo numa apresentação organizada pelos alunos e pela realização de um inquérito
piloto a estudantes sobre “Cidadania Jovem”.

 28 de Abril de 2018: organização de almoço comemorativo do 25 de Abril em Paço de Arcos, em
parceria com a RCO-Rede de Cidadania de Oeiras, a MAPA-Associação Cultural de Oeiras e a
presença de membros da Direcção da Associação POMBAL XXI.

 28 de Abril de 2018: organização da 1.ª Festa Náutica Jovem na baía de Cascais e na praia da
Ribeira, em parceria com o Centro de Formação Desportiva de Canoagem e Vela do Desporto
Escolar e com o Agrupamento Marítimo 797 de Escuteiros Marítimos de Nova Oeiras e o apoio
da Câmara Municipal de Cascais. O evento consistiu numa arribada à praia de duas dezenas de
embarcações de vela ligeira e por uma alocução alusiva à data.

 29 de Abril de 2018: organização da 2ª Festa Jovem da Linha no pavilhão dos Leões de Porto
Salvo em parceria com as câmaras municipais de Oeiras e Cascais e a Associação de Patinagem
de Lisboa. O evento consistiu num sarau de patinagem artística. A A25A fez-se representar pelo
presidente da Direcção. A CMO foi representada pelo vereador da Educação e Desporto.

 5 a 26 de Maio de 2018: co-organização com a RCO e a MAPA do seminário, em duas sessões,
Democracia e Participação dos Cidadãos, no auditório Municipal de Oeiras.

 Julho de 2018 a Janeiro de 2019: colaboração com a DGE-Direcção-Geral de Educação na
elaboração do Referencial Para a Cidadania que esse organismo tem em curso para orientação
da nova disciplina de Cidadania nas escolas. A colaboração é feita no âmbito da iniciativa ABRIL
HOJE e recorre aos ensinamentos adquiridos durante a sua concretização na escola secundária
de Carcavelos.
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 Desde Setembro de 2018: integração na comissão ad hoc constituída para colaborar com a CMO
no âmbito do projecto de um Monumento Evocativo da Libertação dos Presos Políticos da
prisão de Caxias. A comissão é liderada por um membro da Direcção da A25A e nela estão
representados o grupo da A25A Oeiras e Cascais, a URAP, a NAM e a comissão dos presos
políticos de Peniche, além de Otelo Saraiva de Carvalho.

 8 de Dezembro de 2018: participação no seminário 70 Anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, iniciativa da RCO e MAPA. A sessão teve lugar no Auditório Municipal.

Representação
No âmbito das comemorações do 44.º Aniversário do 25 de Abril foram efectuadas as seguintes
representações:
 Na sessão realizada pela Universidade Sénior de Carnaxide.
 Na sessão solene da Assembleia Municipal da Amadora em 25ABRIL2018.
Ao longo do ano foram mantidos contactos, incluindo a representação ou a participação em
eventos, com as seguintes organizações do município de Oeiras vocacionadas para intervenções
cidadãs:
 POMBAL XXI - Associação do Bairro do Pombal, em Oeiras, por ocasião da sessão comemorativa

do seu 12.º aniversário e de outras iniciativas;
 RCO - Rede de Cidadania de Oeiras através de ligação permanente ao núcleo coordenador

visando o desenvolvimento de iniciativas conjuntas;
 MAPA – Associação Cultural de Oeiras, idem.



BALANÇO
  EM 2018.12.31

2018 2017 2018 2017
DESCRIÇÃO ACTIVO AMORTIZAÇÕES ACTIVO ACTIVO DESCRIÇÃO

BRUTO E PROVISÕES  LÍQUIDO  LÍQUIDO

  IMOBILIZAÇÕES   FUNDOS
  CORPÓREAS   - Jóias 19 376,21 19 331,21
  - Bens imóveis   RESERVAS
      - Nova sede 1 975 685,19 705 779,28 1 269 905,91 1 297 020,57   - Reserva de reavaliação 68 602,50 68 602,50
  - Equipamento básico 3 420,32 3 299,53 120,79 181,18   RESULTADOS TRANSITADOS
  - Ferramentas e utensílios 8 038,69 7 234,83 803,86 1 607,73   - De exercícios anteriores 426 125,34 424 150,76
  - Equipamento administrativo 161 301,16 159 292,52 2 008,64 2 622,97  OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS
  - Equipamento audio-visual e som 5 929,90 4 120,19 1 809,71 2 649,70   - Subsídios - obras sede 1 257 506,87 1 297 020,57
  - Outras imoblizações corpóreas 92 023,01 7 863,44 84 159,57 79 659,41   RESULTADOS DO EXERCICIO
  INVESTIMENTOS EM CURSO   - Resultado liquido do exercício 2 101,26 1 974,58
  - Património histórico, artístico e cultural 29 520,00 0,00 29 520,00 14 760,00

     Subtotal 2 275 918,27 887 589,79 1 388 328,48 1 398 501,56 TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL 1 773 712,18 1 811 079,62
  EXISTÊNCIAS
  - Mercadorias 82 818,63 68 178,65 14 639,98 17 729,56

     Subtotal 82 818,63 68 178,65 14 639,98 17 729,56
  PASSIVO

  CRÉDITOS A CURTO PRAZO   - DÉBITOS A CURTO PRAZO
   - Fornecedores 690,00 690,00 25,21      - Fornecedores 2 978,06 2 115,25
   - Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00      - Estado e outros entes públicos 748,86 466,12

     - Associados e apoiantes 0,00 0,00
   - Outros devedores 31 894,94 31 894,94 77 587,60      - Outros credores 1 252,59 987,81

     Subtotal 32 584,94 32 584,94 77 612,81      Subtotal 4 979,51 3 569,18
  DISPONIBILIDADES   - DIFERIMENTOS
   - Outros activos financeiros 10 329,30 10 329,30 10 369,22     - Outros acréscimos de custos 14 394,28 8 297,56
   - Outros depósitos bancários (prazo) 360 000,00 360 000,00 380 000,00     - Rendimentos a reconhecer 50 628,20 106 729,47
   - Depósitos  à ordem 30 123,33 30 123,33 41 450,34      Subtotal 65 022,48 115 027,03
   - Caixa 191,76 191,76 136,06 TOTAL DO PASSIVO 70 001,99 118 596,21

     Subtotal 400 644,39 400 644,39 431 955,62
  DIFERIMENTOS
   - Outros custos diferidos e rendimentos reconhecer 7 516,38 7 516,38 3 876,28

     Subtotal 7 516,38 7 516,38 3 876,28
TOTAL DO ACTIVO 2 799 482,61 955 768,44 1 843 714,17 1 929 675,83 TOTAL DO FUNDO SOCIAL E PASSIVO 1 843 714,17 1 929 675,83

VALORVALOR



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
EXERCÍCIO DE 2018

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

   - Custo das mercadorias vendidas 2 889,90 1 085,19    - Vendas de mercadorias 7 031,80 4 247,20
0,00

   - Fornecimentos e serviços externos 101 251,86 94 985,77    - Prestação de Serviços
     - Quotas dos associados e apoiantes 49 159,56 52 455,02

   - Gastos com o pessoal    - Subsídios, doações e legados à exploração
     - Ordenados e subsídios de Natal e férias 22 880,00 21 798,00      - Do Estado e outros entes públicos 360,00 2 000,00
     - Subsídio Alimentação 2 113,11 2 074,68      - De associados 5 434,21 3 163,81
     - Encargos sobre remunerações - SSocial 4 554,72 4 400,90      - De outras entidades 65 539,82 67 129,36
     - Seguro acidentes trabalho e doenç. profiss. 213,66 29 761,49 197,30 28 470,88      - De contrapartida existências-cedência 7 226,17 7 251,85

     - De doacções 0,05% do IRS 6 206,95
   - Perdas por imparidades      - De doacções de 0,5% dp IVA 715,83 85 482,98 79 545,02
     - Em inventários e activos fixos tangíveis 42 413,57 59 974,45
     - De dívidas a receber 0,00 42 413,57 0,00 59 974,45

   - Outros gastos e perdas   - Outros rendimentos e ganhos
      - Impostos 3,56 198,24      - De recuperação de dívidas a receber 7 495,22 13 242,51
      - Gastos  em  Outros InvestImentos Financeiros 39,92 14,97      - Ganhos em inventários 27,39 0,00
      - Outros 12 722,93 8 719,30      - Outros 39 684,12 47 206,73 42 361,36 55 603,87
      - Outros custos inerentes a associados 0,00 12 766,41 0,00 8 932,51

(A) 189 083,23 193 448,80 (B) 188 881,07 191 851,11
   - Gastos/reversões de depreciação e de amortização

(C) 189 083,23 193 448,80 (D) 188 881,07 191 851,11
   - Gastos e perdas de financiamento    - Juros, dividendos e outros rend.similares
     - Outros juros      - Juros obtidos de depósitos bancários 2 303,42 3 572,27

     - Outros proveitos financeiros 0,00 2 303,42 0,00 3 572,27
(E) 189 083,23 193 448,80 (F) 191 184,49 195 423,38

   - Imposto sobre o rendimento do período
(G) 189 083,23 193 448,80 (H) 191 184,49 195 423,38

   RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2 101,26 1 974,58
     TOTAL 191 184,49 195 423,38    TOTAL 191 184,49 195 423,38

0,00
RESUMO: = -202,16 -1 597,69

= -202,16 -1 597,69
= 2 101,26 1 974,58
= 2 101,26 1 974,58

2017

Resultado líquido do período: (H) - (G)

2018 2018

Resultado antes de depreciações, gastos de finaciamento e de impostos: (B) - (A)
Resultado operacional (antes de gastos de finaciamento e impostos): (D) - (C)
Resultado antes de impostos: (F) - (E)

2017



Descrição 61 62 63 64 68 6 71 72 75 78 79 7 7 - 6
Sede Estrutura 29 423,53 29 761,49 347,74 59 532,76 -15,00 13 416,74 170,40 2 303,42 15 875,56 -43 657,20
Referencial 39 531,05 39 531,05 31 500,00 31 500,00 -8 031,05
Forum 32,65 32,65 232,65 232,65 200,00
Exposições 32,65 32,65 32,65 32,65 0,00
Livros Lançamento 0,00 0,00 0,00
Colóquios, Conferências e Cinema 0,00 200,00 200,00 200,00
Sede Sala de Jogos 0,00 0,00 0,00
Sede 25 de Abril Comemorações 12 139,78 1 315,44 13 455,22 13 579,23 13 579,23 124,01
Populares 4 064,97 4 064,97 4 188,98 4 188,98 124,01
44º Aniversário 195,00 164,43 359,43 359,43 359,43 0,00
Jantar 7 871,81 7 871,81 7 871,81 7 871,81 0,00
Festa Jovem Almada 767,34 767,34 767,34 767,34 0,00
Festa Jovem Oeiras/Cascais 8,00 383,67 391,67 391,67 391,67 0,00
Restaurante 12 366,30 5 552,61 17 918,91 4 335,00 4 335,00 -13 583,91
Existências Cedências 2 889,90 5 509,65 8 399,55 7 046,80 7 226,17 27,41 14 300,38 5 900,83
Existências Anteriores 2017-Cedência 2 889,90 199,68 3 089,58 7 046,80 7 046,80 3 957,22
Existências Posteriores 2016-Cedência 5 309,97 5 309,97 7 226,17 27,41 7 253,58 1 943,61
Sede Outras Actividades 4 771,23 4 771,23 14 513,19 14 513,19 9 741,96
Chaimite 2 099,04 2 099,04 763,00 763,00 -1 336,04
25 de Abril - Roteiro Didáctico 732,47 732,47 732,47 732,47 0,00
Almoços AAA's 164,42 164,42 164,42 164,42 0,00
Viagens 0,00 11 078,00 11 078,00 11 078,00
Homenagem Melo Antunes 627,30 627,30 627,30 627,30 0,00
Militares Transição para Democracia 218,00 218,00 218,00 218,00 0,00
Diversas-Outras 930,00 930,00 930,00 930,00 0,00
Quotizações, Amortizações e Provisões 732,54 42 413,57 43 146,11 49 159,56 47 008,92 96 168,48 53 022,37
Quotizações 732,54 732,54 49 159,56 7 495,22 56 654,78 55 922,24
Amortizações 42 413,57 42 413,57 39 513,70 39 513,70 -2 899,87
Delegação Norte - Estrutura 1 906,88 0,51 1 907,39 680,00 680,00 -1 227,39
Delegação Centro - Estrutura 36,90 36,90 0,00 -36,90
Delegação Alentejo - Estrutura 347,90 3,56 351,46 0,00 -351,46

2 889,90 101 251,86 29 761,49 42 413,57 12 766,41 189 083,23 7 031,80 49 159,56 85 482,98 47 206,73 2 303,42 191 184,49 2 101,26
Contas de Razão 61 62 63 64 68 6 71 72 75 78 79 7 7 - 6

 61 - CUSTO EXISTÊNCIAS CEDIDAS

ESTRUTURA E ACTIVIDADES - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES - EXERCÌCIO 2018

62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
63 - GASTOS COM O PESSOAL

64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

7- 6 - RESULTADOS

75 - SUBSÍDIOS DOACÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
78 - OUTROS RENDIMENTOS

79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES
7 - RENDIMENTOS

68 - OUTROS GASTOS
6 - GASTOS

71 - EXISTÊNCIAS CEDÊNCIAS
72 - PRESTAÇÔES DE SERVIÇOS



ACTIVO BRUTO
AMORTIZAÇÕES

DO
ANTECEDENTE

% AMORTIZAÇÕES
DO ANO

AMORTIZAÇÕES
ACUMULADAS

ACTIVO
LÍQUIDO

Imobilizações Corpóreas

- Edifício - nova sede 1 975 685,19 666 265,58 2,00 39 513,70 705 779,28 1 269 905,91
- Equipamento básico 3 420,32 3 239,14 10,00 60,39 3 299,53 120,79
- Ferramentas e Utensílios 8 038,69 6 430,96 10,00 803,87 7 234,83 803,86
- Equipamento administrativo 161 301,16 158 678,19 10,00 614,33 159 292,52 2 008,64
- Equipamento audio-visual e som 5 929,90 3 280,20 20,00 839,99 4 120,19 1 809,71
- Património associativo 9 110,73 9 110,73
- Obras de arte 69 742,13 69 742,13
- Biblioteca 1 064,62 1 064,62

12 105,53 7 282,15 10,00 581,29 7 863,44 4 242,09

SubTotal 2 246 398,27 845 176,22 42 413,57 887 589,79 1 358 808,48

Investimentos em curso
  - Património histórico, artístico e cultural 29 520,00 29 520,00

TOTAL 2 275 918,27 845 176,22 42 413,57 887 589,79 1 388 328,48

DESCRIÇÃO

- Outras activos fixos tangíveis

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2018

2018



BALANÇO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 2018

ORIGENS 2018 2017 APLICAÇÕES 2018 2017

   - DIMINUIÇÕES DO ACTIVO    - AUMENTOS DO ACTIVO
        Imobilizações         Imobilizações 32 240,49 17 358,94
        Existências 3 089,58 220,41         Existências
       Créditos a curto prazo (diferimentos) 40 692,66         Créditos a curto prazo (diferimentos) 4 304,89 26 728,33
        Disponibilidades 31 366,93 15 334,27         Disponibilidades 55,70 112,91

  - AUMENTOS DO PASSIVO    - DIMINUIÇÕES DO PASSIVO
        Créditos a curto prazo e proveitos diferidos 7 507,05 977,66         Débitos a curto prazo 51 101,27 4 952,78
        Outros custos diferidos e rendim.reconhecer 0,00 12 955,78         Acréscimos de Custos 0,00 3 093,19

   - AUMENTOS SITUAÇÃO LIQUIDA    - DIMINUIÇÃO DA SITUAÇÃO LIQUIDA
       Fundo Social (Jóia) 45,00 75,00         Reservas
       Reserva de reavaliação 0,00 0,00         Resultados transitados
       Resultados transitados 1 974,58 2 754,01         Subsídios obras sede e outros 39 513,70 39 266,00
       Resultados do exercício (aumentos) 126,68         Resultados Liquíd.do Exº. (diminuição) 779,43

   - AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 42 413,57 41 795,80

   -  PROVISÕES DO EXERCÍCIO 18 178,65    -  PROVISÕES DO EXERCÍCIO (diminuição)
        Perdas por imparidades - Existências

127 216,05 92 291,58 127 216,05 92 291,58

 CASH FLOW
EXERCÍCIO DE 2018

2018 2017

RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCÍCIO 2 101,26 1 974,58
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 42 413,57 41 795,80
PROVISÕES DO EXERCÍCIO 0,00 18 178,65

CASH FLOW 44 514,83 61 949,03
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