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ANO EM REVISTA 

__________________ 

 

2021 continuou a ser um ano atípico para o mundo com a pandemia originada pelo Covid 

19, e que consequentemente também afetou a atividade do Clube, com a suspensão de 

praticamente todos os eventos.  

Confrontados com fortes restrições, mas cumprindo escrupulosamente todas as indicações da 

Direção Geral Saúde e Autoridades, iniciámos atividade na nova sede do Clube, com a realização 

de vistorias e encontros às quinta feiras à noite com os sócios.  Foi um ano em que apenas 

realizámos oito eventos, mantendo o nível de serviço prestado diáriamente com o normal 

funcionamento do Clube. Dadas as restrições, fomos obrigados a adiar para 2024, a realização 

do Rally Mundial FIVA 2020, cuja realização estava inicialmente agendada pela FIVA para Maio 

2020. 

Concluímos a recuperação de todas as viaturas do Clube, tendo sido registadas mais três 

doações ao CPAA. 

Iniciámos a certificação de Pré-Clássicos, a viaturas com mais de 20 anos, que cumpram os 

requisitos de funcionamento e originalidade que temos previamente definidos, de acordo com 

os critérios estabelecidos pela FIVA. 

Como ANF (Autoridade Nacional FIVA), divulgámos a Plataforma que permitiu a emissão de 

Passaportes FIVA, em Portugal e efetuámos o Inquérito FIVA aos Clubes que teve uma enorme 

adesão, permitindo aferir a realidade dos Clubes de Clássicos no País.  

Continuámos a estabelecer Protocolos com Clubes de Motociclos. 

Apesar de ter sido dada “luz verde” em 2019, por parte da Câmara Municipal de Oeiras (CMO) 

para o arranque das obras de remodelação no CPAA em Paço d’Arcos, espaço propriedade da 

CMO, o seu início foi adiado, mas julgamos que ainda começarão em 2022.  
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Café com Clássicos  

2021 

_________________________________________ 

 

Em junho iniciámos uma nova rotina do CPAA com os sócios. O conceito deste novo evento 

periódico do CPAA não podia ser mais simples: todos os domingos de manhã, sem qualquer 

formalidade, os sócios do CPAA estão convidados a comparecer com o seu veículo histórico/pre-

clássico junto ao Jardim do Passeio Alegre, no Porto, entre as 11h e as 12h30. 
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Passeio Jaguar/Daimler  

19 e 20 de Junho 2021 

_________________________________________ 

 

 

Marcando o regresso do CPAA aos grandes eventos anuais, realizou-se o Passeio Jaguar/Daimler, 

muito aguardado por todos os entusiastas e proprietários de modelos destas marcas britânicas. 

Com um total de 66 participantes divididos por 30 viaturas, foi uma das edições mais concorridas 

dos últimos anos. Os participantes desfrutaram de vários momentos de prazer e cultura, com a 

visita ao Museu AVIC-Santoinho, ao Paço de Vitorino e a visita aos Jardins do Paço de Calheiros. 
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Algarve Classic Cars   

27 a 29 de Agosto 2021 

_________________________________________ 

 

O Algarve Classic Cars voltou a atingir um elevado número de participantes com 120 exemplares 

em competição, sendo considerado como um dos grandes palcos dos automóveis clássicos na 

Península Ibérica. Na edição de 2021, este rali de regularidade histórica, organizado pela 

Portugal Classic em conjunto com o CPAA, contou com um percurso que percorreu os concelhos 

de Loulé, Albufeira, Monchique, Lagoa, Silves e S. Brás de Alportel. 

Este é considerado um dos melhores eventos de automóveis clássicos em Portugal pelas suas 

características únicas que junta a componente turística e desportiva, ambas de elevada 

qualidade.  
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Passeio Ford 

 25 de Setembro 2021 

_________________________________________ 

Retomando a outrora habitual concentração e passeio de veículos da marca Ford, realizou-se o 

passeio com início num concessionário Ford em Perafita, partindo depois em direção a Vila do 

Conde, onde foi feita uma visita à Nau Quinhentista/Alfândega Régia, terminando com o almoço 

em Famalicão. O tempo ajudou e todas as viaturas cumpriram o percurso sem qualquer percalço 

apesar de terem marcado presença seis Ford com idades superiores a 90 anos. 
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Clássicos na Ria   

02 de Outubro 2021 

_________________________________________ 

 

Realizou-se a primeira edição do Clássicos na Ria, passeio que percorreu o litoral entre o Porto 

e a Torreira. Foi um dia com clima variável, mas suficientemente ameno para não criar 

dificuldades aos 70 participantes que alinharam a bordo de 35 automóveis antigos. O dia 

começou com a concentração no Jardim do Passeio Alegre, partindo depois em direção a 

Espinho onde aconteceu a primeira pausa para um café e visita ao Museu Municipal de Espinho-

Arte Xávega. Depois deste momento relaxado de cultura e convívio, a caravana seguiu rumo á 

Pousada da Ria, um local com vista privilegiada da Ria de Aveiro onde foi servido o almoço. 
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48h Alentejo 

15 a 17 de Outubro 2021 

_________________________________________ 

 

Na sua 26º edição, este rali de regularidade histórica organizado pela Portugal Classic em 

conjunto com o CPAA, contou com 100 exemplares em competição, que percorreram um 

percurso pelos concelhos de Beja a Montemor-o-Novo. A prova decorreu com grande 

serenidade, com temperaturas fantásticas, percorrendo as magnificas estradas e paisagens do 

Alentejo. Destacando as visitas culturais em Almodôvar, às minas de Aljustrel, e aos Museus em 

Montemor-o-Novo. O 48 Horas Alentejo contou com 18 provas específicas de classificação com 

grande competitividade entre os concorrentes, com alternância dos lugares do pódio até a 

última prova. 
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Autoclássico 

30 de Outubro a 01 de Novembro 2021 

_________________________________________ 

 

O tão aguardado Salão Autoclássico regressou, com muitos milhares de pessoas a encher os 

corredores da Exponor. Como é habitual o CPAA marcou presença com o seu espaço, no qual 

introduziu este ano algumas inovações. A mais surpreendente e que resultou num grande 

magnetismo para os jovens entusiastas, foi a presença de duas máquinas “arcade” do histórico 

jogo Sega Rally, que não parou de trabalhar ao longo dos três dias. Foram inúmeros os sócios e 

potenciais sócios que aproveitaram a ocasião para conhecer o Clube, os seus serviços e as suas 

vantagens.  
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Passeio de S. Martinho 

13 de Novembro 2021 

_________________________________________ 

 

 

Os sócios do CPAA reuniram-se num dos mais tradicionais eventos do Clube, contando com 160 

pessoas num convívio de grande qualidade. Como sempre com uma componente gastronómica 

especial, como a data exige, o Passeio de S. Martinho teve ainda um atrativo especial, com a 

visita à coleção de motos do sócio do CPAA, José Pereira. O dia de sol bem próprio de um Verão 

de S. Martinho ajudou a tornar a jornada mais agradável e permitiu que os 75 automóveis 

participantes pudessem ser bem apreciados pela população de Vizela, onde se realizou o 

almoço.  
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Passeio de Natal  

 12 de Dezembro 2021 

_________________________________________ 

 

 

Cumpriu-se o passeio e almoço de Natal organizado pelo CPAA-Lisboa onde foi assinalável a 

grande adesão de sócios, sendo 80 os participantes, divididos por 32 viaturas. O encontro deu-

se na fábrica das Tortas de Azeitão, onde não poderia faltar uma vista e prova desta iguaria. 

Seguidamente os participantes arrancaram para o passeio, que teve passagem pelo Portinho da 

Arrábida e por Palmela, culminando na Quinta da Serralheira, onde houve o esperado almoço.  
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

_____________________________ 

 

Estimados Sócios,  

Cumpre-me mais um ano apresentar as Contas do Clube Português de Automóveis 

Antigos, referente ao exercício de 2021. 

A pandemia de Covid-19 que assolou o mundo e Portugal, mudou as relações sociais, a 

forma de trabalhar e as empresas foram obrigadas a darem resposta imediata em tempo 

recorde. 

Realizámos formação obrigatória para todos os colaboradores do CPAA sobre medidas 

de segurança a tomar e ações a adotar, seguida da realização de questionário geral para 

aferimento do conhecimento dos riscos existentes. Migrámos para regime de 

teletrabalho as funções compatíveis; Avaliámos os postos de trabalho e atendimento 

através da colaboração de organismo externo especializado na área da saúde e 

segurança no trabalho; Disponibilizámos equipamentos de proteção individual e 

dispositivos de desinfeção e segurança nos postos de trabalho e de atendimento para 

assegurar o desempenho seguro do trabalho pelos que tiveram de se manter no seu 

local de trabalho, bem como dos seus visitantes; Promovemos de forma alargada e 

transversal a realização de testes Covid-19 a todos os colaboradores do CPAA, bem 

como a todos os colaboradores envolvidos na preparação de eventos nos casos em que 

isso se justificou; Implementámos em tempo recorde novas formas de organização do 

trabalho, e a adoção de horários desfasados em complemento ao teletrabalho.  

Apesar da pandemia, os resultados aqui apresentados são excecionais e revelam a 

solidez da gestão que fizemos no presente exercício e desde 2017. Fizemos da segurança 

dos nossos sócios e colaboradores uma das principais prioridades no exercício. 

Disponibilizámos informação e procedimentos a adotar a todos os colaboradores, sócios 

e participantes nas atividades realizadas. Elaborámos planos de contingência específicos 

orientados para a prevenção e mitigação dos riscos associados à propagação do vírus de 

acordo com todas as orientações da DGS; 

Pese embora a pandemia e as restrições associadas por motivos de saúde pública, 

encarámos com otimismo o futuro e mantemos a esperança de em breve voltarmos à 

normalidade dos convívios entre os entusiastas das viaturas antigas.  

O CPAA durante o Ano de 2021, teve o privilégio de poder contar com mais 326 novos 

Sócios aumentando para um total de 2 345 Sócios, tendo homologado 1.061 viaturas 

com Interesse Histórico, reinspeccionado 499 viaturas e efetuado 413 pareceres para 
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atribuição de matrícula da época.  O Clube registou ainda 174 viaturas que mudaram de 

propriedade, mantendo-se atualmente certificadas pelo CPAA cerca de 12 397 viaturas.  

Concretizámos a venda do imóvel que foi a sede do CPAA nos últimos 37 anos, que vai 

permitir liquidar a totalidade do passivo bancário do Clube até ao dia 07 de Novembro 

de 2022, ficando o CPAA com uma situação patrimonial fortalecida, mantendo a 

estabilidade e otimismo com que encaramos o futuro. 

Os resultados do exercício de 2021 estão assentes em 3 fatores: a venda da antiga sede 

do Clube, as homologações e vistorias de viaturas, a comercialização de seguros e o 

controle de gastos iniciado em 2017.  

Para 2022, tendo em consideração a melhoria das condições de saúde publica, temos 

previsto um interessante calendário de eventos, entre provas de Regularidade Histórica, 

Passeios, Concentrações e Exposições. Com as instalações polivalentes da Sede e com a 

remodelação da Delegação, prevemos que haja uma maior interatividade com e entre 

os Sócios.  

Continuamos a cumprir os desafios que nos propusemos em 2017, em várias áreas de 
atuação, com obra feita, contribuindo para que o CPAA tenha a dimensão e visibilidade 
que merece, aumentando de forma substancial a valia do seu património, sempre com 
gestão muito cuidada dos recursos disponíveis, passando o Clube a estar dotado de 
todas as condições para encarar o futuro com tranquilidade e continuar a ser uma 
referência na preservação, divulgação e proteção do veículo de interesse histórico.  
Gostava de aproveitar esta oportunidade para transmitir aos nossos estimados sócios, 
que embora felizmente me sinta saudável considero que chegou a hora de me afastar 
do cargo que desempenhei com imenso orgulho desde 2017, dada a minha avançada 
idade, e cuja intenção já formalizei ao Senhor Eng. Jorge Seabra, Presidente da Mesa 
Assembleia Geral do Clube. 
 
Foi uma enorme honra ter feito parte deste grupo que deu uma volta total ao CPAA a 
todos os níveis. 
 
É com muito gosto que quero agradecer a todos os colegas de Direção, ao nosso 
Conselho Fiscal e Mesa Assembleia Geral e aos Colaboradores do CPAA, a forma sempre 
afável como comigo lidaram e a enorme alegria de eu poder deixar o cargo de Presidente 
da Direção do CPAA de coração cheio e com uma imensa satisfação de sentimento que 
me liguei a uma equipa que, sem dúvida alguma, deixou obra feita. 
 
Espero continuar a aparecer no nosso CPAA e de poder continuar também a usufruir 
desta casa e desta equipa da Direção do Clube que muito estimo. 
 
Um grande abraço muito amigo para Todos. 
 
 
____________________ 
Gaspar Fernando Pereira 
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ORGÃOS SOCIAIS 

_____________________________ 

 

Direção 

 

Presidente 

Gaspar Pereira 

Vice Presidente (Porto) 

Pedro Aragão 

Vice Presidente (Lisboa) 

Fernando Martins 

Vogal 

José Carlos Barquinha 

Vogal 

Luis Filipe Pereira 

Vogal 

Pedro Filipe 

Vogal 

Sofia Mendes 

Vogal 

José Pedro Alves 

Assembleia Geral 

 

Presidente 

Jorge Seabra 

Vice Presidente 

José Bessa Pacheco 

Secretário 

Filipe Figueiredo 

 

 

Conselho Fiscal 

 

Presidente 

Pedro Carmo 

Vice Presidente 

Pedro Dias da Costa 

Secretário 

Jorge Guedes 

Vogal 

Manuel Ramos 

Vogal 

Adriano Pinheiro 
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PRINCIPAIS INDICADORES DE ACTIVIDADE 

 

 

 

 

AUTONOMIA FINANCEIRA 

72% 

_____________________ 

ATIVO TOTAL 

1.373.649,52 € 

_____________________ 

VOLUME DE NEGÓCIOS 

401.894,73 € 

_____________________ 

RESULTADO LÍQUIDO 

148.156,73 € 

_____________________ 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Sócio, 

“Dando cumprimento ao estipulado na lei e nos Estatutos, 

apresenta-se o relatório de gestão e as demonstrações 

financeiras, relativas ao exercício 2021, pretendendo-se com 

tais documentos refletir a evolução do Clube Português de 

Automóveis Antigos”  
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O CPAA durante o Ano 2021, teve o privilégio de poder contar com mais 326 novos 

Sócios aumentando para um total de 2 345 Sócios no final de 2021.  

Ano  
Sócios  

Total de sócios  
Novos  Honorários  Efetivos Familiares Auxiliares Estrangeiros  Isentos  

2017 124 1 108 5 9 0 1 1495 

2018 194 0 155 5 7 0 27 1689 

2019 153 0 100 13 20 0 20 1842 

2020 267 0 205 16 36 0 10 2019 

2021 326 0 223 18 54 0 31 2345 

 
 

1. ORGANIZAÇÃO/ EQUIPAMENTOS  

Conforme planeado e atempadamente divulgado, desde 01 de Julho de 2018, o Clube 

tem em funcionamento um novo aplicativo informático, com amplas funcionalidades e 

adaptado às suas necessidades, com vista a prestar um melhor serviço aos sócios, como 

o agendamento/marcação de vistorias, emissão de certificados de homologação 

digitais, alertas de caducidade de seguros e vistorias, identificação de aniversários dos 

sócios, tendo sido concluída com sucesso a digitalização de todos os processos (12.397) 

de homologação de viaturas. 

Efetuámos também a identificação de sócios inativos e de viaturas com homologações 

caducadas.  

Iremos dar início às desejadas obras de remodelação das instalações em Oeiras, neste 

caso, com o apoio da proprietária do imóvel, a Camara Municipal de Oeiras.  
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2. RECURSOS HUMANOS 

Em 2021 mantivemos o quadro de pessoal do Clube, com quatro colaboradores na Sede 

e mantendo uma colaboradora em Oeiras. 

3. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

A permanente e clara comunicação e interação com os sócios foi um dos principais 

objetivos propostos, já cumprido no mandato anterior, com a utilização dos canais 

digitais (newsletter, mails, sms e site) bem como as redes sociais que foram amplamente 

dinamizados, por forma a sermos mais assertivos na comunicação, e reduzirmos as 

elevadas despesas de comunicação, incentivando os sócios a participarem mais na vida 

do Clube e nos eventos que o CPAA organiza e/ou apoia, bem como a divulgar noticias 

sobre viaturas antigas. 

Por ser um tema dinâmico, efetuámos alterações no site do CPAA, com vista a torná-lo 

mais atrativo e interativo, com a criação de novas funcionalidades, como a pré inscrição 

de sócio e a inscrição em eventos. 

4. EVENTOS  

O Calendário de Eventos (passeios, ralis e provas de regularidade) foi reduzido durante 

o ano 2021, por motivos de saúde publica, causados pela pandemia do Covid 19. 

5. CONSELHO TÉCNICO 

Continuámos a dar grande importância e prestígio ao automóvel antigo 

certificado/homologado pelo CPAA, com a realização de verificações e inspeções 

técnicas mensais de veículos, com o rigor e profissionalismo do nosso prestigiado 

Conselho Técnico, que, por todo o País, tem efetuado as homologações e reinspecções 

de veículos automóveis dos Sócios, na Sede do CPAA ou em locais com equipamento 

adequado a aferir as condições mecânicas dos veículos. 

O CPAA mantém a competência para certificar veículos como “automóveis antigos”, os 

quais são equiparados a automóveis de “interesse histórico”, conforme definição de 

interesse histórico em vigor desde 01.01.2018, efetuada pelo DL 144/2017, ou seja, 

cumulativamente, o veículo ter sido fabricado há pelo menos 30 anos, o seu modelo já 

não ser fabricado, e manter o seu estado original, ficando estes excetuados da I.P.O.  
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Durante o Ano de 2021, realizaram-se 1061 Homologações de Veículos com Interesse 

Histórico, Reinspeccionaram-se 499 viaturas e emitiram-se 413 Pareceres para 

atribuição de matrícula da Época. Houve 174 viaturas que mudaram de propriedade, 

mantendo-se certificadas pelo CPAA. 

 

        

CLUBE PORTUGUÊS DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS 

        

Valores (quantidade) 2020  2021 

 Sede Delegação Total  Sede  Delegação Total 

Sócios admitidos 225 41 266  250 76 326 

Vistorias realizadas 715 525 1 240  927 691 1 618 

Parecer Mat. Época  267 89 356  285 128 413 

Seguros incluídos 2 437 672 3 109  2 375 648 3 023 

        

Valores (faturação)  2020  2021 

 Sede Delegação Total  Sede  Delegação Total 

Vistorias 69 235 € 41 685 € 110 920 €  82 758 € 61 268 € 140 026 € 

Seguros 95 983 € 25 833 € 121 815 €  114 321 € 15 918 € 130 238 € 

Proveitos 17 453 € 1 108 € 18 561 €  6 090 € 1 795 € 7 885 € 

Merchandise 665 € 208 € 873 €  1 120 € 312 € 1 432 € 

 

 

Analisando os últimos cinco anos (2017 a 2021): 

Ano  

Vistorias e Inspeções  
Total de 
serviços Homologações Reinspeções 

Mudança de 
propriedade  

Pareceres mat. 
época 

2017 294 4 5 ND 303 

2018 848 326 93 159 1426 

2019 600 580 180 337 1697 

2020 686 513 210 468 1877 

2021 1061 499 174 413 2147 
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6. PARCERIAS E NOVOS SERVIÇOS 

Dando cumprimento a outro objetivo traçado, e depois de termos alargado a nossa 

oferta de seguros com o nosso parceiro AGEAS aos veículos de Sócios entre 20 e os 29 

anos, estamos a desenvolver o portfólio de seguros a contratar com os sócios, e a rede 

de parcerias a nível nacional, tanto em qualidade como em quantidade, e na 

transversalidade de áreas abrangidas, alargando-se os descontos para os Sócios do 

CPAA, em serviços, parques estacionamento, agências especializadas para tratamento 

documentação, entre outras, em condições muito vantajosas. 
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DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO 

_____________________________ 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Mantivemos em 2021, o número de 5 Colaboradores ao serviço do Clube. As Despesas 

com Recursos Humanos registaram o valor de 89 191,87 €. 

 

ÁREA FINANCEIRA 

 

Em 2021 demos continuidade à forma de contabilização das receitas por forma a tornar 

todo o processo mais transparente e direto, ao serem contabilizadas em função dos 

valores recebidos, refletindo assim na conta de proveitos as receitas reais obtidas no 

exercício.  

 

VENDAS E SERVIÇOS (€) 
  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Vendas e serviços  305 089,63  352 002,40  353 512,07 435 718,53 401 894,73 

 

Imparidades 0  20 277,50 0 0 0 
 

Vendas e serviços líquidos 305 089,63  331 724,90  353 512,07 435 718,53 401 894,73 
 

 
 

Seguindo para a análise do desempenho económico-financeiro, podemos afirmar que o 

ano de 2021 foi bastante positivo. 
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Esta performance deve-se principalmente à angariação de seguros e à contínua receita 

gerada pelas vistorias, conseguida através das seguintes rubricas: 

 

Ano  

Valores em Euros (€) 

Seguros 
Recuperação 

de Sócios  
Donativos 

Placas 
homologação 

Merchandise  
Passaportes 

FIVA 

2020 121 815 10 885 15 685 2 920 873 125 

2021 130 238 7 005 2 750 2 805 1 432 2 100 

 

Ano  

Valores em Euros (€) 

Total 
Homologações Reinspeções 

Matrículas 
Época  

Mudança 
propriedade 

2020 38 460 21 855 44 525 5 435 110 275 

2021 58 665 29 377 52 998 1 640 142 680 

 

O Resultado Líquido do exercício ultrapassou os 148 mil euros, demonstrando uma 

excelente performance da exploração do Clube, bem como a gestão cuidada e atenta 

que é uma das nossas prioridades. 

ATIVO 

Em 2021, o Total do Ativo do CPAA aumentou em cerca de 142 mil euros face a 2020, 

sendo de realçar os impactos mais significativos, a realização da venda da antiga sede 

do Clube, bem como a redução de despesas com Fornecedores, realizada em 2020 com 

o pagamento das obras da nova sede do Clube. 

O ativo líquido em 31 de Dezembro de 2021 fixou-se em cerca de 1.374 mil euros, 

encontrando-se financiado em 72% por capitais próprios, o que representa uma 

estrutura de capitais equilibrada e solida. 

PERSPETIVAS 

Com a entrada em vigor em Janeiro/2018, do Decreto Lei nº 144/2017, em que os 

veículos com mais de 30 anos, desde que certificados pelo CPAA, ficam isentos de IPO, 

a certificação de Veículos de Interesse Histórico continuará a ser uma das principais 

áreas de exploração do Clube a par com a contratação de seguros para viaturas clássicas 

e pré-clássicas e com o alargamento do portfolio de seguros a oferecer em excelentes 

condições aos sócios. 
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Continuamos a reativar sócios inativos e afastados do Clube, como fizemos em 2020, 

com a recuperação de quotas de anos anteriores na ordem dos 7.005€, bem como 

continuaremos a lançar campanhas para as camadas jovens, entusiastas pelos clássicos, 

de modo a rejuvenescer e a assegurar a continuidade e o futuro do CPAA. 

Propomos fazer diferente para obter resultados diferentes, tendo sempre como leme a 

sustentabilidade do Clube e prestação de serviço de excelência aos sócios.  

 

APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

A Direção propõe que os resultados líquidos positivos apurados no exercício de 2021, 

no montante de € 148 156,73 tenham a seguinte aplicação: 

 

- Resultados Transitados:  € 63 946,77 
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CLUBE PORTUGUÊS DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS CPAA 

 

35 

AGRADECIMENTOS 

___________________________ 

 

Aos nossos Sócios, pela confiança manifestada e pelo apoio que nos deram, das mais 

variadas formas ao longo deste exercício, ao qual procuramos corresponder com uma 

criteriosa aposta na melhoria dos nossos serviços e na realização de eventos de grande 

qualidade, mas sustentáveis para o Clube. 

Aos estimados membros dos Órgãos Sociais do Clube, Mesa da Assembleia Geral e 

Conselho Fiscal bem como do Conselho de Veteranos, que nos ajudaram com conselhos 

e nos apoiaram ao longo deste mandato. 

Aos Colaboradores do CPAA pelo profissionalismo e dedicação demonstrados no 

desempenho das suas funções. 

Às diversas entidades que colaboram com o CPAA especialmente a todos os Mecenas e 

Empresas que nos apoiam. 

Uma palavra final de profundo pesar dirigida aos familiares dos nossos Sócios que 

faleceram durante o corrente ano, a quem endereçamos os nossos sentimentos e 

profundo pesar. 

A DIREÇÃO 

Presidente 

Gaspar Pereira 

Vice-Presidentes 

Pedro Aragão (Porto) 

Fernando Martins (Lisboa) 

Vogais 

José Carlos Barquinha 

Luis Filipe Pereira 

Pedro Filipe  

Sofia Mendes 

José Pedro Alves 



 

 

CLUBE PORTUGUÊS DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS CPAA 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLUBE PORTUGUÊS DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS CPAA 

 

37 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

___________________________ 

Balanço em 31.12.2021 

(montantes em euros) 

RUBRICAS 
Datas  

2021 2020 

ATIVO    

Ativo não corrente    

  Ativos fixos tangíveis  529 072,44 781 442.87 

  Bens do património histórico e cultural  252 214,00 252 214,00 

  Outros créditos e ativos nao correntes  966,82 643,28 

 782 253,26 1 034 300,15 

Ativo corrente    

  Inventários  5 351,01 5 405,11 

  Créditos a receber  583,71 470,97 

  Diferimentos  1 101,77 846,08 

  Outros ativos correntes  20 628,89 18 037,47 

  Caixa e depósitos bancários  563 730,88 172 583,60 

 591 396,26 197 343,23 

Total do ativo  1 373 649,52 1 231 643,38 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO    

Fundos patrimoniais    

  Fundos  416 557,64 416 557,64 

  Reservas  26 653,34 26 653,34 

  Resultados transitados (84 209,96) (138 164,71) 

  Excedentes de revalorização  478 500,00 478 500,00 

   

  Resultados liquido do período  148 156,73 53 954,75 

Total dos fundos patrimoniais  985 657,75 837 501,02 

Passivo    

Passivo nao corrente    

  Financiamentos obtidos   281 528,17 

  281 528,17 

Passivo corrente    

  Fornecedores  658,27 493,17 

  Estado e outros entes públicos  22 155,97 6 867,98 

  Financiamentos obtidos  245 971,01 5 340,00 

  Diferimentos  98 530,00 81 177,50 

  Outros passivos correntes  20 676,52 18 735,54 

 387 991,77 112 614,19 

Total do passivo  387 991,77 394 142,36 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo  1 373 649,52 1 231 643,38 
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Demonstração dos Resultados por Naturezas 

do período findo em 31.12.2021 

(montantes em euros) 

RENDIMENTOS E GASTOS 
PERÍODOS  

2021 2020 

Vendas e serviços prestados  401 894,73 435 718,53  

Subsídios, doações e legados á exploração 2 989,76 12 745,00 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  (3 408,64) (1 153,67) 

Fornecimentos e serviços externos  (171 665,92) (238 830,11) 

Gastos com o pessoal  (89 191,87) (90 336,97) 

Aumentos/reduções de justo valor  2 591,42 (11 654,07) 

Outros rendimentos  60 300,00 5,88 

Outros gastos  (3 438,06) (10 979,58)  

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  200 071,42 95 515,01 

Gastos/reversões de depreciação e amortização (32 370,43) (28 478,69) 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  167 700,99 67 036,32 

Juros e gastos similares suportamos  (8 985,18) (10 056,61) 

Resultados antes de impostos  158 715,81 56 979,71 

Impostos sobre do rendimento do período  (10 559,08) (3 024,96) 

Resultado líquido do período 148 156,73 53 954,75 
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PERÍODOS   

Gastos Rendimentos  

Vendas  3 408,64 3 911,78  

Vistorias 5 225,87 115 921,20  

Cafeteria  504,30 504,30  

Serviços especializados (50% CBM) 2 095,92 0,00  

Eletricidade (50% total)  1 957,79 0,00  

Água (50% total) 405,55 0,00  

Custos c/ pessoal (50% total) 44 595,94 0,00  

Comunicações (50% total) 5 719,41 0,00  

Depreciações (Equip. Básico 100%/ Edifício - 15%) 6 142,56 0,00  

 70 055,97 120 337,28  

Valor da Matéria Coletável  50 281,31  
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Demonstração dos Fluxos de Caixa 

do período findo em 31.12.2021 

(montantes em euros) 

RUBRICAS 
PERÍODO 

2021 2020 

Fluxos de caixa das atividades operacionais    

  Recebimentos de clientes e utentes  405 001,38 420 b662,01 

  Pagamentos a fornecedores  174 219,75 250 958,23 

  Pagamentos ao pessoal  89 989,34 90 444,02 

Caixa gerada pelas operações  140 798,29 79 259,76 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento  3 024,96 4 968,70 

Outros revestimentos/pagamentos  26 177,25 (44 980,05) 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 163 944,58 29 311,01 

Fluxos de caixa das atividades de investimento    

Pagamentos respeitantes a:    

  Ativos fixos tangíveis   58 266,19 

  Investimentos financeiros 323,54 241,22 

Recebimentos provenientes de:   

  Ativos fixos tangíveis   280 000,00  

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)  279 676,46 (58 507,41) 

Fluxos de caixa das atividades e financiamento    

Recebimentos provenientes de:   

Pagamentos respeitantes a:   

  Financiamentos obtidos  40 897,16  

  Juros e gastos similares  8 985,18 10 056,61 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)  (49 882,34) (10 056,61) 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 393 738,70 (39 253,01) 

Caixa e seus equivalentes no início do período  190 621,07 229 874,08 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 584 358,77 190 621,07 
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