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lntroducão

O ano de 2017, sobretudo no 2e semestre, caraterizou-se pela incidência de ocorrências no
domínio climático com graves repercussões na atividade agro-silvícola. A seca severa que
assolou o país propiciou condiçôes para o desencadeamento de fogos violentos, de difícil
combate e com graves consequências.

No meio desta tragédia, emergiu a necessidade urgente de proceder à limpeza das florestas,
para o quê foi criada legislação para redefinição das exigências em matéria preventiva, ainda
que com prazos muito curtos, que se antêcipam de difícil cumprimento, dada a escassez de
meios humanos e materiais disponíveis no país.

Do ponto de vista económico, o PIB aumentou 2,7yo. A justificar o crescimento económico
verificado assinala-se o âumento do investimento e das exportações, assim como do consumo

privado.
No domínio financeiro, o ano de 2017 caraterizou-se pela valorização das bolsas, a nível
mundial, apesar das incertezas reinantes, nomeadamente no campo político, que não
impediram a criação de expetativas favoráveis por parte dos investidores.
Deste facto beneficiou também a Fundação da Casa de Bragança, realizando valorizações
interessantês nas suas carteiras de investimêntos financeiros.

A Fundação procurou dar continuidade às ações de preservação do património e ao seu
enriquecimento, quer através da aquisição de uma nova propriedade, com vista à exploração de
montado de sobro, quer através de aquisições de obras de arte, sempre que surgiram
oportunidades, e prosseguiu a sua ação assistencial e de benemerência junto de instituições
que, situadas nas áreâs onde a Fundação têm âs suas propriedades, promovem o apoio social e
cultural das populações que servêm, dando, assim, cumprimento à vontade do seu instituidor,
D. Manuel ll.
Também, nesta linha, deu-se continuidade ao ensino agrícola, mínistrado na Escola Agrícola
D. Carlos l, e prosseguiu-se a política de êstabelecer protocolos com instituições que colaboram
com a Fundação na prossecução dos seus objetivos culturais.

ll.

ryÍ

Atividade lnstitucional

Fundação continuou a caraterizar-se por uma constante
Ministério
Cultura
e com diversas entidades sob a sua superintendência,
colaboração com o
da
sendo de assinalar a assinatura de uma Adenda ao protocolo celebrado com a Direção-Geral do
Património cultural, redefinindo, para três anos, o período de permanência do Landau de D.
carlos l, em alternância, na Colêção de Carruagens de Vila Viçosa e no Museu Nacional dos
Coches, reduzindo, assim, os riscos de danificação deste ícone histórico do regicídio, bem como
ôs inerentes custos, devidos à sua transferência de um local para o outro.

A atividade institucional da

Merece tãmbém realce o relacionamento com entidades universitárias, a que adiante se
fará referência mais detalhada, de que se destaca:

- a celebração de um Protocolo com o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical
da Universidade Nova de Lisboa, visando a preparação de um catálogo revisto e atualizado do
Arquivo Musical;

- a parceria

com o Departamento de Arqueologia/CHAIA e o Laboratório Hércules da

Universidade de Évora, com vista à realização de um Workshop de Arqueologiâi

- a colaboração dos alunos do curso de Arquitetura do lnstituto

Superior Técnico no

redesenho urbanístico de Vila Viçosa, com especial enfoque no Palácio Ducal e llha;

- a renovação do protocolo celebrado com o Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta
Neves e Centro de Estudos Florestais, do lnstituto Superior de Agronomia, visando dar
continuidade aos trabalhos de investigação em curso relacionados com a influência dos
cervídeos no montado de sobro, na Tapada Real de Vila Viçosa.

É

de registar, igualmente, a colaboração com algumas Autarquias, entre as quais:

- Vila Viçosa,

nomeadamênte através do apoio institucional na organizaçáo das"Olimpíados

do Património Dr. João Gonçolo do Amarol Cobrol" e da disponibilização das informações
solicitadas no âmbito da candidatura a Património Mundial da Unesco;
- Ourém, dando continuidade ao projeto de conservação e restauração do Castelo e do Paço
dos Condes de Ourém, sendo de registar, com muito apreço, a atribuição da medalha de ouro
do Município de Ourém ao membro da Junta da Casa de Bragança, Senhor Professor Doutor

Engenheiro João de Azevedo, pelos relevantes serviços prestados,
Fundação, no âmbito daquele projeto;

em representação

da

- Alter do Chão, em cujo Castelo se encontra patente, embora em versâo reduzida,

a

exposição dedicada à Rainha D. Amélia "Tirée por... A Roinho D, Amélio e a FotograÍia".

No âmbito da política de colaboração e cedência de obras com outras instituições,
destacam-se as relacionadas com o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Militar e o Museu
da Presidência da República, para além da Câmara Municipal de ÉvoraAssinale-se também a pârticipação da Fundação em reunião organizada na Fundação
Calouste Gulbenkian no âmbito da preparação do Ano Europeu do Patrimónío Cultural 2018, em
que estiveram presentes a Secretárla Geral da Europa Nostra e representantes das principais
fundações e museus Portuguesês.
.a

rI
,9

lll.

AtividadeCultural

No ano de 2017, a atividade da Fundação no plano cultural decorreu em execução da
orientação programática definida, procurando conciliar uma ponderada gestão de recursos com
as exigências de conservação ê valorização do patrímónio e do acervo e, bêm assim, com as
funções de interpretação e exposição, estudo e invêstigação, incorporação, inventário e
documentação, comunicação e educação.
Uma breve nota para assinalar o impacto positivo resultante da alteração das condições de
ingrêsso, designadamente a diminuição para 50% do ingresso para estudantes. Esta fórmula
também beneficiâ os estudantes uníversítários, promovendo o acesso ao património e aliciando
um segmento de público que tem habitualmente dificuldade em assumir custos. Acrêditamos
que o incremento e consolidação desta opção contribuirá para a criação e fidelização de novos
públicos.

De realçar que, em 2017, aumentaram todos os números indicadores de frequência e
utilização da biblioteca e arquivos, nomeadamente os que respeitam ao afluxo de utilizadores.
Estes números reflêtem a maior visibilidade e interesse por parte da comunidade académica e,
simultaneamente, a variedade de projetos em que o Museu-Bibliotêcâ se encontra envolvido.
No Castelo rêgista-se a manutenção do interesse de diferentes públicos. A comunidade
arqueológica tem vindo a conhecer a coleção e a reconhecer a importância nacional do acervo,
resultado do esforço de divulgação feito nos últimos anos, com exposições e publicações
académicas. Este reconhêcimento sedimentou-se com a realização do 19 Workshop de
Arqueologia.
De um modo geral, a oferta expositiva, de atividades e eventos em torno das coleções,
fundos bibliográficos e ârquivísticos, têm procurado atrair novos públicos, designadamente o
académico.
A atividade museológica incidiu nos espaços âbertos ao públicq designadamente através
das duas exposições temporárias apresentadâs, e na aposta na conservação e no estudo de
coleções e espaços.

Na produção de conteúdos -exposições, estudos, apresentações- destacam-se

os

seguintes:

- dando continuidade ao assinalar dos 150 anos do nascimento da Rainha, cumpridos
em 2016, a exposição dedicada à Rainha Dona Amélia, "Tirée por... A Roinha D. Amélia e o
FotogrdÍio",foi apresentada no Centro Português de Fotografia, no Porto, entre 21 de janeiro e
21 de Maio; esta mesma mostra está agora patente, em versão reduzida, no Castelo de Alter do
Chão; a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar manifestou também interesse em aprêsentar
parcialmente esta exposição, estando em curso os trabalhos preparatórlos; esta primeira
apresentação pública do Arquivo Fotográfico do MBCB, após o início dos trabalhos de inventário,
acondicionamento e estudo, tem conhecido assinalável sucesso;
- a 30 dejunho, inaugurou-se na Caserna do Castelo de Vila Viçosa uma pequena mostra
dedicada à Capela de Nossa Senhora dos Remédios dê Vilâ Viçosa; a entrega à Fundação de boa
parte do recheio desta capela à data da destruição provocada pelas obras de 1940 tornou
possível apresentar o retábulo de talha dourada ê pãrte dos painéis de azulejos setecentistas
restaurados para a ocasião;
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- também a 30 de junho, no Paço Ducal de Vila Viçosa, abriu ao público uma

sala

dedicada a Dona Luísa de Gusmão, onde estão expostas três pinturas adquiridas pela Fundação:
um pequeno Retrato duplo de Dona Luísa de Gusmão e os Retratos de D. Jorge Alvares e Dona
Gratia de Gois;
- a 3 de novembro, inâuguÍou-se, no Paço Ducal de Vila Viçosa, a exposição "A Educoção

dos Príncipes nas Coleções do Museu-Biblioteco do Caso de Brogonço", inaugurada pelo Senhor
Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa; esta mostra resulta dê

investigação interna, sobretudo da equipa da Biblioteca, pretendendo dar continuidâde ao
projeto iniciado com a exposição "Trono e Famílio nos Coleções do Museu-Biblioteco do Cosa de
Brogonço".
Os contactos desenvolvidos com acâdémicos têm propiciado a organização de atividades
conjuntas com instituições universitárias, de que se realçam algumas iniciativas com maior

expressão:

- a 6 de abril, realizou-se no Castelo de Vila Viçosa um Workshop de Arqueologia:
"Arqueologio j.O - Do escavação oo 3D. Gestão, lnovoçõo e Divulgoção em Arqueologio", em
colaboração com a Universidade de Évora (Dêpartamento de Arqueologia/CHAIA e Laboratório
Hércules), onde teve lugar o segundo dia de trabalhos, a 7 de abril, e que contou com um painel
de comunicações, incluindo as de especialistas internacionais, saldando-se por um sucesso
reconhecido no mêio académico e profissional;
- a 8 de julho, alunos de licenciaturâ do Doutor Pedro Flor, da FCSH da Universidade
Nova de Lisboa, apresentaram alguns trabalhos produzidos sobre peças do acervo do MuseuBiblioteca, no âmbito da disciplina de História da Arte, sob a designação de "7s Jornoda de
História do Arte";

- a 20 e 2! de novembro, dois dos centros de estudos da Universidade de

Évora, o

o MBCB, promoveram uma viagem de estudo a Vila
Viçosa para os alunos do 2e ano da licenciatura em História e Património/Arqueologia, tendo
visitado os espaços monumentais e realizado uma oficina prática sobre os fundos arquivísticos;
CIDEHUS e o CHAIÀ em colaboração com

- ainda dentro desta lógica de colaboração académica, alunos do curso de Arquitetura
do lnstituto SuperÍor Técnico realizaram trabalhos inspirados na realidade do Paço Ducal de Vila
Viçosa, que já estiveram expostos em espaços do lnstituto Superior Técnico e deverão também
ser apresentados no Museu-Biblioteca.
Repetindo um trabalho iniciado em 2016, alargado a todas âs turmas de 109 ano do Ensino
Secundário do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, foram efetuadas oficinas práticas sobre

formação de utilizadores de bibliotecas. Estas visitas e oficinas inserem-se numa aposta de
captação de visitas de alunos para dar a conhecer os espaços, fundos e coleções da Fundação,
mas, igualmente, fomentar o interesse por estudos e trâbalhos sobre temáticas relacionadas
com a Casa de Bragança, em partlcular, e as instituíções de memória, em geral.
No ano de 2017, a Fundação manteve, no essencial, o seu programa de publicações, que
foram, por sua vez, objeto de apresentações e comunicações em diferentes espaços. Assim:
- a 25 de fevereiro, no Paço Ducal de Vila Viçosa, publicação e apresentação do volume
4 da coleção Livros de Muitas Cousas, "A Suo Magestode a Rainho D. Amélio de Portugol. l)m

F__.._

7(- ,\»(
um fi

roro acervo musical", de autoria de Rui de Castilho de Luna; esta obra, complementada por
cD, foi tâmbém ãpresentada na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, a 13 de março,
na Biblioteca da Rainha Dona Amélia no Palácio das Necessidades, a 1L de abril, no Museu
Nacional Soares dos Reis, no Porto, â 20 de abril, no Museu Condes de Castro Guimarães, em
Cascais, a 22 de abril e no Museu Nacional da Música, em Lisboa, a 28 de abril;

- a 5 de maio, foi apresentado, no Convento dos Agostinhos, pelo Reitor Pe Ricardo
Cardoso, o volume 3 da coleção Livros de Muitas Cousas, "O Convento dos A,gostinhos de Vila
Viçosa, pdnteão dos duques de Bragonço", da autoria de Miguel Soromenho;
- a 18 de maio, assinalando o Dia dos Museus, a arquivista Marta Páscoa apresentou, no
Jardim da Duquesa, a conferência "A morte da Duqueso Dona Leonof;

- a 22 de junho, no Palácio

Nacional de Mafra, a Diretora do Museu-Biblioteca
ãpresentou a comunicação "Paço Ducol, Paço Reol, Museu-Biblioteco: o coso do Coso de
Broganço ao longo dos séculos", no âmbito da conferência "O Poder e o espaço / Espaços de
Podef, a propósito das comemorações do terceiro cêntenário da colocação da Primeira Pedra
da Basílica do Palácio Nacional de Mafra;
- a 30 de junho, no Paço Ducal de Vila Viçosa, foi apresentado o volume 5 da coleção
Livros de Muitas Cousas, "Museu-BihlÍoteco do Cdso de Brogonço: de Poço o Museu", da autoÍia
de Maria de Jesus Monge;

- a 3 de novembro, foi a apresentação, no Paço Ducal de Vila Viçosa, da obra
"Mdnuscritos de Florbelo Esponco", pela Professora Maria Lúcia Dal Farra, da Univêrsidade de
Sergipe (Brasil), e pela Professora Doutora Ana Luísa Vilela, da Universidade de Évora, sendo de
destacar a presença de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa, que nos honrou com a sua participação;
- a 2 de dezembro, em Arcos de Valdevez, a arquivista Marta Páscoa participou no 5.e
congresso sobre a "Caso Nobre", que decorreu êntre 30 de novembro e 2 de dezembro, com
uma apresentâção sobre o 'Arquivo pessool do Família Reof' , dentro da temática dos Arquivos
Familiares.

A temporada de concertos e recitais contou com os habituais oito concertos, realizados na
Capela do Paço Ducal, com reportório erudito e utilizando os instrumentos musicais da época.

foi a décima oitava temporada anual e a afluência registâda, bem como o interesse e
reconhecimento obtidos, permitêm considerar, como uma decisão compensadora, esta aposta
continuada na qualidade de reportório e na excelência dos intérpretes.
Esta

A justificar destaque o concerto, no dia 15 de julho, na lgrejâ dos Agostinhos, pela
Orquestra Gulbenkian, a "Petite Messe Solennelle", de Rossini, dirigida pelo Maestro Michel
Corboz, com o pianista Adriano Jordão, o Coro Gubenkian e os solistas Ana Quintans, Caro,ina
Figueiredo, Marco Alves dos Santos, Manuel Rebelo e ioão Barradas.

Ainda no que concerne a atividades desenvolvidas em colaboração com outras entidades,
para além das já anteriormente referidas, individualizam-se as sêguintês:
- protocolo celebrado com o Centro de Estudos de Sociologia e Estéticâ Musical
da Universidade Nova de Lisboa para a preparação de um catálogo revisto e atualizado
do Arquivo Musical; este trabalho tem por objetivo a revisão dâ câtalogação, introdução

em base de dados, digitalização e publicação, com o apoio de investigadores

e

espêcialistês da áreã do importante fundo documental; a calendarização acordada prevô
a conclusão do proieto em 2021;
- visitas aos vários espaços e coleções da Fundação, incluindo algumas sessões
direcionadas para a Biblioteca, com o Agrupamento de Escolas de Vilâ Viçosa:
- a 17 de maio, por ocasião do "Dia dos Museus" e porque os alunos da
lnfantil não participam da Semana dos Castelos, foi proporcionada uma jornada
no Castelo com uma peça de teatro de marionetas "A Histórid do Corochinho",
em que participaram alunos da classe infantil de Vila Viçosâ, S. Romão, Pardais
e Bencatel;
- a iniclativa "Um Dia no Castelo de Vila Viçosa", dê 11 a 13 de outubro,
abrangendo cerca de 600 alunos dos vários ciclos (com exceção da infantil),
procurando-se trazêr os alunos a um espaço monumental, que faz parte da

pêisagêm quotidiana mas que muitos não conheciam, contribuÍr para o
desenvolvimento da consciência patrimonial e, dentro dos objetivos
pedagógicos previstos nos respetivos currículos, proporcionar o acesso a
experíências lúdicas e de aprendizagem fora do contexto de sala de aula; a
experiência dê teatro continua a ser um dos pontos altos deste programã, em
2017 proporcionado pelos Meninos da Grâça, que apresentaram "Lendos do
Histório de Portugal";

- os alunos do 3e ciclo e Secundário tiverâm, tãl como em 2016, uma
conferência proferida pelo Tenente-Coronel Nuno Lemos Pires, da Academia
Militar, desta feita sobre "Portugal: das campanhos do Restaurdção oos desofios
do futuro"; esta atividade teve de novo muito bom acolhimento pelos alunos,
que se sentiram desafiados a compreender a ligação entre a evolução histórica
e o mundo em que vivem; para além das visitas âos espaços museológicos, na
mesma ocasião foi apresentada, na sala habitualmentê dedicada a mostras
temporárias, uma exposição sobre a "Guerro da Restouração"; os alunos foram
ainda desafiados a participar num Concurso de Fotografia, cujos resultados
sairão durante o ano letivo em curso.

No que respeita ao serviço de produção de imagens para fins de êstudo, documentação e
publicação, foram realizadas várias produções de fotografias, digitalizações ou cópias a partir de
microfilme, comprovando a crescente importância deste serviço.

Na área da Biblioteca continuou o esforço de reorganização, reacondicionamento de
fundos e atualização dê inventários, substancialmente facilitados com a admissão de uma
arquivista. Registe-se ainda os numerosos pedidos para estudo e publicação, dos quais
realçamos a colaboração com a "Porques de Sintro", bem como para as várias publicações
promovidas pelo Museu-Biblioteca.
A manutenção, conservação e valorização do património móvel e imóvel é assumida como
tarefa de primacial importância no âmbito da Fundação, sendo critério, limite e orientação de
atividades e projetos, procurando-se sempre assegurar as melhores práticas.

I

ú

No âmbito da Biblioteca, de registar a aprovação de novo Regulamento de Serviço de
Leitura, publicado no "site" da Fundação, e a instalação da central de deteção de incêndio no
Arquivo Histórico, acompanhada do respetivo normativo de funcionamento.

{

No capítulo das incorporaçôes, destaque para as aquisições da obra "Encontro no Porto
Douroda", pintura sobre madeira de Garcia Fernandes, de um "Conjunto de Toucodor", em
prata, e de uma Espingarda; foram objeto de doação à Fundação a Ficha Ergonométrica de D.
Manuel ll, o Obituário do Príncipe D- Luís Filipe, uma carta manuscrita do Rei D. Carlos para a
Rainha D. Amélia, lmpressos publicados em Portugal e no Brasil para celebração do 3e
centenário da morte de Luís Vaz de Camões e uma escultura de Cão Perdigueiro Português.
Foram ainda depositadas pelo Senhor Embaixador António Cotrim duas viaturas (umâ charrete,
e uma sege), que êstão patentes ao público na Coleção de Carruagens.

No que respeita à Biblioteca, registam-se neste ano variadíssimas entradas, de que se
destacam, nos reservados impressos, a "Orasion Funebre de Monseigneur Jean-Pierre Biord,
Évàque et Prince de Génàve" e a "História do Futuro", do Padre António Vieira, e, nos reservados
manuscritos, a interessante correspondência da Rainha Dona Amélia para o escultor Delfym
Maia e um importante documento seiscentista o "Códice de D. João ry", entre outras obras que
enriqueceram o fundo.

lV. Atividade de Benêmerência e Solidariedede

Social

No cumprimento dos seus fins estatutários e em coerência com a política levada a efeito
em anos anteriores, a Fundação da Casa de Bragança continuou a canalizar para a Santa Casa da
Misericórdia de Vila Viçosa, assim como para as Associações de Bombeiros e outras lnstituições
culturais e de solidariedade sediadas nas áreas geográficas da sua presença, significativas ajudas

financeiras, como forma de contribuir para a viabilização da sua meritória ação.,unto das
respetivas comunidades.
À semelhança de anos anteriores, alargou-se o espetro geográfico dos beneficiários destes
subsídios, contemplando também instituições de âmbito nacional, como a Caritas, a Cruz
Vermelha, o Banco Alimêntar Contra a Fome ê a Liga Portuguesa Contra o Cancro.
O valor global dos subsídios concedidos atingiu 153,9 milhares de euros, dos quais cerca de
73yo parc fins assistenciais e 27% para fins culturais.
Em termos geográficos, a maior parcêla destinou-se a instituições sedeadas em Vila Viçosa
(57,4Yo1, com especial peso da Santa Casa da Misericórdia (33%), seguindo-se o Resto do
Alentejo (24,1%), â Sede (12,8%) e Ourém (5,7%1.
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Atividade Educativa no setor Asrícola e Silvícola

Dando cumprimento ao desígnio expresso pelo Fundador, a Escola Agrícola D. carlos ltem
continuado a sua âção educativa, nos termos do protocolo assinado com a Associação TécnicoProfissional D. Carlos l.
Em 31 de dezembro de 2017, o número de formandos ascendia a 52, distribuídos por duas
turmas de Técnico Vitivinícola (1e e 2e anos) e umê de Técnico de Produção Agropecuária (3e
a

no).
Em 2017, foram certificados 16 formandos do Curso de Técnico de Produção Agropecuária,

no âmbito da Lei de Aprendizagem do lnstituto de Emprego e Formação Profissional, e 13
formandos para obtenção do cartão de Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos.
No âmbito do objetivo "Reabilitar e Revitalizar Recursos e Espaços Físicos no interior e no
exterior", previsto no Plano de Atividades para 2017, a Fundação da Casa de Bragança realizou
algumas reparações no edifÍcio mais antigo.

Vl.

Atividade Agrícola e Silvícola

O ano de 2077, na área agro-silvícola pertencente à Fundação da Casa de Bragança,
caraterizou-sê pela insuficiente pluviosidade, que conduziu â uma situaçâo de "seca severa".
Se, por um lado, se conseguiu extrair toda a cortiça, cobrar as rendas, vender as pastagens
e as cessões de explorêção de caça, por outro, houve grande quebra na produção de pinha e
assistiu-se à perda de milhares de sobreiros e azinheiras (jovens e adultos), em virtude da seca
e de doença, tendo os cervídeos da Tapada Real sido alimentados com recurso a concentrados
e fenos comprados no êxterior.

Os resultados da extração de cortiça foram os seguintes:

AMADIA

BOCADOS

REFUGO

VIRGEIVI

Vendas Novas

24.973@

1.301@

717 @

t7z@

Portel

11.361@

800@

80@

150@

Lameira

2.287@

160@

40@

67@

TOTAL

38.615@

2261@

237 @

389@

H

ERDADES

Procedeu-se à poda de formação em sobreiros jovens, na Delegação de Vendas Novas
(zonas do "Arneiro" e "Faias"), numa extensão de 1.100 hectâres, e na área da Delegação de Vila
Viçosa, em montados plantados: na Herdade da Casa Velha, Casa do Meio e Monte Santo (50
ha), na Herdade dos Pegos (40 ha) e na Herdade da Casa de Bragança (85 ha).
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Com vista à manutenção dos montados em plena produção, efetuaram-se gradagens n^,
seguintes áreas: Delegação de Vendas Novas (850 ha na zona das Faias, Canafrecheira, Malhada
das Vacas e Vale de Arneiro); Delegação de Vila Viçosa (620 he nas Herdades do Canal, Vale da
Lagem, Vale D'Aboim, Tapada Real, Bajolo, dos Pegos e do Gato).
Na Sub-Delegação de Ourém procedeu-se à fresagem no Pinhal do Centro.

A produção de pinha foi das mais afetadas pela "seca severa", nâo se antevendo melhorias
nos próximos anos. Foi efetuado um corte de pinheiros bravos, numa área de 650 ha, na zona
das "Faias". Continuaram a marcação e o abate de pinheiros afetados pelo Nemátodo, com vista
ao combate a esta praga, que tântos prejuízos provoca.

No referente à exploração cinegética, celebrou-se, na Tapada Real, uma montaria aos
veados, gamos e javalis, vendidâ a uma empresa espanhola, tendo sido abatidos, entre os L8
postos vendidos, os seguintes animais: 36 veâdos, 70 gamos, e 108 javalis, sendo de destacar
uma elevada quantidade de medalhas (pontuação C.l.C.) em qualquer das três espécies.

Quanto aos fogos, é de lamentar a ocorrênciâ de um grande incêndio em pinhais de
Vendas Novas, tendo ardido 173 ha, apesar dos aceiros e corta-fogos que todos os anos são
feitos para combater esta calamidade nacional. A sua causa terá sido fogo posto, pois foi detido
o presumível autor dos vários fogos que afêtaram a região.

vll.

Atividadê Administrativa e Financeira

Após longa prestação de bons e leais serviços à Fundação, na Delegação de Vila Viçosâ,
aposentou-se, no final do ano, o funcionário Senhor Artur Barreiros, tendo-lhe sido prestada
simples, mas significativa, homenagem de despedida durante a festa de Natal dos funcionários
de Vila Viçosa e Vendas Novas.

No início do ano, a Fundação admitiu ao seu serviço o Eng. Manuel Candeias, para
desempenhar as funções de Encarregado da Delegação de Vila Viçosa.
A partir do mês de Julho, foi integrada nos quadros da Fundação a Arquivista Dra. Marta
Páscoa, até aíem regime de prestação de serviços, conferindo, assim, mais estabilidade à equipa
que tem a seu carBo a Biblioteca e o Arquivo.

Do ponto de vista financeiro, o ano de 2017 manteve o nível de resultados do ano anterior
(expurgado dos rendimentos não rêcorrentes) no valor de 1,8 milhões de euros, que, adicionado
ao valor das Amortizações (0,4 milhões de euros) e das Provisões constituídâs (0,1, milhôes de
euros), permitiu financiar grande parte dos lnvestimentos Financeiros (1,8 milhões de euros) e

dos lnvestimentos Não Financeiros (0,8 milhões de euros).
No que respêita às Aplicaçõês Finânceiras procedeu-se a alguns ajustamentos, já na linha
da Política de lnvestimentos Financêiros, aprovada pela Junta da Casa de Bragança em 30 de
novembro de 2077, reduzindo a exposição a dívida pública Portuguesa e optando por maior
diversificação, com vista à prossecução dos objetivos de preservação de capital, em termos
reais, e de obtenção de um retorno adequado à natureza e perfil da Fundação.
Prosseguiu a orientação de reforço das Reservas, tendo sido aprovada pela Junta da Casa
de Bragança a incorporação de reservas em capital, no valor de 3,5 milhões de euros.
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Vlll. A DemonstÍacão de Resultados e o Balanco
Seguidamente, apresentam-se os quadros com a Demonstração de Resultados por
Naturezas e o Balanço, referidos ao período findo em 31 de dezembro de 2017, elaborados de
acordo com as normas contabilísticas em vigor, acompanhados da Demonstração das alterações
dos Fundos Patrimoniais, nos anos de 2016 e 2017, da Demonstrâção dos Fluxos de Caixa, nos
mesmos anos, e do Anexo, onde se explicitam ãs notas relativas às várias rubricas constantes
dos dois primeíros documentos.

Demonstracão de Resultados

O Rêsultãdo líquido do período elevou-se a 1.785,5 milhares de euros, quando no ano anterior

ascendeu a 3.591,2 milhares de euros. Expurgando, porém, dos valores não recorrentes
provenientes da mais valia obtida com a alienação do edifício do Príncipe Real (1.402,6 milhares
de euros) e da alteração do critério na contâbilização da cortiça extraída (432,7 milhares de
euros), terÍamos 1.755,8 milhares de euros, pelo que a diferença é escassa (+29,7 mitharês de
euros, isto é, +1,7%), o que revela uma quase estabilidade.
Para êste resultado contribuíram os Rendimentos com o valor de 4.844,4 milhares de euros,

inferior em 1.921,8 milhares de euros aos do âno ãnterior (-86,4 milhares de euros,

se

expurgados os rendimentos não recorrentes), baixa esta mais do que compensada pela descida
dos Gastos de 3.175,0 para 3.058,9 (-116,1) milhares de euros.
Nos Rêndimentos é de assinalar o acréscimo de 23,8 milhares de euros (+10%) nas Prêstações
de Serviços (venda de bilhetes dê ingresso no Palácio e Castelo), passando de 236,6

paft 260,4

milhares de euros, em virtude do aumento do preço dos bilhetes (+16,7%), a que correspondeu

uma diminuição do número de entradas pagas na totalidade, de 31.455 para 29.198, isto é, 2.257 entradas, ou seja, -7,zyo, embora compensada em boa parte pelos acréscimos verificados
nas entradâs com 50% (de 2.6M para 3.685, ou seja, +1.041, isto é, +39,4%) e nas entradas grátis
(de 11.831 para 12.550, ou seja, +7!9, isto é, +6yol.

Também registaram acréscimo os Ganhos por Aumento do Justo Valor, relativos às valorizações
das carteiras geridas discricionariamentê, que passaram de 168,0 para 763,0 (+595,0) milhares
de euros, refletindo um bom comportâmento dos gestores, bem como os Outros Rendimentos
e Ganhos, que integram os juros e as mais valias das Obrigações do Tesouro, as rendas de
propriedades rústicas e as pastagens, arrendamentos de campanha, caça e montariâs, e que
evoluíram de 3.581,9 (2.179,3 se expurgados dos valores não recorrentes) para 2,228,2 milhares
de euros, ou seja, +48,9 milhares de euros, isto é, +2,2%.
Pêlo contrário, as Vendas registaram um decréscimo de 1.181,9 milhares de euros, passando de

2.77L,2 parc 1.589,3 milhares de euros, o que, mesmo descontando 432,7 milhares de euros
relativos à alteração do critério de contabilização da cortiça, se traduz por uma diminuição real
de 749,2 milhares de euros, para o que contribuiu especialmente a redução da cortiça extrâídã,
cujo valor passou de 1.853,9 para 1.015,6 (-838,3) milhares de euros, bem como das pinhas, cujo

L9

vâlor caiu de 253,0 para 127,5 (-125,5) milhares de euros, e da madeira, cujo valor decresceu de
576,3 para 360,0 G216,3) milhares de euros.

Quanto aos Gastos, registaram-se reduçôes, de valor variável, na generalidade das rubricas, com
maior expressão na de Outros Gastos e Perdas, que experimentou uma descida de 250,6 para
109,1 (-141,5) milhares de euros, êm virtude de no ano anterior se terem contabilizado menos
valias trimestrais nas carteiras em regime de Gestão Discricionária, o que não se verificou no
ano em apreço, pois só se contabilizaram variações de valor das carteiras no final do ano e estas

foram positivas.
Ao invés da generalídade das rubricas, os Gastos com Pessoal registaram um acréscimo de 130,5

milhares de euros, ão passar de !.784,5 paÍa 1.915,0 milhares de euros, ou seja, +7,3%, o que
se explica pela entrada de novos colaboradores (Encarregado da Delegação de Vila Viçosa e
Arquivista), pelo pagamento de uma gratificação aos colaboradores correspondente a 1 mês de
vencimento e pelo reforço da Provisão para Benefícios Pós-Emprego, no valor de 113,1 milhares
de euros, de acordo com o estudo atuarial executado por atuário credenciado.

Bãlanco

O Ativo registou um aumento de 1-678,5 milhares de euros, ao passar de 145.961,5 para
L47 .640,0 milhares de euros, isto é, +1,15%, reduzindo a sua rigidez, pois o Ativo Não Corrente
diminuiu de 133.615,6 para 125.005,9 (-8.609,7) milhares de euros, enquanto o Ativo Corrente
viu â sua participação aumentar de 72.345,9 paru 22.634,L (+10.288,2) milhares de euros, por
virtude, principalmente, da venda de Obrigações do Tesouro, aproveitando um momento
favorável da Bolsa, que permitiu fazer mais-valias com títulos que haviam sido comprados acima
do par, eliminando, assim, futuras menos-valias que ocorreriam na altura do reembolso, uma
vez que a carteira de Obrigações do Tesouro será para manter até à maturidade, tendo o
produto desta venda sido reinvestido em carteiras de gestão discricionária.
Assim, no Ativo Não Corrente, os lnvestimentos Financeiros reduziram-se de 22.780,8 para
13.871,0 milhares de euros, ou seja, -8.909,8 milhares de euros, enquanto que, no Ativo

Corrente, os Outros Ativos Correntes, que integram as carteiras de gestão discricionária,
subiram de 10.834,0 para 21.514,6 (+10.680,6) milhares de euros.

O

Passivo evoluiu de 1.310,3 para 1.364,9 (+54,6) milhares de euros, por virtude,
principalmente, do acréscimo do Passivo Não Corrente, constituído pelas Provisões para

Benefícios Pós-Emprego, que passam de 756,3 para 869,4 (+113,1) milhares de euros, porquanto
o Passivo Corrente reduziu o seu valor de 553,9 para 495,5 (-58,4) milhares de euros.

Os Fundos Patrimoniais, por sua vez, elevaram-se de 144.651,2 para 146,275,1 (+1.623,9)
milhares de euros, por virtude do Resultado LÍquido formado no período, tendo o valor dos
Fundos sido enriquecido em 3,5 milhões de euros, devido à transferência das Reservas, para
onde haviam sido transferidos os resultados do ano anterior.

Í

As variações ocorridas nas várias rúbricas, quer do Balanço, quer da Demonstração de
Rêsultados, encontram-se devidamente explicitadas nas várias notas que constam do Anexo.

Caxias, 14 de março de 2018.

O Conselho Administrativo,
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BALANçO
Rubricâs

Notâs

Datas

37-72-20L7

37-72-2016

ACTIVO

Activo não corrente
Activos flxos tangíveis
ÍJens do patrimón o hi§tór co ê cu tural
lnve!t mentos fin:ncoiros

nventárlos
créditos a recc b.

3/8

11

r

lllferimentos

11

Outros actlvos correntes
Càixa e depósltos bancár os

3/9

Total do activo

111.134.915,63 €

11A .a34. / 4a ,41 í:

13.870,970,76 €
125.005.886,39 €

133.615.55;/,69

217 938,O9 €
/42.o75,O2 €
1.213,1t €
21.s14.645,28 €
741.266,' €
22.634.077 ,83 €
L41.639.964,22 €

2.2..

/ 80 .81.4 ,2.8

{
C

{
{
9.2 84,2 3 {

2 ) 6.41/ ,88
1.155.356,49

10.834.032,05 €

t1_)41,44

{
{

12.345.938,13
145 .961.495,82 €

TUNDOs PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
ReseTVas

Ajustamentos/Outras varlações nos fundos patr monais
Re5u

Iota

11

1.785 451,65 €

tado llquido do período
dos fundos patrimoniais

Passivo
Passivo

144.000.000,00 €
22A.147,15 €
2.61 52 /,66 €

746.275.Oa7 ,06 €

140.500 000,001:
2.8A 594,78

t

2

19

4la,5a{

3.5 91.15 9,8 6 C

!44.651.23?,t2

{

nãô corÍente

Provisôcs Especificas (Responsabi idades por bcneficlos pós emprego)

10

Istâdo e outros entes púb cos
tundadores/Subsidlos a âtrlbLr r
l:inãnciamentos Obtidos
Difer mentos
outÍos passivos correntes

1t
11

Totatdo pâssivo
Total dos fundos patrimonâis e do passivo

A Chefe dos Servlços de Contêb lld

€**-

ad e,

Qfu'.""

869.415,00 €

/56.348,00

869.41s,00 €

756.348,00 €

1.330,54 €
61.31J,74 €

35 214,95 €

C

0,6/ €

64.965,61C
10 /91,45 C

0,00 €
!95.532,43 €
23t.280,82 €
495.462,16 €
1.364.817,16 €
147 .639 .964,22 €

10.51 / ,94 t
203 052,60 C
229 312,55 C
553.91s,10 €
1.310 263,i0€
14s 961 495,82 €

O consêlho

Administrativo,

É.r'f.*,+ u, {. /'^,"'L
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DEMoNSTRAçÃo oos RESULTADoS PoR NATUREZAS
[:uros

Periodo Í:ndo em 31 de DeTembro de 2017
Período

Notas

Rendimentos e Gastos

I

Vendas e serviços prêstados
Custo das mcrcadorias vendldas c matérias consumidas

20t6

2077

!.849.675,71€

3 .OO1

206.291,35 €

6

.l

44

,95

Iornecimentos e serviços extcrnos

11

41.L.793,35 €

Gastos com o pessoal

10

-7.91.4.992,55 €

1.744.531,91

0,00 €

8.398,86

Prov sôes

umentos/reduções)
ALrmcntos/reduções de justo valor
(a

11

Outros rendirnentos

O!tros gastos

11

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiãmento e impostos)

3.541 .942,L9

t

-109.081 ,57 €

250.645,85

C

2.191.817,7L €

4.022.473,5 )

{a

408.667,89 €

424.347,01

C

2

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
314

.228 .L81 ,95 €

1..783.203,82 €

uros e rendimentos slml ares obtidos

3.494,92 €

Lrros e gastos siml ares suportado5

1.243,09 €
1.785.4S1,65 €

Resultado antes de impostos

@^*on- €Iit,.utt

-4

t

5.,/>

/**r/*

5,24

t

"2.s31,88 €
3.591.159,86

C

0,00 c

1.785.451,65 €

3.591.159,86 €

O Conselho

A Chefc dos Serviços de Contabilidade,

3.593.686,50 e

0,00 €

rnposto sobre rendimento do período
Resultado líquido do período

t
t

155 601,35 4

756.1.78,8't €

9

{

.251.3't3,11 €
.445.116,31 t

Administrativo,
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DEMoNSTRAçÃo ons alrrnaçÕes Nos FUNDoS pATRtMoNtAts No ANo 2017

FUND^ÇÂo DA
CAsÁ DE BRACANÇA
Euros
FU N

DEscRrçÃo

Notas

DOs PATR MONIAIS

Aiustamentos /ou
Fundos

Reservas

Outras variações nos

Doaçôes

Íundos patrimoniais

PostçÃo EM 1 DE JANETRo
ATTERAçôES

DE 2017

140.s00.000,00 €

280.594,28 €

2s6.264,89 €

3.441.513,47 €

675,00 €

23.2A9,69

Resultado liquido
do período

t

Total dos Fundos

Patrimoniais

3.59r-.159,86 €

744.657.232,12 €

,3,591.159,86 €

742.91L,39 €

1.785.451,65 €

1.785.451,65 €

No PERÍoDo

Outras alteraçôes reconhecidas nos fundos patrimoniais
REsut-TADo LreuíDo Do ExERcÍcro

opERAçôEs coM rNsrrurDoREs No pERÍoDo
3.s00.000,00 €

Fundos

0,00 €

3.500.000,00 €
78.625,92 €

Outras operações

PosrçÃo EM 31 DE DEZEMBRo DE 2017

144.000.000,00 €

3=2+7

A Chefe dos Serviços de Contabilidade,

r'r'n

l

-1A.625,92 €

OO.rQ

@[ici.no

224.747,75 €

256.943,89 €

4.583,77 €

O Conselho Admin,strativo,

"LN

/{-,'}

L.7 A5

.451,6s €

146 .21

5 .OA7

,06 €

#
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DEMoNSTRAçÃo ons nlreRnçÕrs Nos FUNDoS eATRrMoNrArs No ANo 2016

1@HS)
FUNDA(.;ÃO DA

(lAsA DÊ BRAciANÇA
Euros
FUNDOS PATRIMONIAIS

Ajustamentos /ou
DEscRrçÃo

Notas

Fundos

OLltras variações

Doações

Reservas

nos Íundos

Resu taoo

liqujdo

do período

Total dos Fu ndos
Patrirnoniais

patrimoniêis

PostçÃo EM 1DE JANE|Ro Dt 2016
ATTERAçÕEs

139.500.000,00 €

s6.268,89 €

41,.835,62 €

811.284,18 €

140.976.052,89 €

-811.284,18 €

97.354,10 €

3.591.159,86 €

3.591.159,86 €

No PERíoDo

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
RESULTADo

566.664,24 €

713.930,08 €

LtquíDo Do ExERcícto

opERAçõES coM tNsrrutDoREs No pERÍoDo
1.000.000,00 €

Fundos

-1.000.000,00 €
-18.625,93 €

Outras operaçôes
POS|çÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

200.000,00 €

200.000,00 €

Subsidios, Doações e Legados
3=2+7

140.500.000,00 €

A Chefe dos Se:'viços de Contabilldade,

êr**,

Q-Q.;uq.,o

280.s94,28 €

256.268,89 €

O Conselho

J &,f;

23.209,69 €

3.591.159,86

AdÍrlnistrativo,

iÀ

/*{-B- o tr-:^,

€

-1A.625,93 €
L44.657.232,72 €
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DEMONSTRAçÃO DE FLUXOS DE CA|XA
Periodo Í:indo eÍn 31de Dezembro de 2017
Rubricas

Notas

Período

2076

2077

fluxos de caixa das-ac!ivida!es operaç-ioqa,i1
Reccbirnentos dc c ientes
PaBêmentos de subsídlos
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoa
Calxa gerada pcia s operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendirnento
Outros recebimentos/paga rncntos
F uxos de caixa das

actividades operaclonais (1)

fluf(gs de cel|e das ?ctividadeJ dq investi4lentq
Pagamentos respeitantes ai
Activos íixos to n giveis
Recebimentos proveniêntes de:
Activos Íixos
n

vest i m

to n

givei s

Íi n o n ce i ra s
Jutas e tendÍmentos sitnilores
I

e

n t os

Dividend as
F uxos

tLr,tlqs Ce.cqixa

de calxa das act vidades de investlmento (2)

d?! act!vidades

de

3.416.345,78
755.037,77
751.449,24
1.309.324,S8
1.254.534,19
990.110,26
972.162,39

€

{
{

t

3.617.756,95
202.903,87 4
544.227 ,97

t

€

-7.744.537,91 a

€
€

-7.425.307,11

t

1.

.101. .48 /

-945

.O1 2

t
t
,25 t
,20

-707 .737 ,86 €

-908.832,16 €

-325.890,22 €

200.311,87 €

a21.566,51 {
12.764.239,27 t
1.808.018,44 €
91,54 {
1s.068.025,54 €

1.146.333,41
1.799.644,47
1.068.2ss,29
89,20
3.814.004,50

€
€
€
C

€

Íiqan ciqn-eqlo

Recebimentos provenientes de:
Dooções

Pagamentos respeitântes a:
f i no nciomentos obtidos
.luros e gostas similorcs
Outtos operoCões de finonciomento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
caixa e seus equivalentes no Ínlcio do perÍodo
Caixa e seus equivalentes no fim do período

A Chefe dos Serviços de Contabilidade,

€***

Q[,-.^oro

f^"r-

675,00 €

200.000,00 €

-1..243,09 €

-3.s00.000,00 €
-3.609.655,66 €

-25.631,88 €
-250.645,85 €
-1.000.000,00 €
-1.216.277,13 {

70.750.632,02 €
10.90s.279,53 €
21.655.911,55 €

I .27 6 .384 ,92 €
10.905.279,53 €

-109 .087 ,57 €

1.628.894,61€

O Conselho Administrativo,
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Exercício de 201.7
ANEXO

-

lde ntificacão da Entidade:
1.1-Denominacão da Entidade - Fundação da Casa de Bragançâ, NIF 500122202
1.2-§Cç!C - Casa de Massarelos - Estrada da Gibâlta 2760-064 Caxias
1.3-Natureza da Actividade - A Fundação da Casa de Bra8ança é uma pessoa colectiva de substrato
patrimonial, de direito privado e utilidade pública, criada pelo Decreto-Lei ne23240, de 21 de
Novem bro de 1933, em orde m a dar cum primento à cláusula 14ê do testamento de 20 de Setembro
de 1915, de D. Manuel ll, dedicando-se a actividades de natureza cultural, artística, assistencial e
agro-silvícola.

2.

-

Referencial Contabilístico de preoaracão das demonstraÇões financeiras
2.1

foram preparadas de acordo com a normalização contabilística
para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Aviso 8259/2015, de 29.7, e
pe la Porlaria 22O/2015, dê 24.1 .

-

As demonstrações financeiras

3 - Principais Políticas Contabilísticas
3.1 a)- Bases de

mensuracã

ões financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos documentos e dos registos
contabilísticos, de acordo com as normas contabilÍsticas e de relato financeiro.

Ativos Fixos TonoíveÍs - Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados, na sua maioria, pelos
valores de aquisição, à exceção dos têrrenos e recursos naturais e do edifício da Casa de
Massarelos, que foram sujeitos a reavaliação, no ano de 2001, tendo a correspondente reserva
sido incorporada em Património no ano seguinte.
Depreciocões e Amortizocões - As depreciações foram praticadas de acordo com o método das
quotas constantes e com base nas taxas máximas definidas no Decreto-Regu lamenta r 25/2009, de
14 de Setembro. Nâô amortizados os bens registados nas rubricas 4331 - Terrenos e Recursos
Naturais {exceto no que concerne aos melhoramentos realizados, aos quais se aplicaram as taxas
de depreciação apropriadas) e 432 - Bens do Património Histórico {exceto no quê concerne a
imóveis, aos quais se aplicaram as taxas de depreciação apropriadas).

lnvestímentos Finonceiros

-

Os lnvestimentos Financeiros encontram-se mensurados de acordo

com os objetivos de detenção dos mesmos, ou seja, a sua manutenção até à maturidade:
mensurados ao va lor de aquisição, após execução de teste de imparidade de acordo com o previsto
na Norma ContabilÍstica e dê Relato Financeiro n.a 27.

lnventários

-

Os inventá rios

e

nco

ntram-se registados ao valor de

aq uisição.

/ lnstrumentos Finonceiros - Os instrumentos financeiros encontram-se
mensurados ao justo valor, de acordo com o previsto na Norma Côntabilística e de Relato
Financeiro n.e 27, designadamente as carteiras de gestão discricionária, interna e externa.
Outros Ativos Correntes

Outras políticas contabilísticas - A Fundação da Casa de Bragança adota o princípio da
depreciação integral nas aquisições de bens de valor unitário inferior a 1000€.
b)

-

fr

I

Exercício de 2017

(lÂs,\ r)r liRÀ(iÂN(r,\

c) - Principais Pressupostos relativos ao futuro - As demonstrações financeiras anexas foram
preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da
Fundação.

3.2

-

Alteracões nas políticas contabilísticas

-

No exercício de 2017 não foi efetuada qualquer

alte ração nas políticas contabilísticas.

4.

-

Ativos Fixos Tangíveis

4.1 a) - DivulRacão sobre ativos fixos tangíveis e bases de mensuracão - Os ativos fixos tangíveis
encontram-se registados pelos valores de aquisição, à excepção dos terrenos e recursos naturais
e do edifício Casa de Massarelos, que foram sujeitos a reavaliação no ano de 2001, tendo a
correspondente reserva sido incorporada em Património no ano seguinte.
Em Ativos Fixos inclui-se o montante dos bens do património histórico, no montante de 14 360

582,65€, referente a bens de natureza histórica, como sendo a dotação inicial, doações,
aquisições de obras de arte e livros raros com destino ao museu do Paço Ducal e à Biblioteca.

Apresentamos o quadro seguinte com o desdobramento do Ativo Fixo Tangível.
ATIVO FIXO TANGíVEL

RUBRICAS

Saldo lnicial

Transferências
e Abates

Aumentos

Saldo Final

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:
13.942.909,23 €

434.327,70 €

- 16.648,28 €

14.360.s82,65

C

104.080.s64,92 €

303.377,36 €

0,00€

704.383.942,28

t

Equipamento Básico

242.464,22 €

9.095,52 €

0,00€

251.559,74€

EquipamentO de Transporle

370.888,08 €

1.998,55 €

- 2.270,OO €

370.616,63 €

Equipamento Administrativo

304 .923 ,1,1, €

2.41,3,26

€.

- 844,31, €

306 492,06t

s8.732,50 €

150.807,53 €

, L76.s25,53 €

119.000.482,06 €

902.013,92 €

Bens Património Histórico

Têrrenos e Rêcursos Naturais

lnvestimentos em curso

33.014,50

C

796 288,12 € 719.706.201,86

{
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b)

-

Exercício de 2O17

Taxas de Depreciacão Usada!

-

{

As taxas de depreciação utilizadas baseia m-se nas taxas máximas

definidas no Decreto ReBulamentar 25/2009, de 14 de Setembro.
O desdobramento das depreciações acumuladas do ativo fixo tangível constam do quadro seguinte:
DEPRECIAçÕES ACUMULADAS DO ATIVO FIXO TANGíVEL

RUBRICAS

Saldo lnicial

Reforço

Anulação

/

Reversão

Saldo Final

al lvq s_l]las ra NG.lvEL!
6.760.155,7r €

279.936,41 €

0,00 €

7.040.092,18 €

€

84.957 ,19 €

0,00 €

712.868,00 €

Equipa mento Básico

198.710,60 €

72.532,A6 €

0,00 €

277.243,46 €

Equipa mento de Transporte

293.466,0! €

22.0s0,77 €

2.270,OO €

3r3.246,78 €

Equipamento Administrativo

285.495,52 €

9.190,60 €

844,31 €

293.841,8L €

8.1"65.738,65 €

408.667,89 €

3.114,31€

8.571,.292,23 €

Bens Património Histórico

Terr.e R.Naturais/Melhoramentos

5.

-

custos dos Empréstimos Obtidos

/

621 .970,87

Locacôes

Locação financeira de equipamento de trânsporte, viatura ligeira de passageiros, que nesta data está

terminada e cujo valor dos juros suportados no ano foi de f .243,09 €.

6.

-

lnventários
A mensuração dos invêntários é feita pelo valor de aquisição dos bens e serviços, utilizando o sistema

do custo médio para as existências e ârtigos culturais e artísticos.

Do valor registado nesta rubrica foi considerado como gasto do período e, co nseq ue ntemente,
evidenciado na Demonstração de Resultados, o montante de 206.291,35 €, em Custo das Mercadorias
Vendidas e Consumidas.
7.

-

Rendimentos e Gastos

7.1-

Rendimentos de Vendas e Prestacão de Servicos poÍ cateporia:
a)Vendas de Artigos Artísticos e Culturais

1,9.235,85 €

b)Venda de Produtos Agrícolas e Florestais
c)Venda de Bilhetes de Entrada nos Núcleos

1.570.079,86 €

Museológicos

260.360,00 €
1.849 .6 t 5,7
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