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l. lntroducão

Num tempo marcado por constantes desafios e por um clima de incertezã que se vem

acentuando, se não tornando crónico, a Fundação manteve-se, durante o ano de 2018, focada

na prossecução das finalidades de natureza cultural, por um lado, e assistencial e de

beneficência, por outro, que presidiram à suâ instituição e que constituêm os seus fins

estatutários. Manteve-se igualmente o bom desempenho da Escola Agrícola D. Carlos l.

Na execução da sua missão avulta a conservação, estudo, valorização e divulgação do
património cultural, mobiliário e imobiliário, de que é titular, procurando, em cada momento,

encontrar a justa medida de o fazer em condições que se mostrem simultaneamente
sustentáveis e compatíveis com as exigências históricas e culturais, procurando ainda uma

progressiva adaptação às evoluções que se fazem sentir na nossa sociedade.

Nesta linha, e já no âmbito de um amplo exercício de reflexão sobre as condições de

desempenho das suas funções, se insere, por exemplo, a elaboração de um novo Regulamento

para o M useu-Biblioteca da Casa de Bragança, complementada por uma reestruturação dos

recursos disponíveis e pela aprovação de um novo organograma da Fundação.

lgualmente nessa perspetiva, assinala-se uma orientâção para a diversificação e
fortalecimento das fontes de receita, com a perspetiva da introdução de culturas de regadio, já

no horizonte, e também com a participação da Fundação nesta nova Seração de energia

fotovoltaica, procurando, assim, em cada momento, o uso mais adequado para as propriedades

da Fundação.

No que respeita aos resultados, o ano de 2018 ficará assinalado por constituir um ano

atípico, tendo em consideração o padrão verificado nos últimos anos, nâ medida em que o

resultado líquido do exercício é nêgativo, para o que contribuiu decisivamente o ambiente

macroeconómico e, sobretudo, financeiro verificado. Assim, o resultado apresentado decorre

basicamente das perdas de valor ocorridas nas carteiras de gestão discricionária, em linha com

o comportamento dos mercados, quer na Europa, quer nos EUÀ com particular incidência no

último trimestre do ano, com a generalidade das principais classes de ativos financeiros a

terminar o ano com desempenhos negativos, penalizando fortemente os resultados da

Fundação; os rendímentos das áreas agrícola e silvÍcola foram, de resto, ligeiramente superiores

ao orçâmêntado, o mesmo sucedendo com as receitas provenientes do Castelo, o que,

conjugado com as melhorias verificadas na gestão de custos, contribuiu para a obtenção de um

resultado operacional positivo.
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,)yll. Atividedelnstitucional

A atividade institucional da Fundação caracterizou-se, à semelhança do verificado em

anos anteriores, por uma atitude de disponibilidade para a celebração de acordos e parcerias,

tendo em vista o desenvolvimento, sêmpre que possível e aconselhável, de trabalhos conjuntos,

alavancando sobre as competências próprias de diferentes entidades e procurando obter
sinergias, assim potenciando os resultados a obter.

Nesta linha se insere o diálogo e interação permanente com o Ministério da Cultura e,

em particular, com a Direcção-Geral do Património Cultural, com o Museu Nacional de Arte
Antiga, o Museu Nacional dos Coches e o Museu Nacional de Arqueologia, para nomear apenas
alguns. De resto, com o Museu Nacional de Arqueologia merece destaque a parceria

desenvolvida em torno da Taça de Tróia, propriedade da Fundação, e exposta neste Museu, de
que se dará conta em mais detalhe na secção seguinte.

Mantêm-se ativas e profícuas as parcerias em boa hora estabelecidas com o CESEM -
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, e com o Departamento de

Arqueologia/CHA|A e o Laboratório Hércules da Universidade de Évora, com vista à realização

de trabalhos na área de arqueologia, nomeadamente a organização conjunta do Workshop de

Arqueologia.

Cabe igualmente aqui uma palavra para as Câmaras Municipais onde a Fundação tem
uma presença física mais importante, que constituem parceiros naturais de diálogo e

cooperação, assim como para âs universidades e demais entidades com quem, naturalmente,
se verifica convergência de interesses, sempre dentro das finalidades estatutárias da Fundação

e da missão que se lhe encontra confiada.

I ll. Atividadê Cultural

Durante o ano de 2018 a atividade museológica incidiu nos espaços abertos ao público,

com particular aposta na conservação e estudo das coleções e espaços; na área da Biblioteca,
incluindo os diversos arquivos, continua o esforço de reorganização, reacondicionamento de
fundos e atualização de inventários, bem como de digitalização.

O Museu-Biblioteca recebeu, em 2018, 5L 289 visitantes, sendo de assinalar o acréscimo
verificado quer no Castelo, quêr na Coleção de Carruagens.

As receitas verificadas com a venda de produtos nos díferentes espaços que integram o
MBCB pêrmitem já sinalizar o acerto das opções tomadas ê a apetência por este tipo de



'----\
ã-

,\// n

produtos, consolidando a visão existente para a criação de um espaço especificamente dedicado 
ú

a esse fim, ín

Em 2018 mantiveram-se os indicadores de frequência e utilização da biblioteca e

arquivos, particularmente à distância. A maioria dos trabalhos desenvolvidos nesta área traduz-
se na atualização dos inventários, rêacondicionamento das espécies ê, sobretudo, apoio a

solicitações de investigadores. Este abundantê trabalho de bastidores traduz-se no número

significativo de referências a estes fundos, tanto em publicações, como conferências,

comunicações, seminários e no crescente reconhecimento da comunidade científica em geral.

O desenvolvimento destes trabalhos tem realçado a importância dos fundos e permitido o seu

melhor conhecimento e estudo.

o website e a página do Facebook da Fundação são os veículos habituais de divulgação,

acrescidos do recurso aos meios de comunicação social tradicionais, quando considerado
justificável.

Durante o ano de 2018 o motivo de maior cobertura mediática foi a divulgação pública

da peça designada por Taçâ dê Tróia, objeto de eventos para especialistas, artigo específico na

revista Natíonal Geographic e, a 13 de dezembro, inauguração de exposição no Museu Nacional

de Arqueologia, em cerimónia presidida por Suâ Excelência o Senhor Presidente da República.

No âmbito da política de conservação e reparação de espaços integrantes do núcleo do

Paço Ducal de Vila Viçosa, a 12 de Julho, foi aberto ao público o Lagar de Azeite, espaço de

inquestionável interesse histórico, permitindo reconstituir o processo de fabricação do azeite, e

constituindo-se, do mesmo passo, como mais um espaço com potencial expositivo muito
interessante.

Na área da produção de conteúdos - exposições, estudos, âpresentações - destacam-

se os seguintes:

- A exposição inaugurada em novembro de 2017, "A Educação dos Príncipes nas

Coleções do Museu-Blblioteca da Casa de Bragança", continuou patente ao público até
setembro de 2018;

- A 15 e 16 de março realizou-se no Castelo de Vila Viçosa o 2s Workshop de

ArqueoloBia: "Arquêologia 3.0 - Comunicação, Divulgação e Socialização da

Arqueologia" em colaboração com a Universidade de Évora (Departamento de

Arqueologia/CHA|A e Centro de Ciência Viva de Estremoz), onde teve lugar o segundo

dia de trabalhos;

- A 12 de maio realizou-se a atividade muito concorrida "Água, esteva, sobreiros

e veados: lnvestigação e Ciência na Tapada Real", orientada pelos Doutores Conceição

Caldeira e Miguel Bugalho (lnstituto Superior de Agronomia); iniciada no PDW
prolongou-se em visita à Tapada;
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- A Dra. Marta Páscoa apresentou ao público no Paço Ducal de Vila Viçosa "A fi

documentação privada da Família Real: um percurso desconhecido", no dia 9 de.iunho;

- O temã "o património natural da Fundação da Casa de Bragança em Vila

Viçosa" foi abordado a 23 de junho pela Prof.a Doutora Aurorâ Carapinha (Universidade

de Évora), acompanhado de visita aos iardins do Paço Ducal de Vila Viçosa;

- Os trabalhos realizados em 2017 pelos alunos do curso dê Arquitêturâ do
lnstituto Superior Técnico sobre o Paço Ducal de Vila Viçosa foram apresentados no

espaço do Lagar, a partir de 12 de julho;

- A 22 de setembro, o Prof. Doutor Nuno Senos (CHAM/FCSH) e a Doutora Maria

Barreto d'Ávila apresentaram no Paço Ducal de Vila Viçosa as últimas investigações

sobre "O duque D. Jaime e o exílio espanhol dos Bragança";

- O Prof Doutor José Miguel Torrejó (Queen's College, CUNY), â 20 de outubro,
fez uma conferência subordinada ao tema "O caderno de várias curiosidades de Dona

Catarina de Bragança";

- No Castelo, foi âpresentada, entre 28 de setembro e 4 de Novembro, umâ

mostra composta de painéis didáticos, "Bom diâ Japão", produzida pela Associação

Rotas da Lusofonia.

Os espaços e coleções foram também objeto de diversas comunicações fora dos espaços

do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança:

- A 28 de Março, no Palácio Foz em Lisboa, foi ãpresentado o volume "De Todas

as Partes do Mundo. O lnventário do Duque D. Teodósio...", resultado do projeto

homónimo patrocinado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia; a apresentação

esteve a cargo da coordenadora do projeto, Doutora Jessica Hallet, e do Prof Doutor
António Camões Gouveia; dignou-se estar presente Sua Excelência o Senhor Presidente

da República; a mesma obra foi apresentada no Paço Ducal de Vila Viçosa a 26 de maio;

- A 23 de abril, no Museu Nacional de Arqueologia ("MNA"), em Lisboa,

decorreu a 6e edição do "Dia do lnvestigador do MNA", com uma Mesa Redonda

dedicâda ao têma "No rasto dâ taça "perdidã", que contou com a colaboração do MNA,
na pessoa do diretor Dr. António Carvalho, e da conservadora, Dra. Ana lsabel Santos,

do Prof. Doutor Carlos Fabião da UNIARQ da FLIUL, Dra. Teresa Caetano do IHA da

FL/ULisboa, DoutorVirgílio Hipólito Correia do Museu Monográfico de Conimbriga, Prof.

Doutor Arqto António Nunes Pereira e Doutor Hugo Xavíer da Parques dê Sintra-Monte
da Lua, e da Troia Resort as Dras. lnês Vaz Pinto, Ana Patrícia Magalhães e Patrícia

Santiago Brum;
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- O Museu Nacional de Arqueologia organizou, a 19 de outubro, o "3e Encontro 

'f
Nacional de Museus com Coleçôes de Arqueologia", tendo o MBCB participado com uma

apresentação pela Diretora do MBCB, intitulada 'A Casa de Bragança ê a Arqueologia.

Personagens e Coleções';

- No âmbito da XVll Semana de História da Arte, promovida pelo Departamento

de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
que decorrêu de 5 a 9 de novembro, o MBCB participou com a intervenção "O Mundo
em Cada Homem: a Casa-Museu como Museu Total," apresentada pela Diretora do
MBCB;

- A 16 de novembro, no âmbito do Workshop lnternacional "Breaking Silences

with Object-Centred Approaches", no Museu Nacional de História Natural e Museu
Nacional de Arqueologia, foi apresentada, pela Diretora do MBCB, a comunicação
"Giving objects another chance".

A temporada de recitais na Capela do Paço Ducal de Vila Viçosa manteve o mesmo
número de concertos, apostando em repertório erudito e utilizando o piano ê órgão do MBCB;

a temporada de 2018 integrou um recital preparado em colaboração com o CESEM, no contexto
dos trabalhos de investigação sobre os fundos do Arquivo Musical. O interesse e afluência
rêgistados continuam em crescendo, confirmando a qualidade da oferta.

A atividade desenvolvida contou com a colaboração a diversos níveis de várias
entidades, individualizando-se as mais significativas:

- Direção Gerâl do Património Cultural, nomeadamente a Divisão de Museus, no

processo de normalizaçâo legal das coleções de armas, em que o MBCB teve um papel

central, e vários serviços dependentes, realçando-sê, entre estes, o Museu Nacional de
Arqueologia;

- Câmara Municipal de Vila Viçosa - destaca-se o apoio à preparação da

candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO;

- CEsEM/Universidade Nova - parceria tendo por objeto a revisão da

catalogação dos fundos do Arquivo Musical, introdução em bases de dados, digitalização

e publicação A hiperligação para o catálogo em linha

é: http://wpducalmus.fcsh.unl.pt/ ;

- Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa - para além das habituais visitas aos

espaços e coleções, foram efetuadas oficinas práticas sobre formação de utilizadores de

bibliotecas, repetindo um trabalho iniciado em 2016, alargado a todas as turmas do 10s

ano do Ensino Secundá rio;
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- Universidade de Évora (Departamento de Arqueologia/CHAIA e Centro de

Ciência Viva de Estremoz) - desenvolvimento de diversas iniciativas no âmbito da

arqueologia;

- Finalmente, a pârceria desenvolvlda no âmbito e para a comemoração do

bicentenário do nascimento da rainha Dona Maria ll, com a Direção Geral do Livro,

Arquivos e Bibliotecas, através do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a Biblioteca

Nacional de Portugal, o Teatro Nacional D. Maria ll, o Palácio Nacional da Ajuda e a

Direção Geral do Património Cultural, a que se juntou o Museu da Presidência; o
logótipo e o site www.dmariaii-pt ficaram concluÍdos, podendo em 2019 servir de

veículo de comunicação das atividades programadas.

No ano de 2018, 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 12 de.iulho foi apresentado publicamente, no Lagar, o volume das "Actas do

I Workshop de Arquêologia", com trabalho de compilação da Doutora Mónica Rolo, que

ficou simultaneâmente disponível no website da Fundação;

- Ficaram finalmente concluídos dois projetos que já vinham de trás - "os Nunes

Tinoco, uma dinastia de arquitetos régios dos séculos XVll e Xvlll", com base na tese de

doutoramento da Profa. Doutora Teresa Campos Coelho, em parceria com a Editora

Sistema Solar, apresentado, â 26 de setêmbro, no Paço de Massarelos, e "Os Têxteis e a

Casa de Braganç4", com base na jornada sobre o mesmo tema "Entre a utilidade e o

deleite: o património têxtil da Casa de Bragança (séculos xvl-xlx)", que teve lugar no

Palácio Nacional da Ajuda, a 14 de outubro de 2014, coordenada pela Doutora Maria

João Ferreira;

- Foi publicado o volume ne 6 dos Livros de Muitas Cousas, da autoria dos

Doutores Susanê Varela Flor e Pedro Flor, "Os Retratos do Paço Ducal de Vila Viçosa", e

apresentado pelo Professor Doutor Vítor Serrão, a 29 de setembro, no Paço Ducal de

Vila Viçosa, e, a 12 de dezembro, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, pelo

Díretor, Professor Doutor António Filipe Pimentel; esta coleção continua a promover

estudos por especialistas em diversas áreas e está em preparação um trabalho sobre os

Pintores Garcia Fernandes e Diogo de Contrêiras, pelo Doutor Joaquim de Oliveira

Caetano.

O serviço de produção dê imagens realizou Iargas centenas de fotografias, digitalizações

e cópias a partir de microfilme, para diversos fins (estudo, documentação, publicação); no

respeitante à Biblioteca, foram numerosos os pedidos para estudo e publicação, incluindo as

várias publicações promovidas pelo MBCB; relativamente ao Museu, o trabalho realizado

responde sobretudo a grande número de solicitações externas, bem como a pedidos para

atividades próprias; continua o trabalho de registo fotográfico para inventário das peças do

MBCB.



kA conservação é assumida como tarefâ de primordial importância, sobre a qual

assentam todos os projetos do MBCB. As ativldades quotidianas procuram garantlr as boas

práticas patrimoniais, nomeadamênte no respeitante à limpeza e acondicionamento. Alguns

trabalhos regulares são realizados com pessoal interno, designadamente nas áreas das armas,
madeiras e têxteis; nas outras áreas e para intervenções mais exigentes e que envolvem recurso

a tecnologia sofisticada, recorre-se a conservadores-restauradores externos.

Na Biblioteca D. Manuel ll /Reservados continuou-se o processo de limpeza e

tratamento das paredes e estantes, prévio à necessária reorganização dos fundos, por forma a

garantlr quê todos os impressos anteriores a 1800 aí tenham lugar, bem como os manuscritos
mais antigos e/ou considerados mais importantes. Os trabalhos em curso no Arquivo Musical,

resultado do projeto com o CESEM, têm exigido particular atenção a este con.junto.

O inventário sistemático e atualizado de todas âs colêções e fundos é um dos mais

importantes instrumentos de trâbalho em qualquer instituição de memória, sendo de registar a

conclusão do processo de informatização da coleção dê Arqueologia - 26 volumes de fichas.

Encontrâ-se em curso a informatização da Armaria, particularmente em ãpoio ao

processo de regularização administrativa, imposta pela legislação de posse de armas de fogo. O

MBCB obteve finalmente alvará e está a decorrer o processo de regularização de cada peça

abrangida, com emissão de registos individualizados. O grupo de trabalho orientado pela Rede

Portuguesa de Museus em colaboração com a PSP continua, e o MBCB tem sido um parceiro

empenhado neste processo.

No que respêita a incorporações, regista-se a doação de um conjunto de seis pinças para

espargos, em prata, que inteBravam originalmente a coleção particular do Dr. João Gonçalo do

Amaral Cabral, de uma coleçâo de 71 fotografias da Família Real, e, pelo Dr- Jorge Manuel

Pereira Rodrigues, de uma estatueta de perdigueiro, bem como o depósito de uma viatura
(Brougham) na coleção de Carruagens, pelo Senhor Eng. Manuel António Lopo de Carvalho,

objeto de um contrato de depósito de longa duração, aos quais são devidos agradecimentos. A

biblioteca continuou a sua política de aquisições.

Finalmente, é de realçar a ação de formação dos colaboradores na área de

Desenvolvimento Pêssoâl ê lnterpessoal, que se reputa de grande interesse.

lv. Atividade de Benemerência e Solidariedade 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 pâra a Santa Casa da

Misericórdia de Vila Viçosa, assim como para as Assoclaçôes de Bombeiros e outras lnstituições

culturais e de solidariedade sedeadas nas áreas geográficas da sua presença, significativas
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âiudas financeiras, como forma de contribuir para a viabilização da sua meritória ação junto das Y
respetivas comunidades. ft

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 Alimentar Contra a Fome e a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O valor global dos subsídios concedidos atingiu 142,8 milhares de euros, dos quais cerca

de 39,2% paru Íins assistenciais e 60,8% para fins culturais.

Em termos geográficos, no referente aos Subsídios Totais, a maior parcela destinou-se
a instituiçõês sedeadas em Vila Viçosa (61,5%), com especial peso da Santa Casa da Misericórdia
(33,5%), seguindo-se o Resto do Alentejo (26,2%), a Sede (8,7%l e Ourém 13,7%1.

V. Atívidade Educativa no Setor Asrícola e Silvícola

Dando cumprimento ao desígnio expresso pelo Fundador, a Escola Agrícola D. Carlos I

tem continuado a sua ação educativa, nos termos do protocolo assinado com a Associação

Técnico-Profissionâl D. Carlos 1.

No início do ano de 2018, o número de formandos ascendia a 52, distribuídos por duas

turmas de Técnico/a Vitivinícola (TW) e uma outra de Técnico de Produção Agropecuária
(rPAP).

Entre os dias 12 e 14 de março de 2018 teve lugar a Prova de Avalíação Final, tendo sido

certificados todos os formândos.

Em 17 de setembro de 2018, teve início, com 20 formandos, uma nova turma de Nível

lV, no âmbito da Lei de Aprendizagem do IEFP, com a saída profissional de Técnico de Produção

Agropecuária (TPAP).

Número de Formandos em 3LlL2l2OL8

CURSO NIVEL ANO TURMA N9 FORMANDOS

3/EMN/s7 18

2/EMN/s8 16

TPAP 1/EMN/s9 20
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Em termos de volume de formação, contêmplando as diversas ações no âmbito da Lei

da Aprendizagem, obteve-se um volume de formação (n.9 horas vezes número O" 
^runorl 

ft
realizado de 54.938, durênte o ano dê 2018; no caso dos formandos abrangidos, foi considerado

que se o mesmo formando está sequencialmente em dois períodos de formação, se conta duas

vezes, tal como acontece nas situações dos formulários de candidatura e formulário de saldo.

No período de 2012-2018 a execução da formação foi, em síntese, a seguinte:

Execução da Formação 2O!2-20L8
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60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

]1ti
rà

Éà
2074

I

:!1i 2016 2077

ANO FORMANDOS

ABRANGIDOS
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CERTIFICADOS
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2012 85 0 67 .'J,7 4 63.244

20L3 74 2t s0.739 46.827

2074 71, 1,4 45.505 42.695

201s 85 0 s7.001 52.990

2016 99 13 58.11.8 56.215

2077 103 16 60.432 58.037

2018 106 t4 68.553 64.525
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Vl, Atividade Aerícola e Silvícola

O temâ das alterações climáticâs, ê nomeadamente os longos períodos de seca e de
ãusência de pluviosÍdade, ou de pfuviosidade insuficiente, vem marcando a agendã destâ
importante área de atividade da Fundação, justificando a devida atenção e monitorização, o
estudo e análise de alternativas, procurando, também aqui, incorporar as melhores práticas e
equacionar alternativas.

No ano de 2018, foi extraída a cortiça que a seguir se discrimina:

As propriedades da Fundação são pêrmanentemente monitorizâdas, sendo efetuados
os trabalhos que se mostram devidos tendo em conta o respetivo usoi no ano que finda,
relevam-se os seguintes:

- Gradagem e desmatação nas Herdadês de Vãl D'Aboim, S. João, Canal. Monte
Novo, Tapada Ducal e Herdade do Vidigal e Anexas, no total de 1234 ha;

- Poda de formação em sobreiros jovens, nâ Herdade da Casa de Bragança,

Pegot Canal, Val D'Aboim e Herdade do Vidigal e Anexas - cerca de 680 ha.;

- Poda de formação em pinheiros e desrama do Platanal, na Herdade do Vidigal
e Anexas - cêrca dê 70 ha.;

- No Pinhal do Rei, em Ourém, procedeu-se à fresagem cruzada;

- Na Herdade do Outeiro Alto, procedeu-se ao arranque dos cepos de eucaliptos
para reconversão em montado dê sobro - 110 ha;

- Dê um modo geral, procedeu-se à abertura de aceiros e demais medidas
obrigatórias por Íei, integradas na prêvenção de incêndios, nas áreas e locais
apropriados.

No referênte à exploração cinegética, celebraram-se, na Tapada Real, duas montariâs
de gamos (machos e fêmeas), tendo sido abatidos L60 animais:80 machos e 80 fêmeas.

';)
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AMADIA BOCADOS RE FUGO VIRGEM

Tapada Real 27.940@ 1.478@ 12O@ 24s@

Torre 7.O45 @ 320@ 26@ 87@

Total: 34.98s@ 1.510@ 1AÉtô) 332@



vll. Atividade Administrativa e Financeira

Do ponto de vista administrativo/ cumpre destacar a elaboração do Regulamento para o
M useu-Biblioteca, aproveitando-sê a oportunidade para proceder à definição e clarificação de
funçôes, assim como às reestruturações, reclassificaçôes e harmonizâções tidas por ajustadas,

num esforço de racionalização, procurando assim aumentar a capacidade de resposta do MBCB

aos inúmeros desafios que se lhe colocam. A implementação das alterações introduzidas, ainda

em curso, vem sendo objeto de acompanhamento próximo pelo Conselho Administrativo e será

objeto de uma primeira avaliação no final do ano de 2019.

Nesta linha, procedeu-se ainda à elaboração e aprovação do organograma global da

Fundação.

Na área financeira, a instabilidadê verificada ao longo do ano e o comportamento dos

mercados, particularmente no último trimestre, e respetivas repercussões na valorização dos

ativos financeiros dêtidos pela Fundação, foi objeto de acompanhamento nos órgãos próprios

da Fundação, em cumprimento das normas legais e estatutárias, e, naturalmente, de acordo

com o definido na Política de lnvestimentos; a desvalorização verificada na área da gestão

discricionária penalizou os resultados do exercício.

Vlll. A Demonstracão 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 2018, elaborados de

acordo com as normas contabilísticas em vigor, acompanhados da Demonstração das alterações

dos Fundos Patrimoniais, nos anos de 2Ol7 e 2018, da Demonstrâção dos Fluxos de Caixa, no

ano de 2018, e do Anexo, onde se explicitam as notas relativas às várias rubricas constantes dos

primeiros documentos.

Demonstrãcão de Rêsultados

O resultado líquido do exercício atingiu o valor negativo de 1.170.667 euros, resultante
das perdas de valor - L.723.167 eúros - ocorridas nas carteiras de gestão discricionária, conforme
já se referiu anteriormente.

Saliente-se, todavia, que estas "perdas de valor", de carácter eminentemente extrínseco
à Fundação, não exerceram qualquer influência sobre a sua atividade "operacional", isto é,

sobre o seu comportamento como instituição projetada para fins culturais e beneficentes.

Assim, tendo em vista a apreciação da sua atividade corrente, não se consíderam, para

efeitos de análise, as referidas "perdas de valor". Deste modo, os resultados "operâcionais", em
2018, situaram-se em +525,5 milhâres de euros, tendo os rendimentos atingido 3391,0 milhares
de euros, enquanto os gastos "operacionais" se quedaram pelos 2.83&5 milhares de euros.
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Nos rendimêntos registaram-se 1.423,3 milhares de euros nas Vendas, contra 1.589,3 (-

166,0), milhares de euros no ano anterior. Estas são constituídas, na sua grande parte, por

Produtos Agrícolas e Florestais, onde se destacam: a cortiça (1.050,5, contra 1.015,6 milhares
de euros), o montado (89,7, contra 48,0 milhares de euros), os euceliptos, oliveiras ê outros
(168,2, contra 19,0 milhares de euros), as pinhas (72,3, contra 127,5 milhares de euros) e a

madeira de pinho (20,4 contra 360,0 milhares de euros).

Na Prestação de Serviços rêgistaram-se 244,9, conÍra 260,4 (-15,5) milhares de euros,
respeitantes à venda de bilhetes de ingresso no Museu e no Castelo.

Nos Outros Rendimentos e Ganhos, no valor de 7.722,4, contra 2.228,2 (-505,8) milhares
de euros, contabilizaram-sê os juros (528,7, conúa 726,1 milhares de euros) e as mais-valias
(465,0, contra 422,7 milhares de euros) obtidas no reembolso e na venda das Obrigações do
Tesouro, a que se âdicionaram as rendas de propriedades 1297,2, contra 347,7 milhares de

euros), as pastagens (319,2, contra 341,6 milhares de euros)e outras rendas (88,2, contra 165,6
milhares de euros).

Do lado dos gastos "operâcionais", mercê da sua contenção durante todo o primeiro

semestre, como medida de prudência adotada para fazer face aos previsíveis efeitos da seca

prolongada, que acabaram por não se fazer sentir, regístaram-se valores inferiores aos

verificados no ano anterior, em todas as suas componentes, com exceção dos Outros Gastos e
Perdas, por virtude do acréscimo dos serviços bancários com a gestão discricionária das carteiras
de investimentos financeiros.

Merece especial relevo a desclda nos Gastos com o Pessoal dê 1.915,0 parc 7.720,2
milhares de euros, em parte explicada pela não ocorrência de qualquer gratificação atribuída
aos colaboradores como acontecera em 2017 (69,5 milhares de euros) e pela libertação de
provisões do Plano de Pensões (39,9 milhares de euros), quando no ano anterior se haviam

reforçado em 113,1 milhares de euros. As Remunerações do Pessoal atingiram 848,4 milharês
de euros, representando um acréscimo de \,Lyo em relação ao ano anterior.

Também na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos se registou uma descida de 411,8
para 381,8 milhares de euros, com incidência na maioria das suas rubricas (Trabalhos

Especializados, Conservação e Rêparação, Exposições Diversas e Visitas Culturais), constituindo
a Exploração Silvícola e Cortiça a principal exceção,

É de referir, ainda, o significativo decréscimo registado no Custo das Mercadorias
Vendidas e Matérias Consumidas, onde se contabilizam os trabalhos de extração da cortiça, ao
passar de 206,3 pâra 158,8 milhares de euros.

Balanco

O valor do Ativo diminuiu de !.327,7 milhares de euros, ao passar de L47.640,0 para

146.318,2 milhares de euros. O Ativo Não Corrente reduziu-se de 125.005,9 pa? !20.269,7 l-
4.736,2) milhares de euros, por virtude, quer das Amortizações dos Bens do Património Histórico
e Cultural, quer do reembolso e da venda de Obrigações do Tesouro, ao passo que o Ativo
Corrente se elevou de 22.634,7 para 26.048,5 (+3.414,41milhares de euros, devido ao reforço

das carteiras em gestão dlscricionária e da liquidez, sob a forma de depósitos bancários, bem

como à descida, para menos de metade, dos créditos a receber.
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o Passivo, cuja rubrica mais significativa é a de Benefícios Pós Emprego, reBistou uma

ligeira redução do seu valor, ao passar de 1.364,9 para 1.352,9 (-12,0) milhares de euros,

representando um peso diminuto, inferior a 1%, em relação ao Ativo.

os Fundos Patrimoniais evoluíram de !46.275,t para 144.965.3 (-1.309,8) milhares de

euros, por virtude do Resultado LÍquido do Exercício deficitário, tendo-se registado, na sue

estrutura, o reforço dos Fundos, que passarãm de 144 para 145,5 (+1,5) milhões de euros, por

incorporação de Reservas, para onde havia sido transferido o Resultado do exercício anterior.

As variações ocorridas nas várias rúbricas, quer do Balanço, quer da Demonstração de

Resultados, encontram-se devidâmente explicitadas nas várias notas que constam do Anexo.

Caxias,21 de março de 2019, O Conselho Administrativo,

=l t{.,,1; Ààí.Ç.^;/t*'1
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CÁSÀ DE BRÀGÁNÇÀ

BATANçO
Euros

Rubricas Notas
Datas

ttlL2/2OL8 3L1L212077
ACÍlVO

Acü'vo não corrênte
Activos Íixos tangíveis
Bens do pâtrimónio histórico e cultural
Investimentos fi nanceiros

Activo corrente
lnventários
Créditos a receber
Diferimentos
Outros âctivos correntes
Caixa ê depósitos bancários

Total do aetivo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniâis
Fundos
Reservas

Ajustamentos/Outras variações nos fundos
patrimoniais

Resultado líquido do período

Total dos fundos patrimoniais

Pâssivo
Pâssivo não correãte
Provisões Especificas {Responsabilidades por
benef ícios pós-emprego)

Pâssivo corrente
Fornecedores

Estado e outros entes públicos
Fundadores/Subsídlos a atribuir
Financiamêntos Obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes

Totâl do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

4

3/7

5

10

10

3/8

10

9

10

10

110 836 703,30 €
9 432 987,O7 €

111 134 91s,63 €
73 870 970,76 €

r20 269 690,37 € 125 005 886,39 €

280 s77,O8 €
347 948,94 €

2 263,44 €
24 522 806,06 €

900 940,42 €

272 934,09 €
702 07s,02 €

12!3,L7 €.

21 5L4 64s,28 €
74t 266,27 €

26 048 536,38 € 22 634 077,83 €
746 3\A 226,75 € 1,47 639 964,22 €

145 500 000,00 €
370 723,40 €

265243,49 €

144 000 000,00 €
228107,75 €

26L527,66 €

-1 170 666,58 € 1 785 451,65 €
744 96s 300,77 € 146 275 087,06 €

829 484,00 € 869 415,00 €
829 484,00 € 869 415,00 €

L7 453,6L €
47 1,49,54 €

30,67 €
0,00 €

206 293,06 €
252 575,1,6 €

1 330,54 €
61.377 ,70 €

0,67 €
0,00 €

L95 532,43 €
237 2aO,A2 €

523 442,04 € 49s 462,76 €
1, 352 926,04 € 1,364 877,16 €

146 3ra 226,75 € 1,47 639 964,22 €

A Chefe dos Serviços de Contabilidadê,

@*o*" (-Q;.^o.no



FuND.rÇÀo D^
CÁsÂ DE DRÁGÀNÇÁ

DEMONSTRAçÃO DOS RESUTTADOS pOR NATUREZAS

Período Findo em 31 de dezembro de 2018 Euros

Rendimentos e Gastos Notas
Período

2018 2017

Vendas e sêrviços prestâdos

Custo das mercadorias vendidas e matériâs consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Provisões (aumentos/reduções)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos

Outros gastos

Resultâdo antes de dêpreciaçôes, gastos dê financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciãção e de amortização

Resultado OpeÍacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

lmposto sobre rendimento do período

Resultado antês de impostos

Resultado líquido do período

3/4

8

10

10

6

5

10

9

1 668 140,70 €

-L5A 827,22 €

-381 758,58 €

-r. 720 159,34 €

0,00 €

-7 723 767,77 €

! 722 35!,76 €

-177 360,49 €

L 849 675,7L€

-206 29L,35 €

471793,35 €

-1914 992,55 €

0,00 €

756 17a,87 €

2 228 taLgs €

-109 087,57 €

-764 780,34 € 219187L,7r€

-406 435,80 € -408 667,89 €

-1 !7L 276,74 € 7 783 203,82 €

549,s6 €

0,00 €

-1 170 666,s8 €

3 490,92 €

-L 243,09 €

1 785 451,6s €

0,00 € 0,00 €

-1 170 666,58 € 1 785 451,65 €

A Chefe dos Serviços de Contabilidade,

&*.,.* QI^-.1. .,o

O Conselho Adm inistrativo,

í**^lfu fr;^::l;ttt?,,,f-h
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cÂ§ÀoE DR-À(;ÀNÇÁ

DEMoNSTRAçÃo oAs ALTERAçÕrs ruos FUNDos pATRtMoNtAts No ANo 2018

A Chefe dos Serviços de Contabilídade, O Conselho Administrativo,

Euros

8"-** QIr.^=*.o J4u.r{.
ô,í\

^.1ç É..ttr L*."rl*'1

hútil9"'/*/2yí

DEscRrçÃo Notâs

FUNDOS PAÍRIMONIÁIS

Total dos Fundos
Pãtrimoniâis

Fundos Reservas Doâções

Ajustamentos

/ou OutÍâs
varieções nos

fundos
pâtrimoniais

Resultedo líquido
do pêríodo

PosrçÃo rM 1 DEJAN€tRo DE

2018

aLTERÂçoES No PERÍoDo
Outrâs alterâções reconhecidas
nos fundos patrimoniais

REsutÍaDo ueuÍDo Do
ExERcÍoo

oPERAçôES coM rNsÍrÍurDoREs
No PERÍoDo

Fundos

subsídios, Doações e Legâdos

Outrâs operâções

PostçÃo EM 31DE DEZEMBRo

DE 2018 3=2+r.

144 000 000,00 € 228 rO1,75 € 256 943,89 € 4 543,71 € 1785 451,65 € 146 275 047,06 €

1 642 615,65 € -1 785 451,65 € -142 836,00 €

-1 170 666,s8 € 1170 666.58 €

1500 000,00 € -1500000,00€

8 300,00 €

-4 343,77 €

1500 000,00 €

8 300,00 €

-4583,77 €

145 500 000,00 € 370723,40€ 265 2$,49 € 0,00 € -1 170 666,s8 € 744 965 300,77 €

t7
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CÁsÀ DE BRÀ{]À-\çÁ

DEMoNSTRAçÃo DAS AtTERAçÕes ruos FUNDos pATRtMoNtAts No ANo 2017

A Chefe dos Serviços de Contabilidade,

Euros

DEscRrçÃo Notas

FUNDOS PAIRIMONIAIS

Total dos Fundos

PatrimoniaisFundos Reservas Doações

Aj usta me ntos

/ou Outras
variaÇões nos

fundos
patrimoniais

Resultado
líquido do
período

POS|çAO EM 1 DE

JANEIRO DE 2017
7

AtÍERAçÔES NO PERíODO

Outras alterações
reconhecidas nos fundos
patrimoniais

RESULTADO LIQUíOO DO
EXÊRCíCrO

2

oPERAÇôES coM
IÍ{STITUIDORES NO
PERíODO

Fundos

Outras operaçôes
POS|çÃO EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2017
3=2+1

140 s00 000,00 € 280 594,28 € 2s6 268,89 € 23 209,69 € 3 591159,86€ 744 657 232,72 €

3 M7 513,41 € 675,00 € -3 591 159,86 € -742 977,39 €

1 785 451,65 € 7 785 4s1,6s €

3 s00 000,00 € -3 500 000,00 €

-14 625,92 €

0,00 €

-74 625,92 €

144 000 000,00 € 228 707,75 € 256 943,89 € 4 583,77 € 1 785 451,65 € 746 275 087 ,06 €

8trn*,p €{r.ro.,o
I
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F-UNDAÇÀO DÀ
C,\SÀ DE BRÀGÀNÇÂ

DEMONSTRAçÃO DE FTUXOS DE CATXA

Período Findo em 31 de dezembro de 2018 Euros

Rubricas Notas
Período

2018 2077

fluxos de caixa das atividades oDeracionais

Recebimentos de clientes

Pagamêntos de subsídios

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
OutÍos recebimêntos/pagamentos

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

Fluxos de calxa das ativldades dê invêstimento
Pagamentos respeitaltes a:

Atívos Íixos tongíveis

Re€€bimentos Provênientes de:

Ativos fixos tongiveis

I nvesti mentos Íi n o n ceí rcs

Juros e rcndimentos similores

Dividendos

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

tluxos de calxa das ativldades de financiamento
Recêbimentos provenientes de:

Doqções

Pagamentos respeitantes al

F i n o n cio me n tos obt i d os

)uros e qostos similores

Outtos operoções de Íinonciomento
Fluxos de caixa das atividades dê finãnciamento {3)

variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Caixa e seus equivalentes no inlcig do período

caixa e seus equivalentes no fim do período

3 109 154,10 €
-143 194,00 €
-359 060,30 €

-1063 106,s0 €

3 476345,7a€
-755 037 ,17 €
-757 449,24 €

-1309 324,58 €

1 543 793,30 €
-1 015 010,10 €

246 777,50 €

1254 534,79 €

-990 110,26 €
-972 762,39 €

7'75 560,70 € -707 737,a6 €

-375 994,72 €

976 935,46 €

3 993 755,31 €

549,56 €

89,11€

-325 890,22 €

821 566,57 €

72 764 239,27 €

1808 018,44 €

91,54 €

4 655 334,72 € 15 068 025,54 €

I 300,00 €

0,00 €

-171 360,49 €
-1500 000,00 €

675,00 €

-! 243,09 €
-109 087,57 €

-3 500 000,00 €
-1 663 060,49 € -3 609 655,66 €

3 767 834,93 € 10 750 632,02 €

21 655 911,55 € 10 905 279,53 €

25 423 746,48 € 21655 911,55 €

A Chefe dos Serviços de Contabilidade, O Conselho Administrativo,

@*-.*- Q-Q'.1"."'o ,4&,t"ã-à-P**, Ê*'r1.,'

É-*'
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ftANEXO

- ldentificacão da Entidade

1.1-Denominacão da Entidade - Fundação da Casa de Bragança, NIF 500122202
1.2-Sede - Casa de Massarelos - Estrada da cibalta 2760-064 Caxias
1.3-Naturêza da Atividade - A Fundação da Casa de Bragança é uma pessoa coletiva de substrato

patrímonial, de direito privado e utilidade pública, criada pelo Decreto-Lei ne23240, de 21 de
novembro de 1933, em ordem a dar cumprimento à cláusula 14i do testamento de 20 de
setembro de 1915, de D. Manuel ll, dedicando-se a atividades de natureza cultural, artísticê,
assistencial e agro-silvícola.

2. - Referencial Contabilístico de oreparacâo das demonstracões financeiras

As demonstrações Íinanceiras foram preparadas de acordo com a normalização
contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Aviso
8259 /2075, de 29 .7 , e pela Portaria 22A/2OL5, de 24.7.

- Princioais Políticas Contabilísticas

3.1 a)- Bases de mensuracã

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos documentos e dos

registos contabilísticos, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financelro,

Ativos Fixos Tdnoíveis - Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados, na sua maioria,
pelos valores de aquisição, à exceção dos terrenos e recursos nâturais 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 Amortizacões - As deprêciações foram praticadas de acordo com o método

das quotas constantes e com base nas taxas máximas definidas no Decreto-Regulamentar
25/2009, de 14 de setêmbro. Não 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 que concerne a imóveis, aos quais se aplicaram as taxas de depreciação

apropriadas).

lnvestimentos Financeiros - Os lnvestimentos Financeiros encontram-se mensurados de

acordo com os objetivos de detenção dos mesmos, ou seja, a sua mãnutenção até à

maturidade: mensurados ao valor de aquisição, após execução de teste de imparidade de

acordo com o previsto na Norma Contabilística e de Relato Financeiro n.s 27.

lnventários - Os inventários encontram-se registados ao va lor de aquisição.

Outros Ativos Correntes / lnstrumentos Financeiros - Os instrumentos financeiros encontram-

se mensurados ao justo valor, de acordo com o previsto na Norma Contabilística e de Relato

Financeiro n.s 27, designadamente as carteiras de gestão discricionária, interna e externa.
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b) - Outras oolíticas contabilísticas - A Fundação da Casa de Bragança adota o princípio da

depreciação integral nas aquisições de bens de valor unitário inferior a 1000€.

c) - Princioais Pressu - As demonstrações financeiras anexâs foram
preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos
da Fundação.

3.2 - Alteracões nas políticas contabilísticas - No exercício de 2018 não foi efetuada qualquer
alteração nas políticas contabilísticas.

4. - Ativos Fixos Tangíveis

4.1 a) - Divulsacão sobre ativos fixos tanqíveis e bases de mensuracão - Os ativos fixos tangíveis
encontram-se registados pelos valores de aquisição, à exceção 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 montantê de 14

424 962,23 €, referente a bens de natureza histórica, como sendo a dotação inicial,

doações, aquisiçôes 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 Aumentos
Transferências e

Abatês
saldo Final

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

Bens Património Histórico

Têrrenos e Recursos NatuÍais

Equipamento Básico

Êquipamento de Transporte

Equipamento Administrativo

lnvestimentos em curso

14.360.582,65 €

104.383.942,28 €

257.559,7 4 €

370.676,63 €

306 492,06 €

33.014,50 €

78.254,26€

18.125,00 €

2.610,65 €

1.119,00 €

4.206,85 €

49.766,79 €

- 13.874,68 €

0,00 €

- 12,39 €

0,00 €

- 1.273,30 €

- 31.38440 €

14.424.962,23 €

104.402.067,28 €

254.158,00 €

37r.7$,63 €

309.425,61€

50.796,89 €

779 .7 06.207 ,86 € 1s3.482.ss € 46.544,'17 € 119.813.145,64 €
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afrb) - Taxas de Depreciacão Usadas - As taxas de depreciação utilizadas baseiam-se nas taxas
máximas definidas no Decreto-Regulamentar 2S/2OOg, de 14 de setembro.

Os desdobramentos das depreciações acumuladas do ativo fixo tangível constam do quadro
seguinte:

DEPRECnçÕES ACUMUTADAS DO ATIVO F|XO TANGÍVEL

5. - lnventáríos

A mensuração dos inventários é feita pelo valor de aquisição dos bens e serviços, utilizando o

sistema do custo médio para as existências e artigos culturais e ârtÍsticos.

Do valor registado nesta rubrica foi considerado como gasto do período e, consequentemente,

evidenciado ne Demonstreção de Resultados, o montante de t58.827,22 €, em Custo das

Mercadorias Vendidas e consumidâs.

6. - Rendimentos e Gastos

6.1- Rendimentos de Vendâs e Prestacão de Servicos oor categoriê:

a) Vendas de Artigos Artísticos e Culturais

b) Venda de Produtos Agrícolas e Florestais

22.704,65 €

7.401.167,30 €

c) Venda de Bilhetes de Entrada nos Núcleos Museológicos 244.868,75 €

1.6681r40J0€

De referír que, relativamente à venda da cortiça, a mesma encontra-se contratualizadâ para os
próximos 3 anos.

RUBRICAS Saldo lniclal ReÍorço
Anulação /
Reversão

Saldo Final

AÍtvos Ftxos rANGÍvErs:

Bens Património Histórico

Terr.e R.Naturais/Melhoramentos

Equipamento Bá5ico

Equipamento de Transporte

Equipamento Administrativo

7 .040 .092,78 €

712.868,00 €

217.243,46 €

313.246,78 €

293.A47,81€

280,971,85 €

86.769,69 €

13.001,29 €

22.209,73 €

3.483,84 €

0,00 €

0,00 €

12,39 €

0,00 €

1.273,30€

7.321.064,03 €

799.637,69 €

724.232,36 €

335.455,91€

296.052,35 €

4.577.292,23 € 406.435,80 € 1.285,69 € 4.976.442,34 €
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Í7. - lnvestimentos Financeiros

Em lnvestimentos Financeiros incluem-se as obrigações a ser detidas até à maturidade,
nomeadamente Obrigações do Teso uro.. em 37/f2/2018, no montante global de 9.418.957 ,24 €; em
3U12/2017, no montante global de !4.7L2.023,35 €, registadas ao valor de aquisição.

8. - lnstrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros êncontram-se mensurados ao justo valor, de acordo com o previsto

na Norma Contabilística e de Relato Financeiro n.9 27, designadamente as carteiras de gêstão

discricionária interna e as carteiras de gestão externa, num total de 24.522.806,06€, em 2018, e de

27.514. 645,28€, em 20t7.

9. - Benefícios dos Empregados

9.1 - Ao longo do ano 2018, o número médio de pessoas ao serviço direto da Fundação foi de 66,

dos quais 3 membros do Conselho Administrativo.

9.2 - A Fundação estabeleceu um plano de complemento de pensões de velhice e de

sobrevivência, bem como um prémio de antiguidade, que de acordo com estudo âtuarial executado

por atuário credenciado, é atualizado anualmente.

No final do ano de 2018, foi reconhecida uma reversão das responsabilidades com o Plano de

Pensões, com influência nos custos do período, no montante de 39.931,00 €.

O montante das responsabilidades, em 31 de dezembro de 2018, ascende a 829,484,00€.

9.3 - O Conselho Administrativo é constituído pelo Presidente e dois Vogais e a Junta da Casa de

Bragança é composta pela Presidente e seis membros, um dos quais com suspensão de mandato.

No exercício de 2018, o total das remunerações da Junta da Casa de Bragança e do Conselho

Administrativo ascendeu a 214.852,00 €.

10. - Outras divulsacões

a) Nas variações patrimoniais ocorridas no ano, engloba-se o valor das doações dê : - 6 pinças

em prata e diversas Fotografias da Família Real, no valor ãtribuído de 8.300,00€.

b) o saldo da rubrica de Créditos ã Receber, em 31 dezembro de 2018, incluí a especializaçâo

dos valores dos juros de investimentos financeiros e a especialização das rendas a receber no

ano 2019 e que respeitam ao exercício de 2018.
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Os Diferimentos do Ativo Corrente respeitam a Gâstos a Reconhecer, incluindo Bastos com

Higiene e Segurança no Trabalho, já liquidados e que respeitam ao próximo exercício.

Em Outros Passivos Correntes está registada a responsabilidade existente, em 31 de

dezembro de 2018, pelo trabalho prestado até àquela data e a regularizar posteriormente,

correspondendo à remuneração de férias e subsÍdio de férias.

Nâ Demostração de Resultados, na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, refletem-se os

gastos com trabalhos especializados, despesas correntes, materiais, energia, outros serviços

de natureza agrícola e siivícola, bem como as despesas com o M useu-Biblioteca, conforme

desdobramento abaixo.

2018 2077

Írabalhos Especializados e Contratos de

Manutenção
34.976,79 € 53.984,73 €

Honorários 28.434,35 € 2s.310,98 €

Conservação e Rêparação 74.!40,06 € 9s.053,34 €

Mãteriais 73.976,77 € 23.803,14 €

Energia e Fluídos 64.183,66 € 61.696,99 €

Comunicações 11.830,09 € 74.a56,77 €

Exploração silvícola e cortiça 67.560,01€ 43.464,37 €

Museu-Biblioteca, Castelo, Carruagens,

Exposições diversas e Visitas culturais
s7.869,62 € 67.073,86 €

Despesas diversas 28.787,A3€ 26.605,77 €

Total 38!.25&58€ 1!!t793,3s €

Na rubrica Outros Rendimentos aparecem refletidos os rendimentos com âs aplicações

íinanceiras, as rendas agrícolas, a venda de pastagens e de caça, entre outros.

Em Outros Gastos registam-se as comissões bancárias com a gestão das carteiras.

A CHEFE Dos SERvrços DE CoNTABILTDAoE, O CoNSELHo ADMrNtsrRAT|vo,

c)

d)

e)
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Yl

Sede
Resto do Alêntejo
Ourém
Vila Viçosa

Maoas Adicionais

DistribuiÇão de Subsídios Atribuídos por tioo e localizacão

Atribuição por tipo de Subsidio

""*ffi.',' 
6a,82%

r7,2

Assistencial
',9-l! Culturat

Atribuição Total por Localização

3,64%

"--lt§;.
.1.2 §3.4

Subsidios Culturais por Localização Subsidios Assistenciais por Loca lização

4,47%

ffi-
3,1t%

11.2 3 .4 11 2.3.4
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Cód. Conta Contas 7017 2018
Variações
2Ot712078

11

r1
r4
27

23

27

2A

39

4L

43

45

22

24

26

273

27

2A

51

55

59

88

Ativo
Caixa

Depósitos à Ordem

Outros Depósitos Bancários

Outros lnírumentos Fina nceiros

Clientes

Pessoal

Outras Contas a Receber

Diferimentos

Exi5tênclas

Adiantamentos p/Conta Compras

lnvestimentos FinanceiÍos

Ativos Fixos Tangíveis

lnvestimentos em Curso

Passivo

Fornecedores

Estado e Outros Entes Públicos

Fundadores /Resultado a Atribuir

Benefícios Pós - Emprêgo

Outras Contas a Pagar

Diferimentos

Situacão Líquida

Fundos

Reservas

Outras Variaçôes Fundos Patrimoniais

Resultado Líquido do Exercício

Passivo + Situacão Líquida

641,54 €

140 624,73 €

0,00 €

21 s14 s,28 €

227 661,90 €

L 094,7'7 €

473 258,95 €
3 273,11 €

272 2a6,62 €

651,47 €

t1 470 970,7 6 €.

111 101901,13 €

33 014,50 €

626,62 €

200 313,80 €

700 000,00 €

24 522 aO6,O6 €

19,60 €

1 20s,00 €

340 724,34 €

2 263,88 €

277 577 ,08 €

3 000,00 €

9 4329A7,O7 €

770 7a5 906,41€

50 796,89 €

-14,92 €

s9 689,07 €

700 000,00 €

3 008 160,78 €

-221 642,30 €

110.83 €

-132 53461€

5 290,46 €

2 348,53 €

-4 437 983,69 €

-315 994,72 €

77 782,39 €

147 619 964,22€ ,46 3La 226,75 € -l lzt 737 ,47 €

1330,54 €

6t 3r7,70 €

0,67 €

869 41s,00 €

237 2AO,82 €

195 532,43 €

77 453,6! €

47 749,54 €

30,67 €

829 484,00 €

252 515,16 €

206 293,06 €

76 123,07 €

-14 168,16 €

30,00 €

-39 931,00 €
't s 234,34 €

10760,63 €

! 364 877 ,76 € 7 rs2 926,04 € -11951,12 €

144 000 000,00 €

228 707,75 €

267 527 ,66 €

1785 451,65 €

145 500 000,00 €

370 723,40 €

26s 24j,a9 €

-1 170 666,58 €

1 500 000,00 €

742 6!5,65 €

3 776,23 €

-2 956 118,23 €

146 275 087,06 € 144 965 300,71€ -1309 786,35 €

'L47 639 964,22 € L46 }tA 226,75 e -t 327 737 ,47 €

ljuNr)AÇÁo DA
CÁsA r)ri LlrÀcANÇÁ Variacões das Contas do Balanco no Biénio 201712018

A Chêfe dos Serviços de Contabilidade, O Conselho Administrativo,

9..,"*- €,L.-lr.o^o w
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Variacões das Contas de Resultados no Biénio 2017/2018

A Chêfe dos Serviços de Contabilidade, O Consêlhô Administrâtivo,

Ê*o* fr.-Qr-üon'o
t

Ã4.,:
drllw

cód.
Conta

Contas 2017 2018
Variações
2Ot7l2OtA

b1

63

64

66

68

69

71

72

77

78

79

88

Gastoi

Custo Mercad.Vendidas e Mat. Consumidas

Forneclmentos e Serviços Externos

Gastos com o Pessoal

Gastos de Depreciação ê Amortizações

Perdas P/Redução do Justo Valor

Outros Gastos e Perda5

Gastos e Perdas de Financiamento

Rendimentos

Vendas

Prestação de Serviços

Ganhos p/Aumento de Justo Valor

Outros Rendimentos e Ganhos

Juros, Dividendos e Outros Rendimentos

Resultados

Resultado Líquido do Exercício

206 297,35 €

477 793,3s €

1914 992,5s €

408 667,89 €

6 844,24 €

109 087,57 €

1 243,09 €

758 827,22 €

381 7s8,58 €

1720 759,34 €

406 435,80 €

7 723 244,08 €

777 360,49 €.

0,00 €

-47 464,73 €

-30 034,77 €

-194 833,21 €

-2 232,09 €

1776199,44 €

62 272,92 €

-7 243,09 €

3 0s8 920,04 € 4 561785,51€ 1 502 865,47 €

1 589 31s,71€

260 360,00 €

763 023,ú €

2 228181,95 €

3 490,92 €

\ 423 277,95 €

244 868,7s €

16,97€

7 722 357,76€

s49,56 €

766 043,76 €

L5 497,25 €

762946,20 €

505 830,19 €

-2 947,36 €

4 844 371,69 € 3 391 118,93 € -7 453 252,76 €

1 785 451,65 € -1 170 666,s8 € -7 956 t78,23 €
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