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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2019

l. lntroducão

A fidelidade à estrita prossecução dos objetivos fundacionais, e à tradição sedimentada

ao longo de décadas, sem recuar diante da necessidade de adoção das atualizações que se

revelaram exigÍveis, assegurando, simultaneamente, uma linha de continuidade e de equilíbrio
na gestão da atividade, ajustando procedimentos, otímizando recursos e garantindo os meios

necessários à execução do plano de atividades, expressam de forma concisa o ano gue passou

e o desempenho alcançado pela Fundação da Casa de Bragança.

Prosseguiu-se na determinação de dedicar uma atenção muito particular à conservação

e reabilitação do património imobiliário histórico e cultural de que a Fundação é proprietária,

um espólio de singular importância, que urge preservar, por forma a melhorar as condições para

o seu estudo, divulgação e fruição.

Nesta linha se insere o Protocolo celebrado com a Direção Regional de Cultura do

Alentejo e a Câmara Municipal de Portel com vista à reabilitação do Castelo de Portel.

A independência e autonomia da Fundação justificam a prossecução na atenção
dedicada a encontrar, em cada momento, os melhores usos para as propriedades rústicas da

Fundação, numa lógica de eficiência e de diversificação de fontes de rendimento, mas também
de sustentabilidade e de perpetuidade, e que, em conjunto com outras fontes de receita,
continuem a permitir o cumprimento dos diferentes fins e atividades.

Os resultados de 2019, decorrentes em boa medida da valorização dos ativos
financeiros, em harmonia com o comportamento dos mercados e com a política dos bancos

centrais, na Europa e nos EUA, permitem compensar as perdas ocorridas no ano anterior,
apontando assim para retornos médios em concordância com os objetivos definídos.

Necessário se torna deixar aqui uma palavra de profundo e sentido agradecimento ao

Senhor Dr. Vasco Nunes da Silva, que agora decidiu retirar-se, mas que ao longo de mais de 40

anos exerceu funções na Fundação, na Junta da Casa de Bragança e, sobretudo, no Conselho
Administrativo, e a quem se presta aqui pública e justa homenagem pela forma dedicada,
inteligente e generosa como serviu e pelos seus importantes contributos durante este longo
período de tempo e que terão sido, nalguns momentos, verdadeiramente decisivos para a vida

da Fundação,
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Éull. Atividadelnstitucional

As limitações nos recursos existentes, mas, e sobretudo, uma predisposição para a

colaboração com outras entidades, que experiências passadas recomendam, justificam a

manutenção de uma particular atenção para o desenvolvimento de acordos e parcerias que se

mostrem agregadoras de valências suscetíveis de acrescentar valor e melhorar resultados, no

estudo, investigação e divulgação do património da Fundação.

Nesta linha se insere o diálogo e interação mantidos com o Ministério da Cultura e com
diferentes entidades e organismos por este tutelado, mas também com Câmaras Municipais,
Universidades e Centros de lnvestigação.

Um projeto em que essa transversalidade na cooperação entre diferentes entidades se

procurou concretizar respeita à evocação do bicentenário do nascimento da Rainha D. Maria ll,

envolvendo a Direção Geral do Patrimónío Cultural, a Biblioteca Nacional de Portugal, o Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, o Teatro Nacional D. Maria ll, o Palácio Nacional da Ajuda e o
Museu da Presidência.

A propósito do Castelo de Portel, assinala-se o protocolo celebrado com a Direção

Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal, com vista a permitir um aprofundamento
do estudo e da investigação da presença da Fundação e da Casa de Bragança no Município,

tendo sido objeto de contratualização especifica com a Câmara a reabilitação do Castelo,

perspetivando também a sua futura musealização.

Mantém-se o acompanhamento próximo da intervenção em curso no conjunto
patrimonial "Castelo e Paço dos Condes de Ourém", que se antevê poder estar concluída no

início do ano de 202L, existindo também a intenção, e já um esboço genérico, para a respetiva

musealização.

Foi celebrado um novo contrato com o Município de Alvíto, tendo por objeto o Castelo,

por forma a permitir a continuação do funcionamento do estabelecimento hoteleiro e da sua

exploração no âmbito das "Pousadas de Portugal", bem como a manutenção da escola de

hotelaria que aí se encontra instalada, renovando assim a fórmula que havia sido encontrada

com vista à reabilitação e conservação deste monumento.

Mantiveram-se as parcerias com o CESEM - Centro de Estudos de Sociologia e Estética

Musical da Universidade Nova de Lisboa, para o tratamento do Arquivo Musical, e com o
Departamento de Arqueologia/CHRta e o Laboratório Hércules da Universidade de Évora, para

a área da arqueologia, assim como com o lnstituto Superior de Agronomia, para a área da

i nvestigação silvícola.

lll. AtividadeCultural

O ano de 2019 concluiu com resultados positivos para o Museu-Biblioteca da Casa de

Bragança ("MBCB"), assinalando-se, em particular, o aumento do número de visitantes,

designadamente no Paço Ducal de Vila Viçosa ("PDVV"), de9,3%. A receita total realizada foi de

€299.31"3, um acréscimo de 13 %o face ao ano anterior, sobretudo em resultado dos valores

registados no PDW, dada a natural preponderância deste no volume total das receitas. Apesar
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trÍldo aumento do número de visitantes, subsiste um potencial de crescimento assinalável,

especialmente se se mantiver o dinamismo do mercado de turismo.

Verifica-se um ligeiro aumento nas receitas geradas a partir do MBCB não respeitantes

a bilhética, totalizando cerca de €24.OOO; apesar de se tratar ainda de rubrica pouco expressiva,

poderá sinalizar um potencial, também pela função de divulgação dos espaços, fundos e

coleçôes que permite amplificar.

Os números indicadores de frequência e utilização da biblioteca e arquivos registaram

um aumento, designadamente na consulta presencial; este resultado reflete a visibilidade

crescente destes fundos, particularmente dos arquivos, possibilitada pela existência de uma

equipa técnica especializada e pela participação em conferências e congressos, realízação de

estudos e publicações.

lniciou-se a organização, inventário e acondicionamento do grande conjunto de

cartografia que estava guardado num dos "Quartos Novos"; este fundo documental, composto
por quase um milhar de documentos, afirma a diversidade e riqueza do acervo, a justificar

tratamento arquivístico e estudo adequados.

Na área da produção de conteúdos - exposições, estudos, apresentaçôes - referem-se

os seguintes eventos ocorridos nos espaços do MBCB:

o A L6 de fevereiro, o Doutor Pedro Soares Branco apresentou, na Biblioteca do

PDW, a publicação de sua autoria "Família Real. Uniformes";

o A 14 e 15 de março, realizou-se, no Castelo de Vila Viçosa, o 3s Workshop de

Arqueologia: "Arqueologia 3.0 - 'Resgatar Memórias' - Sítios, Territórios e

Comunidades", em colaboração com a Universidade de Évora (Dêpartamento

de Arqueologia/CHAIA);

na mesma ocasião foi apresentado publicamente, e disponibilizado online, no

website da Fundação, o 2e volume "Arqueologia 3.0 - Comunicação, Divulgação

e Socialização da Arqueologia", trabalho de compilação de Mónica Rolo;

A 23 de março, foi inaugurada, no Castelo de Vila Viçosa, uma mostra de

desenho e pintura dos "Urban Sketchers" de Évora, sobre Vila Viçosa;

A 30 de março, foi apresentado o volume ne 7 da colecção dos Livros de Muitas
Cousas, com o título "Garcia Fernandes e Diogo de Contreiras: dois pintores do

Renascimento e a Casa de Bragança", da autoria do Dr. Joaquim Oliveira

Caetano, pela Prof.a Doutora Mafalda Soares da Cunha (CIDEHUS, Universidade
de Évora);

A 18 de maio, Dia lnternacional dos Museus, a arquivista Marta Páscoa

apresentou ao público, no PDW, a palestra "Cristãos-novos sob a jurisdição do

Duque de Bragança";

A 1 de junho, realizou-se uma visita à Tapada de Vila Viçosa, orientada pelo

Doutor Miguel Bugalho, do lnstituto Superior de Agronomia;
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A 13 de junho, foi apresentado pelo Dr. José Alberto Ribeiro, diretor do Palácio

Nacional da Ajuda, o volume n.s 8 da coleção Livros de Muitas Cousas, com o

título "Maria da Glória, uma princesa brasileira no trono de Portugal", da autoria

de Claudia Thomé Witte;

A 6 de julho, foi realizada uma visita temática ao PDW, guiada pela diretora do
MBCB, subordinada ao tema "Dona Maria ll, Duquesa de Bragança e Rainha de

Portugal";

A 13 de julho, o Prof. Eng. Fernando Branco proferiu a conferência subordinada

ao tema "D. Henrique, D, Pedro e um Bragança nos Paínéis de S. Vicente";

na mesma data, foi apresentado o livro infanto-juvenil, dedicado a D. Maria ll,
"A menina que veío do outro lado do Oceano", com texto da docente Maria de

Jesus Coelho e ilustrações de Sara Malhado;

A 9 de novembro, no PDW, a Doutora Maria Barreto d'Ávila e a Dra. Beatriz Van

Zeller, do CHAM-FCSH da Universidade Nova de Lisboa, apresentaram a

comunicação "Da ilegitimidade à Casa Ducal: D. Afonso e D. Fernando, os

primeiros Duques de Bragança";

A 23 de novembro, no PDW, foiapresentada a publicação "Menus da Família

Real", por Virgílio Nogueiro Gomes, especialista em História da Alimentação, em

coautoria com Maria de Jesus Monge e Marta Páscoa;

também nesta data, no Castelo de Vila Viçosa, foi inaugurada a primeira fase da

requalificação dos espaços da Coleção de Caça, com a exposição "África

Revisitada", na Sala dos Artefactos lndígenas;

o A7 de dezembro, foi inaugurada, no PDW, uma mostra documental dedicada a

Florbela Espanca, assinalando o centenário da publicação da sua primeira obra
"Livro de Mágoas", com documentos da Biblioteca D. Manuel ll, do Grupo de

Amigos de Vila Viçosa e uma fotografia de Leolinda Trindade.

lniciaram-se a 4 de Abril as comemorações do bicentenário de nascimento da rainha D.

Maria ll, efeméride que foi eleita como principal foco das atividades neste ano, a saber:

temporada de concertos, publicações da coleção Livros de Muitas Cousas, conferências e visitas

guiadas, tendo sido preparada uma das salas do percurso na visita ao PDW, onde têm sido

apresentados de forma rotativa documentos e peças sobre a Rainha.

Assinalam-se também algumas iniciativas que ocorreram fora dos espaços do MBCB:

o O volume ne 7 da coleção Livros de Muitas Cousas, "Garcia Fernandes e Diogo

de Contreiras: dois pintores do Renascimento e a Casa de Bragança", foi

apresentado, na Câmara Municipal de Ourém, a 18 de abril, pelo autor, Joaquim
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Oliveira Caetano e, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, a 15 de maio,

pelo Dr. José Alberto Seabra, sub-director e conservador responsável pela

Coleção de Pintura;

A exposição 'Tirée par... A Rainha D. Amélia e a Fotografia" continua a sua

itinerância, tendo sido apresentada, a 19 de julho, nas Termas de S. Pedro do

Sul - Balneário Rainha D. Amélia, e, a L4 de setembro, em Salvaterra de Magos,

na Falcoaria Real;

No âmbito do Vlll Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica, promovido
pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que decorreu de 28 a 31 de

Outubro, em Chaves, foi apresentada, pela diretora do MBCB, a comunicação

"A colecção de Cartografia do MBCB";

r Foí cedida ao Museu de Lisboa (EGEAC), para mostra temporária, no âmbito da

exposição "O Lugar do Torreão", de 10 de Maio a 30 de Setembro, a pintura

"Aclamação de D. João lV".

Registe-se igualmente que o Landau do Regicídio, no cumprímento do disposto no

Protocolo assinado entre a Fundação da Casa de Bragança e a Secretaria de Estado da Cultura,

concluídos os 3 anos de permanência no MBCB, regressou ao Museu Nacional dos Coches para

igual período de estadia.

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 e órgão do MBCB;

a temporada de 2019 integrou, a 12 de outubro, um recital na lgreja dos Agostinhos, preparado

em colaboração com o'EBORAE MUSICA', no âmbito das XXllJornadas lnternacionais de Música

Antiga deste Conservatório Regional de Música de Évora; nesta mesma ocasião, foi proferida

uma conferência por Bernadette Nelson, sobre "Ligações entre a Escola de Música da Sé de

Évora e Música do Paço Ducal de Vila Viçosa". O interesse e afluência registados continuam em

crescendo, confirmando o acerto e qualídade da oferta.

A atividade desenvolvida contou com a colaboração, a diversos níveis, de várias

entidades, individualizando-se as mais significativas:

O projeto de revisão da catalogação dos fundos do Arquivo Musical, numa
parceria com a Universidade Nova de Lisboa / CESEM, segue o seu curso, tendo,
entretanto, sido disponibilizadas online novas espécies;

Com o Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa mantiveram-se ao longo do ano

as habituais visitas às coleções e espaços da Fundação, abrangendo alunos dos

diferentes ciclos escolares, com destaque para as iniciativas desenvolvidas no

Dia lnternacional dos Museus e no Dia dos Castelos; foram também
desenvolvidos e expostos, em formato digital, alguns trabalhos feitos pelos

alunos relacionados com a Restauração;
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No âmbito da parceria com a Universidade de Évora, realizou-se, a 14 e 15 de

Março, o terceiro Workshop de Arqueologia: "Arqueologia 3'0 -- 'Resgatar

Memórias' - Sítios, Territórios e Comunidades"; este evento contou com um

painel de comunicações que incluiu especialistas internacionais, entre os quaís

realçamos a Sub-directora Geral dos Museus de Espanha, Carmen Jimenez e o

Prof. Doutor Desiderio Vaquerizo da Universidade de Córdova, saldando-se por

um sucesso, reconhecido no meio académico e profissional. Na mesma ocasião

foi apresentado publicamente o segundo volume das "Actas, Arqueologia 3.0 -

Comunicação, Divulgação e Socialização da Arqueologia", que ficou
simultaneamente disponível online, a partir do website da Fundação;

o A celebração do bícentenário de nascimento da rainha Dona Maria ll, que se

estende até abril de 2O2O, envolvendo diferentes evocações e iniciativas, cuja

coordenação o MBCB procurou assegurar, beneficiou da cooperação com a
Direção Geral do Património Cultural, a Biblioteca Nacional de Portugal, o
Arquívo Nacional da Torre do Tombo, o Teatro Nacional D. Maria ll, o Palácio

Nacional da Ajuda e o Museu da Presidência; neste âmbito, assinale-se

igualmente a programação existente no Brasil, nomeadamente a exposição

realizada no Museu lmperial, em Petrópolis, inaugurada a 7 de dezembro, bem

como o congresso no Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro, para além de

outros eventos, nomeadamente em Belém do Pará.

No ano de 2019, a Fundação manteve, no essencial, o seu programa de publicações,

objeto de apresentações e comunicações em diferentes espaços como acima já referido:

o Os volumes n.s 7 e n.9 8 da coleção Livros de Muitas Cousas, dedicada a temas

relacionados com as personagens, espaços e coleções da Casa de Bragança;

o O livro de Actas do llWorkshop de Arqueologia;

O primeiro livro infanto-juvenil produzido pelo MBCB, "A menina que veio do

outro lado do Oceano";

o O livro "Menus da Família Real, na Coleção do Museu-Biblioteca da Casa de

Bragança", reunindo uma interessante coleção de menus da Família Real no

período de 1882-L910, abrangendo os reinados de D. Luís, D. Carlos e de D.

Manuel ll, permitindo alargar a visibilidade e divulgação, com o indispensável

estudo, deste espólio, e, simultaneamente, um olhar sob a intimidade familiar,
mas também Protocolar, da Família Real.

O serviço de produção de imagens realizou numerosas fotografías, digitalizações ou

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
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#qatividades próprias. Continua o registo fotográfico para inventário das peças do Museu. Durante

o ano de 2019 foram ainda definidos procedimentos para melhor responder ao número

crescente de solicitações de reproduções e cumprir as exigências administrativas.

A conservação é assumida como tarefa de primordial importância, sobre a qual

assentam todos os projetos do MBCB. As atividades quotidianas procuram garantir as boas

práticas patrimoniais, nomeadamente no respeitante à limpeza e acondicionamento. Foram

realizados trabalhos de conservação e de recuperação no património edificado, incluindo no

PDW. Alguns trabalhos regulares são realizados com pessoal interno, designadamente nas áreas

das armas, madeiras e têxteis; nas outras áreas e para intervençôes mais exigentes e que

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

O património móvel está continuamente a ser monitorizado, designadamente através

da indispensável manutenção das rotinas de limpeza. Foi iniciado o processo de conservação

ativa de espécies no Museu de Caça, em colaboração com o Museu de História Natural da

Universidade de Lisboa. Foi continuada a intervenção em carros da Cavalariça Real, com o

tratamento das Carruagens de Gala. Na Biblioteca D. Manuel ll /Reservados e nos Reservados ll

continuou o processo de limpeza de estantes, seguido da reorganização dos fundos. Finalmente,

os trabalhos em curso no Arquivo Musical, resultado do projeto com o CESEM, têm exigido

particular atenção a este conjunto, tendo sido dada continuidade ao tratamento e

reacondicionamento de gravuras, mapas e documentos.

O inventário sistemático e atualizado de todas as coleções e fundos é um dos mais

importantes instrumentos de trabalho em qualquer instituição de memória, prosseguindo assim

os trabalhos de atualização, sistematização e informatização.

No que respeita a incorporações, registe-se a aquisição da obra Panteão Real em S.

Vicente de Fora, pintura a óleo de Alfredo Keil, 1899, de uma Salva com pé em esmalte e de um

Prato e Gomil em cerâmica, ambos de Wenceslau Cifka, e de dois Copos com camafeu D. Maria

ll, cristal da Fábrica da Vista Alegre, tendo também sido efetuadas algumas aquisições para a

Biblioteca, nomeadamente para a Biblioteca D. Manue ll, o "Tractado de casos de consciencia /
Compuesto por el muy Reuerendo y doctissimo Padre Fray Antonio de Cordoua", de A Costa de

Simon Lopez, mercader de libros, 1586 e as "Obras do Dovtor Francisco de Sa de Miranda", 3.Ê

edição, Lisboa, por Pedro Craesbeeck lmpressor del Rey, mercador de libros, 1632.

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 direcionar para a Santa Casa

da Misericórdia de Vila Viçosa, assim como para as Associações de Bombeiros e outras

instituições culturais e de solídariedade sedeadas nas áreas geográficas da sua presença,

signíficativas ajudas financeiras, como forma de contribuir para a viabilização da meritória ação

destas ínstituições junto das respetivas comunídades.

8
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ÉqÀ 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 90 milhares de euros, dos quais cerca de

7Oo/o paru fins assistenciais e 30% para fins culturais.

Em termos geográficos, a maior parcela dos Subsídios Totais destinou-se a instituíções

sedeadas em Vila Viçosa (60 %1, com especial peso da Santa Casa da Misericórdia (33%),

seguindo-se o Resto do Alentejo {27%1, a Sede (8o/o) e Ourém (5%).

V. Atividade Educativa no Sçtor Aerícola 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-Profissional D. Carlos L

No início do ano, o número de formandos ascendia a 54, distríbuídos por duas turmas

de Técnico Vitivinícola (TW) e uma outra de Técnico de Produção Agropecuária (TPAP).

Entre os dias 18 e 21 de março, teve lugar a Prova de Avaliação Final, tendo sido

certificados dezassete forma ndos.

Em 16 de setembro, teve início uma nova turma, com 25 formandos, no âmbito da Lei

de Aprendizagem do lnstituto do Emprego e Formação Profissional, com a saída profissional de

Técnico/a Vitivi nícola.

Número de Formandos em 3tll2l20t9

NIVEL ANO TURMA Ne

FORMANDOS

TW IV 3e 3/EMN/s8 19

TPAP IV 10 zlEMN/s9 16

TW IV 1e 1/EMN/60 25

Em termos de volume de formação, contemplando as diversas ações no âmbito da Lei

da Aprendizagem, obteve-se um volume de formação (n.e horas vezes número de alunos)

realizado de 69.649, durante o ano de 2019; no caso dos formandos abrangidos, foi considerado
que se o mesmo formando está sequencialmente em dois períodos de formação, contou-se duas

vezes, tal como acontece nas situações de formulário de candidatura e formulário de saldo.
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#!No período de 2012-2019 a execução da formação foi, em síntese, a seguinte:

ÂFt{) FORMANDOS

ABRANGIDOs

FORMANDOS

CERTIFICADOS

VOLUME

PTANEADO

VOLUME

REALIZADO

20L2 85 0 67.L74 63.244

2073 74 2t 50.739 46.827

2074 77 L4 45.505 42.695

2015 85 0 57.001 s2.990

2016 99 13 58.118 s6.215

2017 103 16 64.$2 58.037

2018 106 74 68.s53 64.525

2019 tL4 77 7t.651 69.649
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No plano da formação de adultos, teve lugar, entre os dias 26 de novembro e 21 de

dezembro, um curso de Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos para ativos, com a duração de

35 horas, tendo sido certificados 14 formandos.

A Escola mantém contactos regulares com diversas entidades institucionais,

nomeadamente com a Câmara Municipal de Vendas Novas e com outras associações, mas

também com empresas e cooperativas que operam nos setores agrícola, pecuário e vitivinícola,
promovendo os serviços que presta, analisando possíveis parcerias e procurando explorar
possibilidades profissionais para os seus alunos.

Vl. Atividade Aerícola e Silvícola

O ano silvícola de 2019 foi fortemente afetado pela falta de pluviosidade, atribuída às

fortes alterações que se têm vindo a verificar no clima, em Portugal e no mundo.
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O principal impacto verificou-se na extração da cortiça, tendo ocorrido um desvio na

quantidade de arrobas de cortiça extraída de pouco mais de metade 152%\, com forte efeito nas

receitas daí provenientes (52% em relação ao orçamentado).

De assinalar, como aspeto positivo, o facto de a receita com a venda das pinhas ter
atingido o montante de 311 milhares de euros.

Em relação aos trabalhos anuais efetuados nas diferentes propriedades, destacam-se os

seguintes:

o Podas de formação em sobreiros:

o Herdade do Vídigal e Anexas: 450 hectares;

o Herdade dos Pegos:60 hectares;

o Herdade da Casa de Bragança: 50 hectares;

Gradagens e desmatações:

o Herdade do Vidigal e Anexas: 500 hectares;

o Herdade do Canal:230 hectares;

o Herdade do Bajolo:60 hectares;

o Outeiro Alto: 30 hectares;

o Herdade da Lameira: 12 hectares;

o Herdade dos Pegos:32 hectares;

o Ourém:8 hectares;

r Retanchas em montado de sobro:

o Herdade da Lameira:40 hectares;

o Herdade dos Pegos:28 hectares;

o Herdade da Casa de Bragança:26 hectares.

Há ainda a destacar, pela grandeza dos trabalhos em causa, a marcação dos desbastes

a efetuar no pinhal manso da Herdade do Vidigal (750 ha) e no pinhal bravo em Ourém (138 ha).

Na área do controlo fitossanitário, deve referir-se a instalação, em Ourém, de

armadilhas com feromonas para a captura do insecto Monochamus Gallofrevincrolls, vetor do

nemátodo no pinheiro, e na Herdade do Vidigal e Anexas, para a captura do inseto Platipus,
causante de enormes estragos nos montados de sobro.

No domínio da proteção contra o flagelo causado pelos fogos, foram abertos aceiros,

bem como eliminadas árvores e arbustos de acordo com as faixas de proteção ditadas pela Lei.

No referente à exploração cinegética, celebraram-se, na Tapada Real, duas montarias
de gamos (machos e fêmeas), tendo sido abatidos 160 animais (80 machos e 80 fêmeas).
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/&Vll. Atividade Administrativa e Financeira

Do ponto de vista administrativo, assinalam-se as diligências desenvolvidas a nível da

necessária adaptação das normas que disciplinam o funcionamento da Fundação, no âmbito do

processo de renovação de utilidade pública administrativa em curso.

O ano de 2019 fica assinalado pelo pedido do Dr. Vasco Nunes da Silva para deixar de

exercer o cargo de Vogal do Conselho Administrativo, tendo sido nomeado para o substituir o
até então Secretário-Geral, Dr. Francisco Pereira Dias.

Na área financeira, e em sentido oposto ao verificado no exercício anterior, os resultados

da Fundação beneficiaram fortemente da valorização dos ativos financeiros detidos em carteira,

em decorrência, sobretudo, do crescimento dos mercados acionistas, na Europa e nos EUA, com

os principais índices de referência a obterem valorizaçôes superiores a 2O%o, num contexto
macroeconómico favorável. A manutenção de uma política monetária acomodatícia por parte

dos principais bancos centrais contribuiu igualmente para esse efeito. Os resultados obtidos
permitem, numa ótica de análise plurianual, alcançar os objetivos fixados na política de

investimentos da Fundação e confirmam o acerto das opções tomadas nesse âmbito.

Vlll. A Demonstracão de Resultados e o Balanço

Seguidamente, apresentam-se os quadros com a Demonstração de Resultados por

Naturezas e o Balanço, referidos ao período findo em 31 de dezembro de 2019, elaborados de

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

nos Fundos Patrimoniais nos Anos de 2018 e 20L9 e da Demonstração dos Fluxos de Caixa nos

Anos de 2018 e 2019, bem como do Anexo, onde se explicitam as normas e as políticas

contabilísticas adotadas, e as notas explicativas do conteúdo e do valor relativos às várias

rubricas constantes dos dois primeiros documentos acima referidos.

Demonstracão de Resultados

O resultado líquido de 2019, no valor de 4.736 milhares de euros, permitiu a

recuperação dos resultados negativos apurados em 2018, traduzindo assim um crescimento de

5.907 milhares de euros face ao exercício anterior. O acréscimo é, essencialmente, explicado
pela valorização do mercado financeiro em 2019 e pelos resultados com obrigações do tesouro,

que se venceram ou foram alienadas em momento oportuno.

Os rendimentos ascenderam a 7 .77L milhares de euros, o que representa um aumento

de 4.381 milhares de euros face a 2018.

Nas Vendas e Serviços Prestados, verifica-se uma quebra de cerca de 14Yo, em virtude,

sobretudo, da diminuição ocorrida nos Produtos Agrícolas e Florestais (-269 mÍlhares de euros),

com particular destaque para os decréscimos de -416 milhares de euros na cortiça (635 milhares

de euros, quando no ano anterior havia atingido o montante de 1.051 milhares de euros,

representando assim um decréscimo de 4A%1, de -45 milhares de euros no montado (de 90

milhares de euros em 2018 para 45 milhares de euros em 2019) e de -160 milhares de euros nos

12



Rt!eucaliptos, oliveiras e outros (de 168 milhares de euros em 2018 para 8 milhares em 2019). Estas

quebras foram parcialmente compensadas pelos acréscimos de valores na venda de pinhas

(+239 milhares de euros) e de madeira de pinho (+113 milhares de euros).

A influenciar extraordinariamente os resultados, a já referida valorização das carteiras
de investimento financeiro (+3.453 milhares de euros) a que acrescem 1.995 milhares de euros
dos resultados com obrigações do tesouro (em 2019 foram registados 305 milhares de euros
respeitantes a juros e 1.690 milhares de euros de mais-valias).

Nos restantes rendimentos não financeiros, que totalizam 881 milhares de euros,
verifica-se igualmente um acréscimo; assim, as rendas das propriedades registam um aumento
de 10% (atingindo em 2019 o valor de 326 milhares de euros), a venda de pastagens cresce 8%
(343 milhares de euros em 2019) e a exploração cinegética aumenta 41o/o (91. milhares de euros
em 2019).

É de referir, com apreço, a contribuição dada pela componente cultural, constituída
pelas entradas no Museu, no Castelo e nas Carruagens, no montante de 275 mílhares de euros,
um acréscimo de L2% face a 2018, a que, simbolicamente, se associa ainda a venda de artigos
artísticos e culturais no valor de 25 milhares de euros l+1,L%).

Nos Gastos verificou-se um decréscimo de -1.527 milhares de euros, ao passarem de 4.562,
em 201"8, para 3.035 milhares de euros (-33%1, em função do decréscimo verificado na
generalidade das rubricas e do efeito das perdas por redução de justo valor que desapareceram
em resultado da já assinalada valorização da carteira de ativos financeiros em gestão
discricionária.

Os Gastos com o Pessoal registam, contudo, um aumento de7%o, devido ao reforço das
provisões para cobertura de responsabilidades por benefícios pós emprego de 43 milhares de
euros (no ano anterior tinha havido uma libertação de provisões de 40 milhares de euros) e ao
acréscimo salarial de 1,,7% atribuído ao pessoal; não obstante isso, as Remunerações do Pessoal

diminuíram 5 milhares de euros (843 milhares de euros em 2019), o que revela que os

ajustamentos efetuados ao longo do ano mais do que compensaram o acréscimo salarial.

A rubrica Outros Gastos e Perdas inclui, para além dos encargos bancários com a gestão
discricionária das carteiras de investimentos financeiros, que se elevaram a 149 milhares de
euros, L0 milhares de euros de côngruas e contributos paroquiais (até então contabilizados
como subsídios) e 94 milhares de euros de Correções Relativas a Períodos Anteriores,
respeitantes ao pagamento de IVA de contratos de arrendamento de prédios rústicos para
atividade cinegética, considerada pela Autoridade Tributária uma atividade sujeita a lVA. Esta

interpretação da Autoridade Tributária foi pronta e adequadamente contestada pela Fundação,
aguardando-se uma decisão favorável, o que permitirá reembolsar os valores pagos. Já no
decorrer do ano em curso foi feito novo pagamento, no valor de 10 milhares de euros, com base
no mesmo pressuposto.

Na rubrica Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas regista-se uma descida
de 25 milhares de euros (-16%1, passando o seu valor para 134 milhares de euros, em virtude da
diminuição dos custos incorridos com a menor quantidade de cortiça extraída em relação ao
ano anterior.
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Os Fornecimentos e Serviços Externos registam uma descida de -10 milhares de euros (-

3%), sinalizando o esforço de contenção de gastos, passando o seu valor para 37L milhares de

euros.

Também a rubrica Gastos de Depreciação e de Amortização sofre um abaixamento de -22

milhares de euros (-6%l ao passar para 384 milhares de euros.

Balanço

O valor do Ativo apresenta um acréscimo de3o/o, passando de 146,3 para 151 milhões de

euros. Ao mesmo tempo verifica-se uma alteração na sua composição, uma vez que, por efeito
da valorização das carteiras, da venda de obrigações do tesouro e de uma política de

manutenção de liquidez, o activo corrente aumenta de 26 para 35,9 (+9,9) milhões de euros,

enquanto reduz o valor do ativo não corrente de 120,3 para 115,2 (-5,L) milhões de euros.

No Passivo (cujo peso é inferior a 1% do Ativo), assinale-se, pela sua expressão, o

acréscimo da conta de Provisões para Benefícios Pós-emprego, que subiu de 829 para 872
milhares de euros (+5o/ol, tendo as demais rubricas evidenciado alterações pouco significativas,

Os Fundos Patrimoniais atingiram um valor de 149,6 milhões de euros (o que corresponde

a 99% do Activo), refletindo um acréscimo de 4,6 milhões de euros (+3%) face ao valor do ano

anterior. Esta variação resulta da integração no Fundo Patrimonial do resultado positivo do

exercício de 4,7 milhões de euros e da afetação de 0,09 milhões de euros de Reservas à

distribuição de subsídios, pelo que esta rubrica passa de 0,37 para 0,28 milhões de euros.

Caxias, 21de maio de 2020 O Conselho de Administração
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FUNDAÇÂO DA
CASA DÊ BRAGANÇÀ

BALANçO
Euros

Rubrices Notas
Datâs

31-12-2019 31-12-2018

acÍvo
Adivo não corÍênte
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
lnvestimentos financeiros

Adivo coÍrente
lnventários
Créditos a receber
DiÍerimentos
Outros activos corÍentes

Caixa e depósitos bancários

Íotãl do activo

FUilDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniâis
Fundos

Reseruas

Aiustamentos/outras variações nos fundos patrimonais

4
3/7

10

5

10

10

3lB

9

10

10

110.793.303,98
Á 170 s46 64

110.836.703.30 {
9.432.947,O1 I

115.163.850,62 120.269.690,37 {

2A4.576,57 t
779.509,791

5.485,20 {
27.A26.664,30 t

7.563.991,60 {

280.577,08 r
347.948,94 <

2.261,44I
24.522.aO6,061

qno c4n á? {

15.A60.227,46 26.048.536,38
151.024.078,08 !46.374.226,75

144-329.333,42
2AO.721,40

265.243,89

145.500.000,00 (

370.723,40 |
)6\)47F-91

Resultado liquido do período

Total dos fundos patrimoniais

Passivo

Pessivo não coÍrente
Provisões EspeciÍicas (Responsabilidades por benefícios

4.736.463,08 ( 1.170.666,58

749.67L.763,79 € 144.965.300.7

872.151,00 829.484,00

Passivo coÍrentê
Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Fundadores/Subsidios a atribuir
Financiamentos Obtidos
Diferimentos
Outros passlvos correntes

Total do passivo
Total dos ,undos patrimonais ê do pâssivo

872.151,00 ( 829.484,00

11.@6,39
61.280,04

530,67

0,00
218,181,93
)Ãq 1ÊL 76

77.453,67
47.749,54

30,67

0,00
206.293,06
252.515,16

540.163,29 C 523.442,O4

1.412.374,29 Í 1.352.926,04
151.024.078,08 ( 146.314.226,75

A cheÍe dos serviços de contãbilidade. o consêlho de Administraçâo,
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FUNDÁÇÁO DÂ

CASA DE BRÁGÀNÇÀ

DEMoNSÍRAçÃO OOS RESULTADOS POR NATUREZAS

A chefe dosSêruiços dê Contabilidade, O Conselho de Administração,

@o^.* Pliuaro t/ki"
(*,,

",, .0- {,? ,rL,,,í'.,,- , :'': tc.-..2"{-r-.;<--,

l',','^h*ilUyh
' jr^--.lrr.t^ \

de Dezembro de 2019

Rêndimntos ê Gastos Notas
Período

2019 2018

y'endâs e *rviços prestados

:uío das mercadoriâsvendidas e matérias consumidas

Éornecimêntos e srviços externos

Gastos com o pesoal

Provisões (aumentos/reduções)

Aumentos/reduções de justo valor

OutrG rendimentos

Outrôs gastos

Resuhado antês de derÍ&iacões, Eastos dê financiamento e impostos

6

5

10

9

8

10

10

3/4

1 432 152,51 {
-133 788y'3 {

-371 413.13 r

-r8/.3357,28Í
0,00 {

3 452 576,97 1

2486 43432*
-342 44t,77 I

1 668 140,70

-158827,22

-381 758,58

-7 720 759,34

0,00

-1723 t67,77

L722357,76
-171 360,49

5 120 167,19 -764780,341

Gastos/revêrsôes de depreciação e de amortização

Resultado opeÍecional Íant6 de gestos dê financiamênto e impostos;

-384 089,6s r -406 435,80 {

4736 077,54 -117L 2!6,1,41

luros e rendimentos similâres obtidos

luros e gasts similares sportad6
Resultado antes dê impostos

lmposto sobre rendímento do pêríodo

Rêsultado líquido do perÍodc

38s,54

0,00

4736 463,08

549,56 (

0,00 {

-1 170 566,58 (

0,00 0,00 {

4736 453,04 170 666,58

L7
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FUNDOS PÁÍRIMONIÂI5

O EM I DEJilEIROOE 2OI9

\çôrs ilo ffiilm

rm uquím m gERdoo

ÉEs ffi rNsmDflE rc ÉRÍ@

4 DGç&s € tegacrG

145 5m m,@, 370723§ | 265 241.a9 I oml 14963m,71'

-90 0m,@ ( 170 666,S 1G0666,58

4 7164É ôa

170 666,58 I

zao723,4t 265 243.89 
'

0. 736 46?,@ | 149511763.79r

&
DE BRÂGÂNq

DEívpNSrRAçÂO DAS ATTERAçóES NOs FUÍ{DOS PATRTMON|ATS NO ANO 2019

DEMONSTRAçÃO DAS ATTERAçÕES NOS FUNDOS PATRIMOT{IAIS NO ANO 2018.l ,

FuNoÁÇ^o oÁ
CÂsA DÊ BM6ÀNÇÁ

À Cheíe dos SM6 de ConEbilidadê,

@** R-Q''-t,.r^*o

O Con.êhodêAdmi.irtãÇâo,

DEscRrçÃo

FUNDOS PATRIMONIÂIS

Doações
Ouiras varíaçôês

do período

,ostçÃo EM 1 otJANE|Ro DE 2018 I

\rrtRAçóEs flo PERíooo

)uúas àlteràções re.onhecidâr no5 fundos oàtÍimoniàis

rEsultÂoo ueuÍDo oo ExrRcÍcto 2

)EmçôEs coM rNsTtTutDoREs ilo pEiÍoDo

iubsidior, Ooãçõês e tegados

)uúas operaçô€s

oslçÃo EM 31 or DEEMBRo DE 2of ?=z+L

14.m0.m.m 224.107,75 256.943.89 4.583.77 146.27s.O81 ,G

1.642.615,65 -1.785.451,65 1 -142.836,m

,1.170.tr6,58 .1.170.666.58

1.5m.m,m€ 1.5m.m,m{
8.300,m I

4 543 77

-tm.@0,o0'
8.300,m,

-4.543,77 
'

145_5m.m,00 370-123-q' 265_243.89r ,1.170.656,58 1«.965.300,71

"_1.
18
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FUNDÀÇÃO DA

CASÂ DE BRÁGANÇA

DEMONSTRAçÃO DE FTUXOS DE CATXA

Período Findo em 31 de Dezembro de 2019

Rubr'rcas

Recebimentos de clientes

Pãgamêntos de subídios
Pagamentc a fornecedores

Pagamentos ao pesoal
Caixa gerada pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

OutÍos recebimentos/pagementos

Fluxoó de caixa das actividades operácionais (1)

Pagamentos rêspeitantês a:

Activos frxos tangiveis
Recebirnêntos pÍoven'r€ntes de:
Act ivos Íi xos t o n g ív e i s

I nve st i me nt os Íin once i ros

Júros e rendimentos similares
Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de ínvestimento (2)

Rêcêbimêntos pÍovenientes dê:
Doações
Pâgamentos respeitantês a:
Findnciame ntos obtidos
luros e gostos similares

Outros operações de rtnanciomento
Fluxos de caixa das ãctividâdes de finânciamento (3)

Variação de caixa ê sêus êquivâhntês {1+2+3,
cãixa ê seus equfualêntês no ínicio do período
Caixâ ê sêus eguivalentes no fim do peÍbdo

A Chêfe dos Serviços de Contabilidâde,

Euros

Período
2019

3 297 445,4'L€
-96 838,00 €

-356 938,19 €
-11L0 422,07€
1721 247,2L €
-959 578,81. €
803 367,85 €

1 571 036,25 €

-s5 874,93 €

881 330,65 €
904.2976,L1,€

385,s4 €

164,15 €

9 868 981,52 €

2018

3 109 154,10 €
-143 19400 €
-3s9 060,30 €

-1 063 106,50 €

1s43 793,10 €
-1 015 010,10 €

246 777,50 €

775 560,70 €

-3t5 994,72 €

976935,46€
3 993 755,31 €

549,56 €

89,1L €
4 655 334,72 €

I 300,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 €
-30244r,77€ -17t36OA9€

-1 170 666,s8 € -1 s00 000,00 €
-1 473 108,35 € -1 663 060,49 €

9966909,42€ 3767A34,93€
25423746,48€ 21655911,55€
35 390 655,90€ 25 423?46,44€

O Conselho de Administração,

&*.* @!r.ior,o JU.,/; »&ÊQ**,L,,.1

í*'^
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FUNDÀÇÁo DA
CÂsÁ DÉ BR^GÀNÇ^ Exercício de 2O19

ANEXO

- ldentificacão da Entidade:

1.1-Denominacão da Entidade - Fundação da Casa de Bragança, NIF 500122202
1.2-Sede - Casa de Massarelos - Estrada da Gibalta 2760-064 Caxias
1.3- Natureza da Atívidade -A Fundação da Casa de Bragança é uma pessoa coletiva de direito privado,

sem fins lucrativos, que foi instituída por tempo indeterminado, em ordem a dar cumprimento à

cláusula 14a do testamento de 20 de Setembro de 1915, de D. Manuel ll, pelo Decreto-Lei
ne23.240, de 21 de Novembro de 1933, complementado pelo Dêcreto-Lei ne 33.726, de 21 de
junho de 1944, e pelo Decreto-Lei ne 38.848, de 4 de agosto de 1952. A Fundação visa,
generícamente, a prossecução de fins de interêsse cultural e social, em cumprimento da vontade
do seu instituidor, nomeadamente a preservação, manutenção e divulgação do seu património
histórico e cultural e a proteção do seu património natural, o desenvolvimento de atividades
culturais e o apoio financeiro a instituições de natureza assistencial, educacional, cultural e de
solidariedade social, com especial atenção às que se localizam na sua área geográfica de atuação.

- Referencial Contabilístico de preoaracão das demonstracões flnanceiras

2.1 -As demonstraçôes financeiras foram preparadas de acordo com a normalização contabilística
para as Entidedes do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Aviso 8259/2015, de 29.7, e
pela Portaria 220 12O15, de 24.7.

- Princioais Políticas Contabilísticas

3.1 a) - Bases de mensuracão

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

Ativos Fixos Tondíveis - Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados, na sua maioria, pelos

valores de aquisição, à exceção dos terrenos 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 definldas no Decrêto-Regulamentar 25/2009, de
14 de Setêmbro. Não amortizados os bens registados nas rubricas 4331 - Terrenos e Recursos

Naturais (exceto no quê 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 Finonceiros - Os lnvestimêntos Financeiros encontram-se mensurados de acordo
com os objetivos de detenção dos mesmos, ou seja, a sua manutenção até à maturidade:
mensurados ao valor de aquisiçâo, após execução de teste de imparidade de acordo com o previsto
na Norma Contabilística e de Relato Financeiro n.e 27.

lnventários - Os inventários encontram-se registados ao valor de aqulsição.
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Outros Ativos Correntes / lnstrumentos Finonceiros - Os instrumentos financeiÍos encontram-se

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

Financeiro n.e 27, desaSnadamente as carteiras de gestão discricionária, interna e externa.

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 1 000€.

c) - Princioais 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 - Alterecões nas oolíticas contabílísticas - No exercício de 2019 não foi efetuada qualquer

alteração nas polítlcas contabilÍsticas.

4.-

4.1 a) - DivulÊacão 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

14.664.756,37 €, referentê 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 IIXOTANGÍVET

RUBRICAS Saldo lnicial Aumentos
TransfeÍências

e Abatês
Saldo Final

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

Bens Património Histórico

Teríenos e Recursos Naturãis

Equipamento Básico

Equipamento de Tíansporte

Equipamento Administrativo
lnvestimentos em curso

L4.424.962,23€

104.402.067,28 €

254.158,00 €

371.735,63 €

309.425,61 €

50.796,89 €

?sL.357 ,30 €

76.287,t5€
9.900,00 €

0,00 €

2.233,43€
288.603,80 €

- 11.563,16 €

0,00 €

o,00 €

0,00 €

0,00 €

276.128,19 €

74.6il.756,37 €

104.478.354,43 €

264.058,00 €

377.735,63 €

311.659,04 €

63.272,50 €

r.19.813.145,64 € 628.381,68 € -287.697,35€ 120.1s3.835,97 €
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- As taxas de depreciação utilizadas baseiam-se nas taxas máximas

definidas no Decreto-Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro.

O desdobramento das depreciações acumuladas do ativo fixo tangível constam do quadro seguinte:

ACUMUTADAS DO ATIVO FIXO TANGíVEI

RUBRICAS Saldo lnicial RefoÍço
Anulação /
Revercão

Saldo Final

ATIVOS FIXOS IANGÍVEIS:

Bêns Património Histórico

Terr.e R.Naturais/Melhoramentos

Equipamento Básico

Equipamento de Transporte

7.321.064,03€

799.617 ,69 €

224.2i2,36€
335.455,91 €

296.052,35 €

277.814,56 €

66.781,18 €

72-390,72€

22.209,13€

4.890,06 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.598.882,59 €

866.418,87 €

236.623,08 €

357.665,04 €

300.942,41 €

8.976.442,34 € 384.089,65 € 0,00 € 9.360.531,99 €

5. - lnventários

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 artísticos.

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

evidenciado na Demonstração de Resultados, o montante de 133.788,43 ê em Custo das Mercadorias

Vendidas ê Consumidas.

5. - Rendimentos e Gastos

6.1 - Rendimentos de Vendas e Prêstacão de Servicos por catesoria:

a)Vendas de Artigos Artísticos e Culturais 24.6t2,30 €

b)Venda de Produtos Agrícolas e Florestais 1.132.313,71 €

c)Venda de Bilhetes de Entrada nos Núcleos Museológicos 275.226É0 €

L412J52513

De referir que, relativamente à venda da cortiça, a mesma encontra-se contratualizada para os
próximos 2 anos,
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7. - lnvestimentos Financeiros

Os lnvestimentos Finânceiros atingem o môntante global de 4.370.546,64€, onde se incluem
obrigações a ser detidas até à maturidade, nomeadamente Obrigações do Tesouro, registadas ao valor de
aquisição, conforme quadro abaixo.

DesignaÇâo 2019 2018

Centenários 4% 1940 2.082,58 €. 2.082,98 €
Centenários 3,5Yo 1941 598,95 € 598,95 €
oÍ 4,75% 0612019 0,00 € 1.968.550,50 €
01 4,80% 0612020 0,00 € 1.943.757,00 €
oT 3,850/0 0.4/2021 0,00 € 1.150.119,60 €
oT 5,65% 02t2024 643.409,25 € 643.409,25 €
Or 4J% 04Abr 2037 1.858.200,00 € 1.858.200,00 €
or 4,1yoo2t2045 996.625,00 € 996.625,00 €
oT 5,125% 855.613,96 € 855.6't3.96 €
Total 4.356.530.14 € 9.418.957,24 €.

8. - lnstrumentos Financeiros

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

Norma Contabilística e de Relato Financeiro n.p 27, designadamente as carteiras de gestão discricionárla

interna e as carteiras de gestão externa: num total de 27.826.664,30 € em 2019, e de 24.522.806,06 € em

2018.

A variação das carteiras registou um aumento de justo valor de 3.452.576,97€, quãndo/ no ano

anterior, sofreu uma redução de justo valor de-!.723.t67,17€, ou seja, aprêsentam uma valorização

acumulada positiva no valor de 5,175.744,t4€.

9. - Benefícios dos Empresados

9.1 - Ao longo do ano 2019, o número médio de pessoas ao serviço dirêto da Fundação foi de 65, dos

quãis 3 membros do Conselho Administrâtivo.

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 atuarial executado por atuário

credenciado, é atualizado anualmente.

No final do ano de 2019, foi reconhecido um acréscimo das responsabilidades com o Plano de Pensões,

com influência nos custos do período, no montante de 42.557,00 €.

O montante das responsabilidades, em 31 de Dezembro de 2019, ascende a 872.151,00€.
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9.3 - O Conselho Administrativo é constituído pelo Presidente e dois Vogais e a Junta da Casa de

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

No exercício de 2019, o totel dâs remuneraçôes da Junta da Casa de Bragançâ e do Conselho

Administrativo ascendeu a ?4L.928,79 €.

10. - Outras divulgacões

a) O saldo da rubrica de Créditos a Receber, em 31 Dezembro de 2019, incluí a especialização dos

valores dos juros de investimentos financelros e a especialização das rendas a receber no ano 2020

e que respeitam ao exercício de 2019.

b) Os Diferimentos do Ativo Corrente respeitam a Gastos a Reconhecer, incluindo gastos com Higiene

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

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

2019, pelo trabalho prestedo eté àquela data e a regularizar posteriormênte, correspondendo à

remuneração de férias e subsídio de férias.

d) Na Demostração de Resultados, na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, refletem-se os

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

naturêza agrícola e silvícola, bem como as despesas com o Museu-Biblioteca, conforme

desdobramento abaixo.

2019 2018

Trabâlhos Especializâdos e Contratos de 76.70L,36€ 34.976,79 €

Honorários 33.249,21€ 28.434,35 €

Conseruacão e Reparação 57.L23,!7 € 74.740.06€

Materiais 12.060,48 € 71.976,17 €

Enersia e Fluídos 59.708,37 € 64.183.66 €

ComunicaÇões 9.349,76€ 11.830,09 €

Exploração Silvícola e CortiÇa 57.276,73 € 67.560.01 €

Museu-Bibliotecâ, Castelo, Carruagens,
Exoosicões diversas e Visitas cultuÍais

49.649,93 € 57.869,62 €

Despesas diversas 28.787,83€ 2A.7A7,A3.€

Total 371.413.13 € 381.758.58 €
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ê) Na rubrica Outros Rendimentos contabilizam-se os rendimentos

Obrigações do Tesouro, constituídos por juros que, adicionados de

690380,28 € perfazem um montante global de 1 995 168'73€'

propriedades no montante de 881 330,65€'

f)EmoutrosGastosregistâm.secomissõesbancáriascomagestãodascarteiras,bemcomo
correçôes Relativas a Períodos Anteriores, no valor d eg3 772,L7 €, respeitantes ao pagamento de

IVA de contratos de arrendamento de prédios rústicos pare atividade cinegética, considerada pela

Autoridade Tributária uma atividade sujeita a lvA. Esta interprêtação da Autoridade Tributária foi

pronta e adequadamente contêstada pela Fundação, aguardando-se uma decisão favorável, o que

permitirá reembolsar os valores pagos'

11. - Eventos subseouentes

Apósãdatadereferênciadaspresentesdemonstraçõesfinanceiras,foideclaradapela

organizaçãoMundialdeSaúdeapandemiarelativaàcovlD.lg,umaemergênciadesaúdepública
de nível internacional.

Considerando a solidez financeira da Fundação e apesar da incerteza atual dos impactos

totais que o covlD-lg possa gerar na envolvente económica e na atividade futura, é convicção do

conselho de Administração, tendo por base a informação disponível na presente data, que a situação

seráacomodadapelonormalcursodasatividades,peloqueopressupostodacontinuidade,utilizado

na preparação das demonstraçõês financeiras, mantém-se apropriado nesta datâ'

Exercício de 2019

fínanceiros inerentes às

mais-valias no valor de 1

bem como as rendas de

O CoNsELHo DE ADMINISTRAÇÃo,
A CHEFE Dos SERvIços DE CoNTABILIDADE,

ê,** Gfut-iono Ari"k»&*4"l*\
lr-r^(, lrfl|\ff

/L.l-1 A-,ht 
t

{w,u
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Maoas Adicionais

1. Dastribuicão de Subsídios Atríbuídos oor tioo e localizacão

Atribuição por tipo de Subsidio

I^:1,fiH'

Atribuição Total por Localização

5,OM

**,1§;
r112.3 r4

.:t' sede

f 
ne.to nrenteio

l r,," r,ro,.
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.l ,2.3 .4

,'sede
I Resto Alenteio

lffJi[",,

Subsidios Culturais por Localização

3,3M

G,,-
.1.2 ,3.4

27

Subsidios Assistenciais por Localização
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Variacões das Contas do Balanco no Biénio 2018/20X9

A Chefe dos Serviços de Contabilidade, o consêlho de Administração,

-4rt1,*7.-"»r&ÉÊ* .iL'

í::Wb*hawÜ'**,,/Ç'' '4.r;)u4,1 ,,.f f '/
t

@,..^n*,ro Qfu*ott

cód.
Conta

Contas 2018 2019
Variações
201A12019

11

1,2

13

L4

27

23

27

28

32

39

4L

43

45

22

24

26

273

27

2A

51

55

59

88

Ativo

Caixa

Depósitos à ordem

Outros Depósitos Bancários

Outros lnstrumentos Financeiros

Clientes

Pessoal

Outras Contas â Receber

Diferimentos

Existências

Adiantementos p/Conta Compras

lnvestimentos tinanceiros

Activos Fixos Tangíveis

lnvestimentos em Curso

Passivo

Fornecedores

Estado e Outros Entês Públicos

Fundadors /Resultado a Atribuir
BenefÍcios Pós - Emprego

Outras Contas a Pagar

Diferimentos

Situacão Uouida

Fundos

Reservas

outras Variações Fundos Patrimoniais

Resultado Líquido do Exêrcício

626,62€

200.313,80 €

700.000,00 €

24.522.A06,06€

19,60 €

1.205,00 €

340.724,34 €

2.263,88 €

277.s77 ,08 €

3.000,00 €

9.432.987,O7 €

110.785.906,41 €

50.796,89 €

1.094,33 €

7.562.897 ,27 €

0,00 €

27.426.664,30 €

6.204,70 €

4.267,05 €

169.038,04 €

5.485,20 €

281.1.92,80 €

3.383,77 e

4.370.546,64 €.

110.730.031,48 €
67 )7) \O €

467,77 <

7.362.583,47 ç.

-700.000,00 €

3.303.858,24 t
6.185,10 (

3.062,0s {
-171.686,30 t

3.221,32Í
3.615,77 (

183,77 Í
-5.062.440,43 Í

-55.874,93 (

12.475,61Í
L46,3L8.226,75Í 151.024,07&08 t 4.705.851,33 (

!7.453,6L€
47 .749,54 €

30,67 €

829.484,00 €

252.515,16 €

206.293,06 €

11.006,39 €

61.280,04 €

530,67 €

872.151,00 €

249.164,26€

218.181,93 €

-6.447,22 Í
14,130,50 (

500,00 {
42.667 ,00 Í
-3.350,90 (

11.888.87 (

1.352.926,04Í t.4L2.31,4,29 < 59.388,2s (

145.500.000,00 €

370.723,40 €

265.243,89€

-1 17Í)666qR€

144.329.333,42 Í
280.723,40Í

265.243,89 4

4 716 463 08 {

-1.170.666,58 (
-90.000,00 {

0,00 t
5.907.L29,661

L44.965.300,7t t49.6tt.763,791 4.646.463,08 t

146,tt8.226,75 Í 151.024.078,08 ( 4.70s.851,33 (
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Variacões das Contas de Resultados no Biénio 2018/2019

cód.
Conta

Contas 2018 2019
Variações
2íltal20.t9

61

62

63

64

66

68

71

72

77

78

88

Gastos

Susto Mercad.Vendidas e Mât. Consumidas

Fornecimentos e Serviços Externos

Gastos com o Pessoal

Sastos de Depreciação e Amortizações

Perdas P/Redução do Justo Valor

f,utros Gastos e Perdas

Rendimentos

úendas

Prestação dê Sêrviços

Ganhos p/Aumento dê Justo Valor

f,utros Rendimentos e Ganhos

luros, Dividendos e Outrôs Rendimentos

158.A27,22Í

381.7s8,58 t

L.720.rsg,34 <

405.435,80 (

L.723.244,O8Í

'171 160 49 {

133.788,43 t

371.413,73 4

1.843.357 ,28 í

384.089,65 t

t.064,82Í

302.441,77 á

-25.038,79

-10.345,45

77?.797,94

-22.346,r5

-r.722.r79,26

131.081,28

4.561.785.51 t 3.036.155.08 { -1.525.630,43 r

7.423.27L,951

244.A68,751

76,971

7.722.351,76 Í

s49,56 t

1.180.926,01 €

275.226,50 f

3.453.64L,79 <

2.86?.438,32<

385,54 {

-242.345,94

30.157,75

3.453.564,88

1.140.086,56

-164.O2

Resultados

lesultado Líquido do Exercício

3.391.118,93 t 7,772.618,16Í 4.381.499,23 {

-1.170.666,s8 ( 4.736.463,08 { 5.907.129,66 {

A Chefe dos Serviços de Contabilidade, o Conselho de Administração,

ry.,"orre Qfu*.-., D ] l&,lrh;^É-»B* n 1iâ',n1
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