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INTRODUÇÃO
Tendo sido criada em 2002, a Fundação Batalha de Aljubarrota teve no ano de 2008 um ano
de referência na sua actividade, com a inauguração do Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota. Integrado na recuperação do Campo de São Jorge, esta inauguração permitiu atingir um
dos principais objectivos da Fundação.
Dentro das iniciativas desenvolvidas em 2008, gostaríamos de salientar as seguintes:

1.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA BATALHA DE ALJUBARROTA
a) A construção e apetrechamento interno:

A criação da Fundação Batalha de Aljubarrota, em Março de 2002, por iniciativa do Senhor
António Champalimaud, teve como objectivo central a recuperação e valorização do Campo de São
Jorge onde, em Agosto de 1385, se verificou a Batalha de Aljubarrota, de importância central na
História de Portugal. Dentro deste projecto, constituía um elemento fundamental a construção de um
edifício moderno e funcional, que pudesse receber os visitantes de forma instrutiva e acolhedora.
Foram estes os pressupostos que presidiram à concepção e construção do Centro de Interpretação da
Batalha de Aljubarrota, que foi inaugurado em 11 de Outubro de 2008. Cumpriu‑se assim um dos
objectivos essenciais desta Fundação, que apenas se tornou possível devido à visão e ao gesto de grande
altruísmo revelado pelo Senhor António Champalimaud.
Este investimento foi também apenas possível devido à conjugação de esforços que foi possí‑
vel estabelecer com um conjunto de outras entidades. Em primeiro lugar pelo apoio concedido pelo
POC – Programa Operacional da Cultura, ao financiar, em 50%, a transformação do antigo museu mili‑
tar existente em São Jorge num Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Este apoio foi
concedido em Fevereiro de 2005, o que permitiu a realização desta obra entre 2005 e 2008.
Contudo, a acção do Ministério da Cultura neste projecto iniciou‑se em 2001, quando optou por
classificar o local onde se verificou a Batalha de Aljubarrota. Esta iniciativa do então Ministro da
Cultura, Dr. Augusto Santos Silva, foi não apenas corajosa, como indispensável para a recuperação
e valorização deste local histórico. Esta classificação foi posteriormente prosseguida pelos Ministros
da Cultura, Dr. Pedro Roseta, Dra. Maria João Bustorff Silva, Dra. Isabel Pires de Lima e Dr. José Pinto
Ribeiro.
O contributo do Ministério da Defesa Nacional foi também significativo. Com efeito este
Ministério assegurou a transferência da gestão deste Campo e do antigo Museu Militar aí existente
para a responsabilidade da Fundação Batalha de Aljubarrota, tendo também apoiado a transformação
do referido Museu num Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.
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No âmbito da construção do Centro de Interpretação, a Fundação pôde verificar, ainda em
2007, que a área de cafetaria prevista era insuficiente, em função do número de visitantes esperados.
Deste modo, e em colaboração com o Arq. João Santa Rita, a Fundação concebeu um novo projecto
para o interior do Centro de Interpretação, que incluiu a remodelação da área da cafetaria, e a trans‑
ferência das áreas de serviços educativos e de apoio a exposições, para outras divisões do edifício.
Pretendeu‑se com esta nova distribuição de espaços proporcionar aos futuros visitantes, não apenas
melhores condições para refeições, mas também maior comodidade nas exposições que são efectua‑
das nos serviços educativos, ou seja, nas “oficinas” do Centro.
As obras de remodelação interior do Centro orçaram em 435.000 euros, sem IVA incluído.
Depois de aprovadas pelo IGESPAR e pela Câmara Municipal de Porto de Mós, estas obras foram rea‑
lizadas entre Dezembro de 2007 e Maio de 2008.
Após a conclusão da componente de construção civil deste Centro de Interpretação, em Maio de
2008, foi finalmente possível proceder‑se à instalação dos conteúdos de multimédia nos três núcleos
existentes. O primeiro núcleo a ser instalado foi o núcleo 2, ou seja, o auditório onde se apresenta o
espectáculo de multimédia referente ao período de 1383 a 1385. Estes trabalhos decorreram de Maio a
Setembro de 2008, e incluíram tanto o resultado das filmagens realizadas em 2006, como os trabalhos
de pós‑produção e multimédia, realizados em 2007 e 2008.
Vale a este respeito referir que, com vista a aperfeiçoar algumas das cenas realizadas e a
incluir novas descrições de acontecimentos, a Fundação optou por realizar filmagens adicionais, em
Fevereiro de 2008. Apesar destas filmagens custarem cerca de 240.000 euros, com IVA incluído,
considerou‑se no entanto que deveriam ser efectuadas, em função das informações adicionais que
proporcionaram.
Os restantes equipamentos de multimédia do Centro de Interpretação foram também instalados
nos núcleos 1 e 3. Estes trabalhos decorreram entre Junho e Outubro de 2008.
É de grande importância salientar que toda a oferta expositiva do Centro de Interpretação, foi
definida e acompanhada por historiadores portugueses, de modo a assegurar a sua elevada qualidade
e rigor. Vale a este respeiro salientar o trabalho realizado pelos Profs. Mário Jorge Barroca, Saúl
António Gomes, Luís Adão da Fonseca e Pedro Gomes Barbosa. A sua prestação permitiu a este Centro
apresentar uma oferta histórica referente ao período medieval, extremamente competitiva a nível
internacional.
A Fundação considera que pela qualidade dos meios utilizados nos diversos trabalhos de mul‑
timédia, será possível apresentar ao público uma descrição dos acontecimentos históricos, não só
inédita, como susceptível de constituir uma referência para todos os visitantes. É também importante
referir que toda esta oferta expositiva não será apresentada noutro local, pelo que apenas poderá ser
apreciada no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.
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Dentro do Centro de Interpretação a Fundação prestou grande atenção à sua loja, ou seja, à
sua área de merchandising. Este aspecto deve‑se primordialmente ao facto de o período da Guerra da
Independência, embora constitua um dos principais e mais notáveis da nossa História, não ter ainda
sido devidamente estudado e apresentado. Deste modo a Fundação definiu, entre 2006 e 2008, um
conjunto de cerca de trezentos artigos e produtos relacionados com este período histórico, que estão
colocados à disposição dos visitantes do Centro. Para este efeito, a Fundação desenvolveu um trabalho
com diferentes fornecedores, o que lhe permitiu ter, no dia da inauguração, um grande conjunto de
artigos colocados na sua loja. A Fundação gostaria de expressar o seu agradecimento à Dra. Teresa
Saldanha, pelo trabalho eficaz de coordenação que desenvolveu, relativamente à organização do mer‑
chandising do Centro de Interpretação.
A Fundação teve também ocasião de estabelecer um acordo com a empresa LAC – Liga dos
Amigos de Conimbriga, com vista à exploração da cafetaria do Centro. Esta exploração será efectuada
em parceria com a Fundação, e estamos certos de que será bem sucedida, em face da experiência da
LAC em explorações desta natureza, nomeadamente no Museu de Conimbriga.
O Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota dispõe de uma área útil de 1.908 m 2, em
comparação com os 618 m 2 do antigo Museu Militar. O seu auditório está preparado para grupos até
82 pessoas. Existem ainda, como se referiu, dois núcleos de multimédia complementares, destinadas
à explicação do enquadramento histórico da época, à arqueologia e à descrição da Batalha e da sua
época. Para além da área de serviços administrativos, o Centro conta ainda com duas salas didácticas,
associadas aos serviços educativos, onde podem ser recebidos e acompanhados grupos de visitantes,
nomeadamente de escolas e universidades.
Depois de estar concluída a construção do edifício deste Centro, foi possível realizar, entre Julho
de 2007 e Outubro de 2008, os trabalhos de arranjos paisagísticos no Campo de São Jorge. Os arranjos
paisagísticos, orçados em 843.000 euros, com IVA incluído, incluíram o tratamento da flora existente, a
construção de caminhos peatonais a utilizar pelos visitantes, a área para parqueamento de carros e
autocarros, a iluminação em torno do Centro de Interpretação e a colocação de uma vedação no limite
dos terrenos administrados pela Fundação. Foi ainda implementado um caminho no Campo de São Jorge
para os visitantes que o pretendam percorrer utilizando audioguias. Estabeleceu‑se assim um percurso
peatonal com dezasseis pontos de paragem.
Os trabalhos de arranjos paisagísticos incluíram também a deslocação do monumento das
batalhas em que participou Nuno Álvares Pereira, para um local mais apropriado do Campo de São
Jorge. Com efeito, este monumento estava anteriormente numa zona demasiadamente central deste
Campo, muito próximo da Capela de São Jorge, o que impedia uma fácil circulação dos visitantes.
Todos os trabalhos de arquitectura paisagística foram da responsabilidade da Arq. Luisa
Borralho, estando actualmente praticamente concluídos. É possível afirmar que, em face desta inicia‑
tiva da Fundação, o Campo de São Jorge está hoje já bastante recuperado, podendo oferecer aos seus
futuros visitantes condições muito mais dignas e adequadas.
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No âmbito destes diversos trabalhos, os meses de Janeiro a Outubro de 2008 foram essencial‑
mente dedicados à preparação da inauguração do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.
Esta preparação verificou‑se tanto nas vertentes da construção civil, como da realização e montagem
dos conteúdos de multimédia dos núcleos 1, 2 e 3, da decoração interior, da organização da loja e ainda
da cafetaria. Simultaneamente, a partir de Agosto de 2008, foi seleccionado o pessoal deste Centro que
experimentou, durante três meses, um plano de formação intensivo e especialmente elaborado.
b) A inauguração:
O Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota pôde assim ser mostrado à população de
São Jorge, em 4 de Outubro de 2008. Esta apresentação foi exclusiva para a população de São Jorge,
uma vez que habita próximo do Centro de Interpretação e se encontra dentro da área classificada,
associada ao Campo da Batalha de Aljubarrota. Para este efeito foram distribuídos convites indivi
dualmente a todos os residentes de São Jorge. Este convite incluiu também uma festa nocturna, rea‑
lizada nessa noite no centro da aldeia de São Jorge. Ambas estas iniciativas foram extremamente bem
recebidas pela população local.

Chegada de Sua Excelência o Presidente da República.
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Apresentação do projecto de recuperação do Campo de São Jorge.

O Centro de Interpretação foi inaugurado oficialmente, em 11 de Outubro de 2008, numa ceri‑
mónia presidida por Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva. Estiveram
presentes nesta cerimónia Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, Sua Excelência o Ministro da
Cultura, Sua Excelência o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sua Excelência o Secretário de
Estado do Turismo, Sua Excelência o Chefe de Estado Maior do Exército, Sua Excelência Reverendíssima
o Bispo de Leiria‑Fátima, Sua Excelência o Governador Civil de Leiria, os Presidentes das Câmaras
Municipais de Porto de Mós, da Batalha, de Fronteira, de Trancoso e de Alcobaça e Sua Alteza Real,
Dona Isabel de Bragança. Estiveram também presentes diferentes pessoas e entidades associadas a
este projecto, nomeadamente a Dra. Aduzinda Costa, a Dra. Alcina Costa, o Dr. António Barroca
Rodrigues, o Dr. António Trindade, o Sr. Aprígio Ferreira dos Santos, a Dra. Celeste Hagatong, o
Prof. Diogo Lucena, o Dr. Francisco Capelo, a Dra. Helena Pinheiro de Azevedo, a Dra. Isabel Mota, o
Sr. Jasem Albaker o Dr. Jorge Nelson Quintas, o Dr. José Jaime Duarte, o Dr. José Manuel Espírito
Santo, o Dr. José Maria Espírito Santo Ricciardi, o Dr. José Penedos, o Dr. Luís Manuel Patrão, o
Dr. Manuel de Mello Champalimaud, a Dra. Teresa Patrício Gouveia e o Dr. José Jaime Duarte. No
total, participaram nesta cerimónia cerca de trezentos convidados. Após a audição do hino nacional,
foi visitado o Campo de São Jorge, onde se puderam apreciar todos os melhoramentos paisagísticos
introduzidos. Segui‑se, numa tenda instalada junto ao altar dedicado a Nuno Álvares Pereira, a apre‑
sentação de um filme que descreveu a evolução recente deste local, bem como das obras aí efectua‑
das. Foram em seguida proferidos três discursos, sucessivamente pelo Presidente da Fundação
Batalha de Aljubarrota, por Sua Excelência o Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós e por
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Sua Excelência o Presidente da República. Apresentam‑se, em anexo a este Relatório, estes três dis‑
cursos. Seguiu‑se a inauguração do Centro de Interpretação, que contou com a benção de Sua
Reverência, o Bispo de Leiria Fátima, Dr. António Marto.

Discurso do Presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota.

Discurso de Sua Excelência o Presidente da República.
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Esta cerimónia teve grande divulgação nos meios de comunicação social e contou com a par‑
ticipação de unidades do Exército, que proporcionaram a esta ocasião uma grande dignidade e uma
notável homenagem aos acontecimentos que aí ocorreram em 14 de Agosto de 1385. A população
local pôde também participar nestas cerimónias, que decorreram em ambiente festivo.
c) A entrada em funcionamento:
Já após a sua inauguração e até ao final de Dezembro, a Fundação pôde ainda realizar alguns
melhoramentos dentro do CIBA e no Campo de São Jorge. Dentro do CIBA foi possível introduzir os circui‑
tos para audioguias, nos núcleos 1 e 3, que estão apresentados em oito idiomas diferentes. No núcleo 2, que
apresenta o espectáculo de multimédia, foi introduzido um sistema que proporciona a tradução em simul‑
tâneo para inglês. Este oferta será particularmente importante para os turistas que nos visitam.
Nos terrenos exteriores ao CIBA, junto ao seu parque de merendas, foram montados em
Dezembro, diversos engenhos medievais que permitem aos visitantes, nomeadamente aos mais jovens,
a experimentação de armas medievais. Foi também montado nestes terrenos um circuito para audio‑
guias, em oito idiomas diferentes, que permite aos visitantes conhecerem os locais exactos onde se
verificaram os principais acontecimentos da Batalha de Aljubarrota. Os audioguias começaram a ser
utilizados pelos visitantes deste Campo, em Dezembro de 2008. Foram assim dados passos significa‑
tivos para que a visita ao Centro de Interpretação e aos seus espaços exteriores, possa ser realizada
de forma integrada e complementar.
Em face de todos estes investimentos e melhoramentos, foi possível registar, desde a inaugu‑
ração do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, em 11 de Outubro, um movimento apre‑
ciável de visitantes. Para este efeito contribui certamente o contacto prévio que a Fundação efectuou
com as escolas do ensino primário e secundário. Foi também importante o Protocolo que estabeleceu
com a Fundação INATEL, em Dezembro de 2008, com vista a promover as visitas do público sénior.
Foi assim possível registar entre 11 de Outubro e 31 de Dezembro um número de 5.000 visi‑
tantes. Este total dividiu‑se da seguinte forma:
Jovens e estudantes: 45%
Visitantes seniores e da Fundação INATEL: 17%.
Grupos de adultos: 8%
Adultos individualmente: 30%
É importante salientar que dentro destes números não se incluem ainda turistas estrangeiros.
Com efeito, estendendo‑se o período turístico essencialmente de Maio a Outubro, é compreensível que
este grupo de visitantes não tenha ainda registado um número significativo.
A Fundação espera que, em face da qualidade da sua oferta e do esforço de marketing que
continuará a realizar, que o ritmo das visitas, tanto no Campo de São Jorge como no Centro de
Interpretação, se possa intensificar em 2009.
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A Fundação está certa que, em face do trabalho realizado na preparação do Centro de Interpretação
e do Campo de São Jorge, será possível proporcionar a todos os seus visitantes, nacionais e estrangeiros, e
nomeadamente às camadas mais jovens, um dos mais interessantes pontos de turismo cultural existentes
em Portugal.

2.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPO DE SÃO JORGE

Com o início em Maio de 2001 do respectivo processo de classificação, por iniciativa do então Ministro
da Cultura Dr. Augusto Santos Silva, foi finalmente reconhecida a importância histórica e cultural do local
onde ocorreu a Batalha de Aljubarrota. Até então, e para além do museu militar aí construído em 1985, por
iniciativa do Exército, este local encontrava‑se praticamente abandonado. Com efeito, a atenção prestada a
este local ficou muito aquém não só da sua importância, como do seu potencial de desenvolvimento. Com a
conclusão deste processo de classificação, em Maio de 2003, este local ficou devidamente salvaguardado,
tendo este campo de batalha obtido a categoria de “monumento nacional”. O mapa da área classificada está
apresentado em anexo.
A Fundação Batalha de Aljubarrota não quer deixar de enaltecer a decisão do Ministério da Cultura
em classificar e proteger este lugar histórico. Com efeito, sem esta iniciativa a degradação paisagística deste
local teria continuado, o que implicaria a curto prazo a sua total destruição. Contudo, a visão então revelada
permitiu a criação das condições necessárias para que, a médio e longo prazo, o Campo de Aljubarrota possa
readquirir a sua importância e dignidade, e transformar‑se num dos principais pontos de turismo cultural
existentes em Portugal.
Tendo sido iniciado o processo de classificação do Campo de São Jorge, tornou‑se necessário definir,
com maior pormenor, as finalidades de uso e o tipo de novas construções que se poderão implementar na
zona classificada. Deste modo e após diversas conversações verificadas entre 2005 e 2007, entre o IGESPAR
e a Câmara Municipal de Porto de Mós, foi acordado a realização de um Plano de Pormenor de Salvaguarda
para o Campo de São Jorge. Para este efeito o IGESPAR entregou já à Câmara Municipal de Porto de Mós, em
2007, a importância de 30.250 euros.
Por outro lado, e após uma reunião havida em Julho de 2008 no Governo Civil de Leiria, onde parti‑
ciparam a Direcção Regional de Cultura do Centro, o IGESPAR, a Fundação Batalha de Aljubarrota e a Câmara
Municipal de Porto de Mós, ficou acordado que esta Câmara Municipal iria seleccionar a empresa que traba‑
lhará neste Plano de Pormenor. É assim previsível que a elaboração conjunta deste Plano de Pormenor se
possa iniciar no primeiro semestre de 2009.
Por constituir uma tarefa muito detalhada e rigorosa, que abrangerá uma área significativa, este
Plano demorará cerca de dois anos a ser executado. Sendo bem elaborado, será contudo um instrumento
necessário e extremamente útil, uma vez que, até recentemente, esta área histórica não dispunha de qual‑
quer tipo de medidas protectoras ou que visassem a sua valorização.
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O Plano de Pormenor de Salvaguarda do Campo Militar de São Jorge incluirá também uma área
pertencente ao Concelho da Batalha, e que se encontra situada imediatamente a norte deste Campo Militar,
uma vez que esta área foi palco de acontecimentos muito importantes durante a Batalha de Aljubarrota.
Embora tenha um comprimento de apenas cerca de 300 metros, esta área do Plano de Pormenor será parte
integrante do próximo PDM do Concelho da Batalha. Este entendimento foi também conseguido através de
conversações entre o IPPAR e a Câmara Municipal da Batalha.
É também pertinente referir que, em 2008, foi aprovada, como “monumento nacional”, o alargamento
da área associada à primeira posição do exército português durante a Batalha de Aljubarrota. Esta aprovação
foi efectuada com o parecer positivo da Câmara Municipal da Batalha.
A protecção da área associada à Batalha de Aljubarrota é de primordial importância para os portu‑
gueses e para a Fundação Batalha de Aljubarrota, uma vez que sem a introdução de medidas altamente
restritivas quanto a novas construções, seria praticamente impossível contribuir eficazmente para a recupe‑
ração e requalificação paisagística deste local. Por estas razões, a Fundação Batalha de Aljubarrota expressa
o seu reconhecimento ao Exército Português, às Câmaras Municipais de Porto de Mós e da Batalha, ao
IGESPAR, à Direcção Regional de Cultura do Centro e ao Ministério da Cultura, por terem tido a visão e a
determinação em assumir a protecção e a dignificação de um local onde se verificou um acontecimento notá‑
vel e central da nossa História.

3.	VALORIZAÇÃO DO LOCAL ASSOCIADO À PRIMEIRA POSIÇÃO
DO EXÉRCITO PORTUGUÊS NA BATALHA DE ALJUBARROTA
A Batalha de Aljubarrota iniciou‑se num lugar próximo do Mosteiro da Batalha, uma vez que, passando
por aí a estrada que unia Leiria a Lisboa, foi esse o local escolhido por Nuno Álvares Pereira para colocar o
exército português. Foi aí que os dois exércitos se avistaram pela primeira vez, onde inicialmente se verificou
a possibilidade de combate e portanto onde começou a Batalha de Aljubarrota.
De modo a impedir a destruição deste local, a Fundação iniciou, em 2003, a aquisição de alguns lotes
de terreno. Estas aquisições foram bastante oportunas, uma vez que aí estava prevista, a curto prazo, a cons‑
trução de uma urbanização. Tendo‑se assegurado a preservação de parte deste local, não faria contudo
sentido que ele permanecesse abandonado e ignorado, em termos históricos e culturais. Deste modo, a
Fundação analisou as diferentes opções que permitiriam a sua transformação num lugar visitável em termos
de turismo cultural.
Deste modo, a Fundação apresentou uma candidatura, em 2006, ao programa comunitário POSC –
Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento, tutelado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, com vista à construção de um Centro de Interpretação, com uma área de 534 m2, associado
à 1ª posição da Batalha de Aljubarrota. Esta candidatura foi aprovada no início de 2007. A investigação histó‑
rica deste projecto foi da responsabilidade do Prof. Mário Jorge Barroca e do Prof. António Saúl Gomes.
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Este Centro, incluindo os respectivos conteúdos, ficou pronto em Dezembro de 2008, tendo a respec‑
tiva inspecção do POSC sido realizada em 22 de Dezembro. Criaram‑se assim as condições para que o público
passe a dispor de um centro de multimédia que descreve a forma como se verificou a aproximação do exér‑
cito castelhano, e por outro lado, como foi construído o Mosteiro da Batalha. Esta apresentação será assim
complementar com o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, que se situa 2 Km mais a sul. Estes
dois Centros descreverão, em conjunto, de forma extremamente instrutiva e aliciante, o modo como se veri‑
ficou a Batalha de Aljubarrota.
A intervenção da Fundação neste local impediu assim a sua utilização para uma mera urbanização, cujo
início da construção estava iminente. Foi assim possível reconverter o uso deste local para o que ele tem de
único, que é sua apreciação de um ponto de vista histórico e cultural. É deste modo importante salientar que,
sem a intervenção da Fundação, este local histórico, único e insubstituível, ter‑se‑ia perdido para sempre.

4.	CLASSIFICAÇÕES DOS CAMPOS
DE ATOLEIROS E DE TRANCOSO
No seguimento de um diálogo estabelecido com a Fundação, o Exército Português entregou, em Maio
de 2003, ao IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico, propostas de classificação dos locais
onde ocorreram a Batalha de Atoleiros (1384 ) e a Batalha de Trancoso (1385 ). Sendo dois eventos da maior
importância dentro da Guerra da Independência e portanto relacionados com a Batalha de Aljubarrota, estes
dois locais não tinham ainda qualquer reconhecimento ou protecção administrativa.
No caso de Trancoso esta proposta de classificação foi especialmente oportuna, pois o local onde se
verificou esta Batalha seria dentro de pouco tempo utilizado não só para construções de variada natureza,
mas também para a passagem de uma nova estrada, a variante IC 26. Com esta classificação, o IEP – Instituto
de Estradas de Portugal aceitou deslocar esta variante para outro local alternativo, fora do campo de batalha
de Trancoso. A Fundação, tendo participado nestas negociações, não quer deixar de enaltecer a decisão deste
Instituto, que constitui um exemplo de como se devem respeitar locais históricos relevantes.
Apesar do processo de classificação do campo de batalha de Trancoso ter sido aprovado no Conselho
Consultivo de Outubro de 2007 e de 6 de Fevereiro de 2008, a Direcção do IPPAR solicitou novamente ao
Exército Português, em Abril de 2008, que reformulasse a respectiva área classificada. Foi então solicitado que
a área a classificar apresentasse na sua zona periférica, uma ZEP – Zona Especial de Protecção, ficando a zona
central denominada como área classificada. O Exército Português reformulou assim novamente este mapa,
que foi entregue, em Maio, à Direcção Regional de Castelo Branco, do IGESPAR. Depois de terem sido ouvidos
os respectivos proprietários e a Câmara Municipal de Trancoso, este processo está actualmente a ser prepa‑
rado pela Delegação Regional de Cultura do Centro, de modo a ser enviado para a aprovação do Conselho
Consultivo do IGESPAR. É assim previsível, que no primeiro semestre de 2009, este processo possa ser apro‑
vado e homologado pelo Ministro da Cultura, para posteriormente ser publicado em Diário da República.
Os trabalhos de arqueologia no local da Batalha de Trancoso, que se realizaram em 2008 orientados
pela arqueóloga Dra. Maria Antónia Amaral, deverão prosseguir em 2009. Em função dos resultados dos
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trabalhos de arqueologia, será concebido e preparado o futuro Centro de Interpretação da Batalha de
Trancoso, que deverá ser construído no local onde se verificou esta Batalha.
Em relação à classificação do campo da Batalha dos Atoleiros, o seu processo de classificação foi
também aprovado pelo Conselho Consultivo do IGESPAR, em 6 de Fevereiro de 2008, após a realização de
trabalhos arqueológicos, em 2006, que confirmaram que esta batalha se verificou na área proposta para
classificação.
A Direcção do IPPAR solicitou contudo novamente ao Exército Português, em Abril de 2008, que refor‑
mulasse a área classificada do campo de batalha dos Atoleiros. Foi então solicitado que a área a classificar
apresentasse na sua zona periférica, uma ZEP – Zona Especial de Protecção, ficando a zona central denomina‑
da como área classificada. O Exército Português reformulou assim novamente este mapa, que foi entregue, em
Maio, à Delegação Regional de Cultura do Alentejo. Depois de terem sido ouvidos os respectivos proprietários
e a Câmara Municipal de Fronteira, este processo foi enviado por esta Delegação Regional de Cultura para
aprovação do Conselho Consultivo do IGESPAR. Esta aprovação verificou‑se em 7 de Janeiro de 2009, para
posterior audiência de interessados. É assim previsível que nos primeiros meses de 2009 este processo possa
ser homologado por Sua Excelência o Ministro da Cultura, para posterior publicação em Diário da República.
A Câmara Municipal de Fronteira apresentou, em 2008, uma candidatura ao programa “Eixo 2 –
desenvolvimento urbano”, para a construção de um Centro de Interpretação da Batalha dos Atoleiros, na vila
de Fronteira. Sendo esta candidatura aprovada, assegurar‑se‑á uma ligação entre o campo da Batalha dos
Atoleiros e este Centro de Interpretação, e ter‑se‑á aproveitado da melhor forma, a classificação deste campo
de batalha efectuada pelo IGESPAR. Com efeito, estando este Centro situado a cerca de 3 Km do campo de
batalha, os seus visitantes poderão receber uma explicação acerca desta Batalha, e seguidamente, visitar o
local onde ela se verificou. Haverá deste modo uma estreita ligação entre a vertente didáctica e a vertente
paisagística deste projecto. Sendo efectuado com rigor e qualidade, este projecto contribuirá certamente para
o aumento do turismo cultural neste Concelho e nesta Região.
É de realçar a grande importância que para o património histórico nacional terá a recuperação e valo‑
rização dos campos dos Atoleiros, de Trancoso e de Aljubarrota. Todos têm enormes potencialidades, infeliz‑
mente quase ignoradas até hoje. Referimo‑nos a potencialidades não só científicas, mas também pedagógicas
e turísticas, não apenas para Portugal, mas também para a Europa e para o Mundo. Com efeito, estas três
batalhas são consideradas como das mais importantes batalhas medievais ocorridas em toda Europa, pela
sua relevância política, diplomática e militar, constituindo por isso um valoroso contributo para um melhor
conhecimento da História da Europa, durante a Idade Média.
Em ligação com o Campo da Batalha de Aljubarrota, os Campos de Batalha de Atoleiros e de
Trancoso poderão constituir uma rede das principais batalhas da Guerra da Independência. Estes três locais
valorizar‑se‑ão reciprocamente, uma vez que uma visita a cada um deles será enriquecida se analisada dentro
de uma visão integrada dos acontecimentos históricos deste notável período da nossa História. Por outro lado,
se valorizados de acordo com a sua dignidade e importância histórica, estes três locais poderão, entre outros
aspectos, constituir importantes pontos de turismo cultural, e contribuir para o desenvolvimento económico
e social das respectivas regiões.
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5.	CLASSIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE LINHAS
DE ELVAS, AMEIXIAL E MONTES CLAROS
Após ter promovido e proposto a classificação dos três principais campos de batalha associados à
Guerra de Independência, o Exército Português entendeu que deveriam também ser protegidos e valorizados
os três principais campos de batalha situados em Portugal, associados à Guerra da Restauração. Por este
motivo preparou e entregou ao IPPAR, em 2004, três propostas de classificação, referentes aos campos de
Linhas de Elvas (1659), Ameixial (1663) e Montes Claros (1665).
Ao contrário do que sucedeu no local associado à Batalha de Aljubarrota, onde já existem hoje diver‑
sas construções, os três campos associados à Guerra da Restauração são propriedades agrícolas, com um
número praticamente nulo de casas habitadas. Nos casos de Linhas de Elvas e do Ameixial, uma parte signi‑
ficativa dos terrenos existentes dentro da área classificada, ou têm apenas explorações florestais, ou não
estão sequer a ser explorados agricolamente.
Apesar de ter aprovado estes três processos de classificação no seu Conselho Consultivo de 6 de
Fevereiro de 2008, a Direcção do IPPAR solicitou novamente ao Exército Português, em Abril deste ano, que
reformulasse as respectivas áreas classificadas. Foi então solicitado que cada área a classificar apresentasse
na sua zona periférica, uma ZEP – Zona Especial de Protecção, ficando a zona central denominada como área
classificada. O Exército Português reformulou assim novamente estes três mapas, que foram entregues em
Maio à Delegação Regional de Cultura do Alentejo. Depois de terem sido ouvidos os respectivos proprietários
e as respectivas Câmaras Municipais, estes processos foram enviados para aprovação do Conselho Consultivo
do IGESPAR. Esta aprovação verificou‑se em 7 de Janeiro de 2009, para posterior audiência de interessados.
É assim previsível que nos primeiros meses de 2009 estes três processos possam ser homologados por Sua
Excelência o Ministro da Cultura, para posterior publicação em Diário da República.
Com a conclusão destes processos de classificação, que se irão adicionar aos três campos de bata‑
lha da Guerra da Independência, poderá ser criado em Portugal um conjunto de seis campos de batalha,
devidamente protegidos e reconhecidos pela sua importância histórica. O IGESPAR, como organismo com‑
petente do Estado Português, e com base nas propostas de classificação apresentadas pelo Exército
Português, pode deste modo reconhecer que estes locais merecem uma atenção especial, uma vez que os
acontecimentos aí ocorridos se revelaram essenciais para a formação de Portugal, e para a consolidação da
identidade nacional.
A Fundação, em conjugação com o IGESPAR, o Exército Português, os proprietários e as Câmaras
Municipais respectivas, pôde participar no processo de recuperação paisagística e de valorização cultural
destes seis locais históricos. Quando estes locais estiverem devidamente valorizados, será possível constituir
em Portugal uma rede dos principais campos de batalha, que, em conjunto, não deixarão de proporcionar uma
perspectiva extremamente enriquecedora da nossa História.
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6.	CONCESSÃO DE DONATIVOS À FUNDAÇÃO
A concessão do estatuto de utilidade pública revestiu‑se da maior importância, uma vez que passou a
permitir à Fundação não ter que pagar IRC sobre os donativos recebidos. Mas a obtenção deste estatuto permitiu
também outra vantagem igualmente importante, que consiste no benefício fiscal atribuído às entidades que con‑
cedam donativos à Fundação. Com efeito, e de acordo com o n.º 2 do art.º 3º do Decreto‑Lei N.º 74/99 de 16 de
Março, que instituiu o estatuto do Mecenato Cultural, com a redacção dada pela Lei n.º 53‑A / 2006 de 29 de
Dezembro, existem importantes benefícios fiscais relativamente a donativos atribuídos a actividades consideradas
de Superior Interesse Cultural, como é o caso da recuperação e valorização do Campo de São Jorge. Este facto
significa nomeadamente que um donativo entregue à Fundação por parte de uma empresa, será considerado até
130 % como custo fiscal.
Gostaríamos seguidamente de referir, por ordem alfabética, as entidades com as quais a Fundação esta‑
beleceu já contratos de mecenato plurianuais:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Banco Espírito Santo S.A.
Banco Português de Investimento S.A.
Banco Português de Negócios S.A.
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Cidade Gestão Lda
Companhia de Seguros Tranquilidade S.A.
Espírito Santo Financial Group
Francisco Capelo
Fundação Calouste Gulbenkian
Hoteis Real S.A.
Jansem Haji Mohamed Albaker
Jorge Nelson Quintas
Lena Construções SGPS
Nelson Quintas Imobiliária S.A.
Nova Expressão S.A.
Parques do Mondego‑Imobiliária S.A.
Rede Eléctrica Nacional S.A.

O Conselho de Administração da Fundação continuará, em 2009, a contactar possíveis mecenas, tendo
em consideração o elevado mérito deste projecto, bem como o prestígio que ficará associado às entidades que o
apoiarem.

7.	COMPRA DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
Estando actualmente o processo de classificação do Campo de São Jorge praticamente concluído,
a Fundação deixou de ter urgência na compra de terrenos aí situados, uma vez que deixaram de ser emitidas
licenças de construção. Por esta razão, o valor das compras de imóveis, desde 2003, naquela que foi a
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segunda posição do exército português, foi bastante reduzida. Deste modo, em 2008, a Fundação procedeu
apenas à compra de dois pequenos lotes de terreno, situados no local para onde foi transferido o altar
evocativo a Nuno Álvares Pereira.
Relativamente aos anos futuros, a Fundação terá a possibilidade de adquirir apenas os terrenos que
se tornem importantes para o arranjo paisagístico a realizar em São Jorge, e não já com o objectivo de
impedir o aparecimento de novas construções.
Em face do processo de classificação de toda esta área por parte do IPPAR e do Ministério da
Cultura, bem como da introdução do regime das medidas preventivas para a área classificada e para a zona
especial de protecção, a Fundação espera que este local histórico esteja definitivamente salvaguardo e
protegido, e que no futuro se possa actuar com firmeza em eventuais casos de construções clandestinas.
Para a requalificação paisagística do Campo de São Jorge, serão particularmente importantes os
imóveis situados em torno do actual Museu Militar, uma vez que esta área será de primordial importância
para o desenvolvimento futuro das actividades da Fundação. Com efeito, a valorização do Campo de São
Jorge terá que constituir um projecto integrado, onde, a par dos ensinamentos e informações proporciona‑
dos pelos conteúdos dos investimentos aí realizados, o visitante possa também admirar e percorrer toda a
área onde se travou esta Batalha. Apenas deste modo será possível reconstituir com rigor e realismo os
locais onde se verificaram os momentos principais desta Batalha e a forma como esta contenda se desen‑
rolou nos seus mais variados aspectos. Não se pode portanto dissociar os investimentos que se vão realizar
neste local, da preservação exterior da paisagem existente. O projecto de recuperação e valorização do
Campo de São Jorge terá assim de constituir um projecto integrado, na sua vertente histórica, cultural e
paisagística.
O processo de recuperação paisagística, será contudo um processo gradual e moroso, na medida
em que, ao longo dos últimos anos, foram concedidas diversas licenças para construções que nada têm a
ver com a importância histórica deste Campo e que em muito contribuíram para a sua degradação paisa‑
gística. A Fundação guardará registos fotográficos e de imagem das construções por si adquiridas, antes de
serem demolidas, para que de futuro se possam efectuar comparações e verificar a evolução que foi pos‑
sível percorrer, com vista à dignificação e valorização deste local histórico.
Relativamente à primeira posição do exército português a situação é contudo diferente. Com efeito
existia aí um loteamento, em vias de ser aprovado, que representaria a construção de aproximadamente
sessenta moradias. Este processo de construção significaria o fim deste lugar histórico único e insubstituí‑
vel. Por este motivo, a Fundação optou por comprar alguns dos lotes situados em posições estratégicas
deste lugar. Esta acção constituiu um esforço significativo, que não estava inicialmente previsto, mas que
permitiu salvar esta área importante do campo de batalha. Estas compras foram contudo concluídas antes
de 2008, pelo que não se prevê, nos anos futuros, a necessidade de novas compras neste local.
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8.	CAPITAL PERPÉTUO
No final de 2003 e para além do seu donativo inicial, o Senhor António Champalimaud instituiu um
capital perpétuo de 7.500.000 euros, com o objectivo de financiar as despesas correntes da Fundação. Estas
despesas correntes serão cada vez mais visíveis, à medida que os investimentos da Fundação se vão imple‑
mentando, nomeadamente com o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.
Em 2008, e em face do resultado do exercício obtido, o Conselho de Administração não proporá o
reforço do capital perpétuo.
O Conselho de Administração procurará preservar e rentabilizar este capital perpétuo da melhor
forma possível, não só porque dificilmente será possível obter um donativo de valor semelhante, mas tam‑
bém porque dos rendimentos por si gerados dependerá em boa medida a actividade e as perspectivas desta
Fundação.

9.	CONSELHO DE CURADORES
O Conselho de Curadores acompanhou, em 2008, a actividade do Conselho de Administração, com
quem teve oportunidade de reunir.
O Conselho de Administração quer expressar a todos o membros do Conselho de Curadores o agra‑
decimento pelo empenho que revelaram nas actividades da Fundação, bem como pelas sugestões que foram
expressando ao longo do ano.

10.	OUTRAS ACTIVIDADES
As actividades anteriormente referidas foram as que maior relevância assumiram para o desenvolvi‑
mento do projecto da Fundação, durante o ano de 2008. Contudo, durante este ano a Fundação pôde também
realizar outras iniciativas, das quais gostaríamos de salientar:
Em primeiro lugar, a Fundação tem hoje concluídos os registos, no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, das marcas “Fundação Batalha de Aljubarrota”, “Batalha de Aljubarrota” e “Aljubarrota”, para 14
classes de produtos. Estes três registos estão efectuados para períodos iniciais de 10 anos, que se iniciaram
em 2003 e 2004, e que se podem renovar indefinidamente. É da maior importância que estes registos estejam
salvaguardados, uma vez que uma das actividades importantes da Fundação será o merchandising de diver‑
sos produtos, nomeadamente no futuro Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. As referidas
classes de produtos estão apresentadas em anexo neste Relatório.
Nos tempos actuais, assume cada vez maior importância a utilização da internet como veículo de
recolhe e divulgação de informação. Neste sentido a Fundação passou a dispor do domínio www.fundacaoaljubarrota.pt., que procura descrever os objectivos e actividades da Fundação. Este domínio foi significativa‑
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mente desenvolvido e melhorado em 2008, nomeadamente com recurso à interactividade, proporcionando
actualmente já uma descrição alargada dos serviços e actividades prestados pelo Centro de Interpretação da
Batalha de Aljubarrota.
A Fundação trabalhou, em 2008, com o Dr. Vasco Graça Moura, que sempre mostrou total disponi‑
bilidade para colaborar na recuperação e valorização dos campos de batalha relevantes para a História de
Portugal. O trabalho por si desenvolvido, nomeadamente através do diálogo estabelecido com o Ministério
da Cultura, revelou‑se da maior importância com vista à defesa do património histórico, constituído pelos
referidos campos de batalha.
No dia 6 de Novembro, realizou‑se no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota as
VI Jornadas Luso‑Espanholas de História Medieval, promovidas pela Sociedade Portuguesa de Estudos
Medievais. Como principais impulsionadores desta iniciativa figuram a Prof. Maria Helena da Cruz Coelho e o
Prof. Luís Adão da Fonseca. Tendo constituído um encontro universitário assinalável, pela grande participação
registada e pelo conjunto muito interessante de temas medievais discutidos, a Fundação não quer deixar de
salientar a importância que terá para a sua actividade a promoção de iniciativas associadas à investigação da
época medieval.
A Fundação organizou também, em 2008, a constituição de uma parceria com uma empresa de São
Jorge, com vista à instalação de um comboio turístico que facilite o transporte de visitantes entre o Mosteiro
da Batalha, a primeira posição da Batalha de Aljubarrota e o Centro de Interpretação situado no Campo de
São Jorge. Para este efeito foi escolhido um itinerário no local, que reúne as condições de segurança e de
interesse turístico. A oferta deste meio de transporte, devidamente assinalado junto ao Mosteiro da Batalha,
entrou em funcionamento no mês de Dezembro, após autorização concedida pela Câmara Municipal da
Batalha.
A Fundação acompanhou também, em 2008, o processo de canonização de D. Nuno Álvares Pereira.
Este processo teve o seu início formal em 1918, ano da sua beatificação, e em que o papa Bento XV deu a
aprovação formal ao culto do Beato Nuno de Santa Maria. O processo de canonização foi reaberto no dia
13 de Julho de 2004, nas ruínas do Convento do Carmo, em Lisboa, com uma sessão solene presidida
por D. José Policarpo. Foram a partir de então enviados para Roma relatos de possíveis milagres, que terão
ocorrido por intercessão do Beato D. Nuno. Entre os casos apresentados, o Cardeal Don José Saraiva
Martins, Perfeito da Sagrada Congregação para os Santos, escolheu um. O caso escolhido refere‑se a uma
graça extraordinária concedida a uma senhora reformada, chamada Guilhermina de Jesus, residente em
Ourém que, depois de ter pedido a intervenção do Santo Condestável, recuperou a sua visão. Esta evolução
foi considerada miraculosa por uma equipa de médicos e teólogos residentes em Roma. A aceitação deste
milagre pela Santa Sé, permitiu a assinatura do decreto de reconhecimento do milagre, por parte de Sua
Santidade Bento XVI, em 3 de Julho de 2008. A cerimónia pública desta santificação irá ocorrer no Vaticano,
em 26 de Abril de 2009. É deste modo uma significativa coincidência que o decreto papal de reconhecimento
do milagre de Nuno Álvares Pereira, tenha ocorrido no mesmo ano da inauguração do Centro de Interpretação
da Batalha de Aljubarrota, que evoca um acontecimento histórico totalmente relacionado com a vida e obra
de Nuno Álvares Pereira.
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A Fundação desenvolveu também, em 2008, diversos contactos com entidades com quem colaborará
e trabalhará de diferentes formas nos próximos anos. Neste sentido a Fundação gostaria de agradecer a impor‑
tante colaboração prestada por parte de entidades como o IGESPAR, o Exército Português, a Região de
Turismo Leiria‑Fátima, a Casa de Bragança e as Câmaras Municipais da Batalha, de Porto de Mós, de Fronteira,
de Trancoso e de Borba.
Gostaríamos por último de referir que nunca será de mais salientar o empenho que o Senhor António
Champalimaud revelou ao criar a Fundação Batalha de Aljubarrota, para que um dos períodos mais grandiosos
e instrutivos da História de Portugal, como sucedeu com a “Guerra da Independência”, ocorrida entre 1383 e
1411, pudesse ser finalmente apresentado e explicado condignamente a todos os portugueses. Em face desta
iniciativa, o Conselho de Administração da Fundação Batalha de Aljubarrota e todos os portugueses em geral,
contraíram perante o Senhor António Champalimaud uma enorme dívida de gratidão, que não teremos nunca
possibilidade de saldar.

11.	ACTIVIDADE ECONÓMICA
E FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO
1. BALANÇO:
O Balanço da Fundação Batalha de Aljubarrota referente a 31/12/2008 é já o reflexo de um projecto
que atingiu um dos seus objectivos principais, que consistiu na inauguração do Centro de Interpretação da
Batalha de Aljubarrota. Com efeito, é possível verificar pelo Balanço que a principal actividade desenvolvida,
em 2008, se referiu à construção e apetrechamento deste Centro de Interpretação. Este facto está reflectido
nas contas do activo, nomeadamente no seu imobilizado.
Em 2008, as contas de “imobilizações incorpóreas” não apresentam saldo, uma vez que estão total‑
mente amortizadas as despesas com os registos da marca da Fundação e do nome Aljubarrota.
Dentro das “imobilizações corpóreas”, a principal conta refere‑se a “equipamento básico”, com um
valor de 5.219.033 euros. Este valor estava contabilizado em “imobilizado corpóreo em curso”, mas foi trans‑
ferido para “equipamento básico” com a conclusão e inauguração do Centro de Interpretação. O valor principal
desta conta refere‑se a gastos incorridos no Centro de Interpretação, com o apetrechamento de equipamen‑
tos e maquinaria e com o material expositivo. Trata‑se de um investimento elevado, mas que se realizou de
forma a proporcionar uma oferta de grande qualidade a todos os visitantes deste lugar histórico.
A conta “terrenos e recursos naturais”, manteve o valor de 5.090.450 euros e refere‑se, na quase
totalidade, a aquisições efectuadas com casas e terrenos. Não sofreu qualquer aumento, em virtude de não
se terem realizado, em 2008, escrituras relativas a aquisições de imóveis.
A conta “edifícios e outras construções” sofreu um aumento considerável, em virtude de se terem
concluído as obras do Centro de Interpretação. O valor de 4.469.863 euros transitou assim para esta conta,
vindo de “imobilizado corpóreo em curso”.
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A conta de “imobilizado corpóreo em curso” apresenta um valor de 3.078.028 euros. Esta conta inclui
2.373.847 euros referente às obras do Centro de Multimédia da 1ª posição, e ainda alguns arranjos paisagísticos
no Campo de São Jorge. Esta conta não inclui portanto já quaisquer valores referentes ao Centro de Interpretação
da Batalha de Aljubarrota, que figuram agora em “edifícios e outras construções” e em “equipamento básico”.
A conta de “imobilizado corpóreo em curso” inclui também as importâncias entregues em resultado
da celebração de contratos promessa de aquisições de imóveis, e cujas escrituras não foram ainda realizadas.
No final de 2008 o valor dos adiantamentos referentes a estes contratos atingia 535.000 euros. Com a reali‑
zação destas escrituras, o valor destes contratos transitará para a conta “terrenos e recursos naturais”.
É compreensível que o principal investimento da Fundação se tenha realizado no Centro de Interpretação.
Com efeito, e como foi referido no ponto 1 anterior, o Centro de Interpretação constitui o ponto central da acti‑
vidade da Fundação Batalha de Aljubarrota. Embora contando com o apoio do Programa Operacional da Cultura,
o investimento neste Centro assumiu um montante muito significativo para a Fundação.
A conta de “equipamento administrativo” registou também um aumento de 175.319 euros, atingindo
no final do ano o valor líquido de amortizações de 321.441 euros. O principal motivo deste aumento ficou a
dever‑se essencialmente à aquisição de material de escritório.
Dentro do activo circulante, a conta “mercadorias”, com 395.269 euros refere‑se, quase que exclusi‑
vamente, aos diversos artigos e produtos que estão colocados à venda na loja do Centro de Interpretação.
A conta “devedores diversos”, com 127.872 euros, refere‑se a adiantamentos a fornecedores, respei‑
tantes a mercadorias e serviços.
A conta mais elevada do activo é contudo a conta “outros títulos negociáveis”, com o saldo líquido de
10.111.300 euros, que se refere a aplicações financeiras, de curto, médio e longo prazo. É importante referir
que esta conta está valorizada a preço de mercado, embora os mercados tenham registado uma evolução
negativa. Será essencial que esta conta disponha sempre de um saldo elevado, de modo a ser possível finan‑
ciar devidamente a actividade presente e futura da Fundação.
É pertinente salientar que a conta “outros títulos negociáveis” registou em 2008 uma redução sig‑
nificativa, não apenas devido ao forte investimento realizado no Centro de Interpretação, que atingiu cerca
de 6.200.000 euros, mas também devido à evolução negativa dos mercados bolsistas. Estas duas circuns‑
tâncias não se deverão repetir em 2009, pelo que é possível que esta conta possa registar um incremento
no corrente ano.
A conta “acréscimo de proveitos” com 62.192 euros, representa o valor de juros a receber, referentes
ao exercício de 2008, mas que apenas se vencerão em 2009.
O total do activo atinge assim o valor de 30.377.376 euros, o que representa um aumento de 3.5%
comparativamente com 2007. Este aumento foi possível devido à obtenção de novos donativos e de fundos
comunitários.
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Em relação ao capital próprio é possível referir que ele traduz, na sua quase totalidade, o valor dos
donativos concedidos à Fundação Batalha de Aljubarrota pelo seu Fundador. Com efeito, no final de 2008, as
verbas entregues pelo Senhor António Champalimaud, representam 87% do total dos capitais próprios da
Fundação. De referir ainda que os capitais próprios da Fundação de 26.364.026 euros, asseguravam em finais
de 2008 o financiamento de 87% do activo total da Fundação.
Na conta de capital próprio figura também o valor das “variações patrimoniais transitadas”, referente
aos resultados de exercícios anteriores, bem como o valor de -555.278 euros, referente ao resultado do exer‑
cício de 2008. O valor negativo obtido no resultado do exercício de 2008, resulta essencialmente da evolução
negativa dos mercados financeiros e dos custos incorridos no período de arranque do Centro de
Interpretação.
Em função do resultado do exercício de 2008, o Conselho de Administração não proporá o reforço do
Capital Perpétuo no corrente ano.
Relativamente ao passivo, a principal conta refere‑se a “credores diversos”, ascendendo a 485.462 euros.
Esta conta refere‑se essencialmente a dívidas com fornecedores, das quais se salienta a dívida de 292.663 euros
perante a Lena Construções S.A.
A segunda conta do passivo ascende a 397.341 euros, referente a “empréstimos obtidos”. Com efeito,
e em função da desvalorização registada nos seus activos financeiros, a Fundação entendeu ser preferível utili‑
zar uma linha de crédito, em vez de vender esses activos. Esta linha de crédito será assim apenas utilizada
enquanto se mantiverem as presentes cotações bolsistas.
A conta de “fornecedores c/c”, com um valor de 63.062 euros, refere‑se a mercadorias já entregues à
Fundação, mas ainda não pagas.
Para além destas três contas de curto prazo, não existem valores significativos nas contas do passivo,
situação que desejavelmente se deverá manter no futuro.
A conta “proveitos diferidos” apresenta um saldo de 3.020.890 euros. Este valor resulta das compartici‑
pações para o investimento no Centro de Interpretação e no Centro de Multimédia da 1ª Posição, concedidas pelo
POC – Programa Operacional da Cultura e pelo POSC – Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento.

23

Em termos de origens e aplicações de fundos, é possível apresentar o seguinte quadro, relativamente
ao verificado em 2007 e 2008:
(em euros)
2008

2007

Variações Patrimoniais do Exercício	-555.278

1.600.806

Origens de Fundos:
Amortizações do Imobilizado

197.634

8.581

Fundos gerados pela exploração	-357.644

1.609.387

Proveitos Diferidos

744.059

680.719

Total

386.415

2.290.106

Aplicações de Fundos
Imobilizações Incorpóreas

0

0

Terrenos e Recursos Naturais

0

800.455

Edifício e Outras Construções

4.490.603

2.421

Equipamento Básico

5.379.226

0

187.206

29.068

Obras do Centro de Interpretação	-4.323.118

2.017.668

Equipamento Administrativo
Imobilizado Corpóreo em Curso:
Contratos promessa de compra

535.000	-473.167

Outros Títulos Negociáveis	-5.770.359	-1.273.035
Total

498.558

1.103.410

Aumento do Fundo de Maneio

-112.143

1.186.696

Sendo previsível que a conta “outros títulos negociáveis” venha a ter, no caso da Fundação, um carácter
permanente, considerou‑se o seu valor como activo de médio e longo prazo.
Analisando as origens de fundos é possível verificar que, em 2008, o seu valor foi relativamente baixo,
devido ao resultado negativo do exercício. Os prejuízos do exercício foram contudo atenuados, em resultado da
obtenção de novos donativos.
A origem de fundos “proveitos diferidos”, com 744.059 euros, representa as comparticipações dos diver‑
sos programas de financiamento, tendo o POSC representado 557.778 euros.
Em relação às aplicações de fundos, os principais aumentos registaram‑se em “equipamento básico” e
“edifícios e outras construções”, em resultado do investimento realizado na construção e no apetrechamento do
Centro de Interpretação.
A conta “imobilizado corpóreo em curso” não se anulou totalmente, uma vez que estão ainda aí conta‑
bilizadas as obras do Centro de Interpretação da 1ª posição, situado no Concelho da Batalha, que em 31 de
Dezembro não estavam ainda concluídas. De referir que o valor despendido no Centro de Multimédia da
1ª posição ascendeu a 1.291.403 euros, referente à sua construção e aos seus conteúdos de multimédia.
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É assim possível concluir que, em 2007, a alienação de parte dos “outros títulos negociáveis” finan‑
ciou a totalidade dos investimentos efectuados no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e no
Centro de Multimédia da 1ª posição. Foi um investimento muito significativo, que não se irá contudo repetir
nos anos futuros.
É possível afirmar que a situação verificada em 2008, em termos de origens e aplicações de fundos, foi
o resultado do investimento realizado em imobiliário e conteúdos, bem como da redução verificada nos merca‑
dos financeiros.
No que respeita às origens de fundos, os fundos comunitários, os resultados do exercício e a obtenção
de novos donativos, deverão continuar a constituir as principais rubricas. É efectivamente indispensável que a
angariação de fundos possa continuar, de modo a permitir a concretização do ambicioso plano de investimentos
previsto a médio e longo prazo.
Em termos de aplicações de fundos, os principais investimentos a realizar nos próximos anos serão os
referentes ao funcionamento do Centros de Interpretação, e a eventuais aquisições de terrenos.

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS:
A Demonstração de Resultados da Fundação evidencia já a abertura do Centro de Interpretação. Assim,
e dentro de “custos e perdas”, assume particular importância a conta de “fornecimentos e serviços externos”,
com o valor de 1.161.493 euros, que apresentou um significativo crescimento relativamente a 2007. Este cres‑
cimento deveu‑se à abertura do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, em face dos custos associa‑
dos à sua preparação e organização.
Dentro da conta “fornecimentos e serviços externos” assumem particular importância os custos
incorridos com “publicidade e propaganda”, que atingiram o valor de 562.801 euros. Estes custos estão
associados à compra de espaço publicitário na comunicação social, necessários à promoção do Centro de
Interpretação. A segunda rubrica consiste em “trabalhos especializados”, que atingiram 284.915 euros. Esta
rubrica inclui nomeadamente serviços jurídicos e de advocacia, serviços de tradução, serviços de animação
no Campo de São Jorge e trabalhos de demolição de imóveis. A terceira rubrica refere‑se a “honorários”, que
atingiram 133.060 euros, e que se relacionam com diversos trabalhos no domínio da investigação histórica
e científica, relacionados com o Centro de Interpretação. A conta “fornecimentos e serviços externos” inclui
ainda 71.194 euros relacionados com “deslocações e estadias” de técnicos que trabalharam no Campo de
São Jorge.
O valor de “amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo” de 197.634 euros, tem como prin‑
cipal componente as “amortizações em equipamento básico”, referente à maquinaria e material expositivo
existente no Centro de Interpretação.
O custo de “impostos” de 18.415 euros refere‑se principalmente ao pagamento de IVA, que, em
2008, atingiu o valor de 15.525 euros.
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O principal custo da Fundação foi contudo, em 2008, “custos e perdas financeiras”, que ascende‑
ram a 3.807.530 euros. Dentro deste valor a componente mais significativas é a de “perdas com a alienação
de aplicações de tesouraria”, no montante de 2.277.331 euros, que reflecte as menos valias realizadas com
a venda de títulos. A maioria destas vendas foi efectuada pela necessidade em se financiar a construção e
apetrechamento do Centro de Interpretação. A segunda componente refere‑se a “outros custos e perdas
financeiras”, com um custo de 861.601 euros, que reflectem as menos valias e outras perdas verificadas
nas carteiras de títulos geridas pela ESAF, e custos relativos a serviços bancários. A terceira componente
refere‑se a “ajustamentos em aplicações financeiras“, com um valor de 638.043 euros, referente essencial‑
mente a menos valias potenciais na carteira de títulos.
A conta “custos e perdas extraordinárias”, com um valor de 62.965 euros, apresenta essencialmente
gastos incorridos com a organização de uma conferência realizada, em Novembro no Centro de Interpretação,
bem como correcções de exercícios anteriores.
Em “proveitos e ganhos”, o valor de 1.857.075 euros referente a “subsídios à exploração”, refere
‑se a donativos concedidos à Fundação ao abrigo da Lei do Mecenato Cultural. É com efeito da maior
importância que esta componente das receitas possa continuar a ter uma importância significativa, de
modo a que a Fundação disponha de condições favoráveis para implementar a sua actividade e os seus
investimentos.
Dentro das receitas obtidas, assume particular importância o valor de 2.851.698 euros de “proveitos
e ganhos financeiros”. Dentro deste valor, as rubricas “ganhos com a alienação de aplicações de tesouraria”
e “outros proveitos e ganhos financeiros”, respectivamente com 2.500.330 euros e com 112.362 euros, reflec‑
tem as mais valias realizadas com a venda de títulos, em diferentes instituições. A segunda componente
desta receita é contudo a de “juros obtidos”, com 238.788 euros, referente a juros de obrigações e de aplica‑
ções financeiras.
O valor de “proveitos e ganhos financeiras” deverá contudo, por regra, manter um valor significativo
nos próximos anos, de forma a assegurar a actividade da Fundação. Para este efeito será indispensável que
as instituições financeiras responsáveis pela gestão da carteira de títulos da Fundação, consigam atingir uma
gestão simultaneamente rentável e cuidadosa.
Em resultado dos valores acima apresentados, a Fundação Batalha de Aljubarrota apresentou,
em 2008, um resultado líquido negativo de 555.278 euros. Esta situação derivou essencialmente da crise
financeira mundial e dos custos incorridos no período de arranque do Centro de Interpretação, pelo que
a Fundação espera inverter esta tendência já em 2009. Com efeito a sua actividade dependerá principal‑
mente dos recursos por si gerados.
Os valores dos resultados líquidos do exercício são particularmente importantes para a Fundação,
na medida em que o equilíbrio de exploração será essencial para a sua actividade futura. Com efeito e a
longo prazo, a Fundação terá que financiar as suas despesas com donativos, com receitas do Centro de
Interpretação e com receitas provenientes de aplicações financeiras.
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De forma a poder consolidar a sua viabilidade a longo prazo, é essencial que a Fundação possa
gerir eficazmente o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, obtendo as receitas possíveis,
nomeadamente em termos de receitas de bilheteira e de merchandising. Neste aspecto e embora com
apenas cerca de dois meses de actividade em 2008, foi possível à Fundação obter receitas no Centro de
Interpretação no valor 39.816 euros. É um início promissor que se deverá consolidar no futuro.

12.	PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2009
As perspectivas da Fundação Batalha de Aljubarrota para o ano de 2009, estão detalhadamente
descritas nos pontos 1 a 7 deste Relatório.

13.	APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
A Administração propõe que a variação patrimonial negativa apurada no exercício no valor de
555.278,23 euros, seja transferida para a conta de “variações patrimoniais transitadas”.

14.	AGRADECIMENTOS
O Conselho de Administração da Fundação Batalha de Aljubarrota gostaria de agradecer a todas
as pessoas e entidades que, de alguma forma, têm contribuído para a preservação e valorização dos
Campos de São Jorge, Trancoso e Atoleiros, ou que colaboraram com a Fundação durante o ano de
2008.

No âmbito do Ministério da Cultura, a Fundação tem de agradecer, antes de mais, o apoio conce‑
dido por Sua Excelência o Ministro da Cultura, Dr. José Pinto Ribeiro. Com efeito, o diálogo com o Ministro
da Cultura permitiu definir a recuperação paisagística dos imóveis situados no Campo de São Jorge, bem
como de definir o enquadramento possível para o desenvolvimento da valorização deste local histórico.
Paralelamente a Fundação tem também de referir o apoio concedido pelo POC – Programa
Operacional da Cultura, sem o qual o Centro de Interpretação não teria sido construído. A este respeito
a Fundação gostaria de registar a atenção prestada pela Dra. Helena Pinheiro de Azevedo e pela
Dra. Aduzinda Costa, que sempre acompanharam, com todo o interesse e espírito construtivo, a imple‑
mentação deste projecto.
No âmbito do Ministério da Cultura, a Fundação gostaria também de agradecer a toda a estrutu‑
ra do IGESPAR nomeadamente ao seu Presidente Elísio Summavielle e à sua Vice‑Presidente,
Dra. Andreia Galvão, o apoio prestado ao projecto de recuperação de seis campos de batalha de impor‑
tância relevante para a História de Portugal. Sem o seu apoio, estes locais ter‑se‑iam certamente perdido
para sempre.
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Por último, o acompanhamento dos processos de classificação dos campos de Aljubarrota,
Trancoso e Atoleiros, pelas Direcções Regionais de Cultura do Centro e do Alentejo, permitiram não
apenas que tivessem avançado com o ritmo possível, como também que os respectivos processos de
valorização histórica, tenham sido articulados com a acção desta Fundação.
No âmbito do Ministério da Economia e da Inovação, a Fundação tem de agradecer, em primeiro
lugar ao Turismo de Portugal, pelo apoio recebido quanto aos investimentos realizados no Campo de São
Jorge e no Concelho da Batalha. Deve aqui ser mencionado o interesse e acompanhamento concedido
por Sua Excelência o Secretário de Estado do Turismo, Dr. Bernardo Trindade, bem como pelo Presidente
do Turismo de Portugal, Dr. Luís Manuel Patrão. A Fundação espera poder corresponder à confiança que
ambos lhe depositaram.
Ainda dentro do Ministério da Economia e da Inovação, foi de grande importância para a recuperação
e valorização da 1ª posição do exército português na Batalha de Aljubarrota, o apoio concedido pelo POSC –
Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento. Com efeito, o apoio prestado por este Programa foi
decisivo para a implementação da recuperação desta parte do campo de batalha de Aljubarrota. É de inteira
justiça salientar o empenhamento e eficiência demonstradas pelo Director deste Programa, Dr. Jaime
Quesado, bem como da Dra. Ana Alarcão e Dra Henriqueta Parra, uma vez que sem o apoio deste Programa
não se teriam elaborado os conteúdos do Centro de Multimédia existente neste local.
Dentro dos seus colaboradores, a Fundação gostaria em primeiro lugar de agradecer a valiosa
participação da Dra. Simoneta da Luz Afonso, quer relativamente aos projectos de valorização das bata‑
lhas dos Atoleiros e de Trancoso, quer sobretudo ao projecto do Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota, onde sempre evidenciou uma disponibilidade relativamente à actividade e à implementação
dos projectos desta Fundação.
A Fundação gostaria também de salientar a acção da Dra. Ana Paula Caldeira na coordenação
jurídica dos diversos trabalhos preparativos conducentes à inauguração do Centro de Interpretação da
Batalha de Aljubarrota. O seu contributo tem sido extremamente importante para assegurar a feitura
dos diversos trabalhos dentro dos prazos previstos, bem como o diálogo estabelecido com os programas
comunitários que apoiaram este projecto. A Fundação gostaria de registar a eficiência e a dedicação
revelada pela Dra. Ana Paula Caldeira na montagem e organização deste projecto.
A assistência jurídica à Fundação foi também prestada pelo Dr. José Augusto Fernandes, relati‑
vamente às aquisições de imóveis, à actividade corrente da Fundação e ao relacionamento com as autar‑
quias. A Fundação gostaria também de agradecer a competência e a dedicação com que desenvolveu
estas tarefas.
O apoio histórico indispensável às actividades da Fundação, nomeadamente em relação aos
conteúdos dos centros de interpretação da Batalha de Aljubarrota, foi essencialmente prestado pelo
Prof. Mário Jorge Barroca, pelo Prof. Saúl António Gomes e pelo Prof. Pedro Gomes Barbosa. Sem a sua
colaboração, como especialistas neste período histórico, a oferta cultural proporcionada pela Fundação
não poderia ter nunca os desejados níveis de excelência.
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A Fundação contratou, em 2007, o futuro director do Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota, o Arq. João Ramos Mareco. Posteriormente, e em 2008, assumiu as funções de Directora
dos Serviços Educativos a Dra. Rita Canavarro. A Fundação regista a competência e o empenho revela‑
dos por ambos, nesta fase inicial da sua actividade, que se traduzirá seguramente numa gestão eficiente
e instrutiva do Centro de Interpretação.
Relativamente à actividade do Centro de Interpretação, a Fundação gostaria de salientar o notá‑
vel trabalho desenvolvido por todos os seus colaboradores, que se tem revelado da maior importância
para tornar possível um acolhimento acolhedor e sugestivo a todos os visitantes. A forma como os seus
visitantes são recebidos, deverá constituir sempre um factor distintivo deste Centro, bem como um fac‑
tor favorável para a construção da sua imagem.
A Fundação gostaria também de agradecer a assistência prestada pela Dra. Maria Antónia
Amaral, não só pelos trabalhos que conduziu em Trancoso, mas sobretudo pelos trabalhos arqueológicos
realizados no Campo de São Jorge. Estes últimos trabalhos demonstraram claramente a importância das
investigações arqueológicas ainda por realizar no campo de batalha de Aljubarrota.
Em terceiro lugar, gostaríamos de agradecer o interesse e empenho revelado pelas Câmaras
Municipais de Trancoso, Fronteira, Batalha e Borba nos trabalhos desta Fundação, em particular pelos
seus Presidentes, respectivamente Dr. Júlio Saraiva Sarmento, Dr. Pedro Namorado Lancha, Dr. António
Sousa Lucas e Dr. Ângelo Sá, bem como do Arq. Jorge Vieira Cardoso, vereador da Câmara Municipal de
Porto de Mós. A acção destes autarcas tem sido decisiva para que os locais históricos localizados nos
respectivos concelhos, possam ser devidamente dignificados e valorizados.

O Conselho gostaria por último de agradecer a todos os Curadores da Fundação, pela importante
colaboração prestada ao longo do exercício. A sua colaboração revelou‑se sempre útil na implantação de
um projecto que consiste essencialmente na recuperação de locais onde se travaram três das mais
importantes batalhas da história medieval europeia, e onde os portugueses alcançaram dos mais notá‑
veis factos de toda a sua existência.
Lisboa, 25 de Março de 2009
O Conselho de Administração

Alexandre Patrício Gouveia

António Castelo Branco Borges

Miguel Igrejas Horta e Costa
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NOTA 1 ACTIVIDADE
A Fundação Batalha de Aljubarrota tem a sua sede social na Avª. D. Nuno Álvares Pereira, nº. 45,
2º. Dtº. 2480 Calvaria de Cima, em S. Jorge, foi constituída em 15 de Março de 2002 e foi reconhecida pelo
Ministério da Administração Interna, por despacho de 22 de Novembro de 2002, publicado no Diário da
República, na II Série, em 16 de Dezembro de 2002.
De acordo com o previsto nos seus estatutos, a Fundação tem como fins a promoção, a requalifi‑
cação e a preservação, do ponto de vista patrimonial, cultural e social, dos locais associados à Guerra da
Independência e à Guerra da Restauração, procurando reconstitui‑los em museu aberto, com o objectivo de
divulgar aos Portugueses e aos turistas que nos visitam, esses acontecimentos da História de Portugal.
Em 27 de Setembro de 2003 o Ministério da Cultura concedeu à Fundação Batalha de Aljubarrota
o Estatuto de Superior Interesse Cultural, o que permite que desde então, todos os donativos a esta
Fundação possam beneficiar dos benefícios previstos no mecenato cultural. Em 29 de Agosto de 2003, e
por publicação na II Série do Diário da República, a Fundação obteve o estatuto de Utilidade Pública.
Em princípios de 2004 foi concedida pelo Ministério das Finanças, por despacho do Senhor Director
Geral dos Impostos de 25.03.2004, a isenção de IRC à Fundação Batalha de Aljubarrota, com efeitos a
partir de 5 de Agosto de 2003, relativamente aos rendimentos das Categorias B, E e F.
Durante os exercícios de 2002 a 2008, a Fundação aplicou as importâncias que recebeu do
Fundador e de terceiros, na aquisição de diversos imóveis, na construção do Centro de Interpretação da
Batalha de Aljubarrota e em depósitos e aquisição de títulos negociáveis.
Em 2008 foi possível inaugurar o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, cumprindo‑se
assim um dos objectivos principais desta Fundação.
As receitas da Fundação, em 2008, resultam essencialmente de donativos, de juros das aplicações
financeiras e de mais valias realizadas com a venda de títulos. Estas receitas permitiram o normal funcio‑
namento da actividade da Fundação, situação que, desejavelmente, se deverá manter no futuro.
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FICHA TÉCNICA DOS PROJECTOS DE REQUALIFICAÇÃO
E VALORIZAÇÃO DOS CAMPOS DE BATALHA ASSOCIADOS
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C
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Estudos Arqueológicos:
Coordenação dos Trabalhos:
Maria Antónia Amaral arqueóloga
Estudos de Antropologia:
Prof. Eugénia Cunha antropóloga
Estudos de Zooarqueologia e Paleobotânica:
Dra. Maria Moreno Garcia
Dr. Simon Davis
Dra. Paula Queiroz
Arquitectura Paisagística:
Arq. Luisa Borralho artes e técnicas de paisagem
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Conceito dos Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso,
Programa dos Edifícios, Definição, Guião e Projectos de Conteúdos Expositivos:
Simoneta da Luz Afonso conservadora de museu
Johan Schelfhout especialista em engenharia de imagem
Pedro Gomes Barbosa historiador medieval
Edifício do Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso:
Projecto de Arquitectura e Coordenação:
Arq. Rui Cardoso
Conceito dos Centro de Interpretação da Batalha dos Atoleiros,
Programa dos Edifícios, Definição, Guião e Projectos de Conteúdos Expositivos:
Simoneta da Luz Afonso conservadora de museu
Johan Schelfhout especialista em engenharia de imagem
Pedro Gomes Barbosa historiador medieval
Edifício do Centro de Interpretação da Batalha dos Atoleiros:
Projecto de Arquitectura e Coordenação:
Gonçalo Byrne Arquitectos
Coordenação da Apresentação das Candidaturas a Fundos Comunitários:
Dr. Carlos Cintra Torres economista
Apoio Jurídico:
Pereira Fernandes e Malfeito – Soc. de Advogados
Ana Paula Caldeira – Soc. de Advogados
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CLASSES DE PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS COM A MARCA
FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
(BOLETIM DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 31/10/2002)

CLASSE 8	Utensílios manuais; cutelaria; instrumentos cortantes;
armas brancas; artigos de caça.
CLASSE 13	Explosivos, pós, foguetes, mechas, artifícios, armas de fogo ou de caça
e respectivas munições; artigos de caça.
CLASSE 14

Relojoaria.

CLASSE 16	Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes;
produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria;
adesivos (materiais colantes), para papelaria ou para uso doméstico;
material para artistas; pinceis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino
(com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem
(não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; cliches (estereotipos).
CLASSE 18	Couro e peles; selaria, correaria, chicotes; canas, guarda‑chuvas, pára‑sois,
marroquinaria, malas e maletas de viagem.
CLASSE 20	Escama, marfim, madrepérola, coral, baleia, corno, osso, em bruto ou polidos;
cascos e reservatórios; marcenaria, móveis, molduras; camas,
colchoaria confeccionada, medidas de madeira, cestaria comum; leques;
cestaria fina; artigos de reclame; objectos de arte e de ornamento esculpidos,
mobiliário de escola e de ginástica.
CLASSE 21	Peles, pelos, lãs e sedas; artigos para cozinhas, vidraria, cristais, vidraça,
espelhos, porcelanas, faiança, cerâmica; escovas, vassouras, pentes,
esponjas e acessórios de toillete ; artigos de reclame, objecto de arte
e de ornamento esculpidos.
CLASSE 22	Pelos, crinas, lãs e sedas, plumas; cordas, cordame e cordéis de qualquer espécie;
plumas, penugens, lãs e crinas preparados para artigos de cama;
tendas e toldos, artigos de pesca.

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2008

CLASSE 24	Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes;
coberturas de cama e de mesa.
CLASSE 25	Vestuário confeccionado de todos os géneros; chapelaria, figurinos,
malhas, luvaria; coletes, sapatos de todos os géneros.
CLASSE 26	Flores artificiais, bordados, passamanaria; galões, botões, rendas, fitas,
retrosaria; agulhas e alfinetes, artigos de reclame.
CLASSE 27	Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros revestimentos de soalhos;
tapeçarias murais, não em matérias têxteis
CLASSE 28

Quinquilharia; brinquedos, jogos diversos; artigos de pesca, de caça e de desporto.

CLASSE 41	Organização de eventos de carácter cultural e desportivo,
organização de conferências e seminários, serviços de formação.
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
INTRODUÇÃO
1. Examinei as demonstrações financeiras anexas da FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2008, (que evidencia um total de balanço de
30.377.376,03 euros e um total de capital próprio de 26.364.026,13 euros, incluindo uma variação patri‑
monial negativa no exercício de 555.278,23 euros), a Demonstração das Variações Patrimoniais, a
Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo. Estas
demonstrações foram preparadas em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites
em Portugal.

RESPONSABILIDADES
2. É da responsabilidade da Administração da Fundação a preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Fundação, a variação patrimonial
do exercício e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada
no meu exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO
4. O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras
estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
– a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das
demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos
pela Administração, utilizadas na sua preparação;
– a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação,
tendo em conta as circunstâncias;
– a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
– a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
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5. O meu exame abrangeu também a verificação da concordância do Relatório de Gestão com as
demonstrações financeiras.
6. Entendo que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da minha
opinião.

OPINIÃO
7. Em minha opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da Fundação Batalha de
Aljubarrota em 31 de Dezembro de 2008, a variação patrimonial e os fluxos de caixa no exercício findo
naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e a infor‑
mação nelas constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

ÊNFASE
8. Sem afectar o conteúdo da opinião expressa no parágrafo anterior chamo a atenção para a situação
seguinte:
– A variação patrimonial negativa apurada no exercício é determinada pelos custos incorridos no
período de arranque do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota - que foi inaugurado em Outubro
de 2008, tendo gerado proveitos, apenas, nos últimos 3 meses de 2008 – e pelas perdas incorridas nalgumas
das aplicações financeiras detidas pela Fundação, conforme descrito na Nota 15 do Anexo às Demonstrações
Financeiras.

Lisboa, 27 de Março de 2009

Pedro Manuel Travassos de Carvalho
Revisor Oficial de Contas
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Balanço em 31 de Dezembro de 2008

[Expresso em euros]

Notas

2008

2007

		

Terrenos e Recursos Naturais		

5,090,449.57

5,090,449.57

		

Edifício e Outras Construções		

4,469,862.91

1,936.97

		

Equipamento Básico		

5,219,032.94

0.00

		

Ferramentas e Utensílios		

0.00

0.00

		

Equipamento Administrativo		

321,440.61

148,998.18

3)

15,100,786.03

5,241,384.72

3)

3,078,028.42

6,866,147.19

				

3,078,028.42

6,866,147.19

395,268.92

301,847.66

4)

395,268.92

301,847.66

Clientes c/c

5)

616,252.03

0.00

Fornecedores c/c

6)

118,248.68

7,271.66

Estado e Outros Entes Públicos		

0.00

385.27

ACTIVO
IMOBILIZADO
Imobilizações Corpóreas

			
Imobilizado Corpóreo em Curso

CIRCULANTE
Mercadorias		
			
Dívidas de Terceiros Curto Prazo

7)

127,872.44

413,080.03

				

Devedores Diversos

862,373.15

420,736.96

10,111,299.59

15,881,658.24

8)

10,111,299.59

15,881,658.24

9)

766,650.62

582,458.98

Títulos Negociáveis
Outros Títulos Negociáveis		
			
Depósitos Bancários e Caixa
Depósitos Bancários

Caixa			

553.52

				

767,204.14

582,458.98

62,192.03

67,756.57

AcréscimoS E DIFERIMENTOS
Acréscimo de Proveitos

10)

Custos diferidos		

223.75

72.40

				

62,415.78

67,828.97

TOTAL DO ACTIVO		

30,377,376.03

29,362,062.72

Ver notas constantes do Anexo às Demonstrações Financeiras

43

FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Balanço em 31 de Dezembro de 2008
[Expresso em euros]

Notas

2008

2007

		

Dotação do Fundador		

50,000.00

50,000.00

		

Capital Perpétuo		

7,963,650.00

7,807,500.00

		

Dotação Extraordinária do Fundador		

14,895,850.24

14,895,850.24

		

Variações Patrimoniais Transitadas		

4,009,804.12

2,565,148.06

		

Variações Patrimoniais do Exercício		-555,278.23

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
DÍVIDAS A TERCEIROS - C. PRAZO

1,600,806.06

11)

26,364,026.13

26,919,304.36

		

Fornecedores c/c		

63,062.25

28,652.12

		

Empréstimos Obtidos

12)

397,341.60

0.00

		

Estado e Outros Entes Públicos		

9,828.34

4,983.16

		

Credores diversos

13)

485,462.55

125,897.37

TOTAL DO PASSIVO		
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

955,694.74

159,532.65

		

Acréscimo de Custos		

36,765.05

6,394.16

		

Proveitos Diferidos		

3,020,890.11

2,276,831.55

			

10)

3,057,655.16

2,283,225.71

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		

30,377,376.03

29,362,062.72

Ver notas constantes do Anexo às Demonstrações Financeiras
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Demonstração das Variações Patrimoniais com referência exercício de Dezembro 2008
[Expresso em euros]

Notas

2008

2007

CUSTOS E PERDAS
Custos Mercadorias Vendidas		
Fornecimentos Serviços Externos

10,992.93

14)

1,161,493.35

472,898.59

		

Remunerações		

129,081.35

9,831.55

		

Encargos s/Remunerações		

24,288.61

1,946.70

		

Seguros +Custos Acção Social		

Custos com Pessoal

9,669.82

360.98

3)

197,633.77

8,580.72

Impostos			

18,414.76

35,407.23

					

1,551,574.59

529,025.77

Custos e Perdas Operacionais		

213.00

Amort. Imob. Corpóreo Incorpóreo
Provisões

Custos e Perdas Financeiras

15)

3,807,530.38

863,554.93

Custos e Perdas Extraordinárias

16)

62,965.37

5,485.59

Imposto s/Rendimento Exercício

1 e 2L

0.00

0.00

Variações Patrimoniais do Exercício		-555,278.23
					

4,867,005.11

1,600,806.06
2,998,872.35

PROVEITOS E GANHOS
Vendas				

39,815.50

Prestação de Serviços			
Subsídios a Exploração

17)

1,857,074.84

4,456.00
716,840.00

Trabalhos para Própria Empresa			
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais			
Reversões Amort. e Ajustamentos			

4,432.99

Proveitos e Ganhos Financeiros

15)

2,851,697.56

2,250,850.66

Proveitos e Ganhos Extraordinários

16)

118,417.21

22,292.70

					

4,867,005.11

2,998,872.35

Resultados Operacionais		

345,315.75

192,270.23

Resultados Financeiros		

-955,832.82

1,387,295.73

Resultados Correntes		

-610,517.07

1,579,565.96

Variações Patrimoniais do Exercício		

-555,278.23

1,600,806.06

Ver notas constantes do Anexo às Demonstrações Financeiras
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2008

[Expresso em euros]

31-12-08

31-12-07

39,815.50

4,456.00

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de outros devedores

Pagamentos a Fornecedores	-1,238,060.24	-450,222.13
Pagamentos respeitantes a mercadorias	-93,421.26	-301,847.66
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional	-69,863.31	-64,514.02
Fluxo das actividades operacionais

-1,361,529.31

-812,127.81

4,456,436.13

2,230,025.82

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:
Juros e Aplicações Financeiras
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizado Corpóreo	-5,406,375.16	-2,092,308.54
				-5,406,375.16	-2,092,308.54
Fluxo das actividades de Investimento

-949,939.03

137,717.28

Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
		

Empréstimos bancários

397,341.60

0.00

		

Dotação do Fundador - Capital

0.00

0.00

		

Dotação Extraordinária do Fundador

0.00

0.00

		

Entregas do Fundador

		

Comparticipações

		

Donativos

				

0.00

0.00

861,656.61

380,718.85

1,240,822.81

716,840.00

2,499,821.02

1,097,558.85

Pagamentos respeitantes a:
		

Descobertos bancários

0.00	-190,026.54

		

Juros e custos similares	-3,607.52	-1,048.43

				-3,607.52	-191,074.97
Fluxo das actividades de Financiamento

2,496,213.50

906,483.88

184,745.16

232,073.35

Caixa e seus equivalentes no início do período

582,458.98

350,385.63

Caixa e seus equivalentes no fim do período

767,204.14

582,458.98

184,745.16

232,073.35

				

Variação de Caixa e seus equivalentes
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Anexo às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2008
O Anexo foi preparado de acordo com o estipulado no Plano Oficial de Contabilidade, não tendo, no
entanto, sido seguida a ordem numérica nele prevista, por se considerar que a ordem apresentada é mais
apropriada à actividade da Fundação.

Nota 1 Actividade
A Fundação Batalha de Aljubarrota tem a sua sede social na Avª. D. Nuno Álvares Pereira, nº. 45, 2º
Dtº. 2480 Calvaria de Cima, em S. Jorge, foi constituída em 15 de Março de 2002 e foi reconhecida pelo
Ministério da Administração Interna, por despacho de 22 de Novembro de 2002, publicado no Diário da
República, na II Série, em 16 de Dezembro de 2002.
De acordo com o previsto nos seus estatutos, a Fundação tem essencialmente como fins a promoção,
a requalificação e a preservação, do ponto de vista patrimonial, cultural e social, dos locais associados à
Guerra da Independência, procurando reconstitui‑los em museu aberto, com o objectivo de divulgar aos
Portugueses e aos turistas que nos visitam, esses acontecimentos da História de Portugal.
Em 27 de Setembro de 2003 o Ministério da Cultura concedeu à Fundação Batalha de Aljubarrota o
Estatuto de Superior Interesse Cultural, o que permite que desde então, todos os donativos a esta Fundação
possam beneficiar dos benefícios previstos no mecenato cultural. Em 29 de Agosto de 2003, e por publicação
na II Série do Diário da República, a Fundação obteve o estatuto de Utilidade Pública.
Em princípios de 2004 foi concedida pelo Ministério das Finanças, por despacho do Senhor Director
Geral dos Impostos de 25.03.2004, a isenção de IRC à Fundação Batalha de Aljubarrota, com efeitos a partir
de 5 de Agosto de 2003, relativamente aos rendimentos das Categorias B, E e F.
Durante os exercícios de 2002 a 2007, a Fundação aplicou as importâncias que recebeu do Fundador
e de terceiros, a título de adiantamento e de donativos, respectivamente, na aquisição de diversos imóveis, em
depósitos e na aquisição de títulos negociáveis. Em 2005 deu‑se início ao lançamento do projecto e à cons‑
trução do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, estando estes custos reflectidos no Imobilizado
em Curso.
No exercício de 2008, a Fundação continuou a aplicar as importâncias que recebeu do Fundador e de
terceiros, essencialmente, na aquisição de imóveis e na construção do Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota (1ª posição), estando estes custos reflectidos no Imobilizado em Curso. No entanto, o exercício de
2008 ficou marcado pela conclusão e inauguração do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota (2ª
posição), que ocorreu em Outubro de 2008, tendo os custos incorridos sido transferidos de imobilizado em
curso para imobilizado corpóreo e sujeitos a depreciação. Ocorreram, ainda, nesse ano, algumas compras e
vendas de títulos negociáveis.
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Os proveitos da Fundação resultam, essencialmente, de juros e dividendos das aplicações financeiras
e de mais valias realizadas com a venda de títulos e de contratos de futuros (cobertura de acções), que foram
utilizadas em diversas despesas que contribuíram para o normal funcionamento da actividade para a qual a
Fundação foi criada. Em 2008, à semelhança de anos anteriores, foram concedidos donativos à Fundação
Batalha de Aljubarrota por diversas entidades, donativos esses que aparecem reflectidos como proveitos na
rubrica de Subsídios à Exploração da Demonstração das Variações Patrimoniais. Em 2008 ocorreram, tam‑
bém, receitas provenientes de vendas de mercadorias (loja) e de bilheteira.
Os custos da Fundação resultam, essencialmente, de perdas ocorridas com a venda de títulos e de
contratos de futuros (cobertura de acções) e com perdas provenientes da desvalorização das carteiras de
títulos. Essas perdas reflectem a manutenção e agravamento da crise financeira que se verificou durante o
ano de 2008. Há ainda a destacar o crescimento dos custos com Fornecimentos e Serviços Externos, essen‑
cialmente devido a publicidade e trabalhos especializados.

Nota 2 Princípios Contabilísticos
As principais políticas contabilísticas e critérios valorimétricos utilizados na preparação das
Demonstrações Financeiras encontram‑se descritos a seguir:
A. Bases de Preparação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a convenção do custo histórico, em
conformidade com os princípios contabilísticos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade (POC), com
algumas adaptações exigidas pela actividade da Fundação.
Os custos e perdas e os proveitos e ganhos da Fundação Batalha de Aljubarrota estão reflectidos na
Demonstração de Variações Patrimoniais.
B. Imobilizações Incorpóreas
As despesas de constituição e instalação, as despesas incorridas com o projecto de Candidatura ao
Programa Operacional da Cultura e as despesas incorridas com o registo da marca foram reflectidas no
Imobilizado Incorpóreo e foram amortizadas em 3 anos. Durante o exercício de 2005 as Imobilizações
Incorpóreas ficaram totalmente amortizadas.
C. Imobilizado Corpóreo
O Imobilizado Corpóreo está contabilizado ao custo histórico. As rubricas de Edifícios e Outras
Construções, Ferramentas e Utensílios, Equipamento Administrativo e Equipamento Básico estão a ser amor‑
tizadas pelo método das quotas constantes, de acordo com as taxas máximas previstas no Dec. Reg. 2/90,
com excepção das obras de arte e antiguidades, as quais não são sujeitas a qualquer amortização. Os terrenos
que a Fundação adquiriu também não estão a ser sujeitos a qualquer depreciação.
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As taxas de amortização utilizadas são as seguintes:
Edifícios		
Ferramentas e Utensílios
Equipamento Administrativo
Equipamento Básico

2%
10% a 25%
12,5% a 25%
6,3% a 33,33%

Os custos incorridos com a construção e desenvolvimento do Centro de Interpretação (1ª posição)
são capitalizados na rubrica de imobilizado corpóreo em curso.
Os custos com as demolições, terraplanagens, vistorias de instalação eléctrica, reforço de redes
eléctricas e trabalhos de arqueologia são reconhecidos em resultados.
D. Títulos Negociáveis
Os valores aplicados em Títulos Negociáveis estão valorizados ao custo de aquisição.
As mais e menos valias realizadas com a venda dos títulos geridos pelo BPI, BES e pela Blue Activos
Financeiros estão reconhecidas na Demonstração dos Resultados Financeiros (Nota 12), respectivamente,
nas rubricas de Ganhos e de Perdas na alienação de aplicações de tesouraria.
As menos valias potenciais desses títulos foram ajustadas e reconhecidas em resultados, na rubrica
de Custos e Perdas financeiras – Ajustamentos em aplicações financeiras (Nota 12), com excepção das per‑
das potenciais em acções, cujo risco de mercado esteja coberto através de contratos de futuros.
As mais e menos valias realizadas com a venda dos títulos geridos pela ESAF, bem como as menos
valias potenciais, são reconhecidas na Demonstração de Resultados Financeiros (Nota 12), respectivamente,
nas rubricas de Outros proveitos e ganhos financeiros e de Outros custos e perdas financeiras.
As mais‑valias potenciais nos títulos em carteira não são reconhecidas em resultados, na
Demonstração de Variações Patrimoniais, por se referirem a ganhos incertos.
E. Mercadorias
A rubrica de mercadorias reflecte a compra de diversos artigos e produtos, relacionados com o perí‑
odo histórico da Batalha de Aljubarrota, para a loja do Centro de Interpretação. Esses artigos e produtos estão
valorizados ao custo de aquisição.
F. Dotações
Nesta rubrica está reflectida a dotação Inicial do Fundador, no valor de 50.000 euros. As dotações
adicionais efectuadas pelo Fundador, no montante de 14.895.850,24 euros, estão reflectidas na rubrica de
“Dotação Extraordinária do Fundador”.
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G. Capital perpétuo
No final de 2003 foi decidido pelo Fundador instituir um capital perpétuo de 7.500.000 euros, o qual
foi totalmente realizado em 2004. De acordo com os estatutos da Fundação, o Conselho de Administração
deve, a partir de 2005, reforçar anualmente o capital perpétuo.
H. Outros Devedores e Credores
A posição activa reflectida no Balanço refere‑se, essencialmente, a adiantamentos concedidos a
diversas entidades envolvidas na construção e acompanhamento do Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota (1ª e 2ª posição), que serão regularizados com a apresentação dos documentos comprovativos de
despesa.
A posição passiva reflectida no Balanço reflecte as dívidas para com fornecedores e outras entidades
envolvidos na construção do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota (1ª e 2ª posição), que terá o
apoio do Ministério da Cultura.
I. Especialização dos exercícios
A Fundação reconhece nas suas Demonstrações Financeiras os proveitos e os custos obtidos ou
incorridos independentemente do seu recebimento ou pagamento.
As comparticipações recebidas do FEDER para apoio à construção do Centro de Interpretação da
Batalha de Aljubarrota estão reconhecidas na conta de proveitos diferidos e serão reconhecidas em proveitos
após a conclusão da referida construção e proporcionalmente ao valor das despesas incorridas e das amorti‑
zações anuais, que vão ser contabilisticamente efectuadas durante o seu período de vida útil.
J. Custos com o pessoal
A partir de Outubro de 2007, a Fundação passou a dispor de 1 empregado. Em 2008, a Fundação
passou a ter 17 empregados. Os seus Administradores não são remunerados.
K. Custos financeiros
Os custos financeiros da Fundação resultam essencialmente das menos valias realizadas com a
alienação de títulos e das menos valias potenciais.
L. Proveitos financeiros
Os proveitos financeiros da Fundação resultam essencialmente de juros e dividendos das aplicações
financeiras, bem como de mais valias obtidas aquando da alienação destes mesmos investimentos. As mais
valias potenciais na carteira de títulos não são reconhecidas em resultados.
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M. Imposto sobre Lucros
A Fundação Batalha de Aljubarrota obteve em 2003 o Estatuto de Utilidade Pública e o Estatuto de
Superior Interesse Cultural.
Em 2004 foi concedida pelo Ministério das Finanças a isenção de tributação em Sede de IRC, com
efeitos a partir de 5 de Agosto de 2003, relativamente aos rendimentos das categorias B. E e F. Logo não
existe lugar a tributação sobre a variação patrimonial positiva do exercício.
N. Donativos
Esta rubrica da Demonstração das Variações Patrimoniais reflecte os donativos entregues à
Fundação. Os donativos prometidos, mas não documentados nem pagos, são reconhecidos em clientes.
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Nota 3 Imobilizado
No ano de 2007 foram celebradas 2 escrituras de aquisição de terrenos, o que se traduziu na trans‑
ferência de valores de Imobilizado em Curso – Terrenos (Sinal) para Imobilizado Corpóreo – Terrenos e
Recursos Naturais, no montante de 800.454,50 euros. Esse montante inclui 165.400,00 euros relativos a
cedências da posição contratual.
Está previsto que as restantes importâncias entregues aos promitentes vendedores de terrenos à
Fundação e, que se encontram registadas no Imobilizado em Curso, sejam objecto de celebração das corres‑
pondentes escrituras públicas no ano de 2008.
Os aumentos verificados no Imobilizado em Curso, no montante de 5.917.530,04 euros, respeitam a
adiantamentos efectuados para a aquisição de terrenos, no montante de 535.000,00 euros, e a despesas
incorridas com o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota (1ª e 2ª posição), no montante de
5.382.530,04 euros.

Activo Bruto
Aumentos

Transferências

				

Rubricas

Saldo Inicial

Abates

Saldo Final

Imobilizado Incorpóreo				
Despesas Instalação
Prop. Ind. Out. Direitos
		

1.461.81			

1.461.81

16.359,28			

16.359,28

17.821,09			

17.821,09

Imobilizado Corpóreo				
Terrenos Rec. Naturais
Edifício e O. Construções

5.090.449,57			

5.090.449,57

2.421,21

3.582,00

4.487.021,17

4.493.024,38

Equipamento Básico		

172.485,47

5.206.740,19

5.379.225,66

2.993,00			

2.993,00

Ferramentas Utensílios
Eq. Administrativo
		

169.208,21

175.318,80

11.887,45

356.414,46

5.265.071,99

351.386,27

9.705.648,81

15.322.107,07

Imobilizado Curso				
Obras Remodelação
Terrenos (Sinal)

6.696.965,40

5.382.530,04	-9.705.648,81

2.373.846,63

169.181,79

535.000,00		

704.181,79

		

6.866.147,19

5.917.530,04

-9.705.648,81

3.078.028,42

Total		

12.149.040,27

6.268.916,31

0.00

18.417.956,58
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Amortizações Acumuladas e Ajustamentos
Rubricas

Saldo Inicial

Reforço

Regularizações

Saldo Final

Imobilizado Incorpóreo				
Despesas Instalação
Prop. Ind. Out. Direitos
		

1.461,81

0,00		

1.461,81

16.359,28

0,00		

16.359,28

17.821,09

0,00		

17.821,09

Imobilizado Corpóreo				
Terrenos Rec. Naturais				
484,24

22.677,23		

23.161,47

Equipamento Básico		

Edifícios e O. Construções

160.192,72		

160.192,72

0,00		

2.993,00

Ferramentas Utensílios
Eq. Administrativo
		

2.993,00
20.210,03

14.763,82		

34.973,85

23.687,27

197.633,77		

221.321,04

O saldo da conta de Imobilizações Corpóreas constante do Balanço, excluindo imobilizado em curso,
no valor de 15.100.786,03 euros reflecte o valor bruto de 15.322.107,07 euros, líquido de Amortizações acu‑
muladas no montante de 221.321,04 euros.

53

Nota 4 Mercadorias
A rubrica de mercadorias reflecte os artigos e produtos, relacionados com o período histórico da
Batalha de Aljubarrota, adquiridos em 2007 e em 2008 para a loja do CIBA (2ª posição), liquido das vendas
ocorridas em 2008.
O movimento ocorrido foi o seguinte:
Mercadorias
Existências Iniciais

301.847,66

Compras

104.414,19

Custo das mercadorias vendidas
Existências finais

10.992,93
395.268,92

De entre o valor do stock existente em 31-12-08 destacam‑se, pela sua materialidade, as famílias
seguintes:

					

Euros

Iluminuras				

58.206,40

Infantil					

50.368,25

Brasões					

41.227,96

História (iluminura)				

32.590,82

Gravuras, soldadinhos, livros e outros				

34.928,31

Publicações				

27.003,46

Embalagens				

23.118,59

					

267.443,79

Outros					

127.825,13

Saldo em 31-12-08				

395.268,92

Nota 5 Clientes
Esta rubrica inclui donativos prometidos em 2008, cujo recebimento está previsto para 2009, desig‑
nadamente das entidades seguintes:
Grupo Bernardino Gomes
Grupo Parques Mondego
Câmara Municipal Macedo Cavaleiros
No total estes donativos atingem 616.252,03 euros.
É convicção da Administração da Fundação que os montantes indicados vão ser integralmente rece‑
bidos em 2009, razão pela qual não foi efectuado qualquer ajustamento.
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Nota 6 Fornecedores c/c
O saldo devedor em Fornecedores c/c refere‑se essencialmente a um adiantamento efectuado à
entidade Nova Expressão, S.A, no montante de 100.000,00 euros.

Nota 7 Devedores Diversos
O saldo desta rubrica refere‑se, essencialmente a adiantamentos efectuados a diversas entidades,
nomeadamente às seguintes:

					

Euros

Filmes Tejo				

20.064,91

Santa Rita Arquitectos, Lda				

20.449,00

GIBB Portugal				

5.148,55

Oliveiras, S.A				

9.975,00

Javier Hernandez Valentim				

6.500,00

Helena Barata Machado				

5.000,00

Maria Teresa Santa‑Rita				

4.567,75

Invesvita, Lda				

4.356,00

Fotopress, Lda				

7.039,78

					

83.100,99

Outros					

44.771,45

Total					

127.872,44
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Nota 8 Títulos Negociáveis
8.1. O Saldo desta conta engloba as Aplicações Financeiras nas seguintes entidades:
		

EUROS

Banco Espírito Santo
Unidades de Participação
Acções

1.159,29
76.156,40

BES Gestão Património (E.S.A.F.)

3.771.704,96

3.849.020,65

Banco Português Investimento
Fundos de Investimento
Aplicações a Prazo

78.585,41
640.000.00

Obrigações

2.313.290,65

Acções

1.506.607,64

Outros Títulos

300.687,61

4.839,171,31

Acções		

510.000,00

(ver nota 8.3 abaixo)
Banco Privado Português
Blue Activos Financeiros
Private Equity Imobiliário

1.709.760,41

Investimentos Alternativos

99.099,67

Liquidez

20.938,28

1.829.798,36

SUB‑TOTAL		

11.027.990,32

Ajustamentos para menos valias potenciais da carteira BES		-28.134,90
Ajustamentos para menos valias potenciais da carteira do BPI		-597.404,32
Ajustamentos para menos valias potenciais da carteira Blue		-26.151,51
Ajustamentos para menos valias potenciais da carteira BPP		-265.000,00
SUB‑TOTAL		

-916.690,73

TOTAL		

10.111.299,59
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8.2. À data de 31 de Dezembro de 2008 as Aplicações Financeiras acima referidas apresentavam os
seguintes valores de mercado:
		

EUROS

Banco Espírito Santo
Acções

50.323,42

BES Gestão Património (E.S.A.F.)

3.850.802,21

3.901.125,63

Banco Português Investimento
Fundos de Investimento
Aplicações a Prazo
Obrigações

67.778,88
640.375,52
1.751.137,68

Acções

812.775,96

Outros Títulos

364.890,16

3.636.958,20

Acções		

–

Banco Privado Português
Blue Activos Financeiros
Private Equity Imobiliário

1.826.149,56

Investimentos Alternativos

72.948,16

Liquidez

20.984,99

1.920.082,71

TOTAL		

9.458.166,54

O valor de mercado de algumas aplicações financeiras à data de 31 de Dezembro de 2008 era inferior
ao seu valor contabilístico de Balanço, designadamente no que se refere às acções e obrigações geridas pelo
BPI, BES e Blue. Essas menos valias potenciais foram ajustadas nas demonstrações financeiras em anexo,
excepto as menos valias das acções do BPI, estimadas em cerca de 694.000,00 euros, cujo risco de mercado
está coberto por Futuros Eurostock em 94,3%.
As acções do Banco Privado Português não têm cotação atribuída à data de 31 de Dezembro de 2008.
Para as referidas acções foi constituído um ajustamento em cerca de 50%, correspondendo esse ajustamen‑
to à perda potencial estimada pela Administração da Fundação.

8.3. Dentro das aplicações Financeiras no BPI existem os seguintes Contratos:
Forwards
Discriminação dos Forwards existentes:
– Vencimento 14.01.2009
– Posição Vendedora
– Cobertura cambial
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1 Avaliação da Venda Forward de USD
Moeda

Montante

Data

Nominal

Fim

USD	-228.404,36

14.01.09

31.12.08

6,50144%	-399.184,00

EUR

14.01.09

31.12.08

5,35000%

167.329,20

Câmbio

Valor

Avaliação				

Data

Cotação

Valor

(Euro)

1,472	-166.635,77

282.990,00		

169.314,00

Total							

2.678,23

– Destina‑se à cobertura dos seguintes Títulos:
Título							 Valor (USD)
UNIB.(CAY)7.357%							

49.315,50

GPB EUR‑TV‑2010							

76.220,13

Movimentos pendentes por venda de acções						

103.332,81

Total							 228.868,44

2 Futuros Eurostock
Conta margem – 117.028,00 euros
Nº de contratos – 34
Valor dos contratos – 833.000,00 euros
– Destina‑se à cobertura dos seguintes Títulos:
Título

Valor de mercado (Euros)

BPI

510.189,75

BCP

52.965,00

Cimpor

34.800,00

EDP Renováveis

50.030,00

EDP Energia
Galp
Repsol
BPI Reestruturação
Total

28.141,19
133.469,02
3.171,00
67.788,88
880.554,84

Nota 9 Depósitos bancários
Inclui Depósitos à Ordem, no montante de 341.650,62 euros, e Depósitos a Prazo no BPI, no montante
de 425.000 euros.
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Nota 10 Acréscimos e diferimentos
Acréscimo de Proveitos:
Na rubrica de Acréscimo de Proveitos estão registados os juros de aplicações financeiras decorridos
até à data de 31 de Dezembro de 2008, cujo vencimento só se concretiza em 2009.
Acréscimo de Custos:
Na rubrica de Acréscimo de Custos está registado, essencialmente, a estimativa de férias e subsídio
de férias e respectivos encargos a pagar em 2009 (33.623,28 euros).
Proveitos Diferidos:
Na rubrica de Proveitos Diferidos estão registadas as comparticipações do FEDER, do POSC, do
Instituto Turismo Portugal, do LEADER e do MADRP, referentes à construção do Centro de Interpretação da
Batalha de Aljubarrota (1ª e 2ª posição). Essas comparticipações variam entre 15% e 56% do investimento
elegível.
Conforme referido na nota 2 I atrás, as comparticipações só serão reconhecidas em proveitos após a
conclusão da construção do Centro de Interpretação e proporcionalmente ao valor das amortizações.

Nota 11 Capitais Próprios
Rubrica		
Dotação do Fundador

Saldo Inicial

Reduções

Aumentos

Saldo Final

50.000,00			

50.000,00

Dotações Adicionais:				
Capital Perpétuo
Dotação Extraordinária

156.150,00

7.963.650,00

14.895.850,24			

7.807.500,00		

14.895.850,24

Variações Patrimoniais Transitadas

2.565.148,06	-156.150,00

Variações Patrimoniais do Exercício

1.600.806,06	-1.600.806,06	-555.278,23	-555.278,23

Total		

26.919.304,36

-1.756.956,06

1.600.806,06
1.201.677,83

4.009.804,12
26.364.026,13

Por deliberação da Administração da Fundação verificou‑se um reforço do Capital Perpétuo em 2008,
no montante de 156.150,00 euros, por diminuição de Variações Patrimoniais Transitadas. O reforço do Capital
Perpétuo está previsto nos Estatutos da Fundação.
O movimento ocorrido no exercício de 2008 na conta de Variações Patrimoniais Transitadas refere‑se
ao reforço do Capital Perpétuo e à transferência das Variações Patrimoniais apuradas no exercício de 2007.
De salientar que à Fundação foi concedida, no ano de 2004, pelo Ministério das Finanças, por despa‑
cho do Sr. Director Geral dos Impostos, a isenção de IRC com efeitos a partir de 5 de Agosto de 2003.
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Nota 12 Empréstimos obtidos
O saldo apresentado na rubrica de empréstimos obtidos, no montante de 397.341,60 euros, corresponde
ao montante utilizado de uma linha de crédito de Apoio à Tesouraria, aprovada pelo Banco Espírito Santo até ao
montante de 1.000.000,00 euros.
Como garantia dessa linha de crédito, a Fundação tem de manter junto do Grupo BES, livres de quaisquer
ónus ou encargos, depósitos e/ou aplicações financeiras com um montante global mínimo de 2.000.000,00 euros.

Nota 13 Credores diversos
Nesta rubrica estão registados valores em divida para com Fornecedores de Imobilizado e outras
entidades, relacionados com a construção do Centro de Interpretação Batalha de Aljubarrota (1ª e 2ª posição),
nomeadamente os seguintes:

					

Euros

Lena Construções				

292,662,53

Teleflora – Exp. e Importação				

98.415,00

Vítor Vajão				

17.064,00

Henrique Cayatte Design				

14.000,00

					

422.141,53

Outros					

63.321,02

Total					

485.462,55

Nota 14 Fornecimentos e Serviços Externos
Nesta rubrica estão registadas todas as despesas gerais efectuadas ao longo do ano, destacando‑se
as seguintes:
• Publicidade e propaganda, no montante de 562.801,09 euros, relacionada, essencialmente, com
compra de espaço publicitário em imprensa, rádio e televisão;
• Trabalhos Especializados, no montante de 284.915,19 euros, respeitantes essencialmente a servi‑
ços jurídicos e de advocacia, serviços de tradução, serviços de animação no CIBA, serviços de
recriação histórica, aluguer de material de decoração e serviços de remoção de sinais;
• Deslocações e estadas, no montante de 71.193,56 euros, relacionadas essencialmente com refei‑
ções, quilómetros e viagens debitadas por alguns colaboradores;
• Honorários, no montante de 133.059,74 euros, referentes a diversos serviços prestados relaciona‑
dos com o Centro de Interpretação Batalha de Aljubarrota (1ª e 2ª posição).
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Nota 15 Demonstração dos Resultados Financeiros:
Custos e Perdas
		
Juros Suportados

Exercícios		
2008
3.607,52

Proveitos e Ganhos		

2007		
1.048,43

Juros Obtidos

2007

238.787,50

336.318,79

Perdas Emp. Grupo Assoc.			

Ganhos Emp. Grupo Assoc.		

Amort. Invest. Imóveis			

Rend. Imóveis		

Ajust. Aplic. Financeiras

638.042,80

427.319,45

Rend. Particip. Capital		

Diferenças Câmbio Desf.

26.947,88

2.420,25

Diferenças Cambio Fav.

218,08

Desc. Pronto Pagamento			

Desc. Pronto Pagamento		

Perdas Alien. Aplic. Fin.

2.277.331,10

224.316,19

Ganhos Alien.Aplic. Tes.

Outros Custos e Perdas

861.601,08

208.450,61

Outros Prov. e Ganhos

Resultados Financeiros		

1.387.295,73

Resultados Financeiros

Total		

3.807.530,38 2.250.850,66

Total

Exercícios

2008

5.990,12

2.500.330,06

1.284.969,70

112.361,92

623.572,05

955.832,82
3.807.530,38

2.250.850,66

Os custos com Ajustamentos em Aplicações Financeiras, no montante de 638.042,80 euros, referem
‑se essencialmente a menos valias potenciais relativas à carteira de obrigações gerida pelo BPI e às acções
do BPP.
As Perdas com a Alienação de Aplicações de Tesouraria, no montante de 2.277.331,10 euros, reflec‑
tem as menos valias realizadas com a venda de títulos, essencialmente da carteira do BPI (502.696,78 euros)
e perdas com futuros (1.743.966,60 euros).
Os Outros Custos e Perdas Financeiras, no montante de 861.601,08 euros, reflectem as menos valias
e outras perdas verificadas nas carteiras de títulos geridas pela ESAF (806.358,25 euros) e custos relativos
a serviços bancários.
Os proveitos com Juros Obtidos, no montante de 238.787,50 euros, referem‑se essencialmente aos
juros recebidos e a receber em 2009 das obrigações em carteira, referentes a 2008.
Os Ganhos com a Alienação de Aplicações de Tesouraria, no montante de 2.500.330,06 euros, reflec‑
tem essencialmente as mais valias realizadas com a venda de títulos da carteira do BPI (151.129,48 euros) e
ganhos com futuros (2.262.188,67 euros).
Os Outros Proveitos e Ganhos Financeiros, no montante de 112.361,92 euros, reflectem as mais
valias, com excepção das mais valias potenciais, e outros ganhos verificadas na carteira de títulos geridas pela
ESAF.
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Nota 16 Demonstração dos Resultados Extraordinários:
Custos e Perdas		
		
Donativos

2008

Exercícios

Proveitos e Ganhos		

2007		

2008

22.500,00		

Rest. Impostos		

Dívidas Incobráveis			

Recup. Dívidas		

Perdas em Existências			

Ganhos Existências		

Perdas em Imobilizações			

Ganhos Imobilizações		

Multas e Penalidades

Benefícios de Penal. Cont.

2.054,00

5.485,50

Red. Amort. e Prov.		

Correcções Exerc. Ant.

Correcções Exerc. Ant.		

Out. Custo e Perdas Ext.
Resultados Extraordinários
Total		

768,35

0,09

55.451,84

16.807,20

118.417,21

16.807,20

Out. Prov. Ganhos Extraord.

2007

116.813,97

Aum. Amort. e Provisões			
37.643,02		

Exercícios

1.603,24

22.292,70

Resultados Extraordinários		
Total

118.417,21

22.292,70

O saldo de Donativos corresponde aos montantes doados pela Fundação à Sociedade Portuguesa de
Estudos Medievais e à Fundação Dom Manuel II. O saldo da conta Correcções de exercícios anteriores refere
‑se ao registo em 2008 de despesas ocorridas em 2007, relacionadas com honorários, juros e outras despesas
bancárias.
Os Benefícios de penalidades contratuais referem‑se ao reconhecimento em proveitos de parte das
comparticipações recebidas do FEDER e POSC. Esse reconhecimento corresponde a cerca de 50% dos custos
incorridos, inclusive amortizações de imobilizado.

Nota 17 Donativos
Nesta conta estão registados os donativos recebidos em 2008 e a receber em 2009, entregues por
Parques Mondego – Imobiliária, Grupo Bernardino Gomes, Aprigius, S.A., Câmara Municipal Macedo
Cavaleiros, Imoholding – Património Imob. SGP, Nova Expressão, S.A., REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.,
Banco Português de Negócios, Francisco José Capelo Ramos, Companhia de Seguros Tranquilidade, Banco
Espírito Santo, Espírito Santo Finantial Group, Lena SGPS, Nelson Quintas Imobiliária, S.A., Jorge Nelson
Aguiar, Jasen Haji Mohamed Albaker, Banco BPI, Alexandre Patrício Gouveia, no montante total de
1.857.074,84 euros.
Estes subsídios são reconhecidos pelo Ministério das Finanças conforme despacho Conjunto e ao
abrigo da Lei do Mecenato no período de 2004/2008 e visam a realização do projecto de Recuperação e
Valorização do Campo Militar de São Jorge e áreas envolventes, que foi considerado de superior interesse
cultural.
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Nota 18 Outras informações
A Fundação foi demandada juntamente com a Câmara Municipal da Batalha, sendo que o pedido
desta acção administrativa consiste na nulidade da deliberação da Câmara Municipal da Batalha, que aprovou
a alteração à licença do loteamento, sito na Estrada da Boutaca, Quinta do Fidalgo, freguesia e concelho da
Batalha, cujo processo camarário de loteamento correu termos sob o nº 2/1994/4.

A Administração
Dr. Alexandre Patrício Gouveia

O Técnico Oficial de Contas
Rosário Carreira
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
No cumprimento das disposições legais e estatutárias vem o Conselho Fiscal da Fundação Batalha de
Aljubarrota, apresentar o Relatório da sua actividade durante o exercício, bem como o Parecer sobre o Relatório
de Gestão e sobre as Contas, incluindo a proposta de aplicação do resultado da Variação Patrimonial, submetidos
à sua apreciação pelo Conselho de Administração, respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2008.
Acompanhámos a actividade da Fundação, principalmente através da informação contabilística,
financeira e de gestão, tendo recebido da Administração e do Gabinete de Contabilidade os esclarecimentos
às questões formuladas. Executámos os procedimentos de verificação considerados necessários, com resul‑
tados satisfatórios.
Apreciámos o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a
Demonstração dos Fluxos de Caixa e o respectivo Anexo. Consideramos que estes documentos dão satisfação
às disposições legais e estatutárias.
Apreciámos o conteúdo da Certificação Legal de Contas sem Reservas e com um Ênfase, emitida,
nesta data, pelo Revisor Oficial de Contas, a qual merece a nossa concordância e cujo conteúdo passa a fazer
parte integrante deste Relatório e Parecer.
Em face do exposto, o Conselho Fiscal é de parecer:
1º
Que sejam aprovados o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração das Variações
Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as respectivas Notas, relativos ao exercício de 2008,
apresentados pelo Conselho de Administração da Fundação.
2º
Que seja aprovada a Proposta da Administração sobre a aplicação do resultado da Variação
Patrimonial do Exercício.

Lisboa, 27 de Março de 2009
O Conselho Fiscal

Dr. António Mardel Correia
Presidente

Coronel Vítor Portugal Valente dos Santos
Vogal

Dr. Pedro Manuel Travassos de Carvalho
Revisor Oficial de Contas | Vogal
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DISCURSO DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Senhor Presidente da República, Excelência
Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelência
Senhor Ministro da Cultura, Excelência
Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, Excelência
Ex.mo Chefe de Estado Maior do Exército, Excelência
Senhor Secretário de Estado do Turismo, Excelência
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós
Ex.mo representante do Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas
Senhor Bispo de Leiria – Fátima, Excelência Reverendíssima
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Batalha
Ex.mo Sr. Presidente do Turismo de Portugal
Restantes Autoridades
Minhas Senhoras e meus Senhores
A Batalha de Aljubarrota, travada neste local há 623 anos, constitui um acontecimento de grande
significado, tanto para Portugal como para Europa. No cenário político internacional, esta Batalha inseriu‑se
na Guerra dos Cem anos, que constituiu uma das fases determinantes da construção europeia. Para Portugal,
esta Batalha teve um maior significado, na medida em que aqui se jogou o direito de ser a nação portuguesa
a definir o seu futuro. Sem Aljubarrota, o pequeno Reino lusitano teria, com toda a probabilidade, sido absor‑
vido para sempre pelo seu poderoso vizinho castelhano.
Vários factores concorreram para que a importância histórica do Campo de Batalha de Aljubarrota
possa ser hoje reconhecida. Em primeiro lugar, o Estado Maior do Exército entendeu propor ao IPPAR a sua
classificação como “monumento nacional”, o que se veio a concretizar em 2003. Em 2004, também o
Ministério da Defesa Nacional aceitou atribuir a concessão da gestão do Campo de São Jorge á Fundação
Batalha de Aljubarrota, na condição deste Campo ser devidamente valorizado. Em segundo lugar, o Ministério
da Cultura soube reconhecer o potencial e o mérito deste projecto, concretizando a classificação de um bem
imóvel que, de outra forma, do ponto de vista histórico e cultural, se teria perdido para sempre. Em terceiro
lugar foi decisivo o apoio prestado pelo Programa Operacional da Cultura, pelo Programa Operacional da
Sociedade do Conhecimento e pelo Turismo de Portugal, que souberam reconhecer o potencial deste pro‑
jecto e a quem esperamos corresponder á confiança em nós depositada. Em quarto lugar, um conjunto de
cidadãos quis visitar este Campo, entre 2001 e 2003, chamando a atenção para o seu enorme potencial em
termos de investigação científica e de turismo cultural. Neste sentido vale a pena salientar a intervenção do
cidadão Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva que, com a sua participação nessa visita, muito contribuiu para a divul‑
gação da importância do Campo de Aljubarrota. Mas o factor determinante deveu‑se á visão, á generosidade
e ao amor pela sua Pátria, do Senhor António Champalimaud. Ao patrocinar a criação, em 2002, de uma
instituição capaz de proporcionar os meios técnicos e financeiros necessários á dignificação e valorização do
Campo de Aljubarrota, o Senhor António Champalimaud não só impediu a sua progressiva degradação, como
permitiu a sua transformação num dos principais pontos de interesse histórico e cultural existentes em
Portugal.
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A este respeito é pertinente referir que o mecenato cultural, por parte de empresas e empresários
portugueses, constituirá sempre um factor determinante para a recuperação e valorização do Campo de
Aljubarrota. É assim de inteira justiça que se realce o nome do Grupo Espírito Santo, aqui representado pelo
Dr. José Manuel Espírito Santo e pelo Dr. José Maria Ricciardi, bem como o interesse e dedicação que o
Dr. Ricardo Espírito Santo Salgado sempre dedicou a este projecto. Devem também ser referidos os nomes
do Sr. Aprígio Ferreira dos Santos, bem como do Dr. Rui Vilar, em nome da Fundação Calouste Gulbenkian,
aqui hoje representada pela Dra. Isabel Mota, Dra. Teresa Patrício Gouveia e Prof. Diogo Lucena. Estes três
mecenas quiseram apoiar este projecto muito antes da sua inauguração, com base apenas na confiança que
depositaram nos seus representantes, e na esperança de que se realizasse uma valorização à altura da
importância dos factos históricos que aqui ocorreram. Merece também ser referido o apoio prestado pelas
empresas Rede Eléctrica Nacional, Nova Expressão, Construções Lena, Banco Português de Investimento,
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, bem como de Francisco Capelo e Jorge Quintas.
Em face desta conjugação de esforços, que para sempre protegerá este local histórico, importa defi‑
nir agora quais são os grandes objectivos deste projecto. Em primeiro lugar, o Campo de São Jorge deverá
constituir um ponto de união entre todos os portugueses. A análise e estudo de um período da nossa história,
de grande importância para a consolidação da identidade nacional, onde a eficácia e a determinação do povo
português foram capazes de superar um conjunto de dificuldades que se apresentavam como impossíveis de
ultrapassar, constituirá um motivo de orgulho e de confiança para todos os portugueses. Tendo tido a Guerra
da Independência diversos acontecimentos importantes, desde o seu início em 1383, nomeadamente no cerco
de Lisboa, na Batalha de Trancoso e em diversos confrontos no Alentejo, foi no entanto aqui que se verificou
o momento decisivo, muito pela liderança e coragem de Nuno Álvares Pereira. Embora ainda pouco divulgada
e conhecida, a Crise de 1383 a 1385, representa um dos períodos mais notáveis de afirmação do povo lusitano,
que culminou com o início de um dos mais grandiosos momentos da nossa História, a época dos
Descobrimentos. Um maior conhecimento dos seus factos e circunstâncias, não deixará de contribuir para
uma maior inspiração e confiança com que os portugueses encaram os desafios dos nossos dias. Nesta pers‑
pectiva vale a pena salientar o acordo recentemente estabelecido com o Ministério da Educação, que permi‑
tirá a todas as escolas do ensino primário e secundário, visitarem este Campo. É importante que os jovens
portugueses conheçam a coragem e a eficácia, com que aqui se defendeu a consolidação de Portugal. É
importante que os jovens aqui tomem conhecimento de como os líderes portugueses de 1385, que foram sem
hesitação apoiados pelo seu povo, aqui tudo arriscaram, não apenas todo o seu património, mas também as
suas próprias vidas porque, no seu entender, estava em causa um valor mais elevado, que consistia em serem
os portugueses a definir o seu próprio destino. É importante que os jovens e adultos portugueses aqui tomem
consciência da sua dupla responsabilidade, na medida em que os actos que praticam e os caminhos que esco‑
lhem, têm reflexo não apenas nas suas próprias vidas, mas também no desenvolvimento e futuro de Portugal.
Dupla responsabilidade que começa bem cedo nas nossas vidas, como demonstra o exemplo de Nuno Álvares
Pereira, que quando nestes terrenos comandou o exército português, detendo nas suas mãos o destino de
toda a nação portuguesa, tinha acabado de completar vinte e cinco anos.
Em segundo lugar, será da maior importância a recuperação da paisagem existente dentro da área
classificada. O factor distintivo deste projecto é o de poder ser explicado no próprio local onde o acontecimento
se verificou. Para uma perfeita compreensão de como a Batalha de Aljubarrota se desenrolou, este é não
apenas o local mais adequado, como o único que permite reconstituir as circunstâncias da Batalha. Deste
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modo, a protecção deste lugar não se deve limitar aos terrenos pertencentes ao Estado Português, mas deve
também incluir a área envolvente já classificada pelo IGESPAR, de modo a ser toda devidamente preservada
e cuidada. É assim da maior importância a realização do Plano de Pormenor e Salvaguarda do Campo de São
Jorge, que se iniciará este ano com a participação do IGESPAR e das Câmaras Municipais de Porto de Mós e
da Batalha. Esta Fundação tudo fará para facilitar e promover este trabalho conjunto.
Em terceiro lugar, a valorização do património histórico e cultural deve constituir um factor de desen‑
volvimento económico e social de uma Região. O turismo internacional é hoje cada vez mais exigente, procu‑
rando locais com ofertas culturais únicas e de qualidade, que possam interessar a públicos com níveis de
instrução mais elevados. Vale a pena a este respeito referir o exemplo de outros locais históricos europeios,
muitas vezes com menor significado político e militar que Aljubarrota, mas que constituem hoje pontos de
enorme sucesso de turismo cultural e de divulgação das respectivas regiões. O Campo de Aljubarrota, por
constituir um local de investigação privilegiado, por estar associado a uma das principais batalhas ocorridas
na Europa medieval, e por ser um acontecimento central na história de Portugal, tem todas as condições para
atrair um número crescente de visitantes, tanto nacionais como estrangeiros. Da implementação deste pro‑
jecto beneficiará o País, que terá mais um local onde a sua memória colectiva será dignamente realçada, mas
beneficiarão também os residentes dos concelhos da Batalha e de Porto de Mós que, em face do aumento do
número de visitantes, poderão desenvolver, em melhores condições, as suas diversas actividades.
Em quarto lugar, é intenção da Fundação trabalhar em estreita colaboração com as universidades
portuguesas, nomeadamente com a Universidade de Coimbra, no sentido de aqui promover conferências,
exposições temporárias, e a continuação dos trabalhos de arqueologia iniciados por Afonso do Paço, em 1954.
Procuraremos que todo o trabalho de investigação e de divulgação do Campo de Aljubarrota, se oriente sem‑
pre por um elevado padrão de qualidade e de rigor científico.
No domínio da investigação não deixaremos de estudar e de divulgar a figura de Nuno Álvares Pereira.
Hoje beato Nuno, amanhã São Nuno de Santa Maria Álvares Pereira, que quando nasceu no Mosteiro do Bom
Jardim, o oráculo Frei Tomás profetizou que seria invencível, como a História confirmou. Ele é o maior heroi da
história militar portuguesa, tendo constituído, no dizer de Luís de Camões, o português que melhor exprimiu as
qualidades do seu povo. D. Nuno constituirá assim, um exemplo e um motivo de inspiração para todos nós.
O projecto de recuperação do Campo de Aljubarrota, que começou a ser preparado há cerca de oito
anos, tem hoje o seu início pleno. Sendo contudo um projecto ambicioso de âmbito cultural e social, deverá
ser desenvolvido em conjunto com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Defesa Nacional, com as
Câmaras Municipais de Porto de Mós e da Batalha e com os residentes de São Jorge. Nesse trabalho, que
seguramente iremos realizar de forma bem sucedida, deveremos ter sempre presente a memória dos portu‑
gueses que, em 1385, aqui lutaram e morreram pela sua Pátria, proporcionando a todos nós a possibilidade
de vivermos hoje, como uma nação livre e independente.

Obrigado
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DISCURSO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO
DE MÓS
Senhor Presidente da República
Senhor Ministro da Defesa Nacional
Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares
Senhor Ministro da Cultura
Senhor Secretário de Estado do Turismo
Excelências
Senhor representante do Governador Civil do Distrito de Leiria
Excelência Reverendíssima Senhor Bispo de Leiria – Fátima
Senhor Chefe de Estado Maior do Exército
Senhor Presidente e restantes corpos sociais da Fundação Batalha de Aljubarrota
Autoridades Civis e Religiosas
Colegas Autarcas e amigos Presidente da Câmara da Batalha e de Alcobaça
Colegas Autarcas do executivo municipal de Porto de Mós
Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Calvaria de Cima
População de Calvaria de Cima e em especial a população de São Jorge aqui bem presente
Outras entidades convidadas
Comunicação social
Minhas senhoras e meus senhores
Na qualidade de Presidente da Câmara de Porto de Mós, uma saudação e votos de boas vindas em
nome do Município que vos recebe.
Senhor Presidente da República, Senhores Ministros e Senhor Secretário de Estado, é para nós,
Portomosenses, uma grande honra recebê‑los aqui neste local. Agradeço à Fundação Batalha de Aljubarrota
o convite que me foi formulado de poder partilhar convosco esta enorme satisfação, aqui bem patente nas
palavras do Senhor Doutor que esteve aqui antes de mim, Patrício Gouveia naturalmente, partilhar convosco
esta enorme satisfação que é estar aqui nesta inauguração. É uma honra e uma enorme satisfação estar aqui
em São Jorge no local onde na tarde de 14 de Agosto de 1385 se travou uma das mais importantes batalhas
de independência nacional, no local onde num único dia se decidiu o futuro de uma nação, fruto de muita
coragem e de muita determinação, como também já aqui foi referido. Aqui se assegurou para sempre a sobe‑
rania nacional, pelo que Senhor Presidente da República, a presença de Vossa Excelência acima de tudo muito
simboliza, valorizando esta cerimónia naturalmente. Mas acima de tudo a sua presença mostra‑nos a nós e
aos portugueses que a chama da alma lusitana, conquistada aqui em 1385, está bem acesa.
Assim se transmite às gerações presentes e futuras, a importância dos acontecimentos que neste
local histórico de São Jorge tiveram lugar e que, através deste Centro de Interpretação, vão ser valorizados,
dignificados e acima de tudo preservados na identidade e memórias históricas.
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A percepção do espaço é também a sua vivência. Porto de Mós, São Jorge, por esta obra e por esta
história aqui tão bem contada, assume‑se cada vez mais como um espaço onde é possível conciliar o desen‑
volvimento económico com a preservação do património histórico. É preciso estimular a consciência das
populações, dos seus agentes políticos, do seu interesse pelo património, seja ele qual fôr, histórico, cultural
ou ambiental, valorizando testemunhos do passado.
Estamos conscientes da importância de Porto de Mós na conjuntura de Aljubarrota, perdoem‑me
essa imodéstia, estamos orgulhosos pelo apoio desta terra à causa portuguesa, bem demonstrada por
D. João I na outorga da Carta de Privilégios, em Outubro de 1388.
De modo a não me alongar muito e para terminar queria aqui dizer, nesta óptica de salvaguarda de todo
o património, informar, também já aqui foi referido pelo Senhor Dr. Patrício Gouveia, que já se encontra em fase
avançada o processo de concurso para o Plano de Salvaguarda de São Jorge e não escondendo que esta pers‑
pectiva de salvaguarda começa com uma visão do todo, com a compreensão de como as várias partes interagem
em modelos que tendem para o equilíbrio, de modo a persistirem ao longo do tempo. O Plano de Salvaguarda e
permitam‑me aqui uma palavra de merecidos elogios à postura do IGESPAR. Uma palavra, como também não
podia deixar de ser, de agradecimento pelo contributo dado pelo Senhor ex‑Governador Civil de Leiria, Dr. José
Manuel Medeiros, hoje ilustre Secretário de Estado, e ao seu gabinete, bem como ao actual Governador Civil,
Prof. Dr. Paiva de Carvalho e também ao seu respectivo gabinete, por todo o apoio que nos prestaram neste
processo. Plano de Salvaguarda, dizia eu, sobre o qual, com alguns avanços e recuos, sempre numa óptica de
diálogo e de bom senso, chega finalmente a um entendimento, com vista à sua elaboração. Passaram alguns
anos. Plano de Salvaguarda do património histórico, mas também salvaguarda e respeito por todos aqueles que
ao longo de gerações aqui criaram as suas raízes identitárias. Esta última palavra foi efectivamente para os
habitantes de São Jorge, aqui presentes em grande número. Não negamos as nossas responsabilidades, respon‑
sabilidades do presente, naturalmente com consequências no futuro. A Fundação Batalha de Aljubarrota, na
pessoa do Dr. Patrício Gouveia, e á sua pessoa em particular, agradeço a postura, eu vou repetir a palavra, a pos
tura, que tem evidenciado e no contributo que tem dado na resolução deste problema, e porque não assumir‑mos
a palavra certa, deste diferendo, que pessoalmente considero ultrapassado, Senhor Patrício Gouveia.
Relativamente á obra que aqui foi feita, na qualidade de Presidente da Câmara, agradeço efectiva‑
mente e felicito a Fundação pelo trabalho excelente que aqui foi feito, naturalmente grande contributo para o
Município, grande contributo para São Jorge, grande contributo para Portugal de que muito nos orgulhamos.
Obrigado pela obra que aqui foi feita em prol da tal preservação histórica que aqui referi.
Terminando agradeço mais uma vez a presença do Senhor Ministro da Defesa e do Senhor Presidente
da República e outros Ministros aqui presentes, permitam‑me uma saudação especial à esposa do Senhor
Presidente da República, também presente, agradecendo e repetindo naturalmente a Vossa presença em
Porto de Mós.
Para terminar, Camões tinha razão quando nos Lusíadas eternizou Porto de Mós, chamando‑lhe Vila
Forte. Sejamos pois todos nós mais fortes, cultivando no presente o exemplo de Aljubarrota. Muito obrigado.
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DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Senhor Presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós
Senhoras e Senhores
Começo por felicitar a Fundação Batalha de Aljubarrota, responsável por este Centro de Interpretação,
e todas as pessoas, empresas e instituições que lançaram esta iniciativa, que a patrocinaram e, enfim, que
permitiram que ela visse a luz do dia.
Apoiei e acompanhei o desenvolvimento da ideia antes de exercer as minhas actuais funções e, por
isso, é com particular satisfação que me associo à inauguração deste Centro.
Já alguém disse que todas as nações “comunidades imaginadas”. De facto, na História das nações,
aquilo que há de reconstrução quase lendária de um passado imaginado, muitas vezes não tem qualquer
correspondência com a verdade dos factos pretéritos.
Não é isso que queremos para a nação portuguesa. A História tem de ser objectiva e isenta, pois só
assim será honesta consigo própria. A História não pode estar ao serviço de ideologias, de visões subjectivas
do mundo, de concepções parcelares da realidade. Mais ainda, a História não deve ser objecto de qualquer
tentativa de apropriação, seja pelo próprio Estado, seja por quaisquer grupos ou facções.
O passado de uma nação é um bem colectivo, tão colectivo como os seus recursos naturais ou os
seus monumentos. A nossa História é de todos nós.
É justamente por isso que me congratulo com esta iniciativa. O Campo de São Jorge é um dos luga‑
res de memória mais emblemáticos da História de Portugal. Mas não é propósito da Fundação Batalha de
Aljubarrota, nem do Centro de Interpretação, que agora abre as suas portas, alimentar nacionalismos passa‑
distas, falsear os factos, ou vê‑los numa perspectiva desajustada aos nossos tempos.
Para mais, a Batalha de Aljubarrota é um feito de tal forma importante, que não carece ser mitificado.
No Planalto de São Jorge, no dia 14 de Agosto de 1385, disputou‑se o destino de Portugal como
nação livre e soberana.
A vitória que aqui alcançámos, graças a uma notável combinação de heroicidade e de técnica militar,
consolidou a nossa identidade colectiva e abriu‑nos as portas à épica aventura dos Descobrimentos.
Aljubarrota culminou a “incerta guerra” de que falava Camões. E culminou‑a da melhor forma para
as aspirações dos Portugueses a serem donos e senhores do seu destino. Portugal renasceu como nação
nestes campos que nos circundam.
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Como tenho afirmado, em várias ocasiões, o passado tem de ser celebrado com sentido de futuro.
Não podemos ficar prisioneiros das glórias em que a nossa História é tão rica.
Temos de saber estar à altura da memória dos que aqui travaram e venceram uma batalha difícil, que
começou com um impetuoso ataque dos exércitos castelhanos, a que soubemos responder com bravura e
audácia.
Aqui teve lugar a “fera batalha”, “com mortes, gritos, sangue e cutiladas”, nas palavras do poema de
Camões.
Soubemos vencer. É com esse mesmo espírito que temos de enfrentar as adversidades da hora pre‑
sente. É também esse o espírito que sempre caracterizou a atitude das nossas Forças Armadas, de que me
orgulho ser o Comandante Supremo, e a que presto a minha homenagem.
Não poderia ser mais oportuna a abertura deste espaço. Conhecer Aljubarrota é um imperativo de
cidadania, um dever de portugalidade. Agora, será possível conhecer melhor como se desenrolou a Batalha.
O Centro de Interpretação soube tirar partido das novas tecnologias, desenvolvendo um projecto que
foi concebido como síntese de educação e de entretenimento. Deste modo, despertar‑se‑á o interesse das
novas gerações pela Batalha de Aljubarrota, o que representa um contributo decisivo para a formação cívica
dos nossos jovens.
Estou certo de que o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, que hoje inauguramos, será
uma iniciativa de sucesso, tal como o tiveram os nossos antepassados, num final de uma tarde de Agosto em
que, numas escassas horas, se jogou o futuro de Portugal.
Muito obrigado
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