FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO E CONTAS 20134

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2014

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2014

1

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2014

RELATÓRIO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAçÃo

3

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2014

1.

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 devidamente 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, tendo sido
descurado o seu potencial de desenvolvimento.
Tendo o processo de classificação do Campo de Batalha de Aljubarrota sido iniciado em Março de
2001, este local histórico pôde finalmente ser considerado como “monumento nacional”, em 2010, através do
Decreto-Lei n.º 18/2010, publicado na I Série do Diário da República em 28 de Dezembro. A importância desta
classificação destaca-se também pela categoria escolhida de “monumento nacional”, que é a mais alta classi
ficação que o Estado Português pode atribuir a um bem imóvel. O mapa desta área classificada está apresentado no Anexo 1.
A classificação do Campo de Aljubarrota não ficou contudo completa, uma vez que o Decreto-Lei de
2010 não incluía a respectiva ZEP - Zona Especial de Protecção. O estabelecimento da ZEP neste processo
de classificação é contudo muito importante, uma vez que determina a zona complementar á área classificada que deve também ter a sua paisagem protegida, onde as novas construções devem obedecer a uma
maior qualidade arquitectónica, e onde se deve salvaguardar o potencial arqueológico existente. Foi assim
necessário proceder-se o processo de implementação da ZEP associada ao campo de batalha, o que se conseguiu através da publicação da Portaria n.º 426/2012, em 10 de Setembro de 2012, no Diário da República.
Ficou então concluída a classificação do Campo de Batalha de Aljubarrota.
Em 17 de Março de 2014, verificou-se uma visita às câmaras municipais de Porto de Mós e da
Batalha por parte de dez deputados eleitos pelo Distrito de Leiria, nomeadamente a Dra. Maria Conceição
Pereira e a Dra. Gabriela Canavilhas. Participaram também na sessão organizada na Câmara Municipal da
Batalha a Directora da Direcção Regional de Cultura do Centro, Dra. Celeste Amaro, os presidentes da
câmaras municipais da Batalha e de Porto de Mós, respectivamente Dr. Paulo Baptista Santos e João
Salgueiro a representante da Direcção Geral do Património Dra, Maria Antónia Amaral e o presidente da
Fundação, Alexandre Patrício Gouveia. Nesta reunião, o Dr. Alexandre Patrício Gouveia teve ocasião de referir que a classificação de Aljubarrota foi apoiada por toda a comunidade científica portuguesa, bem como de
enaltecer a grande vantagem que advém da classificação do Campo de São Jorge para a preservação deste
lugar histórico de tão relevante significado para todos os portugueses. Referiu também que a razão de ser
de uma classificação é a de assegurar que um local com valor histórico não é gerido apenas por critérios
imobiliários e de urbanização, mas que é também valorizado pelo seu significado histórico e cultural, o que
se consegue através de um diálogo entre uma câmara municipal e os representantes da Secretaria de
Estado da Cultura. Teve também ocasião de intervir o Prof. Saúl António Gomes, que referiu que dada a
importância do Campo de Batalha de Aljubarrota na Historia de Portugal, bem como do seu potencial didáctico e arqueológico, a sua área classificada deveria ter sido maior que a adoptada pela Secretaria de Estado
da Cultura.
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Apenas pelo contributo que deu para a concretização desta classificação, consideramos que ficou
justificada a criação da Fundação Batalha de Aljubarrota. Com efeito, a concretização desta classificação foi
um dos objectivos definidos como prioritários pelo fundador desta Fundação, o Senhor António Champalimaud.
A Fundação faz assim votos para que, no futuro, possam ser implementados, nesta área classificada, critérios
exigentes de preservação e valorização desta paisagem histórica.

2.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA BATALHA DE ALJUBARROTA
a) O funcionamento do Centro de Interpretação:

Desde a inauguração do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, em 2008, tem sido possível
registar um movimento apreciável de visitantes. Para este movimento contribuiu, em primeiro lugar, a elevada
qualidade do espectáculo de multimédia e da oferta cultural exposta no Centro que, gradualmente, foi sendo do
conhecimento da opinião pública. Dispondo de um tipo de oferta inédita, e descrevendo condignamente um dos
mais importantes acontecimentos históricos do País, este Centro rapidamente passou a constituir uma referência cultural em Portugal, que mais cedo ou mais tarde, muitos portugueses irão visitar e conhecer. É a este título
exemplificativo o facto da visita ao Centro de Aljubarrota constituir um destino cultural reconhecido, e da sua
visita constituir por isso um prémio para os melhores alunos de várias escolas e estabelecimentos de ensino.
Relativamente á qualidade dos conteúdos culturais existentes no CIBA, é importante referir a instalação no núcleo 1, em Março de 2014, do Modelo Digital do Terreno. Este modelo que está apresentado num
ecrã plasma de significativa dimensão, descreve a trajectória de aproximação ao campo de batalha, em 1385,
tanto do exército português como do exército castelhano. A partir dos locais onde acamparam, respecti
vamente junto ao castelo de Porto de Mós e ao castelo de Leiria, este modelo descreve, em pormenor, os
trajectos seguidos pelos dois exércitos em 14 de Agosto de 1385. Esta descrição utiliza alternativamente a
paisagem existente em 1385 e a actual. Este modelo veio proporcionar uma informação adicional e complementar importante a todos os visitantes do Centro.
Em segundo lugar, este Centro de Interpretação deveu o seu sucesso ao facto de poder conjugar a
explicação de um facto extremamente relevante da História de Portugal, com o próprio local onde esse acontecimento se verificou. Com efeito, os visitantes deste Centro podem também conhecer, de uma forma devidamente explicada, o próprio campo de batalha de Aljubarrota, observando os locais onde se verificaram os
principais acontecimentos desta Batalha e onde estiveram os seus principais protagonistas. Esta descrição
complementar, que se pode verificar no interior e no exterior do Centro de Interpretação, em muito enriquece
uma visita a este local histórico.
Em terceiro lugar, o sucesso do Centro de Interpretação ficou também a dever-se á forma como os
seus visitantes são recebidos e atendidos. Com efeito, os colaboradores do Centro têm recebido os visitantes
com grande atenção e cuidado, procurando prestar toda a informação necessária e útil, proporcionando a
todos uma estadia agradável e instrutiva. Neste sentido foram prestados, a alguns colaboradores do CIBA,
cursos de línguas estrangeiras, de modo a facilitar a explicação da oferta cultural do Centro. Este tem sido
seguramente um elemento diferenciador deste local histórico.
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Desde 2012 que o número de visitantes tem permanecido relativamente estável, tendo-se verificado
a seguinte evolução:
2014
escolas:
grupos de adultos:
visitantes ocasionais:
operadores turísticos:

17.834
1.927
12.127
596
______
32.484

55%
6%
37%
2%
_____
100%

2013
18.688
3.117
11.348
347
______
33.500

56%
9%
34%
1%
_____
100%

2012
18.908
2.344
11.348
2.818
______
35.418

53%
7%
32%
8%
_____
100%

Vale a pena referir a importância que as visitas dos jovens registam no CIBA uma vez que, dentro do
processo educativo, as escolas sempre tiveram consciência da importância que o período de 1383 a 1411
representou na História de Portugal. Com a abertura ao público do Campo de São Jorge e do CIBA foi finalmente possível encontrar o local adequado, e com as condições necessárias, para se explicar aos jovens este
período histórico. De forma a facilitar esta procura, a Fundação mantém e continuará a manter com as escolas um diálogo regular e informativo.
Deve também ser assinalado o bom acolhimento que o CIBA tem junto de adultos e do público sénior.
É com efeito assinalável a quantidade de grupos privados, de diferentes origens geográficas, que organizam
visitas ao CIBA, utilizando normalmente autocarros. É seguramente uma tendência que se irá manter nos
próximos anos.
Foi também estabelecida uma parceria de colaboração com a Direcção Geral do Património Cultural,
que tornou possível a colocação de um balcão de informação/venda de ingressos do CIBA no Mosteiro da
Batalha. Esta nova possibilidade, embora funcione apenas durante os meses de verão, revelou-se bem sucedida, e tem contribuído para uma maior divulgação do Campo de Aljubarrota.
De modo adequar a oferta cultural aos visitantes do CIBA, a Fundação passou, a partir de Setembro de
2014, a apresentar três espectáculos de multimédia durante cada dia, sendo o primeiro apresentado de manhã
e os restantes dois á tarde. Esta nova metodologia permitiu manter o essencial da oferta cultural do CIBA mas
obter, simultaneamente, uma poupança significativa nos seus custos operacionais. Esta redução de custos
verificou-se nos custos com o pessoal e sobretudo em compras a fornecimentos. Tendo sido implementada no
último trimestre de 2014, os resultados desta reorganização far-se-ão sentir sobretudo ao longo do ano de 2015.
Por outro lado, a Capela de São Jorge, esteve aberta ao público nos meses de Agosto e Setembro, o
que suscitou grande curiosidade por parte dos seus visitantes, contando com cerca de 3.000 visitantes.
Também foram efectuados nesta Capela arranjos pontuais resultantes do mau tempo que se verificou no
início de 2014, embora a sua propriedade seja do Estado Português.
Consideramos assim que a actividade desenvolvida até hoje pelo Centro de Interpretação se traduz
num saldo muito positivo. Contudo, estamos certos que em face dos melhoramentos em curso, sobretudo os
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referentes á recuperação da paisagem do Campo de São Jorge, será possível melhorar ainda mais os motivos
de interesse deste lugar, proporcionando a todos os seus visitantes, nacionais e estrangeiros, e nomeadamente
às camadas mais jovens, um dos mais importantes pontos de turismo cultural existentes em Portugal.
b) Actividades adicionais do Centro de Interpretação:
Ao longo de 2014, o Centro de Interpretação desenvolveu diversas actividades extra ao seu programa
habitual, de modo a criar novos motivos de interesse para os seus visitantes. De entre as iniciativas realizadas
pelo Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, gostaríamos de destacar as seguintes:
No âmbito do Serviço Educativo:
Dentro das actividades desenvolvidas pelo serviço educativo, gostaríamos de salientar as seguintes:
Foi criado um jogo de descoberta do campo de batalha destinado às famílias, uma ferramenta útil,
lúdica e autónoma. A par desta, outra actividade foi criada mas para o público escolar: Descobrir o Passado
no Presente, sendo ao longo do ano a actividade mais requerida junto dos professores.
“A Biblioteca recomenda” foi uma acção desenvolvida em parceria com a Biblioteca Municipal de
Porto de Mós, ao longo de todo o ano, que colocou à disposição dos visitantes do CIBA várias publicações para
consulta. Todos os meses os livros foram renovados e seleccionados pela biblioteca, sendo destinados tanto
ao público infantil como adulto.
Todas as datas festivas foram comemoradas com actividades extra, prevendo a habitual afluência de
público nesses períodos. Foram assim elaboradas actividades no Carnaval, na Páscoa, em todos os outros
feriados, e também no dia internacional dos monumentos e sítios e dia internacional dos museus, no dia da
criança, a par da programação de verão, das jornadas europeias do património e do natal.
O dia internacional dos monumentos e sítios, a 18 de Abril, coincidiu com o fim-de-semana da Páscoa,
tendo sido comemorados com a exibição do documentário, produzido pela Fundação, A espiritualidade de
Nuno Álvares Pereira, incluindo também visitas e ateliês temáticos a esta personalidade. Algumas acções
foram realizadas na Capela de São Jorge.
A 29 Abril foi realizado o lançamento de uma nova publicação da Fundação, o livro de banda desenhada A Batalha 14 de Agosto de 1385 de Pedro Massano. O serviço educativo organizou com a editora
Gradiva a organização deste evento.

Contos ao Pôr do Sol, pelo grupo de Teatro O Nariz, assinalaram o Dia Internacional dos Museus. Um
fim de tarde preenchido por música e contadores de histórias, tendo o Campo de Batalha como cenário.
A ASA escolheu o CIBA para apresentar, aos professores, dois novos manuais escolares, a 26 de Maio.
Esta iniciativa compreendeu o acompanhamento pelo serviço educativo da respectiva visita ao Campo de
Aljubarrota.
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No dia 1 de Junho, dia mundial da criança, em parceria com a Pythagoras (jogos educativos portugueses), foi dinamizada uma tarde de jogos lúdicos para famílias.
A 10 de Junho, na comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a
visita temática realizada foi Camões… Aljubarrota nas entrelinhas e o atelier para famílias Scriptorium.
As férias no campo de batalha, em Julho e em Dezembro, continuaram a ser requeridas e repetidas
por vários participantes, tendo novamente experimentado um sucesso considerável.
A par das comemorações oficiais do 14 de Agosto, 629º aniversário, foi promovida uma parceria com
a Warbow Portugal, com o objectivo de organizar visitas ao campo acompanhadas pelos arqueiros históricos,
uma conferência sobre O Arco Longo na Guerra dos Cem Anos e um torneio de tiro, Clout Shooting.
De 15 de Julho a 15 de Setembro as várias actividades concebidas e desenvolvidas pelo serviço educativo conseguiram abranger mais de 800 visitantes. Estes complementos de visita consistiram em três
ofertas principais: tiro com arco, visitas ao campo e provas de orientação para famílias.
Consideramos que a actividade que mais projectou a imagem do Campo de Aljubarrota foi o passeio pedestre O Caminho dos Portugueses para a Batalha Real. Este foi realizado em parceria com a
Câmara Municipal de Porto de Mós e decorreu a 28 de Setembro, inserido no programa das Jornadas
Europeias do Património 2014. Contou com mais de 100 participantes e será certamente repetido nos próximos anos, pois afirmou nomeadamente a relação entre o Castelo de Porto de Mós e o Campo da Batalha
de Aljubarrota.
A Fundação esteve representada, através do serviço educativo, em alguns eventos da região, tais
como a Aldeia da Saúde em Leira, a Semana da Educação promovida pelo Município de Porto de Mós, na ação
books & movies dinamizada pelo Município de Alcobaça e no congresso RIA - Red Iberoamericano de
Animación Sociocultural - organizado pelo Instituto Politécnico de Leiria.
Os serviços educativos colaboraram ainda, em 2014, com a ANILUPA - Centro Lúdico da Imagem
Animada, Porto, tendo a Batalha de Aljubarrota e os seus personagens servido de inspiração à realização de
um filme de animação, realizado com os alunos do ensino básico. Esperamos voltar a apresentar esta interessante interpretação da Batalha de Aljubarrota durante o ano 2015.
É assim possível referir que, em 2014, os serviços educativos desenvolveram actividades para aproximadamente 15.000 visitantes.
No âmbito de eventos:
No dia 14 de Agosto, decorreram as comemorações do 629º aniversário da Batalha de Aljubarrota,
que incluíram como já vem sendo habitual, uma missa campal e uma cerimónia de deposição de flores em
que participou, como habitualmente, uma secção de clarins do Exército Português. No mesmo dia, e após uma
iniciativa conjunta da Fundação e do Exército Português, foi assinalado o Dia da Arma da Infantaria, contando
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com a presença do CEME, Gen. Carlos António Corbal Hernandez Jerónimo, bem como o director honorário
daquela Arma, o Tenente-General António Noé Pereira Agostinho e demais entidades militares e civis. No
momento da efeméride foi oferecido pela Fundação ao Exército Português uma réplica do estandarte de Nuno
Alvares Pereira, que permanecerá à guarda do Exército, em rotatividade pelas unidades e regimentos de
infantaria do País. Este acto simbólico foi antecedido pela assinatura de um documento, que confirma o compromisso de ambas as instituições em colaborar na dignificação do 14 de Agosto, como sendo um dos
momentos mais significativos da história de Portugal.

Neste mesmo dia decorreu o lançamento do livro (2ª edição bilingue, revista e aumentada) do livro “A
Batalha Real” do professor Saúl António Gomes, nas Capelas Imperfeitas do Mosteiro da Batalha em colaboração com o Município da Batalha.
É ainda significativo assinalar que a Dra Maria Antónia Amaral, representando a Direcção Geral do
Património Cultural, esteve presente no CIBA em Outubro, com uma equipa de produção de documentários
sobre batalhas medievais. Foram então efectuados trabalhos de prospecção arqueológica com recurso a
georadares e detectores de metais, com vista à realização de uma série de documentários para os canais de
televisão History Channel e BBC, dedicados à Batalha de Aljubarrota e o envolvimento dos ingleses na Guerra
da Independência, entre Portugal e Castela.
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No âmbito de representações externas:
Em face da parceria estabelecida com o Turismo do Centro, enquadrado no projecto Histórias do
Centro, o Centro de Interpretação esteve representado na Feira Internacional de Turismo- Madrid, com o
objectivo de criar contactos com operadores turísticos e divulgar a actividade do Centro no mercado espanhol.
Com os mesmo parceiros da Histórias do Centro e inserido nos expositores do Pavilhão do Turismo
do Centro de Portugal, o Centro de Interpretação esteve presente na BTL- Bolsa de Turismo de Lisboa, onde
foi possível promover o local da Batalha Real como destino turístico do centro do País.
Decorreu também no Campo de Aljubarrota o torneio de tiro com arco longo, no âmbito da Federação
Portuguesa de Arco e Besta, em dia 5 de Outubro, tendo esta iniciativa representado um acto simbólico
importante para todos os seus participantes.
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Durante o ano de 2014 desenvolveu-se também a relação com o chefe Marques da Cruz, através de
cursos de culinária medieval, o que constitui outra vertente do conhecimento do período medieval, através da
temática da gastronomia. Assim foram realizados ao longo do ano cinco workshops de Conservas e Licores
(à maneira medieval), cujo sucesso de algumas sessões obrigou á realização de segundas inscrições.
Decorreu ainda o 1º Congresso Internacional de Museologia Militar, na Academia Militar da Amadora,
onde o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota foi apresentado no âmbito do património histórico
militar, em articulação com outras entidades militares.
No âmbito das actividades “corporate”:
Durante o ano de 2014 o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota continuou a desenvolver
diversas actividades extra ao seu programa habitual, de modo a criar novos motivos de interesse para as
empresas e respectivos colaboradores. De entre as iniciativas realizadas gostaríamos de destacar as actividades “Corporate”, ou seja, de incentivo de empresas, onde grupos de profissionais utilizam o CIBA para reuniões de trabalho e de incentivo às suas funções. Na preparação, execução e promoção destas actividades
procurou-se envolver toda a equipa do CIBA, que tem assim vindo a adquirir uma experiência especializada
importante. Realizaram-se deste modo um total de 17 eventos corporate em 2014, que envolveram o serviço
de almoço ou jantar, actividade de team-building e eventos de “animação medieval”.
No âmbito dos eventos “corporate” vale a pena destacar o evento do Grupo Leya, que decorreu a 26
de Maio, onde foi apresentado um manual de História. O CIBA foi escolhido por esta editora, graças ao simbolismo que o seu espaço representa na historiografia nacional.

3.

PLANO DE PORMENOR DE SÃO JORGE

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, a partir de 2005, 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, em 2007, à Câmara Municipal de Porto de Mós a
importância de 38.000 euros, referentes a 50% dos custos previstos para a elaboração deste Plano de Pormenor.
Em função desta evolução, a Câmara Municipal de Porto de Mós fez publicar no Diário da República, 2ª
Série, a 28 de Julho de 2009, a deliberação municipal de iniciar a elaboração do Plano de Pormenor de São
Jorge. Neste Aviso, foi dada a possibilidade a todos os interessados de se pronunciarem e formularem sugestões
relativamente a este Plano de Pormenor, durante os 60 dias seguintes. A Fundação teve oportunidade, neste
âmbito, de formular e apresentar um parecer detalhado quanto às regras que devem presidir á sua elaboração.
O Plano de Pormenor de Salvaguarda do Campo Militar de São Jorge incluirá também uma área
pertencente ao Concelho da Batalha, 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, uma
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vez que aí ocorreu o ataque à carreagem portuguesa, pela cavalaria castelhana. 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 Plano, em que a Fundação procurará também colaborar, englobará estudos de engenharia e
arquitectura relativamente a todos os imóveis existentes dentro da área classificada, bem como propostas
relativas aos respectivos arranjos paisagísticos. 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 qualquer tipo de medidas protectoras ou que visassem a sua valorização.
A protecção da área associada á Batalha de Aljubarrota é de primordial importância para os portugueses e para a Fundação Batalha de Aljubarrota, uma vez que sem a introdução de medidas altamente
restritivas quanto a usos indevidos, seria praticamente impossível contribuir eficazmente para a recuperação
e requalificação paisagística deste local.
Com a conclusão do processo de classificação do Campo de Batalha de Aljubarrota, que se
alcançou com a publicação no Diário da República da Portaria da ZEP, em 10 de Setembro de 2012, será
indispensável dar início aos trabalhos associados a este Plano de Pormenor e Salvaguarda. Contudo, em
2013, a Câmara Municipal de Porto de Mós transmitiu á Direcção Regional de Cultura do Centro a sua
intenção de não realizar este Plano de Pormenor, apesar de todos os trabalhos realizados anteriormente
com esta Direcção Regional e com a própria Fundação. A Fundação considera contudo que esta posição da
Câmara Municipal acabará por ser alterada, uma vez que a realização de um plano de pormenor será um
instrumento essencial para o desenvolvimento e valorização deste lugar histórico e do próprio concelho de
Porto de Mós.

4.	VALORIZAÇÃO DO LOCAL ASSOCIADO Á 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.
Concluídas as aquisições necessárias de lotes de terrenos com vista á preservação da parte essencial
deste local histórico, a Fundação conseguiu, em 2012 e 2013, realizar os contratos de fornecimento de electricidade e de água para o Centro de Interpretação aí existente.
Foram realizadas as obras de instalação de rede de água, esgotos, ited e electricidade. Paralelamente,
os respectivos projectos e telas finais foram entregues pela Fundação na Câmara Municipal da Batalha, bem
como os projectos de especialidades. Estes projectos de especialidades foram realizados com a contribuição
da empresa Oliveiras S.A..
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Este Centro é complementar com o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, que se situa
2 Km mais a sul, uma vez que descrevem, em conjunto, de forma extremamente instrutiva e aliciante, o modo
como se verificou a Batalha de Aljubarrota.

5.

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.
O primeiro processo de classificação do campo de batalha de Trancoso foi iniciado, por proposta do
Exército Português, em 2003. Contudo este processo de classificação sofreu ao longo dos anos diversas alterações e correcções, pelo que apenas foi concluído em 2012, através da publicação do Decreto n.º 31-D/2012
na I Série do Diário da República em 31 de Dezembro.
É importante referir que paralelamente a este processo de classificação, a Fundação tem desenvolvido um diálogo estreito com a Câmara Municipal de Trancoso, com vista á construção do Centro de
Interpretação da Batalha de Trancoso, que deverá ser edificado na vila de Trancoso. Agora que se assegurou
a preservação definitiva deste lugar histórico, através da respectiva classificação, passou a justificar-se plenamente a construção do Centro de Interpretação desta Batalha. Através de um diálogo com a Câmara
Municipal de Trancoso, a Fundação procurará contribuir para este objectivo, de acordo nomeadamente com
um Protocolo já estabelecido, entre as duas partes, para este efeito.
A Fundação trabalhará e apoiará também com a Câmara Municipal de Trancoso na realização de
trabalhos de arqueologia junto á Capela de São Marcos e no campo da Batalha de Trancoso. Prevê-se que
estes trabalhos prossigam em 2015.
Relativamente ao campo de batalha dos Atoleiros há a referir que o Centro de Interpretação da
Batalha dos Atoleiros foi inaugurado em 2012. A partir desse momento passou a ser possível estabelecer
uma ligação entre a explicação da Batalha dos Atoleiros e o campo da Batalha dos Atoleiros. Com efeito,
estando este Centro situado a cerca de 3 Km do campo de batalha, os seus visitantes poderão receber aí uma
descrição sobre esta 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. Tendo sido efectuado com
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rigor e qualidade, este projecto contribuirá certamente para o aumento do turismo cultural neste Concelho e
nesta Região.
Deste modo, e de forma a preservar e valorizar para sempre o campo de batalha dos Atoleiros a
Comissão Portuguesa de História Militar entregou, em Dezembro de 2013, á Direcção Geral do Património
Cultural uma nova proposta de classificação do campo de batalha dos Atoleiros, que foi também subscrita
pela Academia Portuguesa de História e pela Universidade Católica Portuguesa. Esta Direcção Geral abriu
oficialmente o novo processo de classificação em Maio de 2014. Este processo de classificação reveste uma
importância acrescida, uma vez que a Batalha dos Atoleiros constitui a primeira grande batalha de Nuno
Álvares Pereira, que permitiu que a Guerra da Independência tivesse seguido um trajecto vitorioso, que culminou com a Batalha de Aljubarrota, um ano mais tarde.
É portanto desejável que este processo de classificação avance e seja concluído com a brevidade
possível, de modo a que todos os portugueses possam ter esta parte do seu património histórico devidamente
salvaguardada e valorizada.
É de realçar a grande importância que para o património histórico nacional terá a recuperação e valorização dos campos dos Atoleiros, de Trancoso e de Aljubarrota. Todos têm enormes potencialidades, infelizmente quase ignoradas até recentemente. 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.

6.

CAMPOS DE LINHAS DE ELVAS, AMEIXIAL E MONTES CLAROS

Após ter promovido e proposto a classificação dos três principais campos de batalha associados á
Guerra de Independência, o Exército Português entendeu que deveriam também ser protegidos e valorizados
os três principais campos de batalha situados em Portugal, associados á Guerra da Restauração, ou seja, aos
campos de Linhas de Elvas (1659), Ameixial (1663) e Montes Claros (1665).
No seguimento das propostas de classificação entregues pelo Exército Português, o campo da
Batalha do Ameixial foi o primeiro campo de batalha da Guerra da Restauração a ser classificado como
“monumento nacional”, em Maio de 2011.
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Posteriormente, o processo de classificação de Montes Claros foi concluído em 31 de Dezembro de
2012, com a respectiva publicação em Diário da República. A respectiva ZEP – Zona Especial de Protecção foi
publicada na 2ª Série do Diário da República, a 30 de Julho de 2013.
A classificação do campo de batalha de Montes Claros constituiu uma iniciativa do Estado Português
de grande importância, uma vez que esta Batalha foi considerada decisiva na Guerra da Restauração. Com
efeito, foi apenas a partir da vitória portuguesa nesta Batalha, em 17 de Junho de 1665, que a Espanha aceitou celebrar um Acordo de Paz com Portugal, o que viria a suceder dois anos mais tarde, em 1667. Por outro
lado, é hoje considerado que a forma como os combates se desenrolaram nesta Batalha, nomeadamente
pela forma como o exército português se bateu, a tornam numa das mais interessantes em toda a Europa,
no século XVII. Vários historiadores têm assim referido que se esta batalha tivesse tido lugar no centro da
Europa, pelo interesse como se desenrolou do ponto de vista militar, há muito que teria sido descrita e apresentada ao público.
Por estas razões e também pelos contactos que foi realizando ao longo dos últimos anos, nomeadamente junto de historiadores e de militares, a Fundação identificou a Batalha de Montes Claros como a
que maior importância estratégica teve na Guerra da Restauração e por conseguinte, a que prioritariamente
deveria ser descrita e explicada ao público. Por este motivo a Fundação e a Câmara Municipal de Borba
estabeleceram um diálogo, desde 2007, com vista á definição da melhor forma de se desenvolver e promover
o campo de batalha de Montes Claros. Foi assim possível, ao fim de vários meses de negociações, estabelecer um protocolo de colaboração entre a Fundação e a Câmara Municipal de Borba, com vista à preservação
e valorização deste campo de batalha e à construção nesse local de um centro de interpretação. Dentro dos
objectivos deste Protocolo sobressai a construção de um futuro centro de interpretação associado á Batalha
de Montes Claros. É um objectivo ambicioso, mas que a Fundação espera concretizar, se possível com financiamento comunitário.
Para este efeito a Fundação concretizou, em Agosto de 2014, a compra de meio hectare de terreno,
junto ao padrão comemorativo desta Batalha, que será o mínimo necessário para a instalação deste centro
de interpretação e para uma recepção adequada dos respectivos visitantes.
È importante a este respeito referir a colaboração extremamente valiosa, prestada pelo General
Gabriel Espírito Santo. Com efeito, foi particularmente importante a indicação que o General Espírito Santo
nos deu quanto á localização dos dois exércitos no campo de batalha de Montes Claros. O General Espírito
Santo teve ocasião, entre 2007 e 2014, de dialogar com a Fundação sobre o local e a forma como decorreu a
Batalha de Montes Claros, tendo sido decisiva a sua contribuição para a delimitação da área a classificar como
“monumento nacional”. Posteriormente, já em 2014, teve ocasião de dialogar, extensivamente, com a
Fundação, sobre a forma como decorreu esta Batalha, sempre com grande entusiasmo e conhecimento.
Desenvolveu por este motivo um estudo sobre esta Batalha, em 2014, que teve ocasião de terminar antes da
sua morte, ocorrida em 17 de Outubro. A sua família, por sua instrução, entregou posteriormente esses documentos á Fundação, que são de grande valor devido ao conhecimento impar que tinha desta Batalha. Estes
documentos incluem diversos mapas alusivos á disposição dos dois exércitos no campo de batalha., bem
como á sua movimentação durante a Batalha. Agradecemos profundamente o esforço e o trabalho que o
General Espírito Santo realizou a pedido da Fundação, que será plenamente utilizado se for possível construir
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este centro de interpretação. A Fundação expressa assim o seu grande pesar pelo seu falecimento, e espera
poder um dia beneficiar o público com os ensinamentos que o General Espírito Santo nos transmitiu sobre a
Guerra da Restauração.
Finalmente o processo de classificação da Batalha de Linhas de Elvas, ocorrida em 1659, pôde também ser aprovado em Conselho de Ministros, em 27 de Março de 2013, com a categoria de “monumento
nacional”. Foi posteriormente publicado na I Série do Diário da República a 3 de Maio de 2013.
O processo de Linhas de Elvas foi o último campo de batalha da Guerra da Restauração a ser classificado, tendo este período da História de Portugal passado a dispor de três campos de batalha com a categoria de “monumento nacional”. As classificações deste período estão assim encerradas, uma vez que o Exército
Português entendeu terem sido estas três batalhas as mais importantes, do ponto de vista militar e político,
no período da Restauração.
É importante referir que todos os anos o Exército Português realiza significativas cerimónias comemorativas destas três batalhas da Restauração, nos respectivos campos de batalha. A título exemplificativo
apresentamos seguidamente uma fotografia das cerimónias comemorativas da Batalha de Linhas de Elvas,
que se realizaram em 14 de Janeiro de 2014.

Com a conclusão dos processos de classificação do Ameixial, Montes Claros e Linhas de Elvas, que
se irão adicionar aos três campos de batalha da Guerra da Independência, poderá ser criado em Portugal um
conjunto de seis campos de batalha, devidamente protegidos e reconhecidos pela sua importância histórica.
Quando estes locais estiverem devidamente valorizados, através de um trabalho conjunto da Direcção Geral
do Património Cultural, do Ministério da Defesa Nacional, dos seus proprietários, da Fundação Batalha de
Aljubarrota e das Câmaras Municipais respectivas, será possível constituir em Portugal uma rede dos princi-
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pais campos de batalha que, em conjunto, não deixarão de proporcionar uma perspectiva mais completa e
extremamente enriquecedora da nossa História.

7.

CONCESSÃO DE DONATIVOS Á FUNDAÇÃO

A concessão do estatuto de utilidade pública revestiu-se da maior importância, uma vez que passou
a permitir á 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 concedam donativos á Fundação. Com efeito, e de acordo com Estatuto dos Benefícios Fiscais
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89 de 1 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 82 – B/2014
de 31 de Dezembro, no Capítulo XV, no artigo 62º-B n.º 6, 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 á
Fundação por parte de uma empresa será considerado como custo fiscal, com uma majoração de 140 %.
Para este efeito foi da maior importância a renovação do estatuto de utilidade pública da Fundação,
que foi publicada na 2ª Série do Diário da República nº 42, de 28 de Fevereiro de 2013, através do Despacho
n.º 3203/2013 do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, tal como apresentamos no
Anexo 2. Esta renovação foi indispensável para a continuação da obtenção de donativos privados, tendo apenas sido possível pelos importantes serviços prestados por esta Fundação à comunidade portuguesa.
Gostaríamos seguidamente de referir, por ordem alfabética, as entidades com as quais a Fundação
estabeleceu já contratos de mecenato plurianuais:
- António Luís Martins Serrenho
- Banco Português de Investimento S.A.
- C Santos – V. P. S.A.
- Cafés Delta S.A.
- Câmara Municipal da Batalha
- Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
- Cerealis, SGPS, S.A.
- Cidade Gestão Lda
- CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
- Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
- Francisco Capelo
- Fundação Calouste Gulbenkian
- Hoteis Real S.A.
- Hubert Guerrand Hermes

- Jansem Haji Mohamed Albaker
- Jorge Nelson Quintas
- Lena Construções SGPS
- Leirivending S.A.
- Miguel Pais do Amaral
- Mundo Português, S.A.
- Nelson Quintas Imobiliária S.A.
- Nova Expressão S.A.
- Novo Banco S.A.
- Oliveiras, Engenharia e Construção S.A.
- Paulo Cartucho Pereira
- Parques do Mondego-Imobiliária S.A.
- REN - Rede Eléctrica Nacional S.A.
- Riopele – Têxteis S.A.

É pertinente salientar que apesar do período económico menos favorável que vivemos, a Fundação
tem angariado novos mecenas todos os anos, o que certamente se fica a dever ao mérito e grande significado

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2014

do seu projecto. Foi particularmente importante o objectivo da Fundação em obter apoios para a aquisição de
alguns terrenos e imóveis que se situam no Campo de Batalha de Aljubarrota, muito perto do Centro de
Interpretação e onde, em 1385, se verificaram momentos decisivos desta Batalha. A Fundação desenvolveu
assim, a partir de Setembro de 2014, um conjunto importante de contactos com empresas portuguesas, que
irão prosseguir em 2015.
O Conselho de Administração da Fundação continuará, nos próximos anos a contactar possíveis
mecenas, tendo em consideração não apenas os investimentos previstos, mas também o prestígio que ficará
associado às entidades que apoiarem este projecto.

8.

COMPRA DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

Estando actualmente o processo de classificação do Campo de São Jorge concluído, a Fundação
deixou de ter urgência na compra de terrenos aí situados, uma vez que passou a existir um maior cuidado com
a defesa da paisagem e com novas construções. Por esta razão, o valor das compras de imóveis naquela que
foi a segunda posição do exército português, tem sido significativamente reduzida.
A esta situação exceptua-se contudo os terrenos situados em torno do Centro de Interpretação e da
Capela de São Jorge, tal como se referiu no ponto anterior. Estima-se assim que estes terrenos possam ser
adquiridos em 2015.
Para além desta situação e 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 da classificação de toda esta área por parte da Direcção Geral do Património Cultural e da
Secretaria de Estado da Cultura, a Fundação espera que este local histórico esteja definitivamente salvaguardado 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 Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, 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
proporcionados 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 desenrolou
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, até 2001, foram concedidas diversas licenças para construções que nada têm a ver com a importância
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histórica deste Campo e que em muito contribuíram para a sua degradação paisagística. 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 possível percorrer, com vista à dignificação e valorização deste local histórico.
Fora do Campo de Aljubarrota, a Fundação adquiriu meio hectare de terreno dentro do campo de
batalha de Montes Claros, com vista á instalação futura do respectivo Centro de Interpretação.

9.

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 fazer face às despesas de exploração da Fundação e
do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.
Este capital perpétuo, que se deverá passar a chamar “fundo perpétuo”, deve contudo ir sendo actualizado
ao longo do tempo, de forma a preservar o seu valor real. Este fundo perpétuo será constituído não por imóveis
ou activos fixos, mas apenas por depósitos bancários e pela carteira de títulos da Fundação, que poderão proporcionar os rendimentos anuais de que a Fundação necessita. Deste modo, e a partir do valor de 8.800.000 euros
em 2014, o Conselho de Administração propõe que este valor seja aumentado para 9.000.000 euros em 2015.
O fundo perpétuo representa o valor mínimo que deverá ter a carteira de títulos da Fundação, depois
de deduzida a dívida que possa existir no passivo.

10.

CONSELHO DE CURADORES

O Conselho de Curadores, presidido pelo Dr. Daniel Proença de Carvalho, realizou a sua reunião conjunta anual com o Conselho de Administração em 4 de Junho de 2014. Nesta reunião o Conselho de
Administração teve ocasião de descrever as principais actividades desenvolvidas em 2013, nomeadamente o
processo de classificação do Campo de Batalha de Aljubarrota e a evolução da situação financeira da
Fundação. Durante esta reunião foi também aprovado, por unanimidade, o Relatório e Contas de 2013.
Nesta reunião, o Conselho de Curadores expressou o seu profundo pesar pelas mortes do
Prof. António Castel Branco Borges, Prof. Vasco Graça Moura e Dr. António Mardel Correia, tendo também
elogiado a forma sempre pronta e eficaz como acompanharam os trabalhos da Fundação. De modo a proceder á sua substituição, o Conselho de Curadores aprovou, por unanimidade, as nomeações do Dr. Manuel
Braga da Cruz, Prof. Diogo Lucena e Dr. Feliciano Barreiras Duarte, respectivamente para vogais do Conselho
de Curadores, do Conselho de Administração e presidente do Conselho Fiscal.
O Conselho de Administração quer expressar a todos os membros do Conselho de Curadores o agradecimento pelo empenho que revelaram nas actividades da Fundação, bem como pelas sugestões que foram
expressando ao longo do ano.
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11.

OUTRAS ACTIVIDADES

As actividades anteriormente referidas foram as que maior relevância assumiram para o desenvolvimento do projecto da Fundação, durante o ano de 2014. Contudo, durante este ano a Fundação pôde também
realizar outras iniciativas, das quais gostaríamos de salientar:
Em primeiro lugar, e em face da cada vez maior importância que assume a utilização da internet, como
veículo de recolhe e divulgação de informação, a Fundação prestou grande importância ao aperfeiçoamento e
actualização do seu site www.fundacao-aljubarrota.pt., que procura descrever os objectivos e actividades da
Fundação. Durante 2014, procurou-se explicar, da melhor forma, as diversas iniciativas desenvolvidas pela
Fundação e introduziram-se novas áreas no site, correspondentes às visitas ao Centro de Interpretação da
Primeira Posição da Batalha, bem como às actividades dos serviços educativos e de “team building”.
Em 2014 foi também importante o diálogo que o Conselho de Administração manteve com os responsáveis da Cultura, seja com as Direcções Regionais de Cultura, com a Direcção Geral do Património
Cultural ou u com a Secretaria de Estado da Cultura. Neste diálogo foram tratados os processos de classificação em curso dos seis campos de batalha, bem como a possibilidade da Fundação desenvolver projectos de
multimédia, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, noutros locais históricos de Portugal.
O Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota teve também, em 2014, o objectivo de desenvolver diversas iniciativas com a sociedade civil, procurando nomeadamente envolver a população local em
diversas actividades de carácter histórico, que se relacionam com um passado comum. Foi o caso das comemorações da Batalha de Aljubarrota em 14 de Agosto. O desenvolvimento de iniciativas relacionadas com a
nossa História, quando efectuadas com qualidade, proporciona não apenas a valorização dos respectivos
locais históricos, mas também um maior conhecimento histórico aos seus visitantes.
A Fundação desenvolveu também, em 2014 diversos contactos com entidades com quem colaborará
e trabalhará de diferentes formas nos próximos anos. Neste sentido a Fundação gostaria de agradecer a
importante colaboração prestada por parte de entidades como a Direcção Geral do Património Cultural, o
Ministério da Defesa Nacional, o Turismo de Portugal, a Casa de Bragança e as Câmaras Municipais da
Batalha, de Trancoso e de Borba.

13.

ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO
1. BALANÇO:

O Balanço da Fundação Batalha de Aljubarrota, referente a 31/12/2014, reflecte a principal actividade da Fundação, que consiste no acolhimento e recepção de visitantes no seu Centro de Interpretação. Este
facto está reflectido nas contas do activo, nomeadamente no seu activo fixo tangível.
Em 2014, e dentro do “activo não corrente”, a conta de “activos fixos tangíveis”, com um saldo líquido
de 13.300.415 euros, é a que apresenta maior valor no balanço da Fundação, cerca de 49% do activo líquido,
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correspondendo à anterior conta de “imobilizado corpóreo”. A redução do saldo da conta de “activos fixos
tangíveis”, entre 2013 e 2014, reflecte sobretudo o efeito das amortizações e depreciações do exercício, no
montante de 987.329 euros.
Estão na conta de activos fixos tangíveis os activos fixos de longa duração, sendo a principal rubrica
a de “terrenos”, com 5.921.810 euros, correspondente a aquisições referentes ao campo de batalha de
Aljubarrota, de casas e terrenos, tanto na primeira como na segunda posição do campo de batalha. De
registar contudo que o valor desta rubrica não tem aumentado, significativamente, desde 2004, pelo facto
de se terem apenas efectuado reduzidas compras de terrenos, embora estejam ainda por celebrar algumas
escrituras.
A segunda rubrica é a de “edifícios e outras construções” com um valor bruto de 6.320.187 euros e
um valor líquido de 5.410.444 euros. Estes valores correspondem essencialmente ao investimento efectuado
no CIBA, bem como ao investimento realizado na Primeira Posição da Batalha de Aljubarrota. Foi contudo
reforçada, em 200.000 euros, a imparidade do activo da Primeira Posição, em virtude da sua reduzida rentabilidade, o que permitiu que no final de 2014, este activo figure no balanço por metade do seu custo inicial.
A terceira rubrica é a de “equipamento básico”, com um valor bruto de 5.865.783 euros e um valor
líquido de 1.590.845 euros. Inclui os equipamentos e maquinaria de multimédia, bem como o material expositivo, tanto para o CIBA como para o Centro da 1ª Posição. Trata-se de um investimento elevado, que se realizou
de forma a proporcionar uma oferta de grande qualidade a todos os visitantes deste lugar histórico. Em 2014
foram realizadas amortizações de 721.222 euros. Estas amortizações deverão ainda, em 2015 e 2016, manter
um valor elevado, após o que se reduzirão significativamente, com o fim do período de amortização.
A rubrica “investimentos em curso” regista um saldo de 150.000 euros, que inclui valores de contratos
de compra de terrenos adquiridos em anos anteriores, cujas escrituras não foram ainda realizadas. Espera-se
que em 2015 este valor se reduza significativamente, com a realização das respectivas escrituras.
Dentro do “activo corrente”, a conta “inventários”, com 191.224 euros refere-se, quase que exclusivamente, aos diversos artigos e produtos que estão colocados á venda na loja do Centro de Interpretação.
Mediante uma maior experiência de gestão e o reconhecimento de uma imparidade de 50.000 euros em 2014,
o valor desta conta foi reduzido em 33% relativamente ao ano anterior.
O saldo da conta “clientes” ascende a 76.141 euros refere-se, essencialmente, a um donativo de
40.000 euros a receber de um mecenas.
A rubrica de “outras contas a receber” com 33.966 inclui juros a receber de aplicações financeiras
ainda não vencidas, notas de crédito de fornecedores e juros de títulos pagos na aquisição.
O segundo activo de valor mais elevado são os “outros activos financeiros”, que representam 47% do
activo da Fundação, com um saldo líquido de 12.740.834 euros, que se refere a aplicações financeiras, de
curto, médio e longo prazo, localizados e geridos por seis instituições financeiras. Esta conta registou um
aumento de apenas 1% relativamente a 2013, devido à perda de 556.000 euros verificada na aplicação
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financeira junto do Banco Privée Espírito Santo. Será essencial que estas contas, que correspondem à parte
mais significativa da carteira de títulos da Fundação, disponham sempre de um saldo elevado, de modo a ser
possível financiar devidamente a actividade presente e futura da Fundação.
O total do activo atinge assim o valor de 27.299.145 euros, que representa uma ligeira diminuição
relativamente a 2013, essencialmente devido ao valor das depreciações e amortizações realizadas.
Em relação ao capital próprio ele traduz, de forma significativa, o valor dos donativos concedidos à
Fundação Batalha de Aljubarrota pelo seu Fundador. Com efeito, no final de 2014, as verbas entregues pelo
Senhor António Champalimaud, representam 85% do total dos capitais próprios da Fundação. De referir ainda
que os capitais próprios da Fundação, de 26.600.707 euros, asseguravam em finais de 2014, o financiamento
de 97% do activo total da Fundação, o que atesta bem sobre a solidez financeira desta instituição.    
Na conta do capital próprio figura ainda a rubrica “outras variações do capital próprio”, com 2.693.962
euros, que corresponde a subsídios relativos a investimentos já efectuados, proporcionados pelo Ministério da
Cultura, através do programa POC e pelo Ministério da Economia, através do programa POSC, do Instituto do
Turismo de Portugal e do programa Leader. O valor registado nesta conta corresponde à parte ainda não
amortizada destes subsídios.
Apesar dos ganhos relacionados com as vendas da carteira de títulos em 2014, o resultado negativo
do exercício de 693.785 euros é consequência de quatro custos: o elevado nível de amortizações do activo fixo
tangível, com 987.329 euros, a eliminação de 556.000 euros referente a obrigações da Espírito Santo
Internacional adquiridas no Banco Privée, a amortização extraordinária do edifício da Primeira Posição de
200.000 euros e a amortização extraordinária de 50.000 euros em inventário. Relativamente às obrigações
da Espírito Santo Internacional, a Fundação interpôs uma acção judicial, que terá seguimento nos próximos
anos. A amortização extraordinária do edifício da Primeira Posição resulta do ainda reduzido número de visitantes neste local, podendo, a partir de 2015, as amortizações deste edifício ser realizadas às taxas normais.
A amortização extraordinária de inventário reflecte as ofertas que têm sido realizadas a professores de escolas, relativamente a produtos que apresentam vendas mais reduzidas.
Relativamente ao passivo, a principal conta refere-se a “financiamentos obtidos”, com 506.283 euros,
resultante, essencialmente, da utilização de um descoberto bancário no Banco UBS destinado a aplicações
financeiras.
A segunda conta do passivo refere-se “outras contas a pagar”, que ascende a 68.372 euros. Esta
conta refere-se ao acréscimo de gastos, nomeadamente relacionados com a estimativa de férias e subsídio
de férias, que só virão a ser pagos em 2015.
A terceira conta do passivo refere-se a “fornecedores c/c”, com um valor de 46.565 euros, referente
essencialmente a fornecedores da loja e da cafetaria do Centro de Interpretação.
A conta “adiantamentos de clientes”, com 16.220 euros, inclui adiantamentos de um cliente como
sinal para a aquisição futura de imóveis.
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Para além destas quatro contas de curto prazo, não existem valores significativos nas contas do
passivo corrente, situação que desejavelmente se deverá manter no futuro.
No passivo não corrente, o valor de 50.000 euros, refere-se a uma provisão para fazer face a uma
acção judicial em curso.
O passivo total, com um valor de 698.438 euros, registou um aumento relativamente a 2013, em face
da utilização de uma linha de crédito, que poderá, ou não, continuar a ser utilizada em 2015. O valor total do
passivo representa 3% do total do Activo líquido.
Em termos de origens e aplicações de fundos, é possível apresentar o seguinte quadro, relativamente
ao verificado em 2014 e 2013:
(em euros)
2013

2013

-693.785

-208.839

987.329

977.914

Origens de Fundos:
Variações Patrimoniais do Exercício
Amortizações
Outros Rendimentos e Ganhos:
		

Subsídios para investimento

-436.888

-461.951

		

Imparidades em Activos Fixos Tangíveis

200.000

210.000

		

Reforço de imparidades/provisões

50.000

50.000

106.656

567.124

Fundos gerados pela exploração
Aplicações de Fundos
Activos Intangíveis
Terrenos
Edifício e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento Administrativo
Outros Activos Fixos Tangíveis

0

0

70.645

0

0

19.744

2.282

7.562

10.992

19.210

0

0

Investimentos em Curso

-32.610

2.500

Total

51.309

49.016

Aumento do Fundo de Maneio

55.347

518.108

Analisando o mapa de origens e aplicações de fundos é possível verificar que, em 2014, o total das
“origens de fundos” continua a apresentar um valor positivo, não só devido aos donativos privados, mas também devido às receitas geradas pelo Centro de Interpretação. Este aspecto permitiu que não se tivesse utilizado a carteira de títulos da Fundação para suportar a actividade do Centro de Interpretação. Será da maior
importância que esta circunstância se mantenha no futuro, o que significará que a actividade do Centro de
Interpretação se financiará apenas com as suas receitas e com os donativos obtidos.
Na conta “outros rendimentos e ganhos”, a rubrica “subsídios ao investimento” refere-se ao valor
anual imputado proporcionalmente a diversos gastos e depreciações, referente aos diversos programas de
financiamento, essencialmente do POC – Programa Operacional da Cultura, do Turismo de Portugal, e do
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POSC – Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento, que é considerado como ganho do ano, mas
que na realidade não se traduz numa entrada de dinheiro. Por esta razão, este valor anual é deduzido das
receitas geradas.
Foram também eliminadas as imparidades em activos fixos e as provisões, por não terem impacto na
tesouraria da Fundação. Não foram consideradas transferências entre depósitos bancários e a carteira de
títulos pois, no caso da Fundação, ambas revestem a natureza de activos de médio e longo prazo.   
Em relação às aplicações de fundos, as contas “terrenos”, “edifícios e outras construções” e “equipamento básico” não registaram aumentos significativos, por não se terem realizado compras significativas de
terrenos, e por se encontrar concluído o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e o Centro da
Primeira Posição.
A conta “investimentos em curso” manteve, em 2014, uma redução, por se terem concluído as obras
do Centro de Interpretação da 1ª posição situado no Concelho da Batalha, bem como os arranjos paisagísticos
em torno do CIBA. A partir de 2013, esta conta passou a apresentar um valor residual.
Em 2014 os valores incluídos em “outros activos financeiros” e “depósitos bancários” não foram já
utilizados para financiar obras, uma vez que estavam praticamente terminados os investimentos nos dois
Centros de Interpretação, ou seja, da Primeira e da Segunda posições. O valor aí existente registou um
aumento, o que constituiu um facto muito relevante, na medida em que servirá, fundamentalmente, para
financiar as actividades futuras da Fundação.
O Fundo de Maneio registou assim um aumento de 55.347 euros, que deriva essencialmente do alto
valor registado em amortizações e provisões, que não se traduzem em gastos de tesouraria.
É portanto possível referir que o total das origens de fundos tem sido suficiente, ao longo dos anos,
para financiar o total das aplicações, situação que se espera se possa manter nos próximos anos.
No que respeita às origens de fundos, os fundos comunitários e nacionais, as receitas de exploração,
a obtenção de novos donativos e os rendimentos e valorização da carteira de títulos, deverão continuar a
constituir as principais rubricas. É efectivamente indispensável que a angariação de fundos possa continuar,
de modo a permitir a concretização dos investimentos necessários a médio e longo prazo.
Em termos de aplicações de fundos, os principais investimentos a realizar nos próximos anos serão
os referentes a melhoramentos a realizar nos Centros de Interpretação e a aquisição pontual de terrenos.     
2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:
A Demonstração de Resultados da Fundação evidencia a actividade corrente do Centro de
Interpretação. Assim, e dentro de “rendimentos e gastos” surge, em primeiro lugar, a conta “vendas e serviços
prestados” com 205.454 euros, valor semelhante ao verificado em 2013. Este valor deriva da venda de entradas no CIBA, e das vendas dos artigos da respectiva loja. É importante a manutenção deste valor de receitas,
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apesar da actual crise económica, que tem reduzido as receitas em praticamente todos os museus e centros
culturais em Portugal. As receitas de exploração do CIBA continuam a cobrir uma parte importante dos custos totais do CIBA, o que não pode deixar de se considerar como muito importante.
A conta “subsídios à exploração”, com o valor de 394.230 euros, representa os donativos concedidos
á Fundação, ao abrigo da Lei do Mecenato Cultural, tendo registado um aumento de 8% relativamente a 2013.
É um valor apreciável, só possível de ser atingido pelo reconhecimento que a sociedade portuguesa atribui ao
projecto de recuperação e valorização do campo de Batalha de Aljubarrota. É da maior importância que esta
componente das receitas possa continuar a ser significativa, de modo a que a Fundação disponha de condições favoráveis para implementar a sua actividade e os seus investimentos. Vale a pena a este respeito referir que os donativos anuais recebidos pela Fundação atingiram sempre valores próximos de 400.000 euros,
desde a sua constituição em 2002.
Seguidamente, a rubrica “custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas” atingiu o valor
de 74.823 euros, que inclui apenas o custo das mercadorias vendidas na loja do Centro.
Assume particular importância a conta de “fornecimentos e serviços externos”, com o valor de
303.406 euros, o que representa uma redução de 15% em relação a 2013. Esta redução traduz já a poupança
que se verificou no consumo de lâmpadas e de electricidades, a partir de Setembro de 2014, pelo facto de se
terem passado a realizar, no CIBA, apenas três projecções por dia do espectáculo de multimédia. É assim
previsível que a redução no valor deste custo se acentue em 2015, quando a nova forma de funcionamento
do CIBA se fará sentir em todo o ano.
Nesta conta “fornecimentos e serviços externos” sobressaem os custos incorridos com “trabalhos
especializados”, com 118.868 euros, que incluem nomeadamente os trabalhos de manutenção do Centro de
Interpretação e dos arranjos exteriores, serviços jurídicos e de advocacia, e ainda parte dos serviços de vigilância e segurança. A segunda rubrica refere-se a “conservação e reparação”, com 45,958 euros, que traduz
os gastos incorridos com reparações correntes efectuadas no CIBA. O terceiro custo refere-se a gastos com
electricidade, com 40.796 euros, que se tornam necessários em função da oferta de multimédia do CIBA. Este
valor deverá contudo registar uma redução significativa em 2015, pelas razões atrás referidas. O quarto custo
consiste em “honorários”, com 29.035 euros, que se relacionam com diversas tarefas e trabalhos, vigilância,
auditoria e consultoria de marketing.
A conta “gastos com o pessoal” apresentou o valor de 289.424 euros. Este valor reflecte a qualidade que a Fundação depositou na preparação e formação do seu pessoal. Necessitando o Centro de
Interpretação de Aljubarrota de um bom acolhimento, de modo a que os seus conteúdos possam ser devidamente compreendidos pelos seus visitantes, a Fundação sempre entendeu que a constituição de um
quadro de pessoal bem preparado era uma condição indispensável para um bom aproveitamento e imagem
deste local histórico.   
A conta “outros rendimentos e ganhos” com 754.499 euros, inclui o reconhecimento em ganhos de
parte dos subsídios para investimento, de programas do Ministério da Cultura e do Ministério da Economia e
ainda os ganhos com a venda de títulos.
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O valor de “outros rendimentos e ganhos” deverá contudo, por regra, manter um nível significativo
nos próximos anos, de forma a assegurar o financiamento da actividade da Fundação. Para este efeito
esperamos que o aconselhamento financeiro prestado pela assessora “Guggenheim” continue a proporcionar uma gestão da carteira de títulos rentável e cuidadosa.
A conta “outros gastos e perdas” com 334.987 euros, inclui as menos valias realizadas nas vendas
de títulos e perdas em futuros, e comissões suportadas com transacções de títulos.
É entendimento do Conselho de Administração que o património da Fundação deve ser gerido
tendo como primeira prioridade a sua preservação. Deste modo e num clima de incerteza, como aquele que
se vive actualmente, é indispensável à Fundação garantir a preservação do seu capital, através da aplicação
de fundos em activos de baixo risco, de rendimento previsível e com um “rating” favorável. Esta deverá
continuar a ser a orientação financeira da Fundação em 2015.
Em função dos gastos e rendimentos anteriormente referidos, o resultado antes de depreciações,
imparidades em activos fixos tangíveis, gastos de financiamento e impostos, ascendeu a 416.195 euros. O
principal motivo para este resultado positivo ficou a dever-se aos subsídios à exploração e aos ganhos com
a carteira de títulos da Fundação.
O valor com “gastos de depreciação e de amortização” ascenderam, como se referiu anteriormente, a 987.329 euros. É um valor elevado, mas que se irá manter apenas até 2016, atendendo a que
os investimentos realizados pela Fundação ficaram essencialmente concluídos em 2011. A partir de
2016, terminado o período de amortização dos equipamentos do CIBA, o valor deste custo irá diminuir
significativamente
Em resultado dos valores acima apresentados, a Fundação Batalha de Aljubarrota apresentou, em 2014, um resultado líquido negativo de 693.785 euros. Como se referiu, o resultado negativo
derivou essencialmente de valor significativo das amortizações e de três imparidades referentes
apenas a 2014.
Deve no entanto ser referido que se excluirmos do resultado do exercício as amortizações e as
perdas por imparidades constituídas em 2014, podemos verificar que a Fundação apresentou um “cash-flow” positivo de 1.099.544 euros. Considerando por outro lado os fundos gerados pela exploração, vemos
que o seu valor é também positivo de 106.656 euros. É desejável que os “fundos gerados pela exploração”
continuem positivos no futuro de forma a preservar o valor da carteira de títulos da Fundação, que será
sempre indispensável para a sua actividade.

14.

PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2015

As perspectivas da Fundação Batalha de Aljubarrota para o ano de 2015 estão detalhadamente descritas nos pontos 1 a 9 deste Relatório.
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15.

APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Conselho de Administração propõe que a variação patrimonial apurada no exercício no valor de
- 693.785 euros seja transferida para a conta de “Variações Patrimoniais Transitadas”, que continuará
contudo a apresentar um valor positivo.

16.
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de São Jorge, vale a pena salientar os almoços anuais que a Fundação realiza com os seus mecenas, e
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explicação e valorização desta Batalha, que esperamos se traduza um dia na construção do respectivo
centro de interpretação.
No CIBA, o apoio histórico indispensável relativamente ao Modelo Digital do Terreno, foi prestado
pelo Prof. Saúl António Gomes, a quem a Fundação gostaria de expressar o seu agradecimento. A
Fundação trabalhou também, em aspectos relacionados com a actividade do CIBA com o Prof. João
Gouveia Monteiro e com o Prof. Pedro Gomes Barbosa.
Dentro dos seus colaboradores, a Fundação gostaria de salientar a acção do Dr. José Augusto
Fernandes, nomeadamente em relação às aquisições de imóveis, a questões jurídicas que surgiram
durante o ano, ao relacionamento com as autarquias e á preparação dos processos de classificação. A
Fundação gostaria de agradecer a competência e a dedicação com que desenvolveu estas tarefas.
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desta Fundação a fundos comunitários.
Desde a inauguração do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, em Outubro de 2008,
que se tem verificado a mesma chefia. Com efeito, tanto o Director do Centro de Interpretação, Arq. João
Ramos Mareco, como a Responsável dos Serviços Educativos, Barbara Cardoso, têm, desde então,
trabalhado com a Fundação, o que tem proporcionado uma estabilidade importante na gestão do Centro.
A Fundação regista a competência e o empenho revelados por estes elementos na sua actividade, que se
traduzirá seguramente numa gestão eficiente e instrutiva do Centro de Interpretação. Com efeito, a produtividade de todos os colaboradores do Centro de Interpretação depende, em larga medida, da forma
como forem enquadrados os seus trabalhos e actividades.
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notável 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 factor favorável para a construção da sua imagem.
A Fundação gostaria de salientar o valioso apoio jurídico prestado pela Dra. Helena Silva
Marques quanto a alguns dos processos de classificação em curso. O significativo conhecimento e
experiência jurídica de que dispõe, bem como as sugestões práticas que tem efectuado, têm permitido
identificar os melhores caminhos a seguir, tanto em termos de tempo, como de eficácia. A Fundação
gostaria assim de agradecer à Dra. Helena Silva Marques toda a colaboração prestada ao longo dos
últimos anos.
A Fundação gostaria também de agradecer a assistência prestada pela Dra. Maria Antónia
Amaral, não só pelos trabalhos que conduziu em Trancoso e pelos trabalhos arqueológicos realizados
no Campo de São Jorge, mas também pelo eficiente e empenhado acompanhamento que prestou aos
processos de classificação em curso dos principais campos de batalha portugueses.
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NOTA 1 ACTIVIDADE
A Fundação Batalha de Aljubarrota tem a sua sede social na Av. 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 requalificação
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. Esta isenção foi publicada
em Diário da República III Série, de 10 de Maio de 2004, na página 10.239, em Despachos, Éditos, Avisos e
Declarações.
O ano de 2013 foi o quinto ano completo de funcionamento do Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota, cumprindo-se assim um dos objectivos principais desta Fundação.
As receitas da Fundação, em 2013, resultam essencialmente de donativos, de juros das aplicações
financeiras, de mais valias realizadas com a venda de títulos, e com as receitas de bilheteira e merchandising
do CIBA. Estas receitas permitiram o normal funcionamento da actividade da Fundação, situação que, desejavelmente, se deverá manter no futuro.
Em 2012 a Fundação pôde responder ao Censo das Fundações realizado pelo Ministério das Finanças.
Em face de um diálogo constructivo que sempre existiu com a Secretaria de Estado da Administração Pública,
a Fundação foi informada, já em 2013, que a sua avaliação definitiva se estabelecia em 72,3. A Fundação
regista esta avaliação muito positiva, que sendo das mais altas atribuídas em Portugal, traduz seguramente
o reconhecimento público pela qualidade da actividade realizada, em benefício da comunidade portuguesa. A
renovação do estatuto de utilidade pública foi publicada na 2ª Série do Diário da República nº 42, de 28 de
Fevereiro de 2013, através do Despacho n.º 3203/2013 do Secretário de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros, como apresentamos no Anexo 2.
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CLASSES DE PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS COM A MARCA
FUNDAÇÂO 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.
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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 30:

Chocolate, café, chá, cacau, pão, gelados, vinagre e molhos.

CLASSE 33:

Bebidas alcoólicas, incluindo vinhos.

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

37

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2014

INTRODUÇÃO
1. Examinei as demonstrações financeiras anexas da FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA as
quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2014, (que evidencia um total de activo líquido de
27.299.144,98 euros e um total de capital próprio de 26.600.706,65 euros incluindo um resultado líquido
negativo no exercício de 693.785,23 euros), a Demonstração dos resultados por naturezas do exercício, a
Demonstração das Alterações dos Fundos patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício
findo naquela data e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES
2. É da responsabilidade da Administração da Fundação a preparação do Relatório de Gestão e de
demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da
Fundação, o resultado das suas operações do exercício, as alterações nos Fundos patrimoniais 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 não contêm distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame
incluiu:
i)	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;
ii)	a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação,
tendo em conta as circunstâncias;
iii)	a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
iv) 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 da informação financeira constante
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 2014, o resultado das suas operações, as alterações nos fundos patri
moniais e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilís
ticos geralmente aceites em Portugal.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS
8. É também minha opinião que a informação financeira constante do Relatório de Gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

ÊNFASE
9. Sem afectar o conteúdo da opinião expressa no parágrafo 7 acima, chamo a atenção para a
situação seguinte:
Conforme detalhadamente descrito nas Notas 10 e 25 do Anexo às Demonstrações Financeiras, o
Resultado líquido do exercício transacto, no valor positivo de 77.628,72, foi alterado, pelo facto de ter sido
constatado, em 2014, que a cotação de mercado das unidades de participação de um Fundo, que foi comu
nicada pela Instituição Financeira que o geria, estava sobreavaliada. Daqui decorreu que o valor de mercado
destas unidades de participação era efectivamente de 487.769,69 euros, em vez dos 774.237,61 euros erradamente incluídos nas contas da Fundação em 2013. A alteração das contas de 2013, efectuada em 2014,
implicou uma redução do justo valor da carteira de Investimentos de finais de 2013, no montante de
286.467,91 euros, transformando um Resultado positivo do exercício de 77.628,72 euros num resultado negativo re-expresso de 208.839,19 euros.
Lisboa, 27 de Maio de 2015

Pedro Manuel Travassos de Carvalho
Revisor Oficial de Contas
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Balanço
Dezembro de 2014
[Montantes expressos em EURO]
Rubricas
Notas		 PERÍODOS
				
2014

2013

ACTIVO
Activo não corrente:
		

Activos fixos tangíveis

		

Activos intangíveis			

5

13.300.385,72

14.436.405,07

		

Outros activos financeiros		

28,92

				

13.300.414,64

14.436.405,07

Activo corrente:
		

Inventários

6

191.223,64

285.865,19

		

Clientes

7

76.140,83

15.202,59

		

Adiantamentos a fornecedores		

3.694,86

		

Estado e outros entes públicos			

		

Outras contas a receber

		

Diferimentos		

		

Outros activos financeiros

		

Caixa e depósitos bancários

8
10

33.965,61

4.362,48
86.719,56

2.801,04

10.487,18

12.740.833,61

12.667.584,40

4

950.070,75

492.564,55

				

13.998.730,34

13.562.785,95

Total do Activo		

27.299.144,98

27.999.191,02

Ver notas constantes do Anexo às Demonstrações Financeiras
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Balanço
Dezembro de 2014
[Montantes expressos em EURO]
Rubricas
Notas		 PERÍODOS
				
2014

2013

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Dotação do Fundador

11

50.000,00

50.000,00

Capital Prepétuo

11

8.600.000,00

8.600.000,00

Dotação Extraordinária do Fundador

11

14.895.850,24

14.895.850,24

Variações Patrimoniais Transitadas

11

1.054.679,56

1.263.518,75

Outras Variações no Capital Próprio

11

2.693.962,08

3.130.850,29

				

27.294.491,88

27.940.219,28

11

(693.785,23)

(208.839,19)

				

26.600.706,65

27.731.380,09

Resultado líquido do período

Interesses minoritários			

Total do capital próprio

26.600.706,65

27.731.380,09

22

50.000,00

50.000,00

				

50.000,00

50.000,00

Fornecedores		

46.565,26

54.005,53

Adiantamentos de clientes

12

16.220,00

37.720,00

9

10.998,92

13.768,48

Financiamentos obtidos

13

506.282,59

41.180,50

Outras contas a pagar

14

68.371,56

71.136,42

Passivo
Passivo não corrente:
Provisões

Passivo corrente:

Estado e outros entes públicos

Diferimentos			
				

648.438,33

217.810,93

Total do passivo		
Total do Capital Próprio e do Passivo

698.438,33
27.299.144,98

267.810,93
27.999.191,02

Ver notas constantes do Anexo às Demonstrações Financeiras
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Dezembro 2014
[Montantes expressos em EURO]
Rubricas
Notas		 PERÍODOS
					
2014

2013

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

15

205.454,26

207.337,08

Subsídios à exploração

16

394.230,41

364.340,00

	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias. associadas
		

e empreendimentos conjuntos				

Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

6

(74.823,32)

(74.749,70)

Fornecimentos e serviços externos

17

(303.406,19)

(358.497,13)

Gastos com o pessoal

18

(289.423,62)

(285.628,14)

6

(50.000,00)

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)			

50.000,00

	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis
		

(perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

10

(509.400,00)

10

624.051,42

462.554,72

Outros rendimentos e ganhos

19

754.498,60

621.746,71

Outros gastos e perdas

20

(334.986,70)

(409.737,30)

gastos de financiamento e impostos		

416.194,86

577.366,24

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

5

(987.329,20)

(977.913,75)

5

(200.000,00)

(210.000,00)

(antes de gastos de financiamento e impostos)		

(771.134,34)

(610.547,51)

81.255,11

413.074,02

Resultados antes de depreciações,

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis
		

(perdas/reversões)

Resultado operacional
Juros e rendimentos similares obtidos

21

Juros e gastos similares suportados		

(2.428,66)

(9.211,18)

Resultado antes de impostos		

(692.307,89)

(206.684,67)

(1.477,34)

(2.154,52)

Resultado líquido do período		 (693.785,23)

Imposto sobre o rendimento do período

9

(208.839,19)
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Demonstração das Alterações dos Fundos Patrimoniais
Período findo em 31 Dezembro 2013
		
Descrição

Notas

Dotação

Capital

Dotação

Variações

do Fundador

Perpétuo

Extraordinária

					

Outras

Variações

Total do

Patrimoniais

Variações no

Patrimoniais

Capital

Transitadas

Capital Próprio

do Exercício

Próprio

Posição no inicio
do período

1		

50 000,00

7 963 650,00

14 895 850,24

1 859 910,93

3 514 453,43

39 957,82

28 323 822,42

Aumentos		

0,00

636 350,00

0,00

0,00

78 348,14

0,00

78 348,14

Reduções		

0,00

0,00

0,00

(636 350,00)

(461 951,28)

0,00

(461 951,28)

Sub total

0,00

636 350,00

0,00

(636 350,00)

(383 603,14)

0,00

(383 603,14)

3							

(208 839,19)

(208 839,19)

Resultado integral 4 = 2+3							

(208 839,19)

(592 442,33)

Alterações no período

2		

Resultado líquido
do período

Operações com detentores
de capital no período
Aplicação do
resultado de 2012					
Sub total

5		

39 957,82		

(39 957,82)

0,00

0,00

0,00

39 957,82

0,00

(39 957,82)

0,00

50 000,00

8 600 000,00

14 895 850,24

1 263 518,75

3 130 850,29

(208 839,19)

27 731 380,09

Posição no fim
do período

6 = 1+2+3+5		
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Demonstração das Alterações dos Fundos Patrimoniais
Período findo em 31 Dezembro 2014
		
Descrição

Notas

Dotação

Capital

Dotação

Variações

do Fundador

Perpétuo

Extraordinária

					

Outras

Variações

Total do

Patrimoniais

Variações no

Patrimoniais

Capital

Transitadas

Capital Próprio

do Exercício

Próprio

Posição no inicio
do período

1

50 000,00

8 600 000,00

14 895 850,24

1 263 518,75

3 130 850,29

(208 839,19)

27 731 380,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alterações no período
Aumentos

11

Reduções

11

0,00

0,00

0,00

0,00

(436 888,21)

0,00

(436 888,21)

0,00

0,00

0,00

0,00

(436 888,21)

0,00

(436 888,21)

						

(693 785,23)

(693 785,23)

Resultado integral 4 = 2+3							

(693 785,23)

(1 130 673,44)

Sub total

2		

Resultado líquido
do período

3

Operações com detentores
de capital no período
Aplicação do
resultado de 2013					
Sub total

5

(208 839,19)		

208 839,19

0,00

0,00

0,00

(208 839,19)

0,00

208 839,19

0,00

50 000,00

8 600 000,00

14 895 850,24

1 054 679,56

2 693 962,08

(693 785,23)

26 600 706,65

Posição no fim
do período

6 = 1+2+3+5

11
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2014
[Expresso em euros]

Notas

31.12.14

31.12.13

Actividades Operacionais
Recebimentos de outros devedores		

121.944,25

232.787,00

Pagamentos a Fornecedores		

-306.124,25

-417.507,81

Recebimentos (Pagamentos) respeitantes a mercadorias		

44.641,55

36.082,71

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional		

-328.346,82

-360.579,11

Fluxo das actividades operacionais		

-467.885,27

-509.217,21

218.997,62

657.670,60

Actividades de Investimento
Recebimentos respeitantes a:
		

Juros e Aplicações Financeiras		

Pagamentos respeitantes a:
		

Activos Fixos Tangiveis		

-95.350,21

-117.275,46

Fluxo das actividades de Investimento		

123.647,41

540.395,14

-18.443,60

Actividades de Financiamento
Pagamentos respeitantes a:
		

Empréstimos bancários		

0,00

		

Juros e gastos similares		

-2.588,44

-9.211,18

					

-2.588,44

-27.654,78

465.102,09

0,00

Recebimentos provenientes de:
		

Empréstimos bancários		

		

Comparticipações		

0,00

78.348,14

		

Donativos		

339.230,41

364.340,00

					

804.332,50

442.688,14

Fluxo das actividades de Financiamento		

801.744,06

415.033,36

Variação de Caixa e seus equivalentes		

457.506,20

446.211,29

Caixa e seus equivalentes no início do período		

492.564,55

0,00

Caixa e seus equivalentes no fim do período

4

950.070,75

492.564,55

					

457.506,20

492.564,55
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O presente Anexo, relativo ao exercício económico que termina a 31 de Dezembro de 2014, apresenta
as divulgações que a Fundação Batalha de Aljubarrota considera que devem ser relatadas, incluindo o exigido
pelo normativo designado por Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), com as adaptações
necessárias à apresentação das contas de uma Fundação.

NoTA 1 NOTA INTRODUTÓRIA
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. Por Despacho do Secretário
de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de 14 de Fevereiro de 2013, este estatuto foi confirmado. O
regime de Utilidade Pública das Fundações está hoje regulado na Lei-quadro das Fundações (LQF), aprovada
pela Lei nº 24 / 2012, caducando a declaração no prazo de cinco anos sobre a data do Despacho
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. Esta isenção foi publicada em Diário da
República III Série, de 10 de Maio de 2004, na página 10.239, em Despachos, Éditos, Avisos e Declarações.
Durante os exercícios de 2002 a 2007, a Fundação aplicou as importâncias que recebeu do Fundador
e de terceiros, a título de Dotações e de donativos, respectivamente, na aquisição de terrenos, na compra de
diversos equipamentos, em depósitos e na aquisição de títulos negociáveis. Em 2005 deu-se início ao lançamento do projecto e à construção do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, estando, então, estes
custos reflectidos em Activos fixos Tangíveis- Imobilizações em curso.
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 totais incorridos sido
transferidos do 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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Em 2014 não ocorreram aquisições relevantes de Activos Fixos Tangíveis. Por outro lado foi registada uma perda por imparidade adicional de 200 mil euros no valor do Edifício da 1ª posição do Centro de
Interpretação da Batalha de Aljubarrota, face à reduzida rentabilidade deste activo, cujos custos de construção ascendiam a cerca de 1,5 milhões de euros, antes do registo das imparidades de 2012, de 2013 e da
registada em 2014. Está assim registada uma imparidade acumulada de 860 mil euros que a Administração
da Fundação considera adequada para ajustar o valor contabilístico deste activo ao seu valor corrente,
tendo em atenção, no entanto, o facto de que este valor corrente não pode ser considerado um valor de
mercado, por se tratar de um activo detido por uma Fundação, com uma finalidade cultural e histórica e
não lucrativa. O valor dos investimentos em curso reduziu-se por comparação com o exercício anterior, em
resultado da celebração de algumas escrituras. Os gastos com depreciações e amortizações do exercício
ascenderam a 995 mil euros em 2014, valor muito próximo das amortizações contabilizadas em 2013 no
montante de cerca de 978 mil euros. Conjugando o efeito das depreciações acumuladas com as perdas por
imparidade, os Activos fixos Tangíveis sofreram um decréscimo de cerca de 1,1 milhões de euros em 2014,
passando de um valor de Balanço de 14,4 milhões de euros em finais de 2013 para 13,3 milhões de euros
em finais de 2014.
Os activos financeiros passaram a ser sobretudo constituídos por acções / títulos de rendimento
variável, dada a decrescente rentabilidade das obrigações / títulos de rendimento fixo. O exercício de 2014 fica
negativamente influenciado por um factor relevante:
– A Fundação detinha em carteira 556.000 euros de títulos do Banque Privée Espirito Santo, cujo
valor actual de mercado é nulo, o que implicou um impacto negativo em resultados extremamente
significativo, decorrente do reconhecimento de parte substancial da imparidade respectiva, no montante de 509.400 euros.
Por outro lado, houve a necessidade de refazer o Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício anterior, por ter sido constatado que a Fundação e os seus Contabilistas e Auditores receberam uma
indicação errada, de uma Instituição Financeira com a qual a Fundação trabalha, quanto ao valor de mercado
de um título, do qual resultou um empolamento artificial dos activos financeiros, em 2013, em 286.467,91
euros. Para que a correcção ao valor de mercado deste título não afectasse os resultados de 2014, foi decidido
refazer as Demonstrações Financeiras de 2013, o que implicou uma redução do valor dos activos financeiros
que passaram de um valor inicial de Balanço de 12,9 milhões de euros em finais de 2013 para cerca de 12,6
milhões de euros, valor de balanço corrigido no final de 2013. Apesar do reconhecimento de parte substancial
da imparidade dos títulos do Banque Privée Espirito Santo, no valor de 509.400 euros os activos financeiros
aumentaram o seu valor dos 12,667 milhões de euros em finais de 2013 para os 12,74 milhões de euros em
finais de 2014. Por seu turno, os Depósitos bancários aumentaram cerca de 457,5 mil euros em 2014,
passando de um saldo de 492,6 mil euros em finais de 2013, para os 950 mil euros em finais de 2014.
O cash-flow gerado pela Fundação em 2014 foi assim amplamente positivo.
O somatório dos activos fixos tangíveis, com os activos financeiros e com os depósitos bancários
totaliza 26,99 milhões de euros em finais de 2014 (27,596 milhões de euros em finais de 2013), representando estas 3 categorias de activos 98,9 % dos activos da Fundação em 31 de dezembro de 2014 e 98,6 %
em finais de 2013.
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A estrutura de Rendimentos e de Gastos da Fundação, em 2014, reflectiu o seguinte:
– Uma estabilidade dos donativos recebidos – 394 mil euros em 2014 e 364 mil euros em 2013 - e
das receitas de bilheteira, da venda de artigos e da cafetaria – 205, 4 mil euros em 2014 e 207,4 mil
euros em 2013. De assinalar, no entanto, que foi reconhecida uma perda por imparidade de 50.000
euros correspondente aos artigos em stock de baixa rotação e com um valor de venda inferior ao
seu valor de custo.
– Foram apurados rendimentos com títulos, decorrentes de ajustamentos ao justo valor e de ganhos
financeiros realizados no valor de cerca de 1 milhão de euros;
– Foram reconhecidos proveitos decorrentes da apropriação anual dos Subsídios recebidos de
Ministérios e de outras Entidades Oficiais no valor de 437 mil euros.
– Os juros de aplicações financeiras reduziram-se substancialmente por comparação com o exercício
anterior por se ter optado, em 2014, por investir em acções e em outros títulos, nomeadamente
unidades de participação de Fundos, em detrimento de obrigações. Os ganhos reduziram-se dos
413 mil euros em 2013 para os 81 mil euros em 2014.
Os gastos com Fornecimentos e Serviços externos sofreram uma redução de 50 mil euros, passando
dos 358 mil euros em 2013 para os 303 mil euros em 2014. Os gastos com o Pessoal mantiveram-se estáveis,
sendo de 285 mil euros em 2013 e de 289 mil euros em 2014, valor que inclui indemnizações de 31.548 euros.
O resultado negativo apurado no exercício de 2014, no valor de 693.785,23 euros está fortemente
influenciado pelas imparidades acima referidas (em títulos e activos fixos tangíveis) e por uma imparidade
afectando Inventários de 50.000 euros, imparidades que totalizam 759.400 euros.
A alteração das contas de 2013, efectuada em finais de 2014, implicou uma redução do justo de valor
da carteira de Investimentos de finais de 2013, no montante de 286.467,91 euros, transformando um
Resultado positivo do exercício de 77.628,72 euros num resultado negativo re-expresso de 208.839,19 euros.
A Fundação continua, no entanto, dotada de uma estrutura financeira de enorme solidez. Os seus
Capitais Próprios que ascendem a 26,6 milhões de euros em finais de 2014 (27,7 milhões de euros em finais
de 2013) asseguram o financiamento de 97,4 % do Activo Líquido da Fundação que ascende a 27,3 milhões de
euros em finais de 2014 (28,0 milhões de euros em finais de 2013).

NoTA 2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Base de Preparação e comparabilidade das demonstrações financeiras
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, foi revogado o Plano Oficial de
Contabilidade (POC) e as Directrizes Contabilísticas com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010. Assim,
para os exercícios que se iniciaram após esta data, a Fundação Batalha de Aljubarrota passou a seguir o
preconizado pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), nomeadamente as Normas de Contabilidade
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e Relato Financeiro (NCRF). As Demonstrações Financeiras foram preparadas na base do regime do acréscimo (periodização económica) e na base da continuidade das operações, com as adaptações necessárias
à actividade das Fundações, designadamente no que respeita ao registo contabilístico das rubricas do
Capital Próprio.
2.2 Derrogação das disposições do SNC
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer
casos excepcionais que implicassem directamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

NoTA 3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras foram as seguintes:
3.1 Activos Fixos Tangíveis
Os activos fixos tangíveis, são registados ao custo de aquisição, incluindo as despesas imputáveis à
compra, deduzido da depreciação acumulada e de perdas por imparidade, quando aplicáveis.
Os activos fixos tangíveis são depreciados pelo método das quotas constantes de acordo com as
vidas úteis estimadas dos bens, as quais se avalia como correspondendo às taxas mínimas legalmente aceites
para efeitos fiscais, com excepção do referido nos parágrafos seguintes:
Os terrenos têm vida útil infinita pelo que não estão sujeitos a depreciação.
A rubrica de activos fixos tangíveis inclui alguns bens não sujeitos a depreciação por se tratar de
objectos de arte ou outros bens valiosos. Estes bens são anualmente sujeitos a verificação integral, nomeadamente quanto à identificação de eventuais perdas por imparidade, até à data inexistentes.
É efectuada uma avaliação de imparidade sempre que seja identificado um evento ou alteração nas
circunstâncias que indique que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperado.
Em referência a 31-12-2012, a 31-12-2013 e a 31-12-2014 a Administração optou por reconhecer perdas de
imparidade, respectivamente, nos montantes de 450 mil euros, de 210 mil euros e de 200 mil euros face à
reduzida rentabilidade dos activos referentes à 1ª posição.
As taxas de depreciação 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%
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Os gastos incorridos com a construção e desenvolvimento do Centro de Interpretação (1ª posição) e
com os arranjos exteriores (2ª posição), que estavam em 2011 capitalizados na rubrica de investimentos em
curso, foram transferidos para Activos Fixos Tangíveis sujeitos a depreciação em 2012, 2013 e 2014.
Subsistem, no final de 2014, investimentos em curso no montante de 150 mil euros.
Os custos com as demolições, terraplanagens, vistorias de instalação eléctrica, reforço de redes
eléctricas e trabalhos de arqueologia são reconhecidos em resultados.
3.2 Activos Intangíveis
Os activos intangíveis, são registados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e
perdas por imparidade, quando aplicáveis.
Durante o exercício de 2009 foram registadas três marcas, relacionadas com novas classes de mercadorias a serem vendidas com a marca Aljubarrota, tendo sido amortizadas em 3 anos. Em 31 de Dezembro
de 2012 estavam completamente amortizadas
3.3 Mercadorias
As mercadorias reflectem os diversos artigos e produtos, relacionados com o período histórico da
Batalha de Aljubarrota, adquiridos para a loja do Centro de Interpretação e que se encontram à venda.
Os inventários estão mensurados pelo custo de aquisição. As saídas de inventário são reconhecidas
de acordo com o critério do custo médio.
Sempre que o preço de mercado seja inferior ao custo de aquisição, procede-se à redução de valor
dos inventários, mediante o reconhecimento de uma perda por imparidade, a qual é reposta quando deixam
de existir os motivos que a originaram.
Alguns artigos de baixa rotação foram oferecidos em 2013 e em 2014. Foi registada em 2014 uma
perda por imparidade no valor de 50.000 euros com referência aos artigos com baixa rotação e cujo preço de
venda era inferior ao custo de aquisição.
3.4 Clientes
As dívidas dos clientes são inicialmente reconhecidas pelo respectivo montante processado.
Quando existe evidência de que o valor a receber se encontra em imparidade, procede-se ao registo
do correspondente ajustamento em resultados. O ajustamento reconhecido é mensurado pela diferença entre
o valor pelo qual o saldo a receber se encontra reconhecido e o valor actual dos fluxos de caixa descontados
à taxa de juro efectiva determinada aquando do reconhecimento inicial. Assim, o saldo apresentado no
balanço corresponde ao montante que se considera efectivamente recebível.
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3.5 Outros Activos Financeiros
Os outros instrumentos financeiros relativos a instrumentos de capital próprio, a carteiras de instrumentos financeiros identificados geridos em conjunto e outros cuja intenção de compra seja a negociação, são
mensurados ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na Demonstração dos
Resultados por Naturezas, nas rubricas de Aumentos/Reduções de Justo Valor. Os referidos instrumentos
financeiros são negociados publicamente, sendo o justo valor obtido de forma fiável, com base em informações prestadas por instituições financeiras.
Os instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não
possa ser obtido de forma fiável são mensurados ao custo menos perdas por imparidade.
As mais e menos valias realizadas com a venda dos títulos estão reconhecidas em resultados,
respectivamente, nas rubricas de Outros Rendimentos e Ganhos e de Outros Gastos e Perdas.
3.6 Caixa, Depósitos à Ordem e Outros Depósitos Bancários
Os montantes incluídos nesta rubrica de Caixa e Bancos correspondem aos valores em caixa, depósitos à ordem, e depósitos a prazo, imediatamente realizáveis e sem perda de valor.
3.7 Diferimentos e Outras Contas a Receber e a Pagar
As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os respectivos rendimentos e gastos são registados em Outras contas a receber e a pagar e em Diferimentos.
3.8 Fornecedores
As contas de Fornecedores encontram-se mensuradas pelo método do custo e são registadas pelo
seu valor nominal dado que não vencem juros, sendo o efeito do desconto considerado imaterial.
3.9 Rubricas dos Capitais Próprios
Capital Próprio – Dotações inicial e extraordinária
As dotações reflectem a dotação Inicial do Fundador no valor de 50.000 euros e as dotações adicionais efectuadas pelo Fundador, no montante de 14.895.850,24 euros, que estão reflectidas na rubrica de “
Dotação Extraordinária do Fundador”.
Capital perpétuo
No final de 2003 foi, também, 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
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Administração deve, a partir de 2005, reforçar anualmente o capital perpétuo que apresentava, em finais de
2014, o valor de 8.600.000 euros.
Variações Patrimoniais Transitadas
Esta rubrica reflecte os montantes acumulados dos resultados dos exercícios anteriores / variações
patrimoniais dos exercícios anteriores, que foram negativos de 2008 a 2010 e em 2013 e positivas em 2011 e
em 2012, ascendendo a 1,054 milhões de euros em finais de 2014.
Outras Variações no Capital Próprio
As comparticipações recebidas do POC, POSC e Turismo de Portugal para apoio à construção do
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota (1ª e 2ª posições), não são reembolsáveis e estão reconhecidas na rubrica de Outras Variações no Capital Próprio. As referidas comparticipações são reconhecidas em
ganhos após a conclusão da referida construção e proporcionalmente ao valor dos gastos incorridas e das
depreciações anuais, que vão ser contabilisticamente efectuadas durante o seu período de vida útil, ascendendo a cerca de 2,7 milhões de euros em finais de 2014 (3,1 milhões de euros em finais de 2013).
Variações Patrimoniais do Exercício / Resultado líquido
Esta rubrica inclui o resultado líquido do período.
3.10 Rédito
O rédito relativo às vendas e prestações de serviços é reconhecido no período em que as mesmas
ocorrem.
3.11 Donativos- Subsídios à exploração
Os donativos entregues à Fundação por diversas entidades, ao abrigo da Lei do Mecenato, são reconhecidos na Demonstração das Variações Patrimoniais na rubrica da Subsídios à Exploração. Os donativos
prometidos, mas ainda não recebidos, são reconhecidos na conta de Clientes. Relativamente aos donativos
prometidos e não cobrados tem sido reconhecida a respectiva imparidade, sempre que tal se tenha justificado.
3.12 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 os resultados líquidos positivos do exercício, com excepção da tributação
autónoma.
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3.13 Provisões, Activos e Passivos Contingentes
Sempre que a Fundação Batalha de Aljubarrota reconhecer a existência de uma obrigação fruto de
um evento passado, a qual virá a exigir o dispêndio de recursos, e sempre que o seu valor possa ser razoavelmente estimado, é constituída uma provisão. Foi constituída em 2012 uma provisão de 100 mil euros para
fazer face às eventuais perdas que possam vir a decorrer de uma acção judicial existente contra a Fundação,
provisão esta que foi reposta em 50 mil euros em 2013. Na possibilidade de uma das condições anteriores
não ser cumprida, mas mantendo-se a possibilidade de afectar os exercícios futuros, a Fundação não reconhece um passivo contingente mas promove a sua divulgação.
À semelhança dos passivos, também os activos contingentes são divulgados.
3.14 Principais fontes de incerteza das estimativas
As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas acções que
se planeiam realizar, sendo permanentemente revistas com base na informação disponível.
Alterações nos factos e circunstâncias subsequentes podem conduzir à revisão das estimativas no
futuro, pelo que os resultados reais poderão vir a diferir das estimativas presentes.

NoTA 4 Caixa e Depósitos
Em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013, os saldos de Caixa e de Depósitos Bancários apresentam a
decomposição seguinte:
Conta		

31-12-2014

31-12-2013

Caixa		

396,92

536,11

Depósitos à ordem

449.673,83

492.028,44

Depósitos a prazo

500.000,00

–

950.070,75

492.564,55

Total caixa e depósitos bancários

Dentro desta rubrica destaca-se uma conta à ordem em USD na GNB - Gestão de Patrimónios
(ex ESAF) no valor de 279.768,18 euros e um depósito a prazo no Novo Banco / ex Banco Espírito Santo, no
valor de 500.000 euros.

NoTA 5 Activos Fixos Tangíveis
O movimento ocorrido em 2014 nas rubricas de activos fixos tangíveis pode resumir-se como segue:
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Descrição

Terrenos e

Edifícios				

Recursos

e Outras

Naturais

Construções

Equipamento Equipamento
Básico

Transporte

Outros Activos		

Equipamento

Fixos

Investimentos

Administrativo

Tangíveis

em Curso

TOTAL

Divulgações
Valor Bruto no
inicio do período

5.851.164,47

6.520.187,05

5.863.500,53

4.342,56

597.541,46

5.033,00

182.609,90

19.024.378,97

início do período		

-703.037,43

-3.553.715,77

-1.537,99

-326.077,71

-3.605,00

0,00

-4.587.973,90

5.817.149,62

2.309.784,76

2.804,57

271.463.75

1.428,00

182.609,90

14.436.405,07

10.991,89			

51.309,85

Depreciações
acumuladas no
Saldo no início
do período

5.851.164,47

Aumentos
do Período

38.035,60		

2.282,36		

Transferências
de imob em curso

32.609,90						

-32.609,90

Diminuições
do Período
Perdas por
Imparidade		

-200.000,00						

-200.000,00

-206.705,46

-721.222,08 	

-1.085,64

0,00

-987.329,20

5.921.809,97

6.320.187,05

5.865.782,89

4.342,56

608.533,35

5.033,00

150.000,00

18.875.688,82

fim do período		

-909.742,89

-4.274.937,85

-2.623,63

-384.393,73

-3.605,00

0,00

5.575.303,10

5.410.444,16

1.590.845,04

1.718,93

224.139,62

1.428,00

150.000,00

13.300.385,72

Abates (Dep.)
Depreciações
do período, liquidas
das reversões		

-58.316,02		

Valor Bruto no
fim do período
Depreciações
acumuladas no
Saldo no fim
do Período

5.921.809,97

Os Investimentos em curso em finais de 2014, no valor de 150.000 euros, respeitam aos adiantamentos efectuados a título de sinal para a aquisição de terrenos, estando, prevista a celebração das escrituras
públicas com a maior brevidade possível
A perda por imparidade adicional no montante 200.000 euros (210.000 euros em 2013 e 450.000
euros em 2012) resulta da fraca rentabilidade do Edifício e Equipamentos da 1ª posição e das reduzidas perspectivas de que este activo venha a gerar cash–flows positivos num futuro próximo. A Administração da
Fundação considera adequada a imparidade acumulada no valor de 860.000 euros para um investimento
total de cerca de 1,5 milhões de euros.
Desta imparidade resultou uma reversão de depreciações do período no montante de 8.000 euros.
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NoTA 6 Inventários- Mercadorias
A rubrica de inventários reflecte os artigos e produtos, relacionados com o período histórico da
Batalha de Aljubarrota, adquiridos, essencialmente, em 2011 e em anos anteriores para a loja do CIBA
(2ª posição), adicionado das reduzidas compras em 2012, 2013 e 2014, liquido das vendas ocorridas
nestes anos.
O movimento ocorrido foi o seguinte:
		

Inventários

Existências Iniciais

285.865,19

Compras		

30.181,77

Custo das vendas

74.823.32

Existências finais

241.223,64

A Administração da Fundação considerou necessário registar uma imparidade de 50.000 euros no
final de 2014 para reconhecer a perda potencial na venda das mercadorias de baixa rotação ou em que o
preço de venda é inferior ao custo de aquisição. O valor dos Inventários constante do Balanço reduziu-se
assim para 191.223,64 euros, em 31 de Dezembro de 2014.

NoTA 7 Clientes
O saldo de Clientes evidenciado no Balanço à data de 31 de Dezembro de 2014, no montante de
76.140,83 euros, inclui, essencialmente, um donativo por receber no valor de 40.000 euros e um donativo,
entretanto, já recebido em 2015 no valor de 25.000 euros.

NoTA 8 Outras contas a receber
A rubrica de Outras contas a receber detalha-se como segue:
Outras contas a receber
Juros a receber		

31-12-2014

31-12-2013

81,00

58.511,57

Fornecedores c/c (saldos devedores)

12.300,00

8.417,07

Outros		

21.584,61

19.790,92

Total		

33.965,61

86.719,56

Os juros a receber em finais de 2013 eram referentes, sobretudo, a obrigações, correspondentes
ao período decorrido entre a data do último crédito de juros ou de aquisição até à data de 31 de
Dezembro de 2013, cujo vencimento só se concretizou em 2014. Este saldo reduziu-se substancialmente em 2014, pelo facto da Fundação ter optado por investir, preferencialmente em acções em detrimento das obrigações.
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NoTA 9 Estado e Outros Entes Públicos
Os saldos a pagar ao Estado e Outros Entes Públicos detalham-se como segue:
31-12-2014

31-12-2013

0,00

4.207,18

Activo
Imposto sobre o rendimento-retenções
Diversos

0,00

155,30

Total

0,00

4.362,48

15,74

34,50

Passivo
Diversos
IRC estimado

1.477,34

3.920,54

Retenção de Imp. s/ o rendimento

1.688,96

–

Imposto sobre o Valor acrescentado

2.658,10

1.254,82

Contribuições para Segurança Social
Total

5.158,78

8.558,62

10.998,92

13.768,48

O IRC estimado corresponde apenas à Tributação Autónoma, conforme descrito na Nota 3.
Não existem quaisquer dívidas em mora para com o Estado e Outros Entes Públicos.

NoTA 10 Outros activos financeiros
O saldo desta conta, em 31 de Dezembro de 2014, engloba as Aplicações Financeiras, essencialmente acções e fundos de investimento, geridas pelas entidades seguintes e nos montantes que se seguem:
		

Euros

Novo Banco/ Ex Banco Espírito Santo:
Fundos-Stenham Property-German, Swiss and Japan		

1.124.487,70

Banque Privée Espirito Santo
Espirito Santo Internacional 4,95%
Imparidade

566.000,00
(509.400,00)

56.600,00

Acções diversas (Apple, Facebook, Standard & Poors)		

1.418.819,41

GNB Gestão de Patrimónios/ Ex ESAF
Banco Português Investimento:
Acções		

235.436,37

UBS
Acções e Fundos (a)		

9.326.661,01

Outras entidades
Fundos		

578.829,12

TOTAL		

12.740.833,61

(a) Inclui acções e fundos diversos, designadamente da Aberdeen, Allianz, Blackrock, HSBC, ING, Invesco, Ishares, Neuberger,
Pimco, Standard & Poors, entre outros.
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Em 2014 verifica-se uma alteração na composição da carteira de títulos, decorrente do desinvestimento em Obrigações de remuneração fixa e investimento em Acções e em Outros Títulos, nomeadamente
Unidades de Participação de Fundos. Dessa alteração resultou um decréscimo significativo nos juros obtidos,
mas que foi compensado com os ganhos obtidos decorrentes da evolução favorável das cotações de mercado
dos títulos investidos (ver Notas 19, 20 e 21 abaixo).
Todas estas aplicações financeiras estão registadas ao justo valor.
Os aumentos e reduções de justo valor, cujo valor líquido representa um ganho líquido de 624.051,42
euros, foram os seguintes:
		

Aumentos de justo valor

Reduções de justo valor

Novo Banco Private		

40.659,59

20.420,78

248.680,91

25.176,10

BPI		

15.151,92

9.974,11

UBS		

383.549,77

62.496,14

Outras entidades		

54.076,36

0,00

Total		

742.118,55

118.067,13

GNB Gestão de Patrimónios

Dentro das aplicações Financeiras na UBS existem os seguintes Contratos:
Forwards
Discriminação dos Forwards existentes:
- Vencimento 20.01.2015 e 21.01.2015
- Cobertura cambial

1 Avaliação da Compra e Venda Forward de moeda
Moeda

Montante

Data

Data

Valor da

Valor de

Valor

Valor

Nominal

Fim

Avaliação

Transacção

Mercado

Presente

(Euro)

USD

-356.000

20.01.15

31.12.14

260.215

-294.190

260.256

-33.934

USD

-697.000

20.01.15

31.12.14

513.293

-575.985

513.375

-62.610

USD

-1.100.000

20.01.15

31.12.14

796.638

-909.015

796.766

-112.249

USD

-537.000

20.01.15

31.12.14

392.470

-443.765

392.533

-51.232

USD

-360.000

20.01.15

31.12.14

259.590

-297.496

259.632

-37.864

USD

-500.000

21.01.15

31.12.14

389.226

-413.189

391.309

-21.880

USD

-277.000

21.01.15

31.12.14

222.454

-228.907

223.645

-5.262

GBP

-91.000

20.01.15

31.12.14

106.945

-117.256

106.985

-10.271

GBP

-205.000

20.01.15

31.12.14

256.892

-264.149

256.987

-7.162

JPY

-18.900.000

20.01.15

31.12.14

141.732

-130.278

141.737

11.459

Total							

-331.005
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É convicção da Administração da Fundação que uma pequena parte do valor dos títulos do Banque
Privée Espirito Santo que ascendia a 566.000 euros, será recuperada, pelo que foi reconhecida uma
imparidade de 509.400 euros e não de 566.000 euros.
De sublinhar, ainda, que a cotação de mercado das unidades de participação do Fundo Stenham
German Property Portfolio 2, comunicada, em finais de 2013, pelo Banco Espirito Santo Private Banking, à
Administração, Contabilista e Auditores da Fundação, estava substancialmente empolada, já que o seu valor
de mercado unitário era de 0,63 euros e não de 1 euro, como erradamente foi comunicado pelo Banco Espirito
Santo Private Banking. Daqui decorreu que o valor de mercado destas unidades de Participação era efectivamente de 487.769,69 euros, em vez dos 774.237,61 euros erradamente incluídos nas contas da Fundação de
2013. Daqui decorreu a alteração dos comparativos de 2013, efectuada em finais de 2014, que implicou uma
redução do justo de valor da carteira de Investimentos de finais de 2013, no montante de 286.467,92 euros,
por débito de Resultados do exercício de 2013 (ver Nota 25).

NoTA 11 Capital Próprio
O movimento ocorrido nas rubricas de Capital Próprio, em 2014, pode resumir-se como segue:
Rubrica		

Aumentos

Saldo Final

50.000,00			

50.000,00

Capital Perpétuo

8.600.000,00			

8.600.000,00

Dotação Extraordinária

14.895.850,24			

14.895.850,24

Dotação do Fundador

Saldo Inicial

Reduções

Dotações Adicionais:

Variações Patrimoniais Transitadas
Outras Variações no Capital Próprio
Resultado do Exercício (a)
Total		

1.263.518,75

208.839,19		

1.054.679,56

3.130.850,29

436.888,21		

2.693.962,08

(208.839,199)

693.785,23

208,839,19

(693.785,23)

27.731.380,09

1.339.512,63

208.839,19

26.600.706,65

(a) Conforme amplamente descrito neste Anexo, o Resultado líquido do exercício transacto que constou do Relatório e Contas
do exercício de 2013, no valor positivo de 77.628,72, foi alterado, pelo facto de ter sido constatado, em finais de 2014, que a
cotação de mercado de um título gerido pelo Banco Espirito Santo comunicada à Administração, Contabilista e Auditores da
Fundação estava substancialmente empolada. A alteração das contas de 2013 implicou uma redução do justo de valor da carteira de Investimentos de finais de 2013, no montante de 286.467,91 euros, transformando um Resultado positivo do exercício
de 2013, no valor de 77.628,72 euros num resultado negativo re-expresso de 208.839,19 euros (Ver Nota 25).

Na rubrica de Outras Variações no Capital Próprio estão registadas as comparticipações do Ministério
da Cultura (POC), do POSC – Plano Operacional da Sociedade do Conhecimento, 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. As compartici
pações só são reconhecidas em ganhos proporcionalmente ao valor dos gastos incorridos e das depreciações
anuais. Estes ganhos no valor de 436.888,21 estão contabilizados na conta de Outros Rendimentos e Ganhos
da Demonstração de Resultados, por débito da conta de outras Variações no Capital Próprio.
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De salientar que à Fundação foi concedida, no ano de 2004, pelo Ministério das Finanças, por despacho do Sr. Director Geral dos Impostos, a isenção de IRC com efeitos a partir de 5 de Agosto de 2003.

NoTA 12 Adiantamento de clientes
A rubrica de Adiantamentos de Clientes apresenta um saldo de 16.220,00 euros (37.720 euros em
finais de 2013) relativo a adiantamentos efectuados pelo cliente Teleflora, Lda como sinal para a aquisição
futura de imóveis.

NoTA 13 Financiamentos obtidos
Parte do saldo apresentado na rubrica de financiamentos obtidos, em finais de 2014, no montante de
42.522,16 euros (41.180,50 euros em finais de 2013), corresponde ao valor da utilização da linha de crédito
de Apoio à Tesouraria concedida pelo Banco Espírito Santo (actual Novo Banco). O limite da referida linha de
crédito aprovado é de 1.000.000,00 euros. Como garantia dessa linha de crédito, a Fundação tem de manter
junto do Grupo Novo Banco (ex BES), livres de quaisquer ónus ou encargos, depósitos e/ou aplicações financeiras com um montante global mínimo de 2.000.000,00 euros.
O maior financiamento obtido, no valor de 461.477,82 euros, foi contraído junto da UBS – London
Branch e dele decorreu a constituição do Depósito a Prazo de 500.000 euros junto do Novo Banco.

NoTA 14 Outras contas a pagar
A rubrica de Outras contas a pagar detalha-se como segue:
Outras contas a pagar

31-12-2014

31-12-2013

–

6.350,26

Credores por acréscimos de gastos

27.972,50

45.072,87

Outros Credores

40.399,06

19.713,29

68.371,56

71.136,42

Fornecedores de investimentos

Total

Na rubrica de Credores por acréscimo de gastos estão registados, essencialmente, os gastos com a
estimativa de férias e subsídio de férias e respectivos encargos referentes a 2014 a pagar em 2015.
A rubrica de Outros credores inclui um saldo a pagar ao Dr Alexandre Patrício Gouveia no montante
de 39.735,54

NoTA 15 Vendas e Prestação de Serviços
O rédito proveniente de vendas e prestação de serviços manteve uma enorme estabilidade por comparação com o exercício transacto e refere-se, essencialmente, às vendas de merchandising efectuadas na
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loja do CIBA (65.293,86), receitas de bilheteira no valor de 110.989,35 euros (113.691,07 euros em 2013) e
Vendas da Cafetaria no valor de 29.171,05 euros (30.651,29 euros em 2013).

NoTA 16 Subsídios à Exploração- Donativos
Os donativos recebidos pela Fundação em 2014, no valor de 394.230,41, foram, essencialmente
entregues pelo Banco Espírito Santo, pelo Espírito Santo Finantial Group, pela Leirivending e pela Tranquilidade
Vida. Estão por receber 40.000 euros de um promitente doador.
Os donativos 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.

NoTA 17 Fornecimentos e Serviços Externos
Nesta rubrica estão registadas todas as despesas gerais efectuadas ao longo do ano, destacando-se
as seguintes:
Fornecimentos e serviços externos
Trabalhos especializados

2014

2013

118.868,02

126.863,52

Honorários

29.035,28

44.059,05

Publicidade e Propaganda

14.535,70

10.216,55

6.780,50

9.151,45

40.795,65

45.088,40

17.118,52

12.315,28

Conservação e reparação

45.957,53

59.105,94

Outros Gastos		

30.314,99

51.696,94

Total		

303.406,19

358.497,13

2014

2013

245.452,98

236.508,76

41,800,17

45.745,22

Deslocações e estadas
Electricidade
Serviços diversos		

NoTA 18 Gastos com o pessoal
A rubrica decompõe-se como segue:
Gastos com o pessoal
Remunerações do Pessoal
Encargos sobre Remunerações
Outros gastos com o pessoal
Total		

2.170,47

3.374,16

289.423,62

285.628,14

A rubrica de remunerações ao pessoal inclui, em 2014, indemnizações por despedimento no valor de
31.548,38 euros.
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No início de 2014, a Fundação tinha 19 empregados, passando posteriormente a 15 no final de 2014.
A Administração da Fundação não é remunerada.

NoTA 19 Outros rendimentos e ganhos
Discrimina-se como segue:
2014

2013

Em instrumentos financeiros

Outros rendimentos e ganhos

274.557,61

132.991,61

Subsídios ao investimento

436.888,21

461.951,28

43.052,78

26.803,82

754.498,60

621.746,71

Outros
Total

Os rendimentos e ganhos em instrumentos financeiros, num montante de cerca de 275 mil euros,
reflectem essencialmente as mais valias realizadas com a venda dos títulos geridos por UBS (124.043 euros),
GNB - Gestão de Patrimónios (100.231 euros), BPI (22.163 euros), Novo Banco Private (9.006 euros) e Outras
entidades (19.114 euros). O acréscimo destes ganhos em 2014 deve-se sobretudo à alteração do perfil da
carteira, o qual passou a ser menos conservador, tendo a evolução das cotações de mercado dos títulos transaccionados sido favorável.
O saldo de subsídios ao investimento refere-se ao reconhecimento em ganhos de parte das comparticipações recebidas do POC, do POSC e do Instituto Turismo de Portugal e IGCP Proder. Esse reconhecimento
é proporcional aos gastos incorridos e às depreciações do exercício relativas aos investimentos abrangidos
por essas comparticipações ( ver Nota 11 ).

NoTA 20 Outros gastos e perdas
Discrimina-se como segue:
Outros gastos e perdas

2014

2013

283.493,29

319.408,63

Correcções relativas a período anterior

19.364,99

51.582,73

Diferenças de câmbio extraordinárias

22.943,60

22.955,34

9.184,82

15.790,60

334.986,70

409.737,30

Em instrumentos financeiros

Outros
Total

Os gastos e perdas com instrumentos financeiros, no montante de cerca de 283 mil euros, referem-se, essencialmente, a menos valias realizadas com a venda dos títulos geridos por GNB – Gestão de
Patrimónios (168.745 euros), BPI (16.421 euros) e UBS (34.348 euros) e, ainda, a perdas com comissões
suportadas nas transacções de títulos (63.965 euros). O decréscimo das perdas em relação ao ano anterior é
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justificado, tal como já referido na nota anterior, pela evolução positiva das cotações de mercado dos títulos
transaccionados.

NoTA 21 Juros e rendimentos similares obtidos
Discrimina-se como segue:
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e dividendos obtidos em aplicações financeiras
Em depósitos
Total

2014

2013

80.899,95

412.929,97

355,16

144,05

81.255,11

413.074,02

Os juros e rendimentos similares obtidos, referem-se aos juros e dividendos recebidos em 2014, dos
títulos geridos pela UBS (70.835 euros), BPI (6.572,96 euros) e GNB – Gestão de Patrimónios (3.491,91 euros).
De referir que para o decréscimo dos juros em 2014 contribuiu a alteração do perfil da carteira, o qual passou
a ser menos conservador, com o consequente desinvestimento em Obrigações de remuneração fixa, conforme
referido nas Notas 10 e 19, acima.

NoTA 22 Provisões
Passivos Contingente
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 da Fundação decidiu constituir em 2012 uma provisão de 100.000 euros para fazer
face à eventual responsabilidade decorrente desta acção judicial intentada contra si e contra a Câmara da
Batalha. Por ser, no entanto, convicção da Administração que o resultado desta acção será favorável à
Fundação e que a provisão virá a ser anulada no futuro, foi decidido reduzir a Provisão em 50.000 euros,
seguindo a indicação dos Advogados da Fundação.

NoTA 23 Partes relacionadas
Remunerações do pessoal chave da gestão
Os Administradores não auferem qualquer remuneração pelo exercício dos seus cargos.
Não existem quaisquer relações com partes relacionadas para além das descritas neste Anexo.
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NoTA 24 Acontecimentos após a data do balanço
Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem o valor dos activos e passivos das demonstrações financeiras do exercício de 2014.

NoTA 25 Re-expressão das Contas financeiras de 2013
Conforme amplamente descrito neste Anexo, o Resultado líquido do exercício transacto que constou
do Relatório e Contas do exercício de 2013, no valor positivo de 77.628,72, foi alterado, pelo facto de ter sido
constatado, em finais de 2014, que a cotação de mercado das unidades de participação do Fundo Stenham
German Property Portfolio 2, comunicada, em finais de 2013, pelo Banco Espirito Santo Private Banking, à
Administração, Contabilista e Auditores da Fundação, estava substancialmente empolada, já que o seu valor
de mercado unitário era de 0,63 euros e não de 1 euro, como erradamente foi comunicado pelo Banco Espirito
Santo Private Banking. Daqui decorreu que o valor de mercado destas unidades de Participação era efectivamente de 487.769,69 euros, em vez dos 774.237,61 euros erradamente incluídos nas contas da Fundação em
2013. A alteração das contas de 2013, efectuada em finais de 2014, implicou uma redução do justo de valor
da carteira de Investimentos de finais de 2013, no montante de 286.467,91 euros, transformando um
Resultado positivo do exercício de 77.628,72 euros num resultado negativo re-expresso de 208.839,19 euros.
Não foi considerado que a correcção efectuada às contas de 2013 esteja abrangida pela NCRF nº 4,
dada a reduzida materialidade do Ajustamento introduzido às Contas de 2013, sobretudo quando comparado
com o valor dos Activos e dos Capitais Próprios da Fundação. Por esta razão, o Balanço e a Demonstração de
Resultados por natureza não são apresentados com 3 colunas: o comparativo de 2013 tal como se mostrou
no ano passado, o comparativo 2013 re-expresso com as correcções aos títulos indicadas e a coluna relativa
ao ano de 2014.

A Administração
Dr. Alexandre Patrício Gouveia

O Técnico Oficial de Contas
Rosário Carreira
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL DA
Fundação Batalha de Aljubarrota
1.

No cumprimento das disposições legais e estatutárias vem o Conselho Fiscal apresentar o
Relatório da sua actividade no exercício, bem como o Parecer sobre o Relatório de Gestão e sobre
as Contas de 2014 da Fundação Batalha de Aljubarrota, incluindo a proposta de aplicação do
resultado do exercício, submetidos à sua apreciação pela Administração, contas estas que evidenciam um total de activo líquido de 27.299.144,98 euros e um total de capital próprio
26.600.706,65 euros incluindo um resultado líquido negativo no exercício de 693.785,23 euros.

2.

No desempenho das funções que lhe são cometidas, o Conselho Fiscal acompanhou a actividade
da Fundação, principalmente através da informação contabilística, financeira e de gestão que lhe
foi disponibilizada, tendo recebido da Administração e do Gabinete de Contabilidade os esclarecimentos às questões formuladas. Efectuámos uma revisão geral dos procedimentos contabilísticos, bem como sondagens dos registos e outros elementos comprovativos, com a frequência e
extensão considerados necessários, com resultados satisfatórios.

3.

Apreciámos o Relatório de Actividades da Administração, o Balanço, a Demonstração dos
Resultados por Naturezas, a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais, a
Demonstração dos Fluxos de Caixa e o respectivo Anexo. Consideramos que estes documentos
dão satisfação às disposições legais e estatutárias.

4.

Sublinhamos que o resultado negativo do exercício de 693.785,23 está fortemente influenciado
pelas amortizações do exercício dos Activos Fixos Tangíveis de quase um milhão de euros e pelo
registo de imparidades que afectaram as contas de Activos Fixos Tangíveis, de Activos
Financeiros e de Inventários. O cash flow gerado pela Fundação em 2014, bem como nos exercícios anteriores é, assim, francamente positivo.

5.

Apreciámos o conteúdo da Certificação Legal de Contas emitida, nesta data, pelo Revisor Oficial
de Contas, sem reservas e com uma Ênfase referente à re-expressão dos comparativos de 2013.

6.

Tomámos também conhecimento do conteúdo do Relatório Anual do Revisor Oficial de Contas,
emitido, também nesta data, ao cuidado da Administração da Fundação, com a descrição do
trabalho efectuado pelo Revisor Oficial de Contas e com a apresentação de recomendações
visando a melhoria dos procedimentos de controle sobre os Activos da Fundação.

7.

O Conselho Fiscal não pode deixar de sublinhar, também, a enorme solidez financeira da
Fundação, dado que os seus Capitais Próprios no valor de cerca de 26,6 milhões de euros, em
finais de 2014, financiam cerca de 97,4 % do activo líquido total da Fundação que ascende a 27,3
milhões de euros, nessa mesma data.
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8.

Em face do exposto, o Conselho Fiscal é de parecer:

8.1 Que sejam aprovados o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de
Caixa e o respectivo Anexo relativos ao exercício de 2014, apresentados pela Administração da
Fundação.
8.2 Que seja aprovada a Proposta da Administração sobre a aplicação do Resultado negativo do
Exercício no valor de 693.785,23 euros para a conta de Variações Patrimoniais Transitadas.
Transitadas.

Lisboa, 27 de Maio de 2015
O Conselho Fiscal

Dr. Feliciano Barreiras Duarte
Presidente

Dr. Jorge Nelson Quintas
Vogal

Dr. Pedro Manuel Travassos de Carvalho
Revisor Oficial de Contas | Vogal
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CLASSIFICAÇÃO DO CAMPO
MILITAR DE SÃO JORGE
e do campo do ameixial
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