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1.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPO DE SÃO JORGE

Com o início em Março de 2001 do processo de classificação do Campo de Aljubarrota, por iniciativa
do então Ministro da Cultura Dr. Augusto Santos Silva, foi finalmente reconhecida a importância histórica e
cultural do local onde ocorreu a Batalha de Aljubarrota. Até então e para além do museu militar aí construído
em 1985 por iniciativa do Exército, este local encontrava-se praticamente abandonado, tendo sido descurado
o seu potencial didático e de desenvolvimento cultural.
Após o início deste processo de classificação em Março de 2001, o Campo de Batalha de Aljubarrota
foi 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 classificação 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 muito importante, uma vez que determina a zona complementar à 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 ao 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.
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 da sua 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, o que justifica que a sua visita represente um prémio para os melhores alunos de várias
escolas e estabelecimentos de ensino do País.
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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, conhecendo os locais onde se verificaram os principais acontecimentos desta
Batalha e onde estiveram os seus principais protagonistas. Esta descrição complementar, que se pode apreciar
no interior e no exterior do Centro de Interpretação, em muito enriquece uma visita a este local histórico.
Apesar do sucesso deste Centro de Interpretação, foi contudo possível verificar, desde a sua inauguração em 2008, que o seu último núcleo não dispunha do grau de informação desejável relativamente à época
que antecedeu a Batalha. Deste modo e respondendo a este propósito, foi possível efectuar uma profunda
remodelação de uma parte significativa dos núcleos 1 e 3, tendo os temas respeitantes ao enquadramento
histórico da Batalha e à arqueologia passado a ser apresentados no primeiro espaço que o público visita. Esta
nova circunstância permite que o público possa depois apreciar o espectáculo de multimédia com um muito
maior conhecimento e informação.
Com esta remodelação foi possível concretizar um melhoramento importante, que os nove anos de
funcionamento do CIBA vinham mostrando ser necessário.
Simultaneamente com esta remodelação, foram também realizados trabalhos de arqueologia no campo
de batalha de Aljubarrota em 2018 e 2019, que serão prolongados até Junho de 2020. Estes trabalhos têm sempre
decorrido sob a direcção da Dra. Maria Antónia Amaral. Quando terminarem, todos os achados arqueológicos
obtidos serão colocados no núcleo 1 do Centro, que passou a tratar exclusivamente da arqueologia. Esta circunstância reforçará significativamente a ligação existente entre o CIBA e o campo de batalha de Aljubarrota.
Em termos de visitantes foi possível verificar que em 2019 o seu número apresentou um aumento
importante, dentro de uma tendência crescente que se vem observando desde 2016, como demonstra o quadro seguinte::
2019
escolas:
grupos de adultos:
visitantes ocasionais:
operadores turísticos:

18.705
3.237
11.302
3.519
______
36.763

51%
9%
31%
10%
_____
100%

2018
16.936
1.823
10.380
392
______
29.531

57%
6%
35%
1%
_____
100%

2017
16.866
1.778
10.166
523
______
29.333

57%
6%
35%
2%
_____
100%

No ano de 2019 todos os grupos de visitantes registaram um crescimento apreciável, com particular
ênfase no público escolar, nos grupos de adultos e nos operadores turísticos.
Em 2019 a visita de alunos registou um crescimento superior a 10%, o que é considerado muito satisfatório. O reforço dos grupos escolares é considerada pela Fundação de extrema importância, pois pelo que
temos verificado os conhecimentos adquiridos neste Centro serão mantidos provavelmente por toda a vida.
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É com efeito muito importante que este período notável da nossa História não caia no esquecimento dos
portugueses, mas que pelo contrário constitua uma referência importante ao longo das suas vidas.
Sobre este tema é importante referir que as visitas dos jovens no CIBA se enquadram dentro do processo educativo, pois 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 notável da nossa História. De forma a facilitar esta procura, a Fundação mantém e continuará a manter com as escolas um diálogo regular e informativo.
Relativamente aos grupos de adultos é também notável que o seu interesse pelo CIBA venha aumentando
ao longo dos anos, pois revela que a imagem deste Centro junto do público em geral, vai demonstrando que tem
uma qualidade importante, e que compara favoravelmente com outros locais de interesse cultural. É particularmente revelador que os operadores turísticos, onde se incluem sobretudo estrangeiros, tenham representado em
2019 cerca dec 10% do total de visitantes, o que representa um aumento importante em relação a anos anteriores.
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.
É pertinente assinalar a este respeito que cerca de 90% dos visitantes são de nacionalidade portuguesa. Contudo os visitantes estrangeiros são sobretudo, por ordem decrescente, de nacionalidade espanhola, francesa, brasileira e alemã.
É também muito positivo que cerca de um terço dos visitantes do Centro de Interpretação da Batalha
de Aljubarrota acedam a este Centro por viatura própria, normalmente com a sua família ou amigos. É um
gesto importante que revela também o reconhecimento da qualidade deste Centro de Interpretação.
Em 2018 passou também a ser oferecido aos visitantes do CIBA uma actividade de arborismo, que
consiste num trajecto aéreo para peões através de várias árvores. Em 2019 registaram-se assim 2.661 visitantes deste parque de arborismo, 1.104 dos quais visitaram também o Centro de Interpretação.
Em 2019 manteve-se também a 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 revelou-se bem-sucedida e tem contribuído para uma maior
venda de bilhetes e divulgação do CIBA e do Campo de Aljubarrota.
b) Loja do CIBA:
A loja do CIBA continuou, ao longo do ano, a procurar melhorar e diversificar o seu conjunto de artigos, procurando acompanhar os desejos dos visitantes. Com efeito, e após dez anos de actividade a gestão
associada à loja do Centro tem vindo a acumular um maior conhecimento do que são os desejos e preferên-
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cias dos seus clientes. Por este motivo o conjunto de produtos oferecidos hoje na loja é significativamente
diferente do que se verificava em 2009. Como um dos produtos lançados recentemente com sucesso, destaca-se o livro de banda desenhada denominado “A Batalha”, que alcançou o título de “melhor argumento
nacional” e o do “melhor desenho para álbum português”.
Merece também destaque o estudo e publicação da árvore genealógica de Nuno Álvares Pereira, cuja
família teve a sua origem no ano de 740, quando o seu antepassado D. Mendo naufragou na costa da Galiza,
vindo da região de Roma. A Fundação pôde assim publicar este estudo numa folha A2, que está presentemente à venda na loja do CIBA. Julgamos que esta é a primeira vez que se publica uma versão explicada e
desenvolvida da árvore genealógica de Nuno Álvares Pereira, De referir por último que colaboraram neste
estudo o Prof. Luís Adão da Fonseca e o Prof. António Vasconcelos.
De referir ainda que o vinho Aljubarrota Tinto 2018 recebeu do International Wine Challenge 2020, uma
“Commended Medal”. O International Wine Challenge reúne todos os anos em Londres com o intuito de premiar
a excelência, e constitui uma das competições internacionais mais prestigiadas de degustação em todo o mundo.
O vinho Aljubarrota Tinto 2018 resultou da parceria estabelecida em 2015 com a Quinta de São Sebastião, que
permitiu também a produção dos vinhos Aljubarrota Branco e Aljubarrota Rosé, que se vendem na loja do CIBA.
Para a Fundação será sempre muito importante oscular a opinião e os comentários dos visitantes, de
forma a escolhermos os produtos mais indicados para serem postos à venda na loja do CIBA.
c) Recuperação paisagística:
É hoje possível referir que a actividade didáctica desenvolvida no CIBA está, no seu essencial, apresentada ao público numa versão já com um grau de qualidade apreciável. O mesmo não sucede ainda com a
recuperação paisagística dos terrenos existentes em torno deste Centro. Com efeito, ao longo dos anos,
sobretudo no século XX até à classificação do Campo de Aljubarrota em 2001 como “monumento nacional”,
foram aí autorizadas construções e actividades que nada têm a ver com a extraordinária importância histórica
deste lugar. A Fundação tem assim a intenção de recuperar a parte principal da paisagem deste campo de
batalha, o que incluirá a aquisição de alguns terrenos situados no local onde se verificou a parte mais importante do combate, e que se situam próximos da Capela de São Jorge.
Dentro desta orientação, o ano de 2019 teve alguns momentos importantes para o desenvolvimento
dos espaços exteriores dos terrenos da Fundação Batalha de Aljubarrota. O objectivo principal dentro do
âmbito da arquitectura paisagista tem sido, desde o início deste projecto, a reposição da paisagem tal como
existia na data da batalha de Aljubarrota.
Para além das ações de manutenção, quer as diárias, quer as mais específicas como as de prevenção
contra incêndios, foram também desenvolvidos projectos que terão um grande impacto na paisagem deste
local. Desta forma e no início de 2019, foi revisto o projecto de arquitectura paisagista “Espaços exteriores de
parcelas envolventes ao CIBA”, que inclui os espaços exteriores dos terrenos que têm vindo a ser adquiridos
junto ao CIBA. A sua revisão prendeu-se com o facto de terem sido adquiridos mais terrenos pela Fundação,
que foram integrados no projecto original.
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Esta aquisição de terrenos é da maior importância, pois estas parcelas de terreno estavam ocupadas
com construções totalmente dissonantes do que se pretende para esta paisagem (armazéns, casas abandonadas, etc), podem finalmente voltar a estar livres de construções e totalmente integradas na paisagem.
Depois da execução do projecto (peças desenhadas, memória descritiva, estimativa orçamental e
medições), e da sua aprovação pelas entidades competentes (Câmara Municipal de Porto de Mós e Direção
Geral do Património Cultural), os projectos ficaram aptos a serem executados no terreno.
A primeira fase consistiu na demolição das construções existentes (casas, muros, redes de infraestruturas). Demolidas estas construções, entrou em campo a equipa de arqueologia que fez as sondagens
necessárias, certamente descritas nos relatórios da especialidade.
Ainda no fim de 2019 foi dado início ao processo de concurso para a execução dos projectos de arquitectura paisagista, a executar nos terrenos entretanto adquiridos. Estes projectos têm três pontos fundamentais: limpeza de terrenos de infestantes e árvores de espécies que não são autóctones, modelação de terrenos
e plantações.
Para além de todo este processo, foi também elaborado um documento com o objectivo de obter para
os terrenos da Fundação, mais concretamente para os que envolvem o CIBA, o regime de exceçpão no que diz
respeito à lei contra incêndios florestais. É um documento com uma caracterização exaustiva de todo o trabalho que a Fundação tem desenvolvido no terreno, do projecto de espaços exteriores e de um levantamento
da vegetação autóctone (espontânea e introduzida por nós). Além disso alerta também para a importância
deste projecto no que diz respeito à biodiversidade do local e descreve os trabalhos de manutenção que são
desenvolvidos pela Fundação.
Estes terrenos não têm um fim produtivo (não são floresta de produção) mas sim um fim pedagógico,
lúdico e interpretativo, pois são uma paisagem naturalizada, construída para que os seus visitantes se sintam
confortáveis nos seus percursos e compreendam a importância que esta paisagem teve no desenvolvimento
e sobretudo no resultado da Batalha de Aljubarrota. Não foi por acaso que D. Nuno Álvares Pereira, excecional
estratega militar, escolheu estes terrenos para travar a batalha, pelo que se torna da maior importância repor
a paisagem tal como se encontrava em 1385.
Estamos certos que com uma boa oferta expositiva existente dentro do CIBA, associada à recuperação paisagística da parte essencial deste campo de batalha, proporcionará a todos os visitantes, nacionais e
estrangeiros, um conhecimento não só agradável como instrutivo, da forma como foi preparada e travada a
Batalha de Aljubarrota. Com estas duas vertentes, este lugar histórico será cada vez mais, um destino de
referência no turismo cultural em Portugal.
d) Actividades adicionais do Centro de Interpretação:
Ao longo de 2018 o Centro de Interpretação desenvolveu actividades complementares ao seu espectáculo de multimédia, de modo a criar novos motivos de interesse para os seus visitantes. De entre estas
actividades gostaríamos de destacar as seguintes:
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No âmbito do Serviço Educativo:
Em 2019 a atuação deste departamento deu continuidade ao trabalho já consolidado nos anos anteriores. Os seus principais públicos-alvo foram escolas e famílias. Entendemos por família o visitante ocasional
que visita o CIBA, na maioria das vezes em pequenos grupos, compostos por familiares e amigos.
Entre as várias atividades dinamizadas com os grupos escolares, visita orientada, visita temática, visita
jogo, visita pré-escolar, entre outras, o Serviço Educativo acompanhou cerca de 11.300 crianças/jovens. Outras
mais de 5.000 realizaram a visita livre, pois na maioria dos casos, já não havia disponibilidade para acompanhar
estes grupos. Os designados ATL, grupos compostos por crianças e jovens em idade escolar mas em período de
interrupção letiva (férias de Natal, de Páscoa e de Verão) continuaram a escolher o CIBA e as suas atividades
para passar um dia das suas férias, divertindo-se enquanto aprendem. No último ano 426 crianças e jovens neste
âmbito visitaram o CIBA e outras 452 realizaram, além da visita, atividades com o apoio do Serviço Educativo.
Sempre que outros grupos solicitaram o apoio deste departamento de modo a enriquecer a sua experiência no Centro de Interpretação, independentemente de se tratar de público-alvo ou não, a resposta foi
afirmativa. Estiveram nestes grupos organizados visitas a título particular ou empresarial.
O núcleo museológico CIBA Primeira Posição recebeu cerca de 380 visitantes, por marcação prévia e
abertura exclusiva. Destes, cerca de 280, são provenientes de escolas.
O Serviço Educativo colaborou com o Parque Aventura São Jorge na seleção dos temas mais atrativos, relacionados com a visita ao CIBA, a serem desenvolvidos no circuito de Arborismo, e desenvolveu os
textos de apoio a cada obstáculo deste percurso. Uma colaboração indispensável, pois é o serviço de marcações e reservas que, além de publicitar, faz as reservas a este serviço, uma nova responsabilidade do departamento do Serviço Educativo. Neste ano os grupos que marcaram previamente esta atividade em conjunto
com a visita ao CIBA ultrapassaram as 2.500 pessoas.
A marcação conjunta de visitas escolares ao CIBA e Grutas da Moeda também continuaram a ser
muito requisitadas pelos professores. Fazendo apenas um contacto, com o CIBA ou com as Grutas da Moeda,
o processo de marcação é agilizado pelos colaboradores das organizações. Em 2019 foram quase 600 os
alunos que usufruíram deste programa conjunto.
Aos fins de semana, feriados e épocas festivas, os Assistentes do Serviço Educativo, acompanham os
visitantes nas visitas ao campo de batalha. Este complemento de visita continua a ser um êxito, pois tem o
custo de 1€ por pessoa e demora menos de uma hora a realizar. Antecedem ou sucedem, sem prejuízo para
o visitante, a visita à exposição permanente. Normalmente são três os horários disponíveis em cada dia e
estão adequados ao funcionamento geral do CIBA, nomeadamente aos horários do espetáculo multimédia. No
ano transato foram 3.172 pessoas com quem a equipa contactou neste formato.
Realizaram-se as Férias no Campo de Batalha, a 10ª edição, na primeira semana de Julho. Este ano
chegámos ao número máximo de 15 participantes. Estes, na grande maioria, já conheciam o CIBA, daí nos
terem procurado para se inscreverem numas férias culturais. Pela primeira vez a FBA ofereceu às crianças e
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jovens de São Jorge o acesso gratuito a este tipo de programa. Assim foi criado pela equipa do Serviço
Educativo um programa próprio, a realizar na primeira semana do mês de Agosto e adaptado aos 10 participantes inscritos. A maioria das atividades teve uma relação direta com a localidade de residência de todos,
São Jorge como Monumento Nacional.
Os ateliers criativos realizaram-se em alguns sábados, muitas vezes aproveitando as datas festivas,
e trouxeram 27 crianças ao CIBA. À semelhança dos sábados temáticos de 2018, estes concentram-se numa
personagem ou temática e através de jogos e outras dinâmicas, instigando-se a curiosidade dos participantes
pela História de Portugal, bem como o incentivo aos trabalhos manuais, seja através do recurso a materiais
já normalmente utilizados ou através da reutilização de outros. É uma atividade dirigida a famílias, sejam as
da comunidade ou do público que nos visita aos sábados.
As festas de aniversário para crianças e jovens no CIBA foram uma constante. Participaram estas
comemorações 109 crianças. Esta atividade tem o acompanhamento do Serviço Educativo sendo contudo um
êxito graças também à boa colaboração de toda a equipa dos vários departamentos, nomeadamente do restaurante, onde boa parte da festa tem lugar.
Todas as efemérides relacionadas com a temática Aljubarrota, bem como as festividades Natal,
Páscoa, Dia das Bruxas, entre outras, foram assinaladas no CIBA, através de pequenas intervenções nas salas
de exposição e/ou atividades lúdicas.
Pela 5ª vez realizámos, em parceria com o Município de Porto de Mós o Caminho dos Portugueses
para a Batalha de Aljubarrota. À semelhança dos anos anteriores a adesão foi grande assim como o ambiente
em torno da mesmo. Houve animação medieval no caminho e reforço alimentar para os participantes à chegada. Participaram cerca de 130 pessoas.
Pela 7ª vez o Serviço Educativo esteve presente na Semana da Educação, ação desenvolvida pela
Câmara Municipal de Porto de Mós, realizada na localidade de Alqueidão da Serra, onde os seus Assistentes
transmitiram a Batalha de Aljubarrota a cerca de 500 crianças e respetivos professores de todo o concelho.
Esta descrição das actividades reflete que a maioria dos visitantes do CIBA apreciam ser acompanhados pelos Assistentes do Serviço Educativo, agradecendo sempre que estes estão disponíveis. Mas devemos
realçar que o processo de informação e marcação, que nem sempre é fácil pela procura existente, é também
uma forma muito estreita de contacto com os visitantes pois é muitas vezes devido a este contato que se
propiciam mais visitas futuras, muitas vezes diversificando os contextos. Sentimos que o trabalhar em parceria com os outros departamentos do CIBA é cada vez mais fundamental pois conseguimos propor programas
completos e diversificados aos visitantes que na sua maioria muito agradecem. Referimo-nos aos almoços e
aos complementos de visita mas também auxílios mais personalizados em muitos casos.
No âmbito das actividades “corporate”:
Em 2019 o Centro de Interpretação continuou a preparar eventos de acordo com o objectivo das
entidades e empresas que nos contactaram. Entre as actividades que a Fundação preparou e organizou para
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empresas, sobressaiam o planeamento, a definição de estratégias e de objetivos empresariais, a motivação e
incentivo de equipas de trabalho, a formação de colaboradores ou a divulgação de produtos. Estes são alguns
dos motivos pelos quais diferentes entidades nos procuram e que encontram no CIBA o local adequado para
a sua implementação. De entre as actividades realizadas gostaríamos de referir:
1. No âmbito de oferta de atividades formativas e de lazer:
Continuámos com a realização de atividades formativas e de laser destinadas a um público com as
mais diversas motivações pessoais. O nosso objectivo é movimentar o CIBA e as salas não ocupadas pela
exposição, não interrompendo a visita a quem nos procura para saber mais da Batalha de Aljubarrota. A Sala
Polivalente, a sala do Restaurante Temático ou o Atrium, são assim ocupadas pontualmente durante os fins
de semana, com a oferta de sessões em áreas formativas distintas como a gastronomia, a botânica, os trabalhos manuais e o bem-estar.
De entre ações de formação de Receitas saudáveis para festas, de Plantas medicinais portuguesas e
dos países da lusofonia, de Encadernação medieval, de Sabonetes artesanais e de sessões de Meditação
guiada destinadas a adultos e crianças, recebemos 103 pessoas ao longo deste ano.
Estamos atentos a este publico aos seus interesses e à evolução da procura de atividades nas diferentes temáticas, para que em 2020 possamos continuar com uma oferta formativa e de laser, que vá ao
encontro do interesse da comunidade que nos rodeia e que já se habitou a utilizar o Centro de Interpretação
para obter conhecimentos práticos.
2. Nas atividades “corporate”:
Tivemos como objectivo ajudar na preparação do evento de cada entidade ou empresa que nos
visita, e fazer da sua experiência no Centro de Interpretação um acontecimento memorável para os seus
participantes.
Sempre com o foco nos objetivos das empresas, como a motivação e o incentivo de equipas, formação
de colaboradores, divulgação de atividades ou produtos, e tendo em conta o tempo que os participantes dispõem para as atividades que oferecemos, o Centro de Interpretação tem-se coordenado com o responsável
de cada grupo para definir, planear e concretizar as atividades a realizar e o timing em que acontecem, de
forma a ir ao encontro das expectativas de cada organização.
Passámos em 2019 a contar também com Parque Aventura e o seu circuito de Arborismo, para dar
uma resposta diferente a este tipo de entidades. A inclusão desta atividade “mais radical” no Centro de
Interpretação, complementa oferta de serviços e possibilita uma oferta mais diversificada na preparação de
eventos “corporate”.
Ao longo de 2019 recebemos o grupo de cavaquinhos da Universidade Sénior de Porto de Mós.
Utilizaram a sala Polivalente e/ou fizeram a refeição no restaurante temático o Clube Unesco, o mecenas da
FBA – Novobanco, a empresa Narrativa Destemida e a Orchidsues, Lda para divulgação da sua atividade.
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Realizámos o jantar convívio de Natal da entidade de Ecoturismo Montes e Trilhos. Recebemos o
encontro anual das Águas do Centro Litoral, S.A. com um wellcome coffee para os seus colaboradores de
várias zonas do país. A Stockfer realizou a sua reunião e trabalhos de preparação da nova época num dia e
proporcionou aos seus colaboradores e famílias um momento de laser no dia seguinte, fazendo a refeição
e visita no CIBA. A Altiflorestal, S.A. realizou uma reunião de trabalho, a visita ao nosso espaço e aliou a
atividade de Arborismo ao seu evento.
3. No âmbito da oferta de actividades diferenciadas:
Durante o ano de 2019 desenvolveram-se também várias actividades com o intuito de trazer ao CIBA
novos públicos. Assim continuaram-se a desenvolver atividades que trazem ao CIBA pessoas com interesses
noutras temáticas complementares da Batalha de Aljubarrota. Pretendeu-se desta forma dar a conhecer o
espaço e motivar os participantes a conhecer a exposição do Centro de Interpretação.
Estas atividades são realizadas durante os dias de fim de semana, uma vez que se destinam ao
público ocasional em contexto de lazer. Dependendo da ação, estas actividades duram entre uma a quatro
horas. Para este efeito recorremos aos espaços extra exposição do CIBA, como a Sala Polivalente, a Sala do
restaurante temático, ou a Sala de entrada para as realizar. Pretende-se não interromper a atividade normal
do Centro de Interpretação para a realização destas ofertas, mas utilizar também os restantes espaços
disponíveis.
A Meditação Guiada foi uma das atividades que se manteve do ano anterior e que pudemos verificar
que tem um publico específico e fiel. Estas sessões não só se destinam ao público adulto, como também a
crianças. Estas actividades foram participadas por 42 pessoas adultas e por 7 crianças. Em 2020 continuaremos
a realizar estas pequenas mas significativas acções, pois foi possível entender que a comunidade as aprecia
e está a elas habituada.
A Gastronomia também foi uma temática abordada num Workshop realizado no CIBA. Saladas
Quentes e outros Acepipes de Inverno trouxeram 14 adultos ao CIBA numa tarde de Sábado para aprendizagem e degustação das iguarias confecionadas.
e) Novo espectáculo de multimédia:
Com vista a dotar o CIBA com um novo filme em multimédia, a Fundação trabalhou em 2019 no que
poderá constituir um segundo filme a ser apresentado no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.
Não foi uma tarefa fácil atendendo a que o notável período histórico de 1383 a 1411 contem inúmeros episódios extraordinariamente importantes e interessantes para a opinião pública, como a revolução de Lisboa em
1383, o apoio das populações de Lisboa, Porto e Coimbra à causa do Mestre de Avis, as batalhas dos Atoleiros,
Trancoso e de Valverde, as invasões do Rei de Castela com o seu exército em 1384 e 1385, o Cerco de Lisboa
em 1384, o Conselho de Guerra em Abrantes em 1385, as Cortes de Coimbra, de Braga ou de Lisboa, as
incursões militares castelhanas no Alentejo e de Nuno Álvares Pereira em Castela, entre 1384 e 1411, as
campanhas militares de D. João, Mestre de Avis, de recuperação de vários castelos em Portugal, nomeadamente no norte do País, ou ainda da tomada de Ceuta em 1415. Contudo e após uma análise detalhada das
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diversas alternativas foi escolhido o tema que se considera prioritário neste período histórico e que simultaneamente mais pode captar o interesse do público, ou seja, a descrição da vida e obra de Nuno Álvares Pereira.
O guião deste filme foi elaborado pela Fundação em colaboração com o Prof. João Gouveia Monteiro.
Trata-se de uma iniciativa muito importante para o CIBA, pois um museu ou um centro de interpretação para se manterem actualizados têm que apresentar sempre novas ofertas melhoradas e mais completas, de forma a ir sempre captando a atenção de mais variados e numerosos públicos.
Com este objectivo a Fundação contactou, em 2019, quatro empresas especializadas na realização
de filmes desta natureza, a quem concedeu o guião do filme e a necessária informação, tendo obtido as respectivas propostas e condições. A Fundação está assim agora em condições de estabelecer um acordo para
a realização deste filme, que será um espectáculo inédito em função da importância que Nuno Álvares Pereira
teve na Guerra da Independência e na História de Portugal.
A Fundação espera assim poder concretizar as respectivas filmagens em 2020. Este facto irá aumentar significativamente o interesse do público no CIBA, uma vez que poderão observar dois filmes distintos e
complementares, terão a oportunidade de observarem factos desconhecidos da nossa História e que não
foram, até hoje, mostrados em mais nenhuma parte do País.

3.

CAMPO DE BATALHA DE ALJUBARROTA
a) O projecto de valorização do Campo de Batalha de Aljubarrota – Campanhas
arqueológicas de 2018-2019

Apesar dos trabalhos de arqueologia já realizados neste local sob a liderança de Afonso do Paço em
1954, de Helena Catarino em 1999 e de Maria Antónia Amaral em 2005, existem ainda importantes partes
do Campo de Aljubarrota que estão ainda por explorar e investigar. Deste modo foram desenvolvidos, entre
2018 e 2019, novos trabalhos de arqueologia, sob a orientação científica da Dra. Maria Antónia Amaral, cujo
relatório seguidamente se transcreve:
No ano de 2017 submetemos um projecto ao Programa Valorizar – Linha de apoio à valorização
turística, do Turismo de Portugal, com o tríplice objetivo de valorização e estudo do património histórico-arqueológico do Campo de Batalha de Aljubarrota, de requalificação e renovação dos conteúdos expositivos
no Centro de Interpretação e da criação de novos percursos, com sinalética adequada, que permitissem ao
visitante um maior entendimento do que se passou no dia 14 de agosto de 1385.
Em Maio de 2018, e para enquadrar cientificamente os trabalhos arqueológicos previstos no âmbito
da candidatura, submeteu-se, à tutela, um Projeto de Investigação Plurianual em Arqueologia (PIPA), que foi
aprovado em 14 de novembro de 2018.
Uma das grandes questões levantadas pela investigação histórica e arqueológica aqui desenvolvida
desde 1958, prende-se, sem dúvida, com o desconhecimento da arquitectura da fortificação do campo de
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batalha a que aludem as crónicas medievais, e da sua real dimensão. O que era esta fortificação, um recinto
de madeira, um sistema de abatises e trincheiras, o que eram as covas de lobo e os fossos, que função tiveram
estes obstáculos e como se relacionaram com os obstáculos naturais que a topografia do local oferecia, como
depressões, barrancos, declives acentuados e linhas de água.
Responder a todas estas questões tornou-se um grande desafio, tanto maior se pensarmos nas limitações à investigação com que nos deparámos, nomeadamente o facto de, a priori, apenas termos autorização
para sondar os terrenos propriedades do Estado Português e da Fundação Batalha de Aljubarrota.
Condicionados em termos de áreas disponíveis para escavação, selecionámos 5 zonas localizadas em pontos
cruciais do campo de batalha ou em zonas que, pela sua disponibilidade, nos poderiam ser úteis, do ponto de
vista científico, para definir o perímetro da fortificação ou para caracterizar outras ocupações deste planalto
que importa, também, considerar.
As duas áreas na zona Este do campo, a zona E e a zona D, localizam-se junto à capela e em zonas
imediatamente contíguas ao grande fosso, onde os historiadores militares têm colocado a vanguarda, liderada
por D. Nuno Álvares Pereira, e a ala esquerda do exército esquerda, onde se encontravam os arqueiros e besteiros. A zona Sul – área C e F – que corresponde ao epicentro da batalha, onde se terá dado o confronto, já
foi em parte escavada, em 1958, por Afonso do Paço. Identificaram inúmeras estruturas em negativo de que
relevamos as 820 covas do lobo entrecruzadas por dezenas de fossos. Este complexo dispositivo, que defenderia a frente de batalha e o flanco Este, levanta algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas. A
que tipo de construções correspondem todos estes negativos de estruturas? Terão sido todas construídas
num só momento? E se sim, porque é que muitos fossos cortam as estruturas identificadas como covas de
lobo? Porque é que não temos qualquer referência a material exumado neste contexto, apesar de se terem
escavado cerca de 15 mil metros quadrados de área, em 1958? E qual seria a viabilidade da construção de
um sistema de entrincheiramento desta dimensão que exigiria mais de 1600 homens a trabalhar num curto
espaço de tempo? A ausência de espólio arqueológico e o emaranhado de estruturas em negativo que se
sobrepõem, sugerindo alguma diacronia na sua execução, exigem uma releitura e reinterpretação deste
dispositivo de defesa.
Por fim selecionámos duas áreas a Oeste, a área menos conhecida do campo de batalha, mas extremamente promissora de acordo com os resultados das duas sondagens arqueológicas realizadas por Helena
Catarino, no ano de 1999, que puseram a descoberto 9 covas de lobo e um tramo de fosso e onde esperávamos identificar a continuação deste conjunto de estruturas.
A área B, encostada aos vestígios arqueológicos referidos e onde era expectável que se identificasse
o prolongamento do pequeno tramo de fosso e dos conjunto das covas do lobo; e a área A, localizada um
pouco mais a Sul, junto à estrada municipal (atual Avenida D. Nuno Álvares Pereira), do lado oposto às covas
do lobo, onde esperávamos, igualmente, identificar mais estruturas defensivas. Uma questão premente, que
gostaríamos de ver esclarecida, nesta zona ocidental do campo de batalha – onde teria estado posicionada a
vanguarda e a ala direita do exército português -, relaciona-se com a planimetria do dispositivo defensivo:
estender-se-ia, de forma simétrica, para o lado Oeste, repetindo o emaranhado de obstáculos identificados
em 1958, ou, pelo contrário, teria uma configuração assimétrica, adaptada, à exaustão, às condições do terreno? Teriam, ou não, optado, os nossos estrategas militares dos finais de trezentos, por construir obstáculos
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nos sítios mais desprotegidos, onde a natureza não disponibilizava obstáculos como característicos declives,
barrancos, talvegues ou onde o arvoredo do tipo arbustivo não se adensava?
Destas cinco zonas selecionadas para desenvolver este projecto trabalhámos, entre 2018 e 2019, as
áreas A, B, C, E e F, cujos resultados queríamos aqui partilhar.
Convém referir, antes de nos abalançarmos nesta tarefa, que, se colocarmos a extensão dos trabalhos e os resultados esperados nos pratos de uma balança, apresentam uma divergência que pode parecer,
numa primeira abordagem, desencorajadora. No entanto, o recurso a registos arqueológicos como a fotografia aérea vertical ortorectificada – que possibilita uma composição planimétrica dos achados numa extensão
considerável, correlacionando, ou não, as estruturas em negativo -, bem como a análise e datação dos sedimentos dos enchimentos das mesmas, veio-nos disponibilizar um conjunto inédito de recursos extremamente
úteis à interpretação deste complexo sítio arqueológico.
São precisamente as metodologias utilizadas e os resultados das análises que se efectuaram até
hoje que gostaríamos de partilhar numa fase pouco mais que intermédia deste projecto e, como tal, ainda
sujeita a revisão.
Começando pelo resultado da escavação arqueológica da zona Este – área E –, onde escavámos
cerca de 300 m2 de área distribuída por 7 sondagens, concluímos que a excessiva ação antrópica que a construção do Bairro da Rua Henrique Guimarães acarretou, destruiu qualquer evidência (se é que existiu neste
sítio) da altura da batalha. Conseguimos, contudo, resgatar a modelação do terreno original comprovando-se
que, neste ponto, o estreitamento do planalto, de que falam os historiadores medievais como tendo sido
determinante no reequilíbrio da dimensão das frentes de batalha dos dois exércitos em confronto, era, afinal,
ainda mais evidente e acentuado do que hoje se nos apresenta. A zona limite do planalto terá sido expandida
para Este, a partir de meados dos séculos XX, por enchimento, aplanando e alargando este local no sentido
Oeste-Este e disponibilizando, desta forma, aos novos habitantes deste bairro, mais terreno para a agricultura.
A área C, anteriormente escavada por Afonso do Paço, como acima referimos, foi objeto de cinco sondagens, com 10 metros por 10 metros, e duas mais pequenas, com 5 metros por 5 metros, a que corresponde
cerca de 550 m2 de área intervencionada. Identificámos um conjunto considerável de estruturas, em negativo
– covas do lobo e fossos –, que coincide, em parte, com o que foi representado cartograficamente, em 1958, mas
identificámos uma estrutura inédita, um grande fosso, no extremo norte deste terreno. Esta estrutura, que corre
no sentido Oeste-sudoeste/Este-noroeste, não aparece representada nos desenhos de Afonso do Paço, e
parece-nos possível que venha a entroncar no grande fosso da capela de S. Jorge. Embora tenhamos definido e
registado, em desenho à escala 1/20 e no ortofotomapa, todas as estruturas, não as escavámos ainda. Quando
isso acontecer os enchimentos que não tenham sido anteriormente escavados serão objeto de análise de radiocarbono, à semelhança do que aconteceu nas estruturas da zona B. Quanto à área F, também ela muito alterada
pela acção do homem aquando da construção do Bairro Artur Gaivoto, e embora se localize em pleno epicentro
da batalha, nenhuma evidência arqueológica anterior ao século XVIII foi aqui identificada.
Resta-nos, por fim, a zona Oeste, onde depositámos tantas esperanças. Na área A, em frente à área
C, onde esperávamos identificar um conjunto de dispositivos, em continuidade com os já registados em 1999,
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abrimos 2 sondagens com 10 metros por 5 metros, numa área total de 100 m2. Aqui se identificaram dois
muros a perfazer um L e um pavimento em argamassa esbranquiçada, datáveis do período moderno, sem
qualquer relação com a batalha. Na área B abriram-se 10 sondagens, quase todas contíguas, que ocuparam
cerca de 400 m2. Foi a zona que mais resultados revelou: um conjunto significativo de estruturas em negativo
constituído por 4 fossos e cerca de 28 covas do lobo. Os sedimentos das estruturas mais significativas, como
o fosso de maiores dimensões, foram enviados para datação no Laboratório Beta Analytic, em Miami, na
Florida, USA. Embora as datações não tenham sido todas concordantes com o período da batalha, os resultados das análises dos sedimentos correspondentes a duas amostras recolhidas em dois pontos do enchimento do fosso apontaram para uma data de 1390, mais ou menos 30 anos, que corresponde perfeitamente
ao período da construção da fortificação ou do seu abandono (o que terá acontecido 3 dias após a batalha).
Relativamente aos materiais, e considerando que o potencial estratigráfico, à semelhança de outras zonas do
campo de batalha, é muito diminuto (inferior a 50 cm) remonta, em grande maioria, ao período moderno, mas
recolheram-se alguns objetos metálicos, ainda em estudo, que julgamos poder corresponder a armamento e
elementos do vestuário compatíveis com o período da batalha. É possível, ainda, que este fosso, que podemos
classificar, agora, como comprovadamente medieval, se relacione com os vestígios do grande fosso encontrados
em redor da capela e, eventualmente, com o fosso inédito identificado na zona limítrofe Norte da zona das
covas do lobo (área C).
A representação proporcionada pelo registo fotográfico ortorectificado – que nos permite ir compondo e aumentando o puzzle destas estruturas que se estendem por uma zona muito extensa do campo de
batalha – e as análises de radiocarbono entretanto realizadas, permitem-nos, em última análise, reinterpretar
todas as estruturas no que diz respeito à sua cronologia e funcionalidade e contribuir, de forma inédita, para
o avanço da investigação no campo de batalha.
Por fim não podemos deixar de referir que o resultado desta investigação tem a bondade de contribuir,
ainda, para o desejável crescimento da área expositiva do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota
(CIBA) disponibilizando conteúdos novos e/ou em permanente atualização.

Trabalhos de arqueologia em curso.

São possíveis de observar os três locais a serem escavados, com
uma cor castanha clara.
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O aumento do conhecimento do campo de batalha potenciará, ainda, a musealização do espaço exterior – o campo de batalha – onde se prevê delinear novos percursos, com sinalética adequada, colocada em
pontos chave, de forma a proporcionar ao visitante, um usufruto, uma fruição e, sobretudo, uma compreensão
incomparavelmente mais fundamentada do que terá sido o desenvolvimento deste confronto, no dia 14 de
agosto, no planalto de S. Jorge.
b) Aquisições de imóveis:
Desde a inauguração do CIBA em 2008, a Fundação foi verificando que existem alguns imóveis que
não só estão demasiadamente próximos deste Centro de Interpretação e da Capela de São Jorge, como se
localizam em lugares onde ocorreram os momentos mais importantes e decisivos da Batalha de Aljubarrota.
Embora a maioria destes imóveis sejam hoje constituídos por pequenas casas de rés-do-chão, que se encontram em ruínas, eles prejudicam um maior conhecimento e uma mais vasta visualização deste lugar histórico.
Estes imóveis, que se podem observar na fotografia seguidamente apresentada, encontravam-se situados no
local onde, durante a Batalha de Aljubarrota, esteve instalada a “Ala dos Namorados”, que tão importante
função desempenhou no decorrer do combate.
Estes imóveis impediam também o acesso do público a partes importantes do campo de batalha,
inviabilizando nomeadamente a possibilidade de se estabelecer um percurso pedonal. Este percurso pedonal
oferecerá aos visitantes uma valência que actualmente não existe e que consiste numa perspectiva integral
de um dos lados do campo de batalha e do exército português.
Entre 2017 e 2019 a Fundação chegou contudo a acordo com a maioria destes proprietários, o que
permitiu a demolição destas casas em 2019, a tempo de viabilizarem os trabalhos de arqueologia atrás
referidos.
Pela comparação das fotografias seguidamente apresentadas, é possível verificar a importante recuperação da paisagem que se verificou nesta parte do campo de batalha de Aljubarrota.

Trabalhos de demolição das casas adquiridas.
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Casas existentes antes de 2019.

As mesmas casas vistas do local onde, em 1385, se encontrava a vanguarda portuguesa
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Única casa existente actualmente da mesma perspectiva.

A paisagem actual vista da Capela de São Jorge.

Tendo estes imóveis sido demolidos, o público visitante passou não só a ter a possibilidade de percorrer toda essa área do campo de batalha, como também de observar o declive acentuado do terreno, que
explicou, em boa medida, o sucesso do exército português na Batalha de Aljubarrota. Com efeito no início da
Batalha de Aljubarrota um grupo de cavaleiros castelhanos procurou atacar os portugueses na sua ala
esquerda, ou seja, na Ala dos Namorados, não tendo contudo sido bem sucedidos devido ao acentuado declive
do terreno e aos virotões disparados pelos besteiros portugueses. Com a demolição destas casas foi assim
dado um importante passo para que finalmente o campo de batalha de Aljubarrota tenha as condições
mínimas de dignidade inerentes à sua importância histórica.
A valorização do campo de batalha de Aljubarrota terá que constituir um projecto integrado, onde, a
par dos ensinamentos e informações proporcionados pelos conteúdos expositivos aí instalados, o visitante
possa também admirar e percorrer toda a área onde se travou esta Batalha. Não se podem portanto dissociar
os investimentos realizados no Centro de Interpretação da preservação exterior da paisagem existente. O
projecto de recuperação e valorização do campo de batalha terá assim de constituir um projecto integrado,
na sua vertente histórica, cultural e paisagística.
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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
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.
c) Comemorações do 14 de Agosto:
Desde que em 2004 o Exército Português entregou a gestão do antigo Museu Militar de São Jorge e
do Campo de Aljubarrota à Fundação Batalha de Aljubarrota. Desde então o Exército deixou de organizar neste
local histórico as comemorações referentes ao 14 de Agosto e que envolviam normalmente um número
importante de efectivos. A Fundação procurou assim, desde então, estabelecer um novo acordo com o Exército
Português, que pudesse assegurar novamente uma realização grandiosa e digna das comemorações do 14 de
Agosto, que só uma presença significativa militar pode proporcionar. Após diversas negociações, onde prevaleceu a boa vontade de ambas as partes, foi possível assinar, em 27 de Janeiro de 2016, um Protocolo entre o
Exército Português e a Fundação Batalha de Aljubarrota, onde se estabelece que o Exército passará a presidir
às cerimónias militares do 14 de Agosto, assegurando também o Exército um efectivo adequado e significativo
de militares nestas comemorações. Este Protocolo não foi contudo aplicado em 2016 e 2017, devido à intensidade dos incêndios que obrigaram o Exército Português a ocorrer a diversos locais do País. Em 2019 a
ausência de incêndios significativos no País permitiram contudo que o Exército tenha colocado um batalhão
e diversas peças de artilharia no campo de Aljubarrota nas cerimónias do último 14 de Agosto, o que permitiu
a concretização do referido acordo que foi também muito apreciado pelos residentes locais.

Desfile do batalhão do Exército em 14 de Agosto.
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Também nas últimas comemorações do 14 de Agosto, o Prémio António Sommer Champalimaud
teve a sua 4ª edição, tendo contado com 11 participações. Os mais de 350 Centros de Acolhimento Temporário
e Lares de Infância e Juventude, de Portugal Continental, inscritos na Carta Social foram convidados a participar. As instituições participantes estiveram, na sua maioria, presentes na comemoração do 634º aniversário
da Batalha de Aljubarrota, tendo tido a oportunidade de fazer parte da cerimónia oficial, almoçar, visitar o
CIBA e a exposição das obras a concurso e ainda realizar o percurso de Arborismo, além dos valores monetários atribuídos e das ajudas de custos com transporte de participantes e das suas obras.
Em 2019 o tema escolhido para o Prémio António Champalimaud foi “A espiritualidade de Nuno
Álvares Pereira”. Atendendo ao empenho e dedicação evidenciados nos projectos e à expressiva votação do
público-visitante do CIBA, o júri deliberou premiar as seguintes três instituições:
1º Prémio:
O CARMELITA
– Casa da Criança, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde;
2º Prémio:
O CONDESTÁVEL SANTO
– Centro de Acolhimento Temporário “Oliveira Júnior, de Santa Casa da Misericórdia de
São João da Madeira;
3º Prémio:
	NUNO ÁLVARES PEREIRA, O SANTO
– Lar de Crianças e Jovens e Centro de Acolhimento Temporário dos 12 aos 18 anos, da
Fundação COI.

Entrega do 1º prémio.
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Entrega do 2º prémio.

Estes prémios foram entregues por mecenas Companhia de Seguros Tranquilidade, através do seu
administrador Dr. Emanuelle Liseur, e pela Leirimetal, através do seu presidente Exmo Sr. José António Neves.
Todas as instituições premiadas foram depois convidadas a almoçar no espaço exterior do Campo de
Aljubarrota.
Devido à grande aceitação e êxito revelados por este concurso, bem como do empenho revelado pelos
seus participantes, a Fundação irá repetir a atribuição destes prémios nos anos seguintes.

4.

FREQUÊNCIA DE ACTIVIDADES CULTURAIS EM PORTUGAl

Apesar desta oferta de qualidade que o CIBA proporciona, vale contudo a pena referir que os portugueses são dos povos europeus os que menos atenção dedica a actividades culturais. Segundo um estudo
comparativo da Comissão Europeia de 2013, que foi o último realizado, que abrange desde um programa
cultural na TV ou radio, a leitura de um livro, a ida ao cinema, visita de um monumento, visita a um museu ou
galeria, ida a um concerto, um ballet, a uma opera ou a um teatro, ou uma visita a uma biblioteca, Portugal
ocupa o 25º lugar entre 28 países, apenas acima de Chipre, Grécia e Croácia. Dentro do índice de quantas
vezes visitou um museu ou uma galeria nos últimos 12 meses, Portugal ocupa o 27º lugar, com uma percentagem da população de 17%, tendo apenas a Grécia com uma menor percentagem, com 16%. Em média, na
Europa a 28, 37% da população visitou um museu ou galeria pelo menos uma vez no ano. Dentro do índice de
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quantas vezes visitou um monumento histórico ou um palácio, um castelo ou um jardim, os portugueses têm
uma frequência de 17% da população, tendo novamente apenas a Grécia atrás, com 16% da sua população.
Para os portugueses, dentro dos motivos porque não visitaram um museu ou galeria, a falta de interesse surge em primeiro lugar com 51%. Na Europa a 28, o motivo de falta de interesse representa, em média,
apenas 35%. Estas visitas são muito influenciadas pelo nível de escolaridade, pois para as pessoas com
menos de 15 anos de educação apenas 2% visitam um museu ou galeria mais de 3 vezes por ano, enquanto
com mais de 20 anos de educação visitam 14%. Para os portugueses o segundo motivo porque não visitaram
um museu ou galeria foi a falta de tempo, e o terceiro foi o preço dos bilhetes.
Dentro dos motivos porque não visitaram um monumento histórico, um palácio ou um castelo ou uma
igreja, a principal razão dos portugueses foi em 44% falta de interesse, tendo apenas Chipre com 47% em pior
situação. A média da União Europeia foi apenas de 28%. Uma vez mais estas visitas dependem do nível de
educação das pessoas, com apenas 6% das pessoas com menos de 15 anos de escolaridade a visitarem,
3 vezes por ano, estes locais históricos, em comparação com 19% com mais de 20 anos de educação. Para os
portugueses o segundo motivo porque não visitaram um monumento histórico, um palácio, um castelo ou
uma igreja, foi a falta de tempo, e o terceiro o preço dos bilhetes.
Paralelamente os portugueses são também dos povos europeus que menos gastam em actividades
culturais, com uma percentagem de apenas 4,2% das suas despesas totais.
Estes índices estão claramente associados a um nível de escolaridade menor que a média europeia.
Contudo é também pertinente salientar que o nível de escolaridade e cultural tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos em Portugal, de tal forma que se espera que dentro de uma década, a diferença
entre o nosso País e o resto da Europa se reduza substancialmente. Neste sentido, locais como o CIBA terão
certamente, a médio e longo prazo, um público potencial mais numeroso, pois apesar do número de residentes não aumentar, a percentagem da população com um nível cultural médio ou alto será certamente superior
ao actual.

5.

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, 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 suges-
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tões 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 à sua
elaboração.
A ausência deste Plano de Pormenor tem impedido que se definam com rigor as regras e os usos que
devem presidir às novas construções ou remodelações de imóveis, o que permitirá aos residentes locais
conhecerem o que podem realizar dentro da área classificada. Na ausência deste Plano, a Câmara Municipal
tem procurado que a Direcção Regional de Cultura do Centro vá aprovando os novos pedidos de construções,
de forma casuística, sem qualquer critério estável ou coerente. A Fundação espera assim que a Câmara
Municipal de Porto de Mós aceite finalmente iniciar o referido Plano de Pormenor em 2020, através de um
diálogo com a Direcção Regional de Cultura do Centro e com a Direcção Geral do Património Cultural.
Trata-se assim de uma situação que urge resolver, como referiu Sua Excelência o Presidente da
Republica, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, em 13 de Novembro de 2018, na cerimónia que decorreu no Centro
de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, onde salientou no seu discurso que “a concretização do Plano de
Pormenor, que aguarda ser executado desde 2007, terá todas as condições para compatibilizar o desejo de
construção e remodelação por parte dos residentes locais, com a qualidade arquitetónica e com o respeito
que este lugar histórico deve merecer de todos os portugueses”.
Será assim desejável que, em 2020, a Câmara Municipal de Porto de Mós, em colaboração com a
Direcção Regional de Cultura do Centro e com a Direcção Geral do Património Cultural, possa finalmente
iniciar a elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda de São Jorge.

6.

CLASSIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE ATOLEIROS E DE TRANCOSO

NNo 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 (Abril de 1384) e a Batalha de Trancoso (Maio de 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.
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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 à 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.
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
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, à 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 pôde
assim abrir oficialmente o novo processo de classificação, em Maio de 2014, o que permitiu a sua aprovação
no Conselho Nacional da Cultura em 9 de Dezembro de 2015. Após essa aprovação a Direcção Geral do
Património Cultural publicou, em 18 de Fevereiro, na 2ª Série do Diário da República, o Anúncio n.º 73/2016.
Esta Direcção Geral determinou contudo, em 2016, a realização de trabalhos de arqueologia neste
campo, de forma a confirmar que o local onde ocorreu esta Batalha corresponde à área a classificar. Estes
trabalhos de arqueologia foram realizados em 2018 e 2019, tendo sido encontrados vários objectos associados a esta batalha, nomeadamente uma peça de um cinto de um combatente e a ponta de uma seta, que
constam de um extenso relatório entregue à Direcção Geral do Património Cultural em 15 de Abril de 2019.
Uma vez que o Ministério da Cultura tinha considerado, desde 2005, necessária a confirmação do local da
batalha através da realização de trabalhos de arqueologia, estes achados permitiram finalmente o avanço
desta classificação. Foi assim possível que em 4 de Março de 2020, o Conselho Nacional de Cultura tenha
aprovado a classificação deste lugar como “monumento nacional”, sendo expectável que no decorrer deste
ano este processo possa ser concluído.
Este processo de classificação reveste uma importância acrescida, uma vez que a Batalha dos
Atoleiros constituiu a primeira grande batalha de Nuno Álvares Pereira, tendo permitido que a Guerra da
Independência tivesse seguido um trajecto vitorioso, que culminou com a Batalha de Aljubarrota e com a
Batalha de Valverde um ano mais tarde, ou seja, em 1385.
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, infeliz-
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mente ainda não devidamente exploradas até hoje. Referimo-nos a potencialidades não só científicas, mas
também pedagógicas e turísticas, não apenas para Portugal, mas também para a Europa e para o Mundo.
Com efeito, estas três batalhas são consideradas como das mais importantes batalhas medievais ocorridas
em toda Europa, pela sua relevância política, diplomática e militar, constituindo por isso um valoroso contributo para um melhor conhecimento da História da Europa durante a Idade Média.
Em ligação com o Campo da Batalha de Aljubarrota, os Campos de Batalha de Atoleiros e de
Trancoso poderão constituir uma rede das principais batalhas da Guerra da Independência. Estes três locais
valorizar-se-ão reciprocamente, uma vez que uma visita a cada um deles será enriquecida se analisada em
conjunto com os restantes dois campos de batalha, 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.

7.

CAMPOS DE LINHAS DE ELVAS, AMEIXIAL E MONTES CLAROS

Após ter promovido e proposto a classificação dos três principais campos de batalha associados à
Guerra de Independência, o Exército Português entendeu que deveriam também ser protegidos e valorizados
os três principais campos de batalha situados em Portugal, associados à Guerra da Restauração, 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.
O processo de classificação da Batalha de Linhas de Elvas, ocorrida em 1659, foi também concluído
e publicado na I Série do Diário da República a 3 de Maio de 2013.
Também 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. Contudo e em face de novos dados sobre esta
Batalha proporcionados por vários historiadores e pela Direcção de Infra-Estruturas do Exército, a Comissão
Portuguesa de História Militar preparou, desde 2013 uma proposta de alargamento da área classificada, que
foi apresentada em Julho de 2015 à Direcção Geral do Património. Foi assim possível a publicação do Anúncio
n.º 31/2018 na 2ª série do Diário da República, em 23 de Fevereiro de 2018. Contudo a Secretaria de Estado
da Cultura entendeu, em Fevereiro de 2019, revogar esta proposta de classificação, considerando que uma
futura proposta deverá apresentar uma modalidade de classificação diferente. A Fundação, em colaboração
com o Exército Português, apresentou assim uma nova proposta, em Abril de 2019, tendo em consideração a
importância histórica desta Batalha, que se revelou decisiva no contexto da 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
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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.
Com a classificação destes três campos de batalha, que constituíram, juntamente com a Batalha de
Castelo Rodrigo, as principais batalhas da Guerra da Restauração, este período da História de Portugal passou
a dispor de três novos locais com a categoria de “monumento nacional”. À semelhança do que sucede com a
Guerra da Independência, também uma visita sucessiva a estes campos de batalha proporcionará um entendimento mais completo e integrado do que foi o período notável 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.
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 principais campos de batalha que, em conjunto, não deixarão de proporcionar uma perspectiva mais completa e
extremamente enriquecedora da nossa História.

8.

ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA

No seguimento da solicitação efectuada pela Fundação Batalha de Aljubarrota, uma vez que se verificou o cumprimento de todos os seus deveres legais, o estatuto de Utilidade Pública foi confirmada e renovada pelo período de 5 anos, desde 28 de Fevereiro de 2018, até 28 de Fevereiro de 2023.
A renovação da utilidade pública foi publicada no Diário da República em 17 de Outubro de 2019,
referindo o despacho de deferimento que a Fundação Batalha de Aljubarrota cumpre todos os requisitos
legais.

9.

OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS
a) Centro de Interpretação sobre a Guerra da Restauração:

Durante o ano de 2019 a Fundação realizou diversos contactos e conversações com a Câmara
Municipal de Borba, sobre a possível instalação na vila de Borba de um Centro de Interpretação dedicado ao
Período da Restauração. Sobre este último objectivo a Câmara Municipal indicou à Fundação uma casa que
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estava disponível no centro de Borba, com as características necessárias para um Centro de Interpretação. A
Fundação aceitou esta proposta e comprou essa casa. Desta forma, a Fundação estabeleceu, já no início de
2020, um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Borba, que prevê a utilização pelo futuro
Centro de Interpretação da Batalha de Montes Claros deste imóvel, bem como de um segundo imóvel que é
propriedade da Câmara Municipal, que se encontra na mesma rua e a poucos metros de distância. Será assim
possível instalar os conteúdos expositivos deste Centro de Interpretação em dois edifícios muito próximos e
que poderão ser vistos conjuntamente.
Com vista a viabilizar este Centro de Interpretação, a Fundação apresentou, em Fevereiro de 2019,
uma candidatura a um fundo comunitário, devendo o resultado ser conhecido brevemente. Sendo possível
concretizar este investimento, este Centro de Interpretação oferecerá ao público uma oferta cultural única e
inovadora, pois apesar do Período da Restauração constituir dos períodos mais relevantes da História de
Portugal, não existe ainda em todo o País uma descrição dos acontecimentos que então se verificaram.
Embora este Centro de Interpretação venha a prestar particular atenção à Batalha de Montes Claros,
ele não deixará de descrever todo o Período da Restauração, ou seja, o compreendido entre 1580 e 1668. A
partir deste Centro de Interpretação poderão ser organizadas visitas guiadas à Quinta do General, localizada
em Borba e que foi propriedade de D. Dinis Melo e Castro que comandou a cavalaria portuguesa nas batalhas
do Ameixial e de Montes Claros, bem como visitas guiadas ao próprio campo de batalha de Montes Claros
situado a cerca de 5 Km de Borba.
Para tornar possível a realização do investimento deste Centro de Interpretação, a Fundação negociou e concluiu com a Câmara Municipal de Borba um protocolo, onde se definem as contribuições de ambas
as instituições para esse objectivo. Foi com efeito encontrado um local adequado no centro de Borba, onde
será possível implementar este Centro de Interpretação. Para esse efeito, a Fundação adquiriu aí um antigo
armazém que será readaptado de modo a fazer parte deste Centro.
A Fundação espera assim que este projecto possa ter um avanço significativo em 2020, o que não
deixará de enaltecer este importante período histórico e simultaneamente beneficiar o turismo cultural no
Alentejo.
b) Comemoração anual do aniversário do falecimento de São Nuno de Santa Maria:
Tendo sido escolhida pela população de Lisboa através do orçamento participativo, a estátua de São
Nuno de Santa Maria foi inaugurada a 6 de Novembro de 2016, aniversário da sua morte, estando colocada na
Avenida da Torre de Belém, no Restelo. A autoria desta estátua foi de Augusto Cid, que foi escolhido entre
vários candidatos.
Tal como sucedeu nos anos anteriores, também a 6 de Novembro de 2019 se procedeu a uma cerimónia de homenagem a São Nuno de Santa Maria, que incluiu um discurso sobre a vida deste Santo por um
representante do Exército. Esta cerimónia foi presidida pelo Chefe de Estado Maior das Forças Armadas,
Almirante António Manuel da Silva Ribeiro, e contou com representantes dos três ramos das Forças Armadas,
da Fundação Batalha de Aljubarrota e de diversos representantes da sociedade civil.
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10.

CONCESSÃO DE DONATIVOS à FUNDAÇÃO

A concessão do estatuto de utilidade pública permitiu uma vantagem importante, que consiste no
benefício fiscal atribuído às entidades que concedam donativos à Fundação. Com efeito, e de acordo como
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 à 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. 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:
– Adalberto Neiva de Oliveira
– Arsopi, S.A.
– Banco Português de Investimento S.A.
– Grupo Bel 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.
– CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
– Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
– Francisco Capelo
– Fundação Calouste Gulbenkian
– Grupo Valouro
– Hoteis Real S.A.
– Olympia Guerrand Hermes
– Jansem Haji Mohamed Albaker
– Jorge Nelson Quintas
– Lena Construções SGPS
– Leirimetal S.A.
– Miguel Pais do Amaral
– MF Multi-Family Services, Lda
– Nelson Quintas Imobiliária S.A.
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– Nova Expressão S.A.
– Novo Banco S.A.
– Oliveiras, Engenharia e Construção S.A.
– Paulo Cartucho Pereira
– Parques do Mondego-Imobiliária S.A.
– RTP – Radio Televisão Portuguesa S.A.
– REN – Rede Eléctrica Nacional S.A.
– Riopele – Têxteis S.A.
– Sogrape Distribuição S.A.
– Sonae Center Serviços II S.A.
– Sostate S.A.
– Teleflora 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
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, onde se verificaram momentos decisivos desta Batalha.
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.

11.

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 actua
lizado 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. Significa isto portanto que o valor
da carteira de títulos e dos depósitos da Fundação não deverá ser inferior ao capital perpétuo, de forma a
assegurar a viabilidade da sua actividade. O Conselho de Administração da Fundação propôs e foi aceite, que
este valor fosse aumentado em 2019 para 10 milhões de euros, o que se pode actualmente considerar um
valor adequado. Contudo, em 2019, manteve-se em 8.800.000 euros, devido aos prejuízos registados em anos
anteriores / variações patrimoniais transitadas, e só em 2020 poderá ser aumentado para 9.728.000 euros
(aumento de 928.000 euros), devendo o remanescente do resultado de 2019 cobrir os prejuízos acumulados.
O capital perpétuo representa o valor mínimo que deverá ter a carteira de títulos da Fundação, depois
de deduzida a dívida que possa existir no passivo.
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12.

CONSELHO DE CURADORES

O Conselho de Curadores, presidido pelo Dr. Daniel Proença de Carvalho, e com a participação de
todos os seus membros, com excepção do Prof. Luís Adão da Fonseca, realizou a sua reunião conjunta
anual com o Conselho de Administração, em 12 de Julho de 2019. Nesta reunião o Conselho de
Administração teve ocasião de descrever as principais actividades desenvolvidas em 2018, nomeadamente
a evolução da situação financeira da Fundação. Durante esta reunião foi aprovado, por unanimidade, o
Relatório e Contas de 2018.
Foram também admitidos nesta reunião como novos administradores da Fundação o Dr. José
Augusto Fernandes e o Dr. Gustavo Guimarães. O Conselho de Administração da Fundação passou assim a
ter um número máximo de cinco elementos.
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.

13.

OUTRAS ACTIVIDADES

As actividades anteriormente referidas foram as que maior relevância assumiram no desenvolvimento do projecto da Fundação durante o ano de 2019. 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 aperfeiçoa
mento e actualização do seu site www.fundacao-aljubarrota.pt, que procura descrever os objectivos e
actividades da Fundação. Durante 2019 procurou-se explicar, da melhor forma, as diversas iniciativas
desenvolvidas pela Fundação e introduziram-se novas áreas no site, proporcionando nomeadamente informação aos visitantes sobre as actividades do CIBA, como as actividades dos serviços educativos e de “team
building”.
Em 31 de Janeiro de 2020 a Fundação realizou também o almoço anual com os seus mecenas no
Clube Turf, presidido pela SAR o Duque de Bragança, onde a Fundação teve oportunidade de salientar as
principais actividades realizadas em 2019, bem como os seus objectivos para o próximo ano. Participaram
também neste almoço Sua Excelência a Ministra da Cultura, Dra. Graça Fonseca, o Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Dr. Augusto Santos Silva, a Directora da Direcção Regional da Cultura Centro, Dra. Susana
Menezes, bem como diversos mecenas e membros dos órgãos sociais da Fundação, nomeadamente o presidente do Conselho de Curadores Dr. Daniel Proença de Carvalho.
Em 2019 foi também importante o diálogo que o Conselho de Administração manteve com os responsáveis da Cultura, seja com a Direcção Regional de Cultura do Centro, com a Direcção Geral do
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Património Cultural, ou com o Ministério da Cultura, nomeadamente sobre os processos de classificação
dos campos dos Atoleiros e de Montes Claros.
A Fundação desenvolveu também, em 2019, diversos contactos com outras entidades com quem
colaborará e trabalhará nos próximos anos. Neste sentido a Fundação gostaria de salientar a importante
colaboração estabelecida com entidades como o Ministério da Defesa Nacional, o Turismo de Portugal, a Casa
de Bragança e as Câmaras Municipais da Batalha, de Porto de Mós, de Trancoso e de Borba.

14.

ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO
1. BALANÇO:

As contas da Fundação Batalha de Aljubarrota, referente a 31/12/2019, reflectem a principal actividade da Fundação, que consiste no acolhimento e recepção de visitantes no seu Centro de Interpretação. Este
activo está reflectido na rubrica de activo fixo tangível.
Em 2019 e dentro do “activo não corrente”, a conta de “activos fixos tangíveis”, com um saldo líquido
de 11.028.315 euros, apresenta o segundo valor mais elevado no balanço da Fundação, de cerca de 41% do
activo líquido, correspondendo à anterior conta de “imobilizado corpóreo”. Esta conta inclui os terrenos
adquiridos, bem como os custos incorridos na construção do Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota e aquisição dos seus conteúdos expositivos, como os filmes apresentados no núcleo 2 e no
edifício da Primeira Posição. A ligeira redução do saldo da conta de “activos fixos tangíveis”, entre 2018 e
2019, reflecte sobretudo o efeito das amortizações e depreciações dos activos fixos tangíveis, no montante
de 238.000 euros, valor inferior às amortizações e depreciações do exercício anterior que ascenderam a
356.000 euros. Esta redução do valor das amortizações deriva sobretudo do facto dos equipamentos de
som, luz e áudio relacionados com o filme do núcleo 2 do CIBA terem ficado totalmente amortizados em 2018.
Estão na conta de activos fixos tangíveis os activos fixos de longa duração, sendo a principal rubrica
a de “terrenos”, com 6.264.306 euros, correspondente a aquisições no campo de batalha de Aljubarrota de
casas e terrenos. O valor desta conta aumentou em 2019 devido à realização de escrituras de compras
realizadas em anos anteriores, no montante de 237.750 euros.
A segunda rubrica de activos fixos tangíveis é a de “edifícios e outras construções” com um valor
bruto de 6.187.601 euros e um valor líquido de depreciações de 4.267.045 euros. O valor bruto inclui o
montante investido no CIBA e no Centro da Primeira Posição. Em 2019 não foram realizados investimentos
nesta conta, mas foram realizadas amortizações de 200.957 euros.
A terceira rubrica de activos fixos tangíveis é a de “equipamento básico”, com um valor bruto de
5.892.600 euros e um valor líquido de 161.686 euros, o que revela o elevado valor das amortizações realizadas desde a abertura ao público do CIBA em 2008. Esta conta inclui os equipamentos e maquinaria de
multimédia, bem como o material expositivo, como os dois filmes em exibição, tanto para o CIBA como para
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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 2019 esta conta aumentou apenas em 1.007 euros, mas foram realizadas amortizações de 9.887 euros. Estas amortizações têm-se reduzido substancialmente desde 2008, uma vez que se atingiu em 2018, o fim do período de amortização do
espectáculo de multimédia apresentado no núcleo 2.
A conta “equipamento administrativo” que incluiu equipamento informático e mobiliário diverso,
registou no final de 2019 um valor bruto de 663.935 euros e amortizações acumuladas de 573.029 euros, o
que proporciona um valor líquido de 90.906 euros. Trata-se essencialmente de investimentos realizados na
data da inauguração do CIBA, em 2008, que foram sendo amortizados.
A rubrica “investimentos em curso” regista um saldo de 238.750 euros, que inclui valores de contratos de compra de terrenos adquiridos em anos anteriores, cujas escrituras não foram ainda realizadas. Em
2019 este valor registou um aumento de 144.750 euros, em resultado da aquisição de imóveis na parte principal do campo de batalha, concretamente na Rua Henrique Guimarães. Registou também uma redução de
237.750 euros, em virtude de se terem realizado as escrituras de aquisição, tendo este valor passado para a
conta de “terrenos”.
A conta “propriedades de investimento”, que atinge 221.375 euros, refere-se a um investimento num
imóvel em Lisboa, que tendo sido adquirido e remodelado, tem proporcionado um rendimento mensal à
Fundação.
Dentro do “activo corrente”, a conta “inventários”, com 85.609 euros refere-se, quase que exclusivamente, aos diversos artigos e produtos que estão colocados à venda na loja do Centro de Interpretação.
Mediante uma maior experiência de gestão o valor desta conta foi sendo reduzido significativamente desde a
inauguração do Centro de Interpretação. Verificou-se assim uma nova redução nesta conta que, em 2018,
apresentava um valor de 100.348 euros.
O saldo da conta “clientes” ascende a 14.725 euros e inclui donativos a receber.
A rubrica de “outros créditos a receber” com 80.996 euros, inclui juros a receber de aplicações
financeiras ainda não vencidas.
A conta do activo de valor mais elevado são os “outros activos financeiros”, que representam 56%
do total do activo da Fundação, com um saldo líquido de 14.923.740 euros. Esta conta refere-se a aplicações financeiras, de curto, médio e longo prazo, aplicadas essencialmente em duas instituições financeiras.
Em 2019 a carteira de títulos da Fundação registou um aumento de valor equivalente a 15,8%, em comparação com uma variação negativa de 6,9% em 2018.
Será essencial que esta conta de “outros activos financeiros” disponha sempre de um saldo elevado
e crescente, de modo a poder financiar devidamente a actividade da Fundação.
Os depósitos bancários à ordem ascendiam a 342.293 euros no final de 2019.
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Os activos financeiros, incluindo portanto títulos e depósitos bancários, atingiam assim 15,3 milhões
de euros no final de 2019.
O total do activo atinge assim o valor de 26.718.271 euros, que representa um aumento de 1.4 milhões
de euros relativamente a 2018, essencialmente devido ao aumento do valor da carteira de títulos.
Os fundos próprios traduzem, de forma significativa, o valor dos donativos concedidos à Fundação
Batalha de Aljubarrota pelo seu Fundador. Com efeito, no final de 2019, as verbas entregues pelo Senhor
António Champalimaud, representam 90% do total dos capitais próprios da Fundação. De referir ainda que os
fundos próprios da Fundação, de 26.343.631 euros, compostos pelos donativos do Fundador e demais mecenas,
asseguravam em finais de 2019, o financiamento de 99% do activo total da Fundação, o que atesta bem sobre
a solidez financeira desta instituição.
Na rúbrica dos fundos próprios figura ainda a rubrica “outras variações nos fundos próprios”, com
1.669.081 euros, 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.
O resultado do exercício de 1.888.018 euros, reflecte os ganhos relacionados com a carteira de
títulos. Este resultado inclui o valor das amortizações do exercício, que atingiram o valor de 238.543 euros.
É importante referir a este respeito que depois de ter registado uma variação negativa de 6.9% em 2018,
devido à queda verificada no último trimestre desse ano, a carteira de títulos registou, em 2019, um
aumento de 15,8%, o que mais que compensou a queda do ano anterior. A boa rentabilidade da carteira da
Fundação é assim um objectivo que se deverá manter para sempre.
Relativamente ao passivo é possível referir que a principal conta, “financiamentos obtidos”, se refere
a um descoberto bancário pontual de 174.209 euros contraído junto da UBS.
A conta “outras dívidas a pagar”, que ascende a 107.558 euros, refere-se ao acréscimo de gastos,
nomeadamente relacionados com a estimativa de férias e subsídio de férias, referentes a 2019, que só virão
a ser pagos em 2020.
A terceira conta do passivo refere-se a “fornecedores c/c”, com um valor de 30.923 euros, referente
essencialmente a valores a pagar aos fornecedores da loja e da cafetaria do Centro de Interpretação.
A quarta conta do passivo é constituída por “Estado e outros Entes públicos”, com 11.949 euros,
que inclui, nomeadamente, contribuições para a segurança social, retenções de IRS e pagamentos a
efectuar de IVA.
Para além destas quatro contas de curto prazo, não existem outras contas do passivo corrente,
situação que desejavelmente se deverá manter no futuro.
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No passivo não corrente, o valor de 50.000 euros, refere-se a uma provisão para fazer face a uma
acção judicial em curso e a eventuais futuras ações judiciais.
O passivo total, com um valor de 374.639 euros, representa cerca de 1% do total do activo.
Em termos de origens e aplicações de fundos, é possível apresentar o seguinte quadro, relativamente ao verificado em 2019 e 2018:
(em euros)
2019

2018

1.888.018

- 1.354.616

238.543

367.325

- 160.714

- 17.818

0

7.200

1.965.847

- 997.909

2.282

64.380

0

11.024

1.007

24.483

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

Subsídios ao investimento

		

Reforço de imparidades/provisões

Fundos gerados pela exploração
Aplicações de Fundos
Terrenos
Edifício e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte

0

0

Equipamento Administrativo

4.817

4.118

Propriedades de investimento
Investimentos em Curso
Total
Variação do Fundo de Maneio

0

46.774

144.750

190.000

152.856

340.779

1.812.991

-1.338.688

Analisando o mapa de origens e aplicações de fundos é possível verificar que, em 2019, o total das
“origens de fundos” registou um valor positivo de 1.965.847 euros, pois para além dos donativos recebidos e
das receitas geradas pelo Centro de Interpretação, verificou-se uma valorização significativa da carteira de
títulos, nomeadamente de acções e obrigações. Apesar desta valorização, é importante salientar que, mais
uma vez, não se utilizou a carteira de títulos da Fundação para suportar a actividade do Centro de Interpretação.
É essencial que esta situação se mantenha no futuro, pois dessa forma a actividade do Centro de Interpretação
será financiada apenas com as suas receitas e com os donativos obtidos.
Na conta “outros rendimentos e ganhos” – “subsídios ao investimento” respeita 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
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, que em 2019
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atingiu 160.714 euros, é deduzido das receitas geradas. Estão ainda por amortizar em 2019 parte do subsídio
do Turismo de Portugal e do POC.
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, justifica-se a referência ao aumento da conta “investimentos
em curso” em 144.750 euros, que resultou da compra de casas no campo de Aljubarrota.
Nas restantes contas do “activo não corrente” não se registaram aumentos significativos, essencialmente por se encontrar concluído o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e o Centro da
Primeira Posição.
O Fundo de Maneio registou assim um aumento de 1.812.991 euros que, como se referiu, resultou da
valorização significativa da carteira de títulos da Fundação. Este aumento deriva também do valor das amortizações ou subsídios ao investimento, que não se traduzem, respetivamente, em gastos ou entradas de
tesouraria.
É assim possível referir que o total das origens de fundos tem sido, ao longo dos anos, suficiente para
financiar o total das aplicações, situação que se espera se possa manter no futuro.
No que respeita às origens de fundos, os fundos comunitários e nacionais, as receitas de exploração,
a obtenção de novos mecenas 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 no Campo de Aljubarrota, 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 à aquisição de terrenos.

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS:

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 231.457 euros, valor 17% superior ao verificado em 2018. Este valor deriva da venda de entradas
no CIBA, das vendas dos artigos da respectiva loja e das vendas da cafetaria. É importante a manutenção
deste valor de receitas, apesar das flutuações inevitáveis nos ciclos económicos. 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 330.604 euros, representa os donativos concedidos à Fundação, ao abrigo da Lei do Mecenato Cultural, tendo registado também um valor semelhante
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relativamente ao de 2018. 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 acima de 300.000 euros, desde a sua constituição em 2002. Com
efeito, ao longo dos anos, tem sido possível substituir contratos de mecenato que se extinguem, por
novos mecenas com donativos de valor semelhante.
Seguidamente, a rubrica “custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas” atingiu o
valor de 46.084 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
307.112 euros, o que representa um aumento de 13% em relação a 2018. Nesta conta “fornecimentos e
serviços externos” assumem particular importância os custos incorridos com “trabalhos especializados”,
com 144.985 euros, que incluem nomeadamente os trabalhos de manutenção do Centro de Interpretação,
demolição de edifícios, reconstituições históricas, e serviços jurídicos e de contabilidade. O custo “honorários”,
com 23.645 euros, consiste em diversas tarefas e trabalhos, vigilância, auditoria e consultoria de marketing.
Os gastos com electricidade, no valor de 27.710 euros, assumiram particular relevância, mas derivam
essencialmente do espectáculo de multimédia e do funcionamento do CIBA. Os custos de “conservação e
reparação”, com 26.930 euros, referiram-se sobretudo a obras de conservação no tecto do restaurante e no
pátio exterior de entrada do CIBA. As “despesas relacionadas com eventos” de 17.924 euros, resultam
essencialmente da parceria estabelecida com o Parque Aventura de São Jorge, onde se dividem com esta
entidade as receitas obtidas. Os gastos com “publicidade e propaganda” registaram o valor de 8.269 euros,
sobretudo associados com campanhas na imprensa.
A conta “gastos com o pessoal” apresentou o valor de 231.425 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 de “aumentos / reduções de justo valor” reflecte uma receita de 1.320.555 euros associado
às mais-valias não realizadas na carteira de títulos. Esperamos que o aconselhamento financeiro prestado
pela assessora “Guggenheim” continue a proporcionar uma gestão rentável e cuidadosa da carteira de títulos.
A conta “outros rendimentos e ganhos” com 1.190.686 euros, inclui o reconhecimento em ganhos dos
subsídios para investimento, de programas do Ministério da Cultura e do Ministério da Economia e sobretudo
os ganhos realizados com a venda de títulos.
A conta “outros gastos e perdas” com 534.261 euros, inclui as menos valias realizadas nas vendas de
títulos, diferenças cambiais desfavoráveis e ainda comissões relacionadas com a carteira de títulos.
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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, que caracterizará sempre
os mercados mundiais, é indispensável à Fundação garantir a preservação do seu capital, através da aplicação
de fundos em activos de rendimento previsível e com um “rating” favorável. Esta deverá continuar a ser a
orientação financeira da Fundação.
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 1.954.419 euros.
Este resultado ficou a dever-se, como se referiu, essencialmente às mais-valias registadas na carteira de
títulos.
O valor com “gastos de depreciação e de amortização” ascenderam, como se referiu anteriormente, a 238.543 euros. É um valor inferior aos que se verificaram em anos anteriores, uma vez que
estão hoje, em boa medida, concluídas as amortizações dos equipamentos adquiridos aquando da inauguração dos dois centros de interpretação. A partir de 2019, o valor deste custo continuará a ter uma
tendência decrescente.
Em resultado dos valores acima apresentados, a Fundação Batalha de Aljubarrota apresentou, em
2019, um resultado líquido positivo de 1.888.018 euros. Deve no entanto ser referido que se excluirmos do
resultado do exercício as amortizações, a Fundação apresentou um resultado 2.126.560 euros.
É assim desejável que tal como sucedeu em 2019, os “fundos gerados pela exploração” se mantenham positivos, de forma a preservar o valor da carteira de títulos da Fundação, que será sempre
indispensável para a sua actividade.

15.

PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2020

A carteira de títulos da Fundação é valorizada de acordo com o justo valor, em conformidade com as
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística. Na sequência da
Pandemia, muitos dos títulos sofreram perdas significativas em Fevereiro e Março de 2020, perdas estas que
foram contudo revertidas entre Abril e Junho de 2020.
Em Março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde a Pandemia resultante do
COVID 19. Esta situação e a sua evolução poderão eventualmente ter efeitos negativos sobre a actividade
e rentabilidade da Fundação durante o exercício de 2020, não sendo, no entanto, possível neste momento
quantificar os respectivos efeitos. A Administração da Fundação considera, no entanto, que os níveis de
Capitais Próprios serão suficientes para prosseguir a actividade da Fundação.
As perspectivas da Fundação Batalha de Aljubarrota para o ano de 2020 estão detalhadamente
descritas nos pontos 1 a 10 deste Relatório.
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16.

APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Conselho de Administração propõe que a variação patrimonial apurada no exercício no valor de
1.888.018 euros, seja transferida para a conta de “Variações Patrimoniais Transitadas”.

17.

AGRADECIMENTOS

O Conselho de Administração da Fundação Batalha de Aljubarrota gostaria de agradecer a toda a
estrutura da Direcção Geral do Património Cultural o apoio prestado ao projecto de recuperação de seis campos de batalha, de importância relevante para a História de Portugal. Sem o seu apoio estes locais históricos
ter-se-iam certamente perdido para sempre. Neste âmbito é justo a Fundação salientar o acompanhamento
interessado de Sua Excelência a Ministro da Cultura, Dra. Graça Fonseca e da Secretária de Estado da Cultura,
Arq. Ângela Ferreira, não apenas nestas seis classificações, mas também em toda a actividade da Fundação
relacionada com a recuperação do património cultural português.
Também no âmbito do Ministério da Cultura a Fundação gostaria de salientar o empenho demonstrado pela Dra. Paula Silva, Directora da DGPC, na defesa e valorização do património cultural. Com efeito,
em importantes temas, seja na recuperação paisagística do Campo de Aljubarrota, seja nos processos de
classificações dos principais campos de batalha em Portugal, a Dra. Paula Silva sempre assegurou o caminho
mais eficiente na defesa e recuperação do nosso património cultural.
Deve também ser salientado o acompanhamento dos processos de classificação dos campos de
Aljubarrota, Trancoso, Linhas de Elvas, Ameixial e Montes Claros, pelas Direcções Regionais de Cultura do
Centro e do Alentejo, que permitiram que a maioria destes processos tivesse sido concluída entre 2012 e
2015. Merece ser salientada a acção do Sr. Vice-Director, Arq. José Carlos Santos, pela atenção que sempre
prestou à rápida conclusão destes processos. Relativamente ao campo de batalha de Montes Claros, a
Fundação deve também assinalar a dedicação prestada pelo Arq. João Ochôa Pires.
A Fundação gostaria de agradecer também o acompanhamento que S.A.R, Dom Duarte, Duque de
Bragança, tem concedido às suas actividades. Com efeito, e para além de visitas que realiza ao Campo de São
Jorge, vale a pena salientar os almoços anuais que a Fundação realiza com os seus mecenas, e em que S.A.R.
tem presidido. A Fundação gostaria de expressar o seu agradecimento, e referir que esta atenção prestada
por S.A.R. se revela de extrema importância para a sua actividade.
Relativamente à Batalha de Montes Claros, a Fundação trabalhou frequentemente, com a Câmara
Municipal de Borba, nomeadamente com o seu presidente António Anselmo, na preparação de um lugar de
acolhimento do público na vila de Borba. A Fundação agradece também a dedicação sempre demonstrada por
esta Câmara Municipal, pelo Cor. José Ribeiro Berger e pelo saudoso General Gabriel Espírito Santo na explicação e valorização desta Batalha, que esperamos se traduza, um dia, numa adequada recepção do público
nesse lugar histórico.
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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 relacionadas com contratos de trabalho dos
colaboradores da Fundação, a questões jurídicas que surgiram durante o ano, ao relacionamento com as
autarquias e à preparação dos processos de candidatura a fundos públicos. A Fundação gostaria de agradecer
a competência e a dedicação com que desenvolveu estas tarefas.
A assistência jurídica à Fundação foi também prestada pela Dra. Ana Paula Caldeira e pela Dra. Ana
Jardim. O seu contributo foi particularmente importante nas propostas de declarações de utilidade pública
relativamente a alguns imóveis situados no campo de batalha de Aljubarrota, que tão grande importância
terão para a recepção de visitantes.
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 na
valorização do CIBA e do Campo de São Jorge, o que tem proporcionado uma estabilidade importante na
gestão deste património histórico. A Fundação regista a competência e o empenho revelados por estes elementos na sua actividade, que se traduziu numa oferta sempre renovada, tanto em termos de produtos como
em termos de serviços prestados ao público, neste lugar histórico.
A Fundação trabalhou também com o General Aníbal Flambó relativamente aos campos de batalha de Aljubarrota e de Montes Claros. Em Aljubarrota o General Flambó assegurou a participação do
Exército nas comemorações do 14 de Agosto, ao abrigo do Protocolo assinado em 2016 pelas duas instituições. Em Montes Claros o General Flambó promoveu vários encontros com vista à apresentação por esta
Fundação de uma candidatura para a criação do Centro de Interpretação da Batalha de Montes Claros, na
vila de Borba.
Relativamente à actividade do Centro de Interpretação, a Fundação gostaria de salientar o notável
trabalho desenvolvido por todos os seus colaboradores, que se tem revelado da maior importância para
proporcionar 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 e um factor favorável para a
divulgação 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. Foram particularmente relevantes os seus
depoimentos prestados no processo da ZEP de Aljubarrota, bem como o apoio prestado na classificação do
campo de batalha de Montes Claros. 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, mas também pela implementação dos trabalhos de
arqueologia no Campo de Aljubarrota, que estão a decorrer entre 2018 e 2020. Esta candidatura tem pro-
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porcionado novas e importantes conhecimentos sobre a forma como esta Batalha decorreu, bem como a
descoberta de armas e objectos referentes à Batalha de Aljubarrota.
Gostaríamos ainda de agradecer o interesse e empenho revelado pelas Câmaras Municipais de
Trancoso, Batalha nos trabalhos desta Fundação, em particular pelos seus Presidentes, respectivamente
Amílcar Salvador e Paulo Baptista Santos. A acção destes autarcas tem sido decisiva para que os locais
históricos localizados nos respectivos concelhos possam ser devidamente dignificados e valorizados.
Lisboa, 17 de Julho de 2020
O Conselho de Administração

Alexandre Patrício Gouveia

Miguel Igrejas Horta e Costa

Diogo Lucena
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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.
Em 2004, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2004, de 21 de Maio, o Estado Português
concedeu à Fundação Batalha de Aljubarrota o direito de gerir os terrenos do Estado no Campo de Aljubarrota,
bem como o museu militar aí existente, por um período de 99 anos renovável.
Mediante um diálogo com o Ministério da Cultura, a Fundação liderou o investimento de transformação do antigo museu militar no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, aumentando e melhorando
a oferta expositiva relacionada com a crise de 1383 a 1385 e com a Batalha de Aljubarrota. Este novo Centro
de Interpretação pôde assim ser inaugurado em 11 de Outubro de 2008.
A Fundação trabalhou ao longo dos anos com o Ministério da Cultura no sentido de se conseguir a
classificação do Campo de Aljubarrota. Foi assim possível classificar, em 2010, como “monumento nacional”
este lugar histórico, através do Decreto-Lei n.º 18/2010, publicado na I Série do Diário da República em 28 de
Dezembro. Posteriormente, em 2012, foi também constituída a ZEP – Zona Especial de Protecção deste lugar,
através da Portaria n.º 426/2012, publicada no Diário da República em 10 de Setembro.
Em 2012 a Fundação pôde responder ao Censo das Fundações realizado pelo Ministério das Finanças.
Em face de um diálogo construtivo que sempre existiu com a Secretaria de Estado da Administração Pública,
a Fundação foi informada, em 2013, que a sua avaliação definitiva se estabelecia em 72,3. A Fundação regista
esta avaliação muito elevada e positiva, que sendo das mais altas atribuídas em Portugal, traduz seguramente o reconhecimento público pela qualidade da actividade realizada em benefício da comunidade portu-
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guesa. 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.
A Fundação tem adquirido alguns imóveis situados na parte principal do campo de batalha de
Aljubarrota, de forma a poder oferecer ao público visitante este lugar histórico devidamente recuperado do
ponto de vista paisagístico.
Juntamente com o Ministério da Cultura, a Fundação considera que poderá prestar um serviço relevante ao País ao contribuir para a constituição de uma rede visitável dos principais campos de batalha na
História de Portugal.
Desde a sua constituição, as receitas da Fundação 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.
Por último valerá a pena referir que a Fundação tem uma estrutura financeira de grande solidez, uma
vez que os seus fundos próprios asseguram o financiamento de 98,6% do activo total.

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2019

FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
CONSELHO DE CURADORES
Dr. Daniel Proença de Carvalho – Presidente
Prof. Doutor Luís Adão da Fonseca
Prof. Doutor Manuel Pinto Barbosa
Eng. Carlos Eugénio Correia da Silva
Dr. Manuel Braga da Cruz
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dr. Alexandre Patrício Gouveia – Presidente
Dr. Miguel Igrejas Horta e Costa
Dr. Diogo Homem Lucena
CONSELHO CIENTÍFICO
Mário Jorge Barroca – Professor Associado com Agregação
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Saúl António Gomes – Professor Associado com Agregação
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Pedro Gomes Barbosa – Professor Catedrático
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
CONSELHO FISCAL
Dr. Feliciano Barreiras Duarte – Presidente
Dr. Jorge Nelson Quintas
Dr. Pedro Manuel Travassos de Carvalho ROC n.º 634
CONSELHO HISTÓRICO E INSTITUCIONAL
S.A.R. o Duque de Bragança – Presidente
Adalberto Neiva de Oliveira
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José Oliveira Ferreira
Luís Ferreira Calado
Saúl António Gomes
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CLASSES DE PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS COM A MARCA
FUNDAÇãO BATALHA DE ALJUBARROTA
(BOLETIM DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 31/10/2002)

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

Relojoaria

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

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2019

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
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RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião
Auditei as demonstrações financeiras anexas da Fundação Batalha de Aljubarrota (a Fundação),
que compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de Ativo líquido de
26.718.270,60 euros e um total dos Fundos Próprios de 26.343.631,13 euros, incluindo um resultado
liquido positivo de 1.888.017,54 euros), a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração
das Alterações nos Fundos Próprios e a Demonstração dos Fluxos de Caixa relativas ao ano findo
naquela data, e o Anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.
Em minha opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Fundação Batalha de Aljubarrota em
31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao período findo
naquela data de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Nor
malização Contabilística.

Bases para a opinião sem reservas
A minha auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As minhas
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Sou independente da Fundação nos termos da lei
e cumpri os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas.
Estou convicto que a prova de auditoria que obtive é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a minha opinião.

Ênfase
A carteira de títulos da Fundação é valorizada de acordo com o justo valor, em conformidade com as
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística. O lucro apurado
pela Fundação em 2019 é explicado, sobretudo, pelos ganhos apurados em Instrumentos Financeiros, quer
respeitantes a ganhos líquidos com a alienação de títulos quer respeitantes a um aumento do justo valor dos
títulos em carteira à data do Balanço. Contudo, na sequência da pandemia, muitos dos títulos sofreram perdas significativas em Março e Abril de 2020, perdas estas que contudo foram substancialmente revertidas em
Maio e Junho de 2020. O valor da carteira de títulos da Fundação é, neste momento, próximo do valor em
31 de Dezembro de 2019.
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Em Março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde a Pandemia resultante do
COVID 19. Esta situação e a sua evolução poderão eventualmente ter efeitos negativos sobre a atividade e
rentabilidade da Fundação durante o exercício de 2020, não sendo, no entanto, possível neste momento quantificar os respetivos efeitos. A Administração da Fundação considera, no entanto, que os níveis de Capitais
Próprios serão suficientes para prosseguir a atividade da Fundação.
A minha opinião não é modificada em relação a estas matérias.

Responsabilidade do órgão de gestão pelas demonstrações
financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
– preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada
a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Fundação de acordo
com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de Normalização
Contabilística;
– elaboração do relatório de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
– criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
– adoção de politicas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
– avaliação da capacidade da Fundação de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras
A minha responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde
conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que
uma auditoria de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções
podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas
demonstrações financeiras.
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Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e também:
– identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido
a fraude ou erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses
riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base
para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do
que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo
interno;
– obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Fundação;
– avaliamos a adequação das politicas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
– concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e,
com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da
Fundação para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluí
das nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar
a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do
nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Fundação
descontinue as suas atividades;
– avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo
as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
– comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário
planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
Relatório de atividades e de gestão com as demonstrações financeiras.
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de atividades e de gestão
Em minha opinião, o Relatório de Atividades e de gestão foi preparado de acordo com os requisitos
legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações
financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 17 de Julho de 2020

Pedro Manuel Travassos de Carvalho
Revisor Oficial de Contas
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Balanço INDIVIDUAL
Dezembro de 2019
[Montantes expressos em EURO]
Rubricas

Notas

PERÍODOS
2019

2018

ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE:
Ativos fixos tangíveis

5

11,028,315.00

11,102,267.35

Propriedades de investimento

6

221,375.49

233,109.92

787.75

619.67

11,250,478.24

11,335,996.94

Outros ativos financeiros

ATIVO CORRENTE:
Inventários

7

85,608.67

100,347.76

Clientes

8

14,725.44

95,238.79

Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber

15,741.95
10

160.24

150.11

9

80,996.04

429,797.02

4,527.40

3,887.74

11

14,923,739.59

12,677,958.81

4

342,293.03

698,454.17

15,467,792.36

14,005,834.40

26,718,270.60

25,341,831.34

Diferimentos
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários

TOTAL DO ATIVO
Ver notas constantes do Anexo às Demonstrações Financeiras

55

FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
Balanço INDIVIDUAL
Dezembro de 2019
[Montantes expressos em EURO]
Rubricas

Notas

PERÍODOS
2019

2018

50,000.00

50,000.00

8,800,000.00

8,800,000.00

14,895,850.24

14,895,850.24

(959,317.61)

395,298.19

1,669,080.96

1,873,631.92

24,455,613.59

26,014,780.35

1,888,017.54

(1,354,615.80)

26,343,631.13

24,660,164.55

26,343,631.13

24,660,164.55

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

30,923.02

85,560.09

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
FUNDOS PRÓPRIOS
Dotação do Fundador
Capital Perpétuo
Dotação Extraordinária do Fundador
Variações Patrimoniais Transitadas
Outras variações dos fundos próprios
Resultado líquido do período
12

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS
Passivo
Passivo não corrente:
Provisões

19

Passivo corrente:
Fornecedores
Estado e outros entes públicos

10

11,949.37

18,923.72

Financiamentos obtidos

13
14

174,209.24
107,557.84

421,597.32
105,585.66

324,639.47

631,666.79

Outras contas a pagar

TOTAL DO passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

Ver notas constantes do Anexo às Demonstrações Financeiras

374,639.47

681,666.79

26,718,270.60

25,341,831.34
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Dezembro 2019
[Montantes expressos em EURO]
Rubricas

Notas

PERÍODOS
2019

2018

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

15

231,456.74

197,425.66

Subsídios à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas

16

330,604.00

342,154.00

7

(46,084.49)

(45,895.16)

Fornecimentos e serviços externos

17

(307,112.46)

(271,718.42)

Gastos com o pessoal

18

(231,424.78)

(236,708.52)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

(7,200.00)

Aumentos/reduções de justo valor

11

1,320,554.89

(523,842.37)

Outros rendimentos

20

1,190,685.92

556,437.64

Outros gastos

21

(534,261.23)

(1,179,261.78)

1,954,418.59

(1,168,608.95)

(238,542.87)

(367,325.45)

1,715,875.72

(1,535,934.40)

175,748.38

192,916.16

(855.26)

(5,109.87)

1,890,768.84

(1,348,128.11)

(2,751.30)

(6,487.69)

1,888,017.54

(1,354,615.80)

Resultados antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões)
Resultado operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

5e6

22

Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

10
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NO Período 2018
Movimentos no

Notas

período

Dotação do

Capital

Fundador

Perpétuo

Dotação

Variações

Extraordinária Patrimoniais
do Fundador

Transitadas

Outras
Variações
nos Fundos
Próprios

Variações

Total dos

Patrimoniais

Fundos

do Exercício

Próprios

Posição no início
do período 2018

1

50,000.00

8,800,000.00

14,895,850.24

-204,780.49 1,903,301.89

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,078.68 26,044,450.32

Alterações do período:
Aumentos
Reduções

-29,669.97

Sub Total
Resultado líquido
do período

-29,669.97

3

Resultado integral

4=2+3

-29,669.97
0.00

-29,669.97

-1,354,615.80

-1,354,615.80

0.00 -1,354,615.80

-1,354,615.80

Operações com detentores de FP:
Aplicação Resultados de 2017

0.00

0.00

0.00

600,078.68

0.00

-600,078.68

0.00

5

0.00

0.00

0.00

600,078.68

0.00

-600,078.68

0.00

50,000.00

8,800,000.00

14,895,850.24

395,298.19

Posição no fim do
período 2018

6=1+2+3+5

Legenda:
AFT = Activo Fixo Tangível
AI = Activo Intangível
CP = Capital Próprio

12

1,873,631.92 -1,354,615.80 24,660,164.55
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS
NO Período 2019
Movimentos no

Notas

período

Dotação do

Capital

Fundador

Perpétuo

Dotação

Variações

Extraordinária Patrimoniais
do Fundador

Transitadas

Outras
Variações
nos Fundos
Próprios

Variações

Total dos

Patrimoniais

Fundos

do Exercício

Próprios

Posição no início
do período 2019

1

50,000.00

8,800,000.00

14,895,850.24

395,298.19

1,873,631.92 -1,354,615.80 24,660,164.55

2

0.00

0.00

0.00

0.00

-204,550.96

0.00
1,888,017.54

1,888,017.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,888,017.54

1,888,017.54

Aplicação Resultados de 2018

0.00

0.00

0.00 -1,354,615.80

0.00

1,354,615.80

0.00

5

0.00

0.00

0.00 -1,354,615.80

0.00

1,354,615.80

0.00

50,000.00

8,800,000.00

-959,317.61 1,669,080.96

1,888,017.54

26,343,631.13

Alterações do período:
Aumentos
Reduções

-204,550.96

Sub Total
Resultado líquido
do período

3

Resultado integral

4=2+3

-204,550.96
-204,550.96

Operações com detentores de FP:

Posição no fim do
período 2019

6=1+2+3+5

Legenda:
AFT = Activo Fixo Tangível
AI = Activo Intangível
CP = Capital Próprio

12

14,895,850.24
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Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2019

[Expresso em euros]

Notas

31.12.19

31.12.18

Recebimentos de outros devedores		

311,970.09

110,269.37

Pagamentos a Fornecedores		

-377,491.48

-285,631.15

Recebimentos (Pagamentos) respeitantes a mercadorias		

14,739.09

10,406.86

Actividades Operacionais

Outros recebimentos (pagamentos) relativos à actividade operacional		

-367,457.39

-276,256.48

Fluxo das actividades operacionais		

-418,239.69

-441,211.40

-169,907.89

630,794.17

Actividades de Investimento
Recebimentos (Pagamentos) respeitantes a:
		

Juros e Aplicações Financeiras		

Pagamentos respeitantes a:
		

Activos Fixos Tangiveis		

-152,856.10

-294,004.52

		

Propriedades de Investimento		

0.00

-58,509.24

Fluxo das actividades de Investimento		

-322,763.99

278,280.41

Empréstimos bancários obtidos		

-247,388.08

-2,427,170.75

Actividades de Financiamento
Recebimentos (Pagamentos) respeitantes a:
		
		

Empréstimos concedidos		

350,000.00

1,000,000.00

		

Juros e ganhos similares		

0.00

34,988.02

		

Juros e gastos similares		

-855.26

-5,109.87

					

101,756.66

-1,397,292.60

Recebimentos (Pagamentos) respeitantes a:
		

Donativos recebidos		

330,604.00

342,154.00

		

Donativos pagos		

-47,518.12

0.00

					
Fluxo das actividades de Financiamento		

283,085.88

342,154.00

384,842.54

-1,055,138.60

Variação de Caixa e seus equivalentes		

-356,161.14

-1,218,069.59

Caixa e seus equivalentes no início do período		

698,454.17

1,916,523.76

Caixa e seus equivalentes no fim do período

4

342,293.03

698,454.17

					

-356,161.14

-1,218,069.59

FUNDAÇÃO BATALHA DE

ALJUBARROTA
RELATÓRIO ANUAL 2019

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O presente Anexo, relativo ao exercício económico que termina a 31 de Dezembro de 2019, 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 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 objetivo 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 Diretor
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, respetivamente, 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 projeto e à construção do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, estando, então, estes
custos refletidos em Ativos fixos Tangíveis – Imobilizações em curso.
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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.
Em 2019 ocorreram aquisições de Ativos Fixos Tangíveis (AFT), no montante de cerca de 153 mil
euros. As referidas aquisições incluem 145 mil euros, relativos à futura aquisição de imóveis sitos no concelho
de Porto de Mós, os quais estão reconhecidos em AFT em curso. A rubrica de AFT inclui uma perda por imparidade de 1.050 mil euros, relativa ao Edifício da 1ª posição do Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota, atendendo à reduzida rentabilidade desse ativo, cujos custos de construção ascendiam a cerca
de 1,5 milhões de euros, antes das imparidades reconhecidas desde 2012 a 2017. A Administração da
Fundação considera aquela perda adequada para ajustar o valor contabilístico desse ativo ao seu valor corrente, tendo em atenção, no entanto, o facto de que este valor corrente não poder ser considerado um valor
de mercado, por se tratar de um ativo detido por uma Fundação, com uma finalidade cultural e histórica e não
lucrativa. Os gastos com depreciações do exercício dos AFT ascenderam a 238 mil euros em 2019, valor
inferior ao das depreciações de 2018 (356 mil euros) devido, sobretudo, aos equipamentos de som, luz e áudio,
relacionados com o filme sobre a Batalha de Aljubarrota, terem ficado totalmente amortizados em 2018.
Dadas as depreciações do exercícios serem superiores aos aumentos ocorridos no ano, os Ativos Fixos
Tangíveis sofreram um decréscimo de cerca de 74 mil euros em 2019, passando de um valor de Balanço de
11,1 milhões de euros em finais de 2018 para 11 milhões de euros em finais de 2019.
As Propriedades de Investimento (imóvel em Lisboa para arrendamento) sofreram um decréscimo de
cerca de 12 mil euros em 2019, resultante das depreciações do exercício.
Os ativos financeiros continuam a ser sobretudo constituídos por ações e unidades de participação/
títulos de rendimento variável.
A Fundação detém em carteira 566.000 euros de títulos do Banque Privée Espirito Santo, cujo valor
atual de mercado é nulo. Em consequência, foram reconhecidas perdas por imparidade em 2014 e em 2015,
no montante total de 521.000 euros, tendo sido reforçada em 2017 em 30.000 euros. Assim, as perdas por
imparidade relativas àquele título são de 551.000 euros.
Os ativos financeiros aumentaram o seu valor de 12,7 milhões de euros em finais de 2018 para os
14,9 milhões de euros em finais de 2019. Esse aumento é explicado pelas transações ocorridas no ano e pelos
aumentos de justo valor. Os depósitos bancários decresceram de 698 mil euros em finais de 2018 para
342 mil euros em 2019, em grande parte explicado pelo investimento em ativos financeiros.
O somatório dos ativos fixos tangíveis com as propriedades de investimento, os ativos financeiros e
os depósitos bancários totaliza 26,5 milhões de euros em finais de 2019 (24,7 milhões de euros em finais de
2018), representando estas 4 categorias de ativos cerca de 99% do Ativo da Fundação em 31 de dezembro de
2019.
A estrutura de Rendimentos e de Gastos da Fundação, em 2019, refletiu o seguinte:
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– Uma estabilidade dos donativos recebidos – 331 mil euros em 2019 e 342 mil euros em 2018 – e
um aumento das receitas de bilheteira, da venda de artigos e da cafetaria – 231,5 mil euros em 2019 e
197,4 mil euros em 2018.
– Foram apurados ganhos líquidos com títulos, decorrentes de ajustamentos ao justo valor e da
alienação de títulos, no valor de cerca de 1,9 milhões de euros;
– Os juros e rendimentos similares de aplicações financeiras decresceram de 193 mil euros em 2018
para 176 mil euros em 2019. Note-se que em 2018 esta rubrica incluía os juros (35 mil euros) relativos a um
financiamento concedido.
– Os gastos com Fornecimentos e Serviços externos sofreram um acréscimo de 272 mil euros em
2018 para os 307 mil euros em 2019.
– Os gastos com o Pessoal sofreram um ligeiro decréscimo de 237 mil euros em 2018 para 231 mil euros
em 2019.
O resultado positivo apurado no exercício de 2019, no montante de 1.888.017,54 euros está fortemente influenciado pelos ganhos líquidos ocorridos nas aplicações financeiras, nomeadamente na alienação
de títulos e no aumento do justo valor.
A Fundação continua dotada de uma estrutura financeira de enorme solidez. Os seus Fundos Próprios,
que ascendem a 26,3 milhões de euros em finais de 2019 (24,6 milhões de euros em finais de 2018), asseguram o financiamento de 98,6 % do Ativo Líquido da Fundação, que ascende a 26,7 milhões de euros em finais
de 2019 (25,3 milhões de euros em finais de 2018).

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 Diretrizes 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 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 atividade 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 excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo
SNC.
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NoTA 3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras foram as seguintes:
3.1 Ativos Fixos Tangíveis
Os ativos 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 ativos 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 exceção do referido nos parágrafos seguintes:
Os terrenos têm vida útil infinita pelo que não estão sujeitos a depreciação.
A rubrica de ativos fixos tangíveis inclui alguns bens não sujeitos a depreciação por se tratar de objetos 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 efetuada uma avaliação de imparidade sempre que seja identificado um evento ou alteração nas
circunstâncias que indique que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperado.
Nos exercícios de 2012 até 2017, face à reduzida rentabilidade dos ativos referentes à 1ª posição, a
Administração optou por reconhecer perdas de imparidade nos montantes seguintes:
• 2012: 450 mil euros;
• 2013: 210 mil euros;
• 2014: 200 mil euros;
• 2015: 130 mil euros; e
• 2017: 60 mil euros.
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%

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 Ativos Fixos Tangíveis em 2012 e sujeitos a depreciação desde essa data. No
final de 2019 existem investimentos em curso no montante de 239 mil euros, dos quais cerca de 94 mil euros
foram realizados em exercícios anteriores.
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Os custos com as demolições e terraplanagens, de valor não muito elevado, bem como com vistorias
de instalação elétrica, reforço de redes elétricas e trabalhos de arqueologia são reconhecidos em resultados.
3.2 Ativos Intangíveis
Os ativos intangíveis, são registados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e
perdas por imparidade, quando aplicáveis.
3.3 Propriedades de Investimento
As propriedades de investimento, são registados ao custo de aquisição, incluindo as despesas imputáveis à compra, deduzido da depreciação acumulada e de perdas por imparidade, quando aplicáveis.
As taxas de depreciação utilizadas são as seguintes:
Edifícios		
Obras de remodelação

2%
10%

3.4 Mercadorias
As mercadorias refletem 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 estão a ser oferecidos. Foi registada em 2014 uma perda por imparidade no valor de 50.000 euros, reforçada em 2017 em 12.000 euros, com referência aos artigos com baixa
rotação e cujo preço de venda era inferior ao custo de aquisição.
3.5 Clientes
As dívidas dos clientes são inicialmente reconhecidas pelo respetivo 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 atual dos fluxos de caixa descontados
à taxa de juro efetiva determinada aquando do reconhecimento inicial. Assim, o saldo apresentado no balanço
corresponde ao montante que se considera efetivamente recebível.
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3.6 Outros Ativos Financeiros
Os outros instrumentos financeiros relativos a instrumentos de capital próprio, as carteiras de instrumentos financeiros 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 em mercados organizados, 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, respetivamente, nas rubricas de Outros Rendimentos e Ganhos e de Outros Gastos e Perdas.
Os ganhos ou perdas com os contratos forwards de cobertura cambial à data do balanço (variação
do justo valor) são reconhecidos no capital próprio, dando origem a um ativo ou passivo, respetivamente.
Esses ganhos ou perdas são reconhecidos em resultados quando o item coberto também o for, ou na data de
vencimento do contrato forward.
3.7 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.
3.8 Diferimentos e Outras Contas a Receber e a Pagar
As transações 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 respetivos
rendimentos e gastos são registados em Outros créditos a receber, Outras dívidas a pagar e em Diferimentos.
3.9 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.
3.10 Rubricas dos Fundos Próprios
Capital Próprio – Dotações inicial e extraordinária
As dotações refletem a dotação Inicial do Fundador no valor de 50.000 euros e as dotações adicionais
efetuadas pelo Fundador, no montante de 14.895.850 euros, que estão refletidas na rubrica de “Dotação
Extraordinária do Fundador”.
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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
Administração deve, a partir de 2005, reforçar anualmente o capital perpétuo, que apresenta desde finais de
2016 o valor de 8.800.000 euros.
Variações Patrimoniais Transitadas
Esta rubrica reflete os montantes acumulados dos resultados dos exercícios anteriores / variações
patrimoniais dos exercícios anteriores, líquidos das transferências efetuadas para Capital Perpétuo. As variações patrimoniais / resultados dos exercícios anteriores foram negativas de 2008 a 2010 e de 2013 a 2016 e
positivas em 2011, 2012, 2017 e 2018. Em final de 2019 apresentam-se negativas, no montante de 959 milhares
de euros, devido à aplicação do resultado de 2018, que foi negativo (-1.354.615,80 euros).
Outras Variações nos Fundos Próprios
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 efetuadas durante o seu período de vida útil, ascendendo a cerca de 1,7 milhões de euros em finais de 2019 (1,9 milhões de euros em finais de 2018).
Variações Patrimoniais do Exercício / Resultado líquido
Esta rubrica inclui o resultado líquido do período.
3.11 Rédito
O rédito relativo às vendas e prestações de serviços é reconhecido no período em que as mesmas
ocorrem.
3.12 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 / Demostração dos Resultados por Natureza 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 respetiva
imparidade, sempre que tal se tenha justificado.
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3.13 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 exceção da tributação autónoma.
3.14 Provisões, Ativos 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. Na possibilidade de uma das condições anteriores não ser cumprida, mas mantendo-se a possibilidade de afetar os exercícios futuros, a Fundação não reconhece um passivo
contingente mas promove a sua divulgação.
À semelhança dos passivos, também os ativos contingentes são divulgados.
3.15 Principais fontes de incerteza das estimativas
As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas ações 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 2019 e de 2018, os saldos de Caixa e de Depósitos Bancários apresentam a
decomposição seguinte:
Conta		
Caixa		
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Total caixa e depósitos bancários

Dentro desta rubrica destacam-se as contas à ordem na UBS.

31-12-2019

31-12-2018

2.481,00

1.595,60

319.812,03

696.858,57

0

0

342.293,03

698.454,17
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NoTA 5 Ativos Fixos Tangíveis
O movimento ocorrido em 2019 nas rubricas de ativos fixos tangíveis pode resumir-se como segue:

Descrição

Terrenos e
Recursos
Naturais

Edifícios e
Outras
Construções

Equipamento
Básico

Equipamento
Transporte

Equipamento
dministrativo

Outros Ativos
Investimentos
Fixos
em Curso
Tangíveis

TOTAL

Valor Bruto no
início do período

6.024.273,47

6.187.600,59

5.891.592,58

11.000,00

655.000,67

5.033,00

331.750,00

19.110.368,03

0,00

-1.719.598,93

-5.721.027,48

-2.875,00

-560.257,43

-4.341,84

0,00

-8.008.100,68

6.024.273,47

4.468.001,66

170.565,10

8.125,00

98.860,96

691,16

331.750,00

11.102.267,35

2 282,32

0,00

1.007,1

0,00

4.816,67

0,00

144.750,00

152.856,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-237.750,00

0,00

0,00

-200.957,03

-9.886,65

-2.750,00

-12 771,76

-443,00

0,00

-226.808,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.264.305,79

6.187.600,59

5.892.599,68

11.000,00

663.935,07

5.033,00

238.750,00

19.263.224,13

0,00

-1 920 555,96

-5 730 914,13

-5 625,00

-573 029,19

-4 784,84

0,00

-8.234.909,12

6 264 305,79

4 267 044,63

161 685,55

5 375,00

90 905,88

248,16

238 750,00

11 028 315,00

Depreciações
acumuladas no
início do período
Saldo no início
do período
Aumentos do
Período
Diminuições por
alienação
Transferências
Depreciações
do período
Regularizações
depreciações
Valor Bruto no
fim do período
Depreciações
acumuladas no
fim do período
Saldo no fim
do Período

Os Investimentos em curso em finais de 2019, no valor de 238.750 euros, respeitam aos adiantamentos efetuados a título de sinal para a aquisição de terrenos e edifícios, estando prevista, para breve, a
celebração das escrituras públicas.
O valor correspondente a edifícios e outras construções está líquido de uma perda por imparidade
constituída de 2012 a 2017, no montante total de 1.050.000 euros, que resulta da fraca rentabilidade do
Edifício e Equipamentos da 1ª posição e das reduzidas perspetivas de que este ativo venha a gerar cash–flows
positivos num futuro próximo. A Administração da Fundação considera adequada a referida imparidade para
um investimento total de cerca de 1,5 milhões de euros.
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NoTA 6 Propriedades de Investimento
Esta rubrica reflete o valor de aquisição (150.000 euros) de um imóvel em Lisboa, na freguesia das
Mercês, bem como o valor das obras de remodelação, entretanto realizadas (94.844,36 euros). O referido
imóvel foi adquirido com vista a obter um rendimento proveniente do seu aluguer.
Em 2019 foram reconhecidas depreciações, no montante de 11.734,44 euros.

NoTA 7 Inventários - Mercadorias
A rubrica de inventários reflete 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 que se têm verificado desde 2012, liquido das vendas ocorridas de 2011 a
2019.
O movimento ocorrido foi o seguinte:
		

Inventários

Existências Iniciais

100.347,76

Compras líquidas de devoluções

31.345,40

Custo das vendas

46.084,49

Imparidade
Existências finais

0,00
85.608,67

A Administração da Fundação decidiu registar uma imparidade de 62.000 euros até ao final de 2018,
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 para 85.608,67 euros
em 31 de Dezembro de 2019 (100.347,76 euros em 31 de Dezembro de 2018).

NoTA 8 Clientes
O saldo de Clientes evidenciado no Balanço à data de 31 de Dezembro de 2019, no montante de
14.725,44 euros, refere-se a dívidas que se estimam receber em 2020.
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NoTA 9 Outros créditos a receber
A rubrica de Outros créditos a receber detalha-se como segue:
Outros créditos a receber
Juros a receber		
Fornecedores (saldos devedores)

31-12-2019

31-12-2018

4.785,00

4.902,00

0,00

1.766,36

Outros devedores		

76.211,04

423.128,66

Total		

80.996,04

429.797,02

O saldo de Outros devedores, inclui o valor a receber, no montante de 25.000 euros, de um empréstimo concedido a uma terceira entidade com vista a obter um rendimento (juro). No início 2019 a referida
entidade procedeu ao pagamento de grande parte desse empréstimo, o que justifica o decréscimo do saldo.
O saldo inclui, ainda, um donativo de 39.268,12 euros, concedido à Associação de Amigos C.M. São Jorge, por
benfeitorias realizadas no CIBA, que será regularizado após a receção do documento certificativo da referida
entidade. O referido montante já se encontra reconhecido em gastos (acréscimo de gastos).

NoTA 10 Estado e Outros Entes Públicos
Os saldos a pagar ao Estado e Outros Entes Públicos detalham-se como segue:
31-12-2019

31-12-2018

139,74

129,61

Activo
Diversos
IRC
Total

20,50

20,50

160,24

150,11

24,00

0,00

Passivo
Diversos
IRC estimado

2.751,30

6.487,69

Retenção de IRS

1.014,00

2.659,00

Imposto sobre o Valor acrescentado

1.708,31

1.774,45

Contribuições para Segurança Social

6.451,76

8.002,58

11.949,37

18.923,72

Total

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, com exceção da
segurança social referente ao mês de setembro/19 que foi paga em março de 2020.
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NoTA 11 Outros ativos financeiros
O saldo desta conta, em 31 de Dezembro de 2019, engloba as Aplicações Financeiras, essencialmente ações e fundos de investimento, geridas pelas entidades seguintes e nos montantes que se seguem:
		

Euros

Novo Banco
Fundos-Stenham Japan Property		
PRI Holding SGPS
Imparidade

65.951,42

200.000,00
(200.000,00)

–

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

566.000,00
(551.000,00)

15.000,00

Microsoft, Fund BGF Euro Bond e outros)		

2.506.249,82

GNB Gestão de Patrimónios
AAções diversas e Unidades de Participação (Amazon, Mastercard,
Millennium
Leo Flexib. Eq. A		

322.912,34

UBS
Ações, Fundos e Obrigações (a)		

9.929.688,01

Outras entidades
Pradera e Jropean retail Parks		

776.596,00

VO Feeder LP (VWH Offsh)		

67.048,00

Renaissance Inst Equities Fund		

252.093,00

Alvarium Atlas Ltd		

816.851,00

MW Global Opportunities Fund		
TOTAL		

171.350,00
14.923.739,59

(a) Inclui ações, obrigações e fundos diversos, designadamente de Barings, Blackrock Global Funds,
Columbia Thread, Conway Rief Onshose Access Fund, Algebris, CTFS Brevet Short Duration Class, CTFS
Senior Secured Corp Loa, Doubleline Fds, Fundsmith Equity Fund, Standard & Poors, Principal Global
Investors Funds, Third Point Offshore, Nordea Sicav Euro, Leo Portfolios Sif Flexible, entre outros.
Os ganhos e perdas realizadas com a alienação dos títulos são reconhecidos em resultados, nas
rubricas de Outros rendimentos e de Outros gastos (ver Notas 20 e 21 abaixo). Os rendimentos obtidos com
juros e dividendos estão reconhecidos na rubrica de Juros e rendimentos similares obtidos (ver Nota 22
abaixo).
Todas estas aplicações financeiras estão registadas ao justo valor.
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Os aumentos e reduções de justo valor, cujo valor líquido representa um ganho líquido de
1.320.554,89 euros, foram os seguintes:
		

Reduções de justo valor

Novo Banco Private		

Aumentos de justo valor

0,00

1.911,20

56.508,48

96.790,15

0,00

69.785,96

UBS		

1.910,22

1.121.748,67

Outras entidades		

14.743,00

103.480,61

Total		

73.161,70

1.393.716,59

GNB Gestão de Patrimónios
Millennium		

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 551.000 euros e não de 566.000 euros.
De realçar, que em maio de 2020, para os títulos que ainda se mantém em carteira, não se verificam
flutuações significativas nas cotações, existindo situações em que as cotações aumentaram, outras em que
reduziram, não sendo o seu efeito relevante.
Dentro das aplicações Financeiras na UBS existem os seguintes Contratos, que abrangem títulos de
outras carteiras:
Forwards
Discriminação dos Forwards existentes:
– Vencimento em 30.10.2020 e 18.12.2020
– Cobertura cambial

1 Avaliação da Compra e Venda Forward de moeda
Moeda

Montante

Data

Data

Valor da

Valor de

Valor

Valor

Nominal

Fim

Avaliação

Transação

Mercado

Presente

(Euro)

JPY

-5 350 000

18.12.20

31.12.19

43 788

-43 865

43 866

1

GBP

-155 000

18.12.20

31.12.19

179 877

-182 892

182 119

-773

NZD

-1 578 000

30.10.20

31.12.19

890 168

-948 097

903 633

-44 464

USD

-2 350 000

18.12.20

31.12.19

2 061 404

-2 093 763

2 106 473

Total

12 710
-32 526

O montante de 32.526 euros, corresponde aos gastos líquidos potenciais com os contratos forwards
de cobertura cambial à data do balanço (variação do justo valor), os quais são reconhecidos no capital próprio
(ver Nota 12 abaixo) em contrapartida de outros ativos financeiros.
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NoTA 12 Fundos Próprios
O movimento ocorrido nas rubricas de Fundos Próprios, em 2019, pode resumir-se como segue:
Rubrica
Dotação do Fundador

Saldo Inicial

Reduções

Aumentos Transferências

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Saldo Final
50.000,00

Dotações Adicionais:
Capital Perpétuo

8.800.000,00

0,00

0,00

0,00

8.800.000,00

14.895.850,24

0,00

0,00

0,00

14.895.850,24

Variações Patrimoniais Transitadas

395.298,19

0,00

0,00

(1.354.615,80)

(959.317,61)

Outras Variações no Capital Próprio

1.873.631,92

(204.550,96)

0,00

0,00

1.669.080,96

1.354.615,80

1.888.017,54

Dotação Extraordinária

Resultado do Exercício
Total

(1.354.615,80)

0,00

1.888.017,54

24.660.164,55

(204.550,96)

1.888.017,54

0,00 26.343.631,13

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
comparticipações só são reconhecidas em ganhos proporcionalmente ao valor dos gastos incorridos e das
depreciações anuais. Estes ganhos no valor de 160.713,96 euros estão contabilizados na conta de Outros
Rendimentos da Demonstração de Resultados (ver Nota 20 abaixo).
O montante remanescente, de 43.837 euros, corresponde à diferença entre o justo valor dos contratos forwards de cobertura cambial à data de 31 de dezembro de 2018 (ganho potencial de 11.311 euros) e a
perda potencial com a variação do justo valor dos contratos forwards de cobertura cambial à data de 31 de
dezembro de 2019, no montante de 32.526 euros (ver Nota 11 acima).
De salientar que à Fundação foi concedida, no ano de 2004, pelo Ministério das Finanças, por despacho do Sr. Diretor Geral dos Impostos, a isenção de IRC com efeitos a partir de 5 de Agosto de 2003.

NoTA 13 Financiamentos obtidos
Em 2019 o montante dos financiamentos obtidos (174.209,24 euros) corresponde a descobertos
bancários pontuais contraídos junto da UBS – London Branch, decorrentes da compra à vista de moeda
estrangeira (GBP) em 20 de dezembro.
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NoTA 14 Outras dívidas a pagar
A rubrica de Outras dívidas a pagar detalha-se como segue:

Outras dívidas a pagar

31-12-2019

31-12-2018

Credores por acréscimos de gastos

83.780,08

75.356,84

Outros Credores

23.777,76

30.228,82

107.557,84

105.585,66

Total

Na rubrica de Credores por acréscimo de gastos estão registados os gastos com a estimativa de
férias e subsídio de férias e respetivos encargos referentes a 2019 a pagar em 2020 e, também, outros
gastos relacionados com honorários, publicação das contas e donativo concedido à Associação dos Amigos
C. M. de São Jorge.
A rubrica de Outros credores refere-se ao saldo a pagar ao Dr. Alexandre Patrício Gouveia.

NoTA 15 Vendas e Prestação de Serviços
O rédito proveniente de vendas e prestação de serviços aumentou ligeiramente em comparação
com o exercício transato e refere-se, essencialmente, às vendas de merchandising efetuadas na loja
do CIBA, no montante de 62.283,87 euros (50.800,39 euros em 2018), receitas de bilheteira no valor
de 140.246,60 euros (118.520,78 euros em 2018) e Vendas da Cafetaria no valor de 28.926,27 euros
(28.104,49 euros em 2018).

NoTA 16 Subsídios à Exploração - Donativos
Os donativos recebidos pela Fundação em 2019, no valor de 330.604,00 euros (342.154,00 euros em
2018), foram, essencialmente entregues pelo Novo Banco, Seguradoras Unidas, Sociedade Agrícola Quinta
Feira, Grupo Bel, C. Santos, Leirimetal e pela Sostate, SA.
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 projeto de Recuperação e
Valorização do Campo Militar de São Jorge e áreas envolventes, que foi considerado de superior interesse
cultural.
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NoTA 17 Fornecimentos e Serviços Externos
Nesta rubrica estão registadas todas as despesas gerais efetuadas ao longo do ano, destacando-se
as seguintes:
Fornecimentos e serviços externos
Trabalhos especializados
Honorários
Publicidade e Propaganda
Deslocações e estadas
Eletricidade
Serviços bancários
Conservação e reparação
Despesas relacionadas com eventos
Outros Gastos
Total

2019
144.985,43
23.644,91
8.269,29
11.428,94
27.709,95
6.993,62
26.930,34
17.923,59
39.226,39
307.112,46

2018
101.946,33
39.900,71
17.923,89
9.665,95
30.788,12
9.106,31
15.639,66
7.026,62
39.720,83
271.718,42

Para o crescimento desta rubrica contribuiu o aumento dos gastos com Trabalhos especializados,
Conservação e reparação e com Eventos. Os gastos com Trabalhos especializados são, essencialmente, referentes a consultoria jurídica, trabalhos de demolição e montagem de outdoors. São exemplo dos gastos com
Conservação e reparação, os gastos com reparação de viaturas, substituição de lâmpadas e de baterias. Os
gastos com Eventos incluem, entre outros, Bilhetes para o Parque Aventura S. Jorge.

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

2019

2018

191.270,95

195.450,37

38.098,51

39.194,00

2.055,32

2.064,15

231.424,78

236.708,52

O número médio de empregados em 2019 foi 13 (14 em 2018).

NoTA 19 Provisões
A provisão existente, no montante de 50.000 euros, destina-se a fazer face às responsabilidades
contingentes que possam decorrer de diversas ações judiciais em curso.
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NoTA 20 Outros rendimentos
Discrimina-se como segue:
Outros rendimentos
Em instrumentos financeiros
Subsídios ao investimento
Outros
Total

2019
1.015.692,99
160.713,96
14.278,97
1.190.685,92

2018
523.428,19
17.817,97
15.191,48
556.437,64

Os rendimentos em instrumentos financeiros, num montante de cerca de 1 milhão de euros, refletem,
essencialmente, as mais-valias realizadas com a venda dos títulos geridos por GNB Gestão de Patrimónios
(674 mil euros; 224 mil euros em 2018) e por UBS (340 mil euros; 298 mil euros em 2018). O acréscimo
destes rendimentos em 2019 deve-se sobretudo à diversificação da carteira e ao aumento do valor de
mercado dos títulos transacionados.
O saldo de subsídios ao investimento refere-se ao reconhecimento em ganhos de parte das comparticipações recebidas de: POC, Instituto Turismo de Portugal, IGCP, Leader e MADRP. Esse reconhecimento é
proporcional aos gastos incorridos e às depreciações do exercício relativas aos investimentos abrangidos por
essas comparticipações (ver Nota 12). O aumento está relacionado com regularizações a subsídios que já
deveriam ter sido reconhecidos em exercícios anteriores.

NoTA 21 Outros gastos
Discrimina-se como segue:
Outros gastos
Em instrumentos financeiros
Correções relativas a período anterior
Donativos concedidos
Outros
Total

2019
447.272,23
8.597,88
47.518,12
30.873,00
534.261,23

2018
1.144.200,11
0,00
10.840,00
24.221,67
1.179.261,78

Os gastos com instrumentos financeiros, no montante de cerca de 447 mil euros, referem-se,
essencialmente, a perdas realizadas com a transação dos títulos geridos por GNB Gestão de Patrimónios
(142 mil euros; 212 mil euros em 2018) e por UBS (247 mil euros; 875 mil euros em 2018). Esses gastos
incluem, ainda, comissões de gestão da carteira, no montante de 58 mil euros (56 mil euros em 2018), das
quais 50 mil euros foram debitadas pela UBS. Conforme referido na Nota 20 acima, a diversificação da
carteira e o aumento do valor de mercado dos títulos permitiu uma redução significativa dos gastos obtidos
com a sua transação.
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NoTA 22 Juros e rendimentos similares obtidos
Discrimina-se como segue:
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e dividendos obtidos em aplicações financeiras
Em depósitos
Outros
Total

2019
174.935,38
813,00
0,00
175.748,38

2018
156.512,28
1.415,86
34.988,02
192.916,16

Os juros e rendimentos similares obtidos, referem-se aos juros e dividendos recebidos em 2019,
dos títulos geridos pela UBS (162 mil euros; 145 mil euros em 2018) e por GNB – Gestão de Patrimónios
(12 mil euros; 11 mil euros em 2018). Os outros juros em 2018 referiam-se a um financiamento concedido
em 2017, que foi quase integralmente regularizado no início de 2019, razão pela qual não existem juros no
corrente ano.

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.

NoTA 24 Acontecimentos após a data do balanço
Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos
e passivos das demonstrações financeiras do exercício de 2019.
Registou-se contudo uma pandemia resultante com o coronavírus em 2020, que implicou o encerramento do CIBA ente 15 de Março e 15 de Junho. Este facto comum a todos os museus em Portugal, implicou
a eliminação de receitas operacionais neste período, apar de uma redução significativa de custos. A situação
do coronavírus prolongar-se-á por todo o ano de 2020, uma vez que o público terá certamente reticências em
frequentar espaços públicos enquanto não se encontrar e distribuir uma vacina contra esta doença. A
Fundação espera que esta situação se normalize no início de 2021.
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Devido ao coronavírus, o valor da carteira de títulos teve também uma desvalorização de 15% em
final de março de 2020, que recuperou contudo até ao final de junho.

A Administração
Dr. Alexandre Patrício Gouveia

O Contabilista Certificado
Rosário Carreira
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RELATÓRIO E PARECER
DO CONSELHO FISCAL
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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 atividade no exercício, bem como o Parecer sobre o Relatório de Gestão e
sobre as Contas de 2019 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 ativo líquido de que evidencia um total de Ativo líquido de
26.718.270,60 euros e um total dos Fundos Próprios de 26.343.631,13 euros, incluindo um resultado líquido positivo de 1.888.017,54 euros (resultado líquido negativo de 1.354.615,80 euros
em 2018).

2. No desempenho das funções que lhe são cometidas, o Conselho Fiscal acompanhou a atividade
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. Efetuámos 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 Atividades da Administração, o Balanço, a Demonstração dos
Resultados, a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais, a Demonstração dos
Fluxos de Caixa e o respetivo Anexo. Consideramos que estes documentos dão satisfação às
disposições legais e estatutárias.
4. Sublinhamos que o resultado positivo do exercício apurado pela Fundação em 2019 é explicado,
sobretudo, pelos ganhos apurados em Instrumentos Financeiros, quer respeitantes a ganhos
líquidos com a alienação de títulos, quer respeitantes a um aumento do justo valor dos títulos
em carteira à data de 31 de Dezembro de 2019.
5. Assinalamos que, na sequência da Pandemia, muitos dos títulos sofreram perdas significativas
em Março e Abril de 2020, perdas estas que, contudo, foram substancialmente revertidas em
Maio e Junho de 2020. É contudo impossível quantificar o impacto de novos e negativos impactos
que possam, eventualmente, surgir no segundo semestre de 2020 em resultado da Pandemia.
6. Apreciámos o conteúdo da Certificação Legal de Contas emitida nesta data pelo Revisor Oficial
de Contas, sem reservas e com duas ênfases, com cujo conteúdo concordamos e que é parte
integrante deste Relatório e Parecer.
7.

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 efetuado pelo Revisor Oficial de Contas e com a apresentação de recomendações
visando a melhoria dos procedimentos de controlo sobre os Ativos e sobre os registos da
Fundação.
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8. O Conselho Fiscal não pode deixar de sublinhar, também, a solidez financeira da Fundação, dado
que os seus Fundos Próprios no valor de cerca de 26,3 milhões de euros em finais de 2019, financiam cerca de 98,5 % do ativo líquido total da Fundação que ascende a 26,7 milhões de euros
nessa mesma data.
9. Em face do exposto, o Conselho Fiscal é de parecer:
9.1 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 respetivo Anexo relativos ao exercício de 2019, apresentados pela
Administração da Fundação.
9.2 Que seja aprovada a Proposta da Administração sobre a aplicação do Resultado positivo do
Exercício no valor de 1.888.017,54 euros para a conta de Variações Patrimoniais Transitadas.

Lisboa, 17 de Julho de 2020
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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ANEXO 1

Z.E.P.
Zona classificada
Zona non edificandi

Classificação do Campo Militar de São Jorge
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