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Os Estatutos originais da Fundacao foram publicados no Diano da Republica n. 0 294, 
III Serie, de 22 de Dezembro de 1995, embora o inicio de atividade da instituicao date 
de 9 de Marco de 1996. 
Desde entao, a primeira e ate ao presente unica modificacao parcial dos Estatutos teve 
lugar em 2 de Junho de 2004, em execucao de uma deliberacao do Conselho de 
Administracao e do parecer previo favoravel do Conselho Geral, tendo a alteracao sido 
publicada no Diano da Republica n." 164, III Serie, de 14 de Julho de 2004. 

1.3 ESTATUTOS 

Nos termos do art." 4° dos Estatutos, a Fundacao tern por fim realizar, promover e 
patrocinar acoes de caracter cultural, cientifico e educativo nos dominios da ciencia 
politica, da historia contemporanea, das relacoes intemacionais e dos direitos humanos. 
Tendo como norma permanente de atuacao a cooperacao com os departamentos 
culturais e educacionais das Administracoes central, regional e local e de outras pessoas 
coletivas de utilidade publica, designadamente universidades e instituicoes cientificas e 
culturais, a Fundacao podera, sem prejuizo da realizacao dos seus fins especificos, 
desenvolver outras atividades previstas no art. 0 5°: constituir e organizar o arquivo 
pessoal do Dr. Mano Soares e incorpora-lo no Arquivo & Biblioteca da Fundacao, bem 
como tratar quaisquer outros acervos que aceite receber em doacao ou deposito; 
constituir e instalar uma biblioteca especializada nas areas da ciencia politica, da 
historia contemporanea, das relacoes intemacionais e dos direitos humanos; manter a 
Casa - Museu . Centro Cultural J oao Soares; promover e realizar acoes de formacao e 
de debate, de fomento cultural e de divulgacao; realizar, promover ou patrocinar 
atividades editoriais; promover o desenvolvimento de estudos europeus e estimular a 
cooperacao cultural e cientifica entre Portugal e os paises africanos lusofonos, o Brasil, 
a Republica Democratica de Timor - Leste, a India (Goa) e a Regiao Administrativa 
Especial de Macau. 

1.2. FINS E OBJECTIVOS 

A Fundacao Mario Soares, e uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos 
instituida por escritura publica em 12 de Setembro de 1991 e reconhecida em 23 de 
Dezembro de 1991 pela Portaria n." 23/92, de 23 de Dezembro de 1991, publicada no 
Diano da Republica n." 16, II Serie, de 20 de Janeiro de 1992. 
Foi declarada de utilidade publica ao abrigo do Decreto-Lei n." 460/77, de 7 de 
Novembro, por Despacho do Primeiro - Ministro de 25 de Setembro de 1992, publicado 
no Diano da Republica n. 0 234, II Serie, de 10 de Outubro de 1992, estatuto este 
confirmado pelo Despacho do Secretario de Estado da Presidencia do Conselho de 
Ministros, n." 1921, de 14 de Janeiro de 2013, publicado no Diano da Republica n." 23, 
IP Serie, de 1 de Fevereiro de 2013, passando a reger-se pelo disposto na Lei-Quadro 
das Fundacoes, aprovada pela Lei n." 24/2012, de 9 de Julho. 

1.1. CARACTERIZA<;AO DA FUNDA{;AO 

1. ENQUADRAMENTO 
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Porem, a Fundacao ja nao pode contar com o concurso ativo do Presidente que lhe deu o 
nome, em virtude do progressivo e acentuado agravamento do seu estado de saude 
verificado no ultimo trimestre desse ano - na sequencia do que, em 7 de Janeiro de 
2017, viria a ocorrer o tragico desfecho que enlutou a instituicao. 

Por isso, em 2016, num contexto caracterizado por dificuldades de varia ordem, a 
Fundacao Mario Soares deu sobretudo continuidade a iniciativas e atividades 
prosseguidas em anos anteriores, quer na area da cidadania quer na da preservacao da 
mem6ria hist6rica do Portugal contemporaneo e das suas relacoes com os paises e 
regioes de lingua oficial portuguesa que integram a CPLP. 

De entre esse conjunto de acoes que os orgaos sociais entenderam mostrar-se adequado 
a realizacao dos fins e objeto estatutarios da Fundacao, salientam-se, a titulo de exemplo 
e sem prejuizo de mencao mais desenvolvida feita ao longo do presente relat6rio, as 
seguintes: 

- A realizacao da 18a edicao do Premio Fundacao Mario Soares-Fundacao EDP (assim 
designado por ter sido apoiado ininterruptamente por esta ultima instituicao desde 
2011 ), instituido com o fim de galardoar autores, ate aos 3 5 anos de idade, de 
dissertacoes academicas ou de outros trabalhos oriundos das diversas disciplinas das 
ciencias sociais, contribuindo para a investigacao e estudo da realidade hist6rica 
portuguesa no seculo xx. 
- A continuidade do tratamento, pelo Arquivo & Biblioteca, de acervos documentais e 
fotograficos relevantes para 0 conhecimento da hist6ria contemporanea, doados a 
Fundacao ou confiados a sua guarda em regime de dep6sito; 
- A afirmacao do portal casacomum.org, que reune atualmente mais de 1.600.000 
paginas/imagens e teve em 2016 mais de 100.000 utilizadores; 
- As acoes de cooperacao do Arquivo & Biblioteca da Fundacao com instituicoes de 
di versos paises da CPLP. 
Para alem da prossecucao destas acoes que se inscrevem no ambito dos seus fins 
pr6prios, o Arquivo & Biblioteca tomou ainda a iniciativa de organizar e promover a 
realizacao de varias outras iniciativas levadas a efeito pela/na Fundacao, 
designadamente nos casos das exposicoes e dos ciclos de conferencias. 

A Fundacao Mario Soares completou vinte anos de atividade em 2016, ano durante o 
qual ainda foi possivel ao Dr. Mario Soares receber, no dia 14 de abril, o Presidente da 
Assembleia da Republica, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, que, acompanhado dos 
membros da Mesa do Parlamento, lhe fez entrega do Diploma de Deputado Honorario, 
assinalando o seu papel como Deputado a Assembleia Constituinte de 1975-1976. 

1.4 NOTA INTRODUTORIA 
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Finalmente, importa referir que, acentuando uma tendencia j a verificada em anos 
anteriores, o resultado do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2016 voltou a ser 
negativo, sem prejuizo de, para a sua leitura e explicacao, nao poderem deixar de ser 
tidas em conta a progressiva reducao das receitas da Fundacao - quer as provenientes de 
contribuicoes regulares ou ocasionais e de apoios rnecenaticos quer as constituidas por 
rendimentos gerados pelo patrimonio proprio - e uma estrutura de custos ditada pela 
necessidade de garantir a manutencao e o funcionamento dos tres edificios por que se 
distribuem os services, equipamentos e recursos humanos que asseguram o exercicio 
regular da atividade da instituicao, 

De entre as varias iniciativas realizadas pela Casa-Museu. Centro Cultural Joao Soares, 
polo da Fundacao sito em Cortes, no concelho de Leiria, com as quais foi dado 
cumprimento ao contrato-programa celebrado com a Camara Municipal de Leiria para o 
anode 2016, destacam-se as seguintes: 
- 0 programa de visitas escolares a exposicao permanente "Seculo XX Portugues - Os 
Caminhos da Democracia=-Joao Soares/Mario Soares", iniciado em 1997; 
- As atividades promovidas pelos Services Educativos da Biblioteca Joao Soares, 
elemento central da programacao da Casa-Museu dirigida as criancas e jovens das 
comunidades escolares que, alem da de Cortes, integram atualmente o novo ambito da 
freguesia. 
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Em 2016, o Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares prosseguiu a mesma linha 
de orientacao anteriormente definida, continuando, por um lado, a tratar a 
documentacao nele incorporada, desenvolvendo relacoes de cooperacao com arquivos 
congeneres de paises europeus e de paises de lingua oficial portuguesa, promovendo 
exposicoes e debates de natureza cultural e, sobretudo, em defesa da Liberdade, da 
Democracia e do Dever de Mem6ria. 
Embora sofrendo restricoes varias, financeiras, de pessoal e de equipamento, o Arquivo 
& Biblioteca permaneceu uma referencia no panorama muito desgastado da cultura e, 
em especial, dos arquivos e bibliotecas, continuando a afirmar-se com o portal 
casacomum.org. 
0 portal casacomum.org, que reune hoje mais de 1.600.000 paginas/imagens (incluindo, 
designadamente, textos, fotografias e videos), teve, durante o ano de 2016, mais de 
100.000 utilizadores (com uma permanencia media de 7 minutos) e mais de 700.000 
visualizacoes. Por outro lado, registe-se que 60% dos visitantes regressam ao portal, o 
que mostra bem o interesse que este lhes suscita, sendo regularmente citado em 
numerosos trabalhos academicos, 
Acresce que a incorporacao sistematica de arquivos em suporte digital de outros paises 
de lingua oficial portuguesa abriu novas perspetivas de acesso, sendo hoj e provenientes 
<lesses paises mais de 16% dos seus utilizadores. 
Este posicionamento da FMS tern contribuido para estimular o acesso a informacao por 
parte dos cidadaos, democratizando a sua utilizacao, permitindo a partilha do 
conhecimento entre a comunidade cientifica, a sociedade e as empresas, possibilitando 
desta forma ampliar o reconhecimento e o impacto social e econ6mico da ciencia. 
E, neste sentido, importa sublinhar que a Ciencia Aberta - objetivo assumido pelo 
govemo portugues, designadamente atraves da Resolucao de Conselho de Ministros de 
24 de marco de 2016 - e mais do que a disponibilizacao em acesso aberto de dados e 
publicacoes, configurando a abertura do processo cientifico enquanto um todo e 
reforcando o conceito de responsabilidade social cientifica. 
Julgamos tambem util nesta fase dos nossos trabalhos evidenciar que os dados geridos 
pela FMS encontram-se desde sempre online, em formato aberto, participando em 
reposit6rios intemacionais como a Europeana e o Social History Portal. 
Este reposit6rio e, por outro lado, o principal espelho da atividade do Arquivo & 
Biblioteca, mostrando ao publico e, em especial, aos investigadores o que vai sendo 
disponibilizado online, ap6s tratamento. 
Com efeito, durante este ano, alem de numerosas outras acoes, procedeu-se a 
organizacao e acondicionamento de acervos documentais e disponibilizacao de novas 
conteudos, de que se destacam os adiante referidos (muitos outros ja estavam em 
tratamento e durante este ano completaram-se as intervencoes, aumentando (fl 

C .... designadamente a sua disponibilizacao online): 

2.1 ORIENTA~AO GERAL 

2. ARQUIVO & BIBLIOTECA 
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Por outro lado, foi possivel rever diversos outros fundos ja parcialmente tratados, 
procedendo-se a definicao das respetivas prioridades de intervencao. 
Atualmente, a reproducao de documentos pelo Arquivo & Biblioteca e largamente 
realizada atraves de metodos fotograficos digitais, tendo sido fotografados, em 2016, 
mais de 36.000 paginas e fotografias, o que representaria, a precos de mercado, cerca de 
€ 10.000,00. Prosseguiu igualmente a digitalizacao tradicional intema (em flatbed) e, no 
que respeita a documentacao do Arquivo da Resistencia Timorense, continuou a sua 
digitalizacao em outsourcing - tendo, especialmente, em vista a recuperacao dos atrasos 
verificados no tratamento desta documentacao e que se procurou ultrapassar, realizando 
cerca de 4.000 imagens. 
Ainda no ambito da digitalizacao, e coma se referira adiante, foram reproduzidas mais 
de 25.000 imagens no INEP, na Guine-Bissau, permitindo enriquecer substancialmente 
a documentacao historica daquele pais ja colocada online. 
E importante referir que, ao longo deste ano, se manteve o nivel de frequencia da Sala 
de Leitura. 
0 Arquivo & Biblioteca continuou entretanto a assegurar o atendimento de pedidos 
extemos de reproducoes, quer para investigacao, quer para uso comercial. 
Ao longo do ano prosseguiu tambem a colaboracao com a CML/Museu do Aljube- 
Resistencia e Liberdade. 
Apesar do termo do protocolo de apoio a cooperacao, concretizado pelo anterior 
govemo, o Arquivo & Biblioteca continuou, com meios diminutos, a tentar concretizar 
acoes de colaboracao com paises de lingua oficial portuguesa. 
Foi possivel, neste ano, designadamente, prosseguir atividades ja programadas em 
Timor-Leste, concluir acoes programadas para a Guine-Bissau, recebendo estas apoio 
do lnstituto Camoes, manter os contactos em Caba Verde e desenvolver um projeto com 
Mocambique. 
Finalmente, refiram-se os trabalhos de preparacao do Guia de Fundos e Colecoes da /l(}o 
Fundacao Mario Soares, que se preve lancar em finais de 2017. 0/ , 

FUNDA\:AO 
MARIO SOARES 

• Alberto Pedroso; 
• Antonio Guterres; 
• Antonio Jose de Sousa Pereira 
• Armenia Ferreira; 
• Arquivo Mano Pinto de Andrade (segunda entrega da familia); 
• Campanha de Preservacao e Valorizacao Cultural (Rituais de Mocambique ); 
• Carvalhao Duarte 
• Casa dos Estudantes do Imperio (Espolio Associacao e UCCLA); 
• Christine Messiant 
• Correspondencia Bernardino Machado; 
• Fotografias do Arquivo da Resistencia Timorense; 
• Fotografias e documentos Joao Martins Madeira; 
• Fotografias Mano Soares (anteriores a Presidencia da Republica); 
• Joao Miranda do Carma de Oliveira; 
• Jose Pinto Nogueira; 
• Manuel Mendes; 
• Mikko Pyhala; 
• Rodrigo Jose Rodrigues. 
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16.04.2016 
Com o apoio da Fundacao Mario Soares, a Camara Municipal de Grandola inaugurou, 
na respetiva Biblioteca Municipal, a exposicao "Rostos da Revolucao ", apresentando ao 
publico desenhos do cartoonista Antonio e fotografias de Carlos Gil. 

07.04.2016 
No ambito da cooperacao com o Arquivo & Museu da Resistencia Timorense, realizou- 
se uma deslocacao a Timor-Leste, tendo em vista a definicao das etapas seguintes, tendo 
sido assinado um novo contrato de prestacao de servicos (2016-2017). 

16.03.2016 
Na sequencia da apresentacao pelo Arquivo & Biblioteca do projeto na CPLP, esta 
organizacao outorgou o seu Alto Patrocinio ao proj eto "Memorial da Escravatura e do 
Trafico Negreiro", iniciativa conjunta da Fundacao Mario Soares e da ONGD guineense 
"AD-Ac9ao para o Desenvolvimento", em colaboracao com a AIN-Associazione 
Interpreti Naturalistici ea COAJOQ-Cooperativa Agro-Pecuaria de Jovens Quadros. 

05.02.2016 
Realizou-se, nas instalacoes da Fundacao Mario Soares, a reumao do Comite 
Coordenador do IALHI (International Association of Labour History Institutions), 
preparando a reuniao e conferencia seguintes, agendadas para ter lugar em Helsinquia, 
de 7 a 10 de Setembro de 2016. 

29.01.2016 
Prosseguiram na Guine-Bissau os trabalhos de acompanhamento das obras do Memorial 
da Escravatura e do Trafico N egreiro, em Cacheu, tendo o Arquivo & Biblioteca 
deslocado, ate 10 de fevereiro, um tecnico que participou nas reunioes com as demais 
instituicoes envolvidas no projeto e as autoridades locais. Fez-se ainda deslocar um 
tecnico da empresa responsavel pela montagem das estruturas metalicas, 

29.01.2016 
0 Arquivo & Biblioteca participou na organizacao da sessao dedicada a Maria de Jesus 
Barroso, no ambito do Ciclo "Resistentes - Vida e Obra", organizado pelo Museu do 
Aljube - Resistencia e Liberdade, que contou, designadamente, com intervencao de 
Mario Ruivo. 
Este ciclo evoca a vida e obra de artistas, de homens de letras e de cientistas que se 
opuseram, pela vida e pela obra, a ditadura fascista. Associa o olhar do especialista ea 
evocacao da obra, atraves de reflexao e de fruicao artistica, 

20.01.2016 
0 Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares foi convidado pelo Ministerio da 
Cultura de Cabo Verde para participar na cerim6nia de inauguracao do Museu do antigo 
Campo de Concentracao do Tarrafal. 
Infelizmente, essa "inauguracao", que contou com a presenca dos Primeiros-Ministros 
de Portugal e de Cabo Verde, revelou-se uma experiencia negativa, dada a destruicao 
verificada de um edificio junto a entrada do campo e, sobretudo, a destruicao da 
exposicao que a Fundacao Mario Soares, em colaboracao com a Fundacao Amilcar 
Cabral, ali tinham instalado. 

2.2 PRINCIPAIS INICIATIVAS 
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15.08.2016 
Em colaboracao com o Arquivo & Museu da Resistencia Timorense, o Arquivo & 
Biblioteca da FMS organizou em Dili, Timer- Leste, a II Conferencia Internacional 
Memoria e ldentidade Nacional - Vozes da Resistencia, que decorreu no Centro de 
Convencoes da capital timorense, com a presenca de muito publico, designadamente 
dos varies graus de ensino e que contou com intervencoes de historiadores, politicos e 
ativistas de Timor-Leste, Australia, Mocambique, Angola, Guine-Bissau e Portugal. 
No contexto desta Conferencia, foram projetados e debatidos o documentario "As Duas 
Faces da Guerra", realizado por Diana Andringa e Flora Gomes sobre o periodo da 
guerra colonial/libertacao na Guine-Bissau e o documentario Independencia, produzido 
pela Associacao Tchiweka de Documentacao, no ambito do projeto "Angola-Nos 
Trilhos da Independencia ", 
A pluralidade das intervencoes historiograficas e politicas conheceu especial impacto 
pela transmissao televisiva dos trabalhos integrais da II Conferencia, 

08.07.2016 
Foi inaugurado em Cacheu, na Guine-Bissau, o Memorial da Escravatura e do Trafico 
Negreiro, projeto financiado pela Uniao Europeia e desenvolvido pela Fundacao Mario 
Soares em parceria com a AD-Acc;ao para o Desenvolvimento, a COAJOQ-Cooperativa 
Agro-Pecuaria de Javens Quadros ea AIN-Associazione Interpreti Naturalistici. 
0 Arquivo & Biblioteca assegurou a concecao arquitet6nica do edificio atraves da 
cooperacao dos Arquitetos Daniela Ermano e J oao Carrasco e do Engenheiro Tiago 
Serralheiro e coordenou em Lisboa as aquisicoes do material necessario, apoiando 
tambem a sua montagem em Cacheu. Por outro lado, o Arquivo preparou todo o 
tratamento museol6gico do Memorial e, em especial, a sua exposicao permanente e o 
catalogo, sob orientacao da Prof," Doutora Isabel Castro Henriques. 
Esses materiais (reproducao dos paineis da exposicao e catalogo) foram de imediato 
tornados tambem acessiveis na internet. 

01.07.2016 
Deslocou-se a Cacheu um~ equipa do Arquivo & Biblioteca, acompanhada de um 
tecnico de montagem de exposicoes, para instalar a exposicao permanente do Memorial 
da Escravatura e do Trafico Negreiro. 
No ambito desta deslocacao, foi ainda possivel estabelecer com a direcao do INEP um 
novo plano de trabalho, que viria a receber um pequeno apoio do Institute Camoes. 

24.06.2016 
Com apoio da Fundacao Mario Soares, deslocou-se a Cacheu uma equipa tecnica para 
montagem da caixilharia do Memorial da Escravatura e do Trafico N egreiro. 

20.05.2016 
Dando cumprimento aos compromissos assumidos com o AMRT, deslocou-se uma 
equipa de tres pessoas a Dili durante cerca de 5 semanas, para prestar formacao 
arquivistica e informatica. 

18.05.2016 
0 Arquivo & Biblioteca procedeu a devolucao ao Arquivo & Museu da Resistencia 
Timorense de 90 pastas de documentos originais do Arquivo da Resistencia Timorense 
que, por razoes de seguranca, haviam sido transportados para Lisboa. 

05.05.2016 
A Fundacao Mario Soares apresentou na Biblioteca da Universidade de Aveiro, no 
funbito do 3° Congresso Internacional Peles Mares da Lingua Portuguesa, a exposicao 
"Imagens de Mocambique", por Kok Nam (1939-2012). 
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22.12.2016 
Por despacho govemamental, foi constituido um Grupo de Trabalho para a Construcao 
do Diret6rio de Reposit6rios Digitais, em que o Arquivo & Biblioteca da Fundacao 
Mario Soares esta representado. 

18.11.2016 
Dando seguimento a cooperacao com o Arquivo & Museu da Resistencia Timorense, 
realizou nova a9ao de formacao em Dili, com especial enfase nas materias arquivisticas 
e de tratamento de documentacao. 

27.10.2016 
0 Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares, em parceria com Dinfunia'CET do 
ISCTE-IUL, organizou em Bissau, no Anfiteatro Manuel Nassum do INEP, a exposicao 
"Urbanidades - Arquitectura e Sitios Hist6ricos da Guine-Bissau", culminando um 
longo trabalho de estudo das vilas e cidades daquele pais. 
Entretanto, iniciou-se em Bissau, em finais de outubro, o projeto de tratamento de 
documentacao do Fundo de Cacheu/"Neg6cios Indigenas" no INEP-Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisa, que contou com o apoio ("pequenos projetos") do Instituto 
Camoes - que viria a ser concluido ate ao final do ano, com a digitalizacao local de 
cerca de 25.000 paginas que, posteriormente, tern estado a ser descritas e classificadas 
em Lisboa. 

05.10.2016 
0 Seminario Livre de Hist6ria das Ideias (FCSH/Universidade Nova de Lisboa) e o 
Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares apresentaram no Audit6rio Jose 
Gomes Mota os sites das revistas 'Nova Silva (1907)', 'A Aguia (1910-1932)' e 'A Vida 
Portuguesa (1912-1915)' - compreendidas no projeto "Revistas de Ideias e Cultura" 
Atraves destes sites, o leitor tera acesso as colecoes integrais dos peri6dicos, nos termos 
do estado da arte das Humanidades Digitais, com indices diversificados (Autores, 
Conceitos, Assuntos, Names citados, Obras citadas, Names geograficos), bem como a 
recolhas documentais especificas. 
Esta iniciativa culmina um longo trabalho de apoio tecnico da FMS ao desenvolvimento 
de solucoes inovadoras em materia de tratamento de revistas, em especial atraves da 
construcao de bases de dados especificas e permitiu tambem a inclusao das revistas 
digitalizadas no portal casacomum.org. 

07.09.2016 
0 Arquivo & Biblioteca participou em Helsinquia, Finlandia, de 7 a 10 de setembro, na 
reuniao do Comite de Coordenacao do IALHI e na 4 7. a Conferencia Anual da 
Associacao Internacional de Instituicoes de Hist6ria do Trabalho (IALHI), dedicada a 
"Heranca dos Movimentos Sociais numa perspetiva global: recolha e preservacao de 
fontes". 

06.09.2016 
Nos termos do acordo celebrado com as autoridades timorenses, continuou a devolucao 
de originais que, por razoes de seguranca e para tratamento, haviam sido transportados 
para Portugal - neste caso, um colecao de bandeiras e faixas em pano, na sua maioria 
utilizadas nas manifestacoes junta ao cemiterio de Santa Cruz, em 12 de novembro de 
1991. Todo este material foi previamente fotografado. 

FlJNDA~AO 
MARIO SOARES 
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0 Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares permanece uma referencia no meio 
cultural do nosso pais e na cooperacao com os paises de lingua oficial portuguesa. 
Mase certo que, conforme ja referido, a sua capacidade de intervencao tern vindo a ser 
diminuida, em funcao de restricoes financeiras, de pessoal e de equipamento. 
0 prosseguimento coerente da sua a9ao depende, por isso, em larga medida, de projetos 
que restituam a sua capacidade e permitam calendarizar as prioridades estabelecidas. 
Nesse sentido, o anode 2016 encerrou com a noticia da previsivel aprovacao do projeto 
"Rossio", em que a Fundacao Mario Soares integra o Cons6rcio proponente e que 
contempla o apoio em materia de criacao e desenvolvimento, por um prazo de 3 anos, 
de infraestruturas de investigacao de interesse estrategico. 

2.3 CONCLUSAO 

FlJNDA\:AO 
MARIO SOARES 
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• Conferencia "A cultura internacional dos Direitos Humanos", realizada em 
14 de Setembro. 
Participaram como oradores Jose Manuel Pureza (Vice-presidente da 
A.R./Universidade de Coimbra), Pedro Bacelar de Vasconcelos (Deputado da 
A.R./Universidade do Minho ), Ana Monica Fonseca (IPRI-UNL), tendo a 
sessao e o debate sido moderados por Madalena Resende (IPRI-UNL). 

0 ciclo de conferencias subordinado ao tema "DIREITOS HUMANOS E 
RELA<;OES INTERNACIONAIS", com coordenacao de Carlos Gaspar e Ana 
Monica Fonseca, foi organizado em colaboracao com o IPRI - Instituto Portugues de 
Relacoes Intemacionais - Universidade Nova de Lisboa no ambito das iniciativas que 
visaram assinalar os 20 anos de atividade da Fundacao Mario Soares e compreendeu a 
realizacao de tres Conferencias. 

3.1.2 CICLO "DIREITOS HUMANOS E RELA<;OES INTERNACIONAIS" 

• Conferencia "A rutura slno-sovletlca", que marcou a evolucao do Mundo e 
nomeadamente dos partidos que se reclamavam do marxismo-leninismo, 
proferida em 19 de Maio por Jose Pacheco Pereira. 

• Conferencia "A rutura revoluclonaria de 1974175", originada pelo movimento 
militar de 25 de Abril de 197 4, que abriu portas a uma profunda mutacao na 
sociedade portuguesa, proferida em 15 de Junho por Fernando Rosas. 

0 ciclo de conferencias de Historia Contemporanea denominado " RUTURAS " 
organizado por iniciativa do Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares com a 
coordenacao cientifica do Prof. Fernando Rosas (IHC, da Universidade Nova de 
Lisboa), compreendeu a realizacao de tres Conferencias dedicadas a acontecimentos 
marcantes no seculo XX - dois deles para Portugal e o terceiro para o Mundo - e a 
indagacao, nos nossos dias, da sua natureza e da importancia dos respetivos legados. 

• Conferencia "A rutura republicana (1910-1914)", em que a implantacao do 
regime republicano consagrou a rutura com o sistema monarquico, proferida em 
21 de Abril por Joaquim Romero de Magalhaes, 

3.1.1 CICLO DE CONFERENCIAS DE HISTORIA CONTEMPORANEA 

~ , 
3.1 CONFERENCIAS E COLOQUIOS 

No ambito do cumprimento dos seus fins e objecto definidos nos art.ts 4° e 5°, n.0s 1 e 2, 
alineas c ), d), e) e f) dos estatutos, a Fundacao Mario Soares promoveu e levou ainda a 
efeito em 2016 as seguintes iniciativas: 

3. OUTRAS ACTIVIDADES 

FlJNDA\:AO 
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De entre outras iniciativas realizadas por iniciativa propria ou em colaboracao com 
entidades terceiras, destacam-se as seguintes exposicoes levadas a efeito em 2016: 

3.2.3 EXPOSI~OES 

Realizado em 26 de Abril no Auditorio Jose Gomes Mota, o Coloquio "A Europa 
connosco? 0 apoio da Republica Federal da Alemanha a construcao da 
democracia em Portugal", foi organizado pela Fundacao Friedrich Ebert (FES) e o 
ICS-Instituto de Ciencias Sociais e contou com a participacao de Fernando Pereira 
Marques (Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologoas), Porfirio Silva 
(Deputado a A.R. ), Reinhard Naumann e Elke Sabiel, respectivamente representante 
atual da FES em Portugal e responsavel na FES entre 1969 e 1979 pela ligacao com a 
Ac9ao Socialista Portuguesa (ASP) e com o Partido Socialista (PS), Antonio Mu:iioz 
(Investigador no JCS) e Antonio Reis (co-fundador do Partido Socialista, deputado a 
A.C. e a A.R. e Investigador no IHC da Universidade Nova de Lisboa). 
0 debate foi moderado por Ana Monica Fonseca (CEI- Centro de Estudos 
Intemacionais do Instituto Universitario de Lisboa. 

3.2.2 COLOQUIO "A Europa connosco? 0 apoio da Republica Federal da 
Alemanha a construeao da democracia em Portugal" 

Realizada em 19 de Abril no Auditorio da Fundacao, a conferencia foi organizada pela 
Associacao de Estudos, Comunicacao e J omalismo, tendo como intervenientes 
principais Rui Araujo (Publico) e Micael Pereira (Expresso ), jomalistas portugueses 
integrantes do Consorcio Internacional de J omalistas de Investigacao, que explicaram o 
contexto da sua participacao na investigacao realizada e na sequencia da qual foi 
libertada a informacao conhecida pelo nome de "Os Papeis do Panama". 
A conferencia contou ainda com o comentario de Ana Gomes, Eurodeputada pelo 
Partido Socialista e membro da Taxe II (Comissao Temporaria de Inquerito sabre 
acordos fiscais e praticas fiscais ilicitas e criminosas). 

3.2.1 CONFERENCIA "Os Papeis do Panama" 

3.2 COLABORA~AO COM TERCEIRAS ENTIDADES 

• Conferencia "A imprensa portuguesa e a defesa dos Direitos Humanos", 
realizada em 16 de Novembro. 
Participaram como oradores Manuel Acacio, jomalista da TSF, Barbara Reis, 
ex-Directora do jomal Publico, e Candida Pinto, jomalista da SIC, tendo a 
sessao e o debate sido moderados por Ricardo Alexandre, jomalista da RDP. 

• Conferencia "A crise dos refugiados", realizada em 12 de Outubro. 
Participaram como oradores Ana Gomes (Deputada ao Parlamento Europeu), 
Nuno Piearra (Faculdade de Direito-UNL), Patricia Galvjlo Telles 
(Observare-UAL) e Ana Santos Pinto (IPRI-UNL), tendo a sessao e o debate 
sido moderados por Teresa de Sousa (Publico ). 

FlJNDA<;AO 
MARIO SOARES 
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No ambito da atividade de preservacao da memoria historica, a Fundacao Mano Soares, 
celebrou em 2016 os seguintes Protocolos: 

• Em 29 de Fevereiro, assinatura do Protocolo de Deposito no Arquivo & 
Biblioteca da Fundacao Mano Soares da documentacao da Casa dos Estudantes 
do Imperio (1944-1965) reunida pela Associacao da Casa dos Estudantes do 
Imperio (CEI) apos ter sido coligida por ocasiao das iniciativas que assinalaram 
o 50° aniversario do encerramento da CEI pela PIDE, em 1965, iniciativas que 
contaram com o apoio da UCCLA-Uniao das Cidades Capitais de Lingua 
Portuguesa. 
0 acto de assinatura do Protocolo de Deposito decorreu com a presenca de 
antigos socios da CEI. 

3.3 PROTOCOLOS 

• Em 17 de Marco, inauguracao, na sala de exposicoes, em Lisboa, da exposicao 
"FUNDA~AO MARio SOARES - 20 ANOS", com que, por iniciativa do 
Arquivo & Biblioteca, foi assinalado o 20° aniversario do inicio da atividade da 
Fundacao Mario Soares, sublinhando o cumprimento dos seus fins estatutarios, 
afirmando a defesa dos principios da Liberdade, Democracia e Dever de 
Memoria e realcando, ilustrando-as em cerca de 150 imagens contextualizadas, 
as principais iniciativas realizadas pela instituicao ao longo desse periodo, 
permitindo mostrar aos visitantes a natureza multifacetada da sua atividade, quer 
a nivel nacional quer intemacional. 

Esteve patente ao publico ate 30 de Setembro de 2016. 

• Em 20 de Outubro, inauguracao da exposicao "50 MIL ROSAS PARA A 
REVOLU~AO DE VELUDO. Amizade de Vaclav Havel e Mario Soares", 
organizada pela Fundacao Mano Soares em conjunto com a Embaixada da 
Republica Checa ea Vaclav Havel Library. 
A sessao evocativa de alguns episodios da "Revolucao de Veludo" e da amizade 
de Vaclav Havel e Mano Soares contou com as presencas de Michael 
Zantovsky, Director da Biblioteca de Havel em Praga, .Alvaro Beleza, Jose 
Pedro Aguiar-Branco e Diogo Cabrita, que com Isabel Pedroto, Diogo 
Cabrita, Jose Campelo e Paulo Barros, entre outros, integravam um grupo de 
jovens profissionais que em Outubro de 1989 decidiu ir a Praga assistir ao vivo a 
revolucao que estava nas ruas para derrubar o regime comunista. 
Esteve patente ao publico ate 20 de Novembro de 2016. 

• Em 24 de Novembro, inauguracao da exposicao "A PALA VRA E 0 GESTO - 
Fotografias de Samora Machel por fot6grafo Kok Nam". 
Organizada por iniciativa do Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mano Soares 
por ocasiao da passagem de trinta anos sabre a data da morte tragica do entao 
Presidente Samora Machel num desastre aereo, a exposicao culminou uma 
importante etapa do tratamento de cerca de 7 .000 fotografias do fotojomalista 
mocambicano Kok Nam, disponibilizadas por Antonio Alves Gomes, fiel 
depositario do seu acervo fotografico, 
A exposicao evocativa do primeiro Presidente de Mocambique reuniu cerca de 
50 imagens e alguns documentos, designadamente do Arquivo Mano Soares, 
tendo o acto contado com a presenca de Samora Moises Machel Jr, de Antonio 
Alves Gomes e de familiares de Kok Nam. 
Esteve patente ao publico ate 1 de Mar90 de 201 7. 

FlJNDA\:AO 
MARIO SOARES 
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0 Premio Fundaciio Mario Soares, constituido por uma quantia em dinheiro de 
€5.000,00, e atribuido anualmente desde a data da sua instituicao, em 1998, e destina-se 
a galardoar os autores de dissertacoes academicas ou de outros trabalhos de investigacao 
realizados no ambito da Hist6ria de Portugal do seculo XX. 
De entre os sete trabalhos concorrentes a edicao de 2016, o Juri, constituido pelas 
Senhoras Professoras Doutoras Maria de Fatima Nunes, Professora Catedratica da 
Universidade de Evora, Vice- Presidente do IHC e coordenadora cientifica do Grupo de 
Investigacao IHC-CEHFCi-EU (Presidente), Paula Borges Santos, Investigadora 
integrada do Instituto de Historia Contemporanea da Faculdade de Ciencias Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Vogal) e Senhor Professor Doutor 
Francisco Bairrao Ruivo, Investigador integrado do Instituto de Historia 
Contemporanea da Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa (Vogal), deliberou em 4 de Outubro de 2016, por unanimidade, atribuir o 
PREMIO F'uNDA<;AO MARio SOARES - FUNDA<;AO EDP 2016 a dissertacao de 
doutoramento intitulada "Ciencia e U niversidade na I Republica", da autoria da 
Prof' Doutora Angela Sofia Garcia Salgueiro, e duas MEN<;OES HONROSAS, uma por 
unanimidade a tese de doutoramento com o titulo "No ALEPH. Para um olhar sobre o 
Servieo ACARTE da Fundacao Calouste Gulbenkian entre 1984e1989", da autoria 
da Prof", Doutora Ana Maria Bigotte Vieira, e uma segunda, por maioria de votos, a tese 
de doutoramento com o titulo "A memorla piiblica do pass ado recente nas 
sociedades Ibericas. Revisionismo hlsterlco e combates pela memeria e fmais do 
seculo XX", da autoria da Prof', Doutora Luciana de Castro Soutelo. 
A cerim6nia publica de entrega do Premio e das Mencoes Honrosas teve lugar em 14 de 
Dezembro de 2016 no Auditorio da Fundacao, tendo contado com a presenca do 
presidente da Fundacao Mario Soares, dos membros do Juri, dos laureados e outros 
autores de trabalhos concorrentes, e do Dr. Jose Manuel dos Santos, Administrador e 
Diretor Cultural da Fundacao EDP, instituicao que vem apoiando ininterruptamente a 
iniciativa desde 2011. 

3.4 PREMIO FUNDA<;AO MARIO SOARES - FUNDA<;AO EDP 

• Em 24 de N ovembro, assinatura de um Protocolo de Cooperacao com o Centro 
de Documentacao Samora Machel, tendo especialmente em vista a salvaguarda 
do acervo documental, fotografico e bibliografico do Presidente Samora Moises 
Machel. 
0 acto teve lugar na ocasiao da inauguracao da exposicao "A palavra e o gesto". 

FUNDA<;::AO 
MAruo SOARES 
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Sujeita a uma orientacao distante da a9ao quotidiana na regiao de Leiria e conhecendo 
Iimitacoes de varia ordem, a Casa-Museu . Centro Cultural J oao Soares mostrou-se, 
apesar disso, capaz de resistir aos problemas e incertezas com que se foi debatendo ao 
longo de 2016. 
Atraves da a9ao empenhada de uma equipa de trabalho abnegada e conhecedora do 
publico-alvo e dos objetivos propostos, o conjunto de atividades planeado foi realizado, 
cumprindo-se dessa forma o que estava previsto no protocolo de parceria e no contrato- 
programa celebrados, respetivamente, com a Fundacao EDP e com o Municipio de 
Leiria, principais apoiantes das atividades deste equipamento cultural. 
Equipa essa que a realidade fria dos mimeros impos tenha que ficar reduzida a metade 
logo desde o inicio de 2017, tomando cada vez mais dificil o objetivo de manter a Casa- 
Museu ao service das comunidades locais, com atividades culturais e uma intencao 
pedag6gica e educativa que privilegia criancas, grupos escolares, associacoes de pais e 
coloca a disposicao do publico em geral uma biblioteca de muitos milhares de livros de 
consulta livre. 
Por isso, dizer que em 2016 o desafio foi superado, e o que se entende ser mais 
importante salientar num momento em que o assinalar da passagem dos vinte anos de 
atividade da instituicao, coincide, infelizmente, com o luto pela perda do presidente da 
Fundacao, cuja mem6ria e legado cumpre homenagear. 

4.1 INTRODU~AO 

4. CASA-MUSEU. CENTRO CULTURAL JOAO SOARES 

FlfNDA<;AO 
MARIO SOARES 
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A exposicao permanente "Seculo XX 
Portugues Os Caminhos da 
Democracia - J oao Soares • Mario 
Soares", sobre a historia portuguesa 
contemporanea, inaugurada em 
dezembro de 1996, esteve patente ao 
publico ao longo de todo o ano, 
mantendo-se o acesso gratuito. Continua 
a ser , sentida a necessidade de 
modemizacao dos equipamentos e 
conteudos audiovisuais, nomeadamente o 
filme sobre o Seculo XX Portugues, pela 
importancia de que se reveste nas visitas escolares. 

4.3.1. EXPOSI<;AO PERMANENTE 

4.3. ATIVIDADES DE ANIMA(:AO CULTURAL 

A Casa-Museu • Centro Cultural Joao 
Soares manteve no decorrer de 2016 o 
seu programa de visitas guiadas, tendo 
recebido escolas de varies locais do 
pais, num total de 707 visitantes. As 
visitas do publico em geral 
representaram um total de 231 
visitantes. 
Manteve-se a dinamica das visitas 
guiadas, organizadas em funcao dos 
anos de escolaridade, tendo as destinadas a criancas de jardins-de-inf'ancia e escolas 
basicas sido realizadas recorrendo a teatralizacoes (sobre a Implantacao da Republica e 
o 25 de Abril de 1974) para melhor compreensao dos conteudos a explorar. Destacam- 
se igualmente as visitas guiadas e orientadas para grupos seniores. 

4.2.1. VISITAS GUIADAS 

No anode 2016, a Casa-Museu Joao Soares registou a presenca de 8.837 participantes 
nas diversas actividades realizadas, o que reflete um aumento de quase oito centenas de 
participantes em relacao ao ano anterior. (cf. o ponto 4.8). 
Salienta-se o facto de a atual conjuntura nao facilitar uma maior frequencia da Casa- 
Museu por alunos das escolas e outras instituicoes da regiao por carencia de meios de 
transporte. 0 aumento do rnimero de participantes representa o interesse destes nas 
atividades realizadas e confere maior importancia e significado aos apoios recebidos da 
Fundacao EDP e da Camara Municipal de Leiria. 

4.2. ATIVIDADES DE FOMENTO CULTURAL E DIVULGA(:AO 

FUNDA\:AO 
MA.RIO SOARES 



17 

4.3.3.1. Encontro de Literatura para a Infancla 
Realizou-se nos dias 22, 23 e 24 de abril, 
o Encontro de Literatura para a Infancia, 
para assinalar o Dia do Livro, que se 
comemora a 23 de abril. Como objetivo 
de fomentar o gosto pela leitura e de 
partilhar momentos em redor do livro, o 
jardim foi, durante tres dias, palco de 
diversas iniciativas para as criancas e 
familias, recebendo cerca de 800 pessoas. 
Na sexta-feira dia 22, as criancas das 
escolas do primeiro ciclo da Reixida, das 
Cortes, dos Marrazes e os j ardins-de- 
inf'ancia de Cortes e Reixida, participaram nas oficinas dinamizadas por alunos de 
varies cursos da Escola Superior de Educacao e Ciencias Sociais (ESECS) do Instituto 
Politecnico de Leiria. N esse dia, a Casa-Museu acolheu um dos maiores escritores de 
literatura para a inf'ancia, Antonio Torrado, autor de mais de 120 livros, diversas vezes 
premiado no Brasil e em Portugal, onde foi galardoado com o Grande Premio 
Gulbenkian da Literatura Infantil, em 1988. As criancas tiveram a oportunidade de ouvir 
o escritor e de colocar diversas questoes sabre a sua obra literaria. 0 escritor autografou 
os livros da sua autoria que os alunos presentes adquiriam na Feira do Livro do 
Encontro. Ainda no dia 22 de abril, um grupo de jovens da associacao "Os 
Malmequeres", associacao de Leiria que visa a integracao social e melhoria da 
qualidade de vida de jovens portadores de deficiencia mental, apresentou um teatro de /Jfu 
sombras as criancas presentes. Li)!/ ' 

Para assinalar a passagem dos 20 anos de existencia da Casa-Museu Joao Soares, 
organizou-se um programa para que, ao longo do ano de 2016, algumas iniciativas 
pudessem fazer referencia a esta efemeride, 

4.3.3. 20° ANIVERSAR1:0 DA CASA-MUSEU JOAO SOARES 

4.3.2.1. Exposleao " Rostos da Revolueao" 
Manteve-se disponivel para visitas 
guiadas a exposicao inaugurada em abril 
de 2014, comemorativa do 40.0 

aniversario do 25 de Abril de 1974. A 
partir de uma obra do cartoonista 
Antonio, que caricaturou algumas das 
principais personalidades da Revolucao 
de Abril e inspirando-se nos Paineis de 
Sao Vicente de Fora, a exposicao, 
organizada pela Fundacao Mario Soares, 
mostra ainda imagens da autoria do 
fotojomalista Carlos Gil que retratam 
pessoas e momentos daquele periodo da Historia de Portugal. 

FlJNDA~AO 
MARIO SOARES 
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No dia 23, sabado, o prograrna comecou 
com palestras para pais, professores e 
estudantes. Os presentes tiverarn a 
possibilidade de assistir a uma 
apresentacao a cargo da Prof. a Doutora 
Celia Sousa, sobre o livro enquanto 
instrumento inclusivo e essencial no 
desenvolvimento de atividades para 
criancas com necessidades educativas 
especiais ou para criancas em idade pre- 
escolar. A segunda palestra, da 
responsabilidade da Prof. a Doutora 
Maria Jose Gamboa, destacou o paradigma da construcao do leitor, analisando o 
estatuto e lugar da literatura para a inf'ancia em contexto educativo. De tarde, a Prof," 
Doutora Catarina Mangas abordou a tematica da importancia da leitura em contexto 
familiar, partilhando diversas ferrarnentas de promocao da leitura fora da escola. 
Alem das oficinas, houve ainda uma 
Hora do Conto especial, com as 
contadoras Tania Brites e Luisa Matias, 
animadoras da Biblioteca Municipal de 
Leiria, seguido de um momento musical 
com as alunas Ines Costa, Ines Ribeiro e 
Maria Beatriz e Sa Vieira, do Orfeao de 
Leiria. A ultima iniciativa do dia foi a 
apresentacao do livro de literatura para a 
infancia "O Menino que acordava as 
Estrelas", de Paulo Costa, que contou 
com a presenca da ilustradora Nidia Nair e da atriz Vania Silva, para a representacao 
teatral do conto. 0 painel de apresentacao ficou completo com a presenca de Claudia 
Prino, que adaptou a hist6ria em Simbolos Pictograficos para a Comunicacao na sua 
tese de mestrado. 
No ultimo dia do encontro, domingo, dia 
24, as oficinas dinamizadas pelos alunos 
da Escola Superior de Educacao e 
Ciencias Sociais mantiverarn-se como 
um dos pontos de atracao das criancas 
que visitararn a Casa-Museu. A tarde os 
visitantes assistirarn a apresentacao do 
livro "O Lobo Porquinho e o Lobo 
Capuchinho", de Liliana Goncalves, e 
tambem a um momento de danca e 
musica promovido pela Escola de Danca 
Clara Leao e rmisicos da Sociedade Artistica e Musical dos Pousos. Houve lugar ainda a 
um momento de contos e cantigas, dinarnizado pelas contadoras de hist6rias Ana 
Modemo e Liliana Goncalves, 0 encontro encerrou com a atuacao do Coro infantil da 
Sociedade Artistica e Musical Cortesense. Ao longo dos tres dias realizou-se igualmente 
uma Feira do Livro, com a presenca das Livrarias Americana, Arquivo e Letras e 
Livros. 0 Encontro contou ainda com a presenca da associacao "Os Malmequeres" e da 
Associacao de Pais das Escolas e Jardins-de-Infancia de Cortes. f/;!J , 
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4.3.3.3.2 Escola e familia 
Em 22 de outubro decorreu uma apresentacao feita pelo Dr. Paulo Jose Costa, psic6logo 
do Centro Hospitalar Leiria-Pombal, sobre os desafios de educar uma crianca no seculo 
XXL Entre os aspetos mencionados, salientou-se a questao do comportamento, regras e 
limites dos alunos nos contextos familiar e escolar. 0 objetivo deste encontro era o de 
refletir sobre a adequacao de esforcos entre familias e escola no sentido de proporcionar 
uma correta integracao dos alunos no meio escolar e na construcao de novas 
sociabilidades. 

4.3.3.3.1 Regresso as aulas 
Em 24 setembro teve lugar uma apresentacao feita pela Prof," Helena Francisco, 
coordenadora da Esco la Basica n. 0 1 de Marrazes, em que abordou varias praticas e 
metodos de organizacao para a autonomia dos alunos. Ao longo da sessao, pais e 
encarregados de educacao esclareceram duvidas sobre a gestao de horarios, de trabalhos 
de casa e de atividades extracurriculares. 

4.3.3.3. Ao encontro do Museu 
Tendo presente a importancia da Educacao para a Cidadania - um dos designios da a9ao 
da Casa-Museu nas iniciativas que promove junto das comunidades escolares da regiao 
de Leiria - considerou-se relevante o estabelecimento de uma parceria com escolas e 
instituicoes de ensino para melhor organizacao do projeto das atividades a desenvolver 
ao longo do anode 2016. 
Neste sentido, a Casa-Museu organizou tres 
palestras dirigidas a pais e encarregados de 
educacao, professores e profissionais da area 
educativa sobre tematicas relacionadas com o 
crescimento saudavel das criancas e jovens, em 
casa e na escola. 
Todas as apresentacoes foram realizadas no 
audit6rio da Casa-Museu Joao Soares. 

4.3.3.2. Dia internacional dos Museus 
No dia 15 de maio de 2016, a Casa-Museu 
comemorou o Dia Internacional dos Museus com 
a realizacao de uma visita guiada pela exposicao 
permanente "Seculo XX Portugues Os 
Caminhos da Democracia - J oao Soares • Mario 
Soares". Esta iniciativa teve a colaboracao do 
grupo de teatro "O N ariz", que interveio com a 
recreacao de tres momentos da Hist6ria 
Contemporanea de Portugal. Os mon6logos, representados ao longo desta visita guiada, 
introduziram os seguintes temas: a Revolucao Republicana com o discurso de Jose 
Relvas no dia 5 de Outubro de 1910, a vigilancia e perseguicao feitas pela Policia 
Politica aos que lutaram pela Liberdade e, por ultimo, os visitantes assistiram a um 
intervencao sobre a participacao de um militar na Revolucao de 25 de Abril de 1974. 

Fl.JNDA~AO 
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Em 2016, a Casa-Museu Joao Soares levou a efeito a Xv" edicao do festival de teatro 
infantil "Viver Teatro aos Domingos" que, 
decorreu durante quatro domingos do mes de 
outubro. Com o objetivo de permitir as 
familias a partilha de momentos de fantasia e 
de diversao que o mundo do teatro e das 
marionetas oferece, esta edicao trouxe a 
Casa-Museu cerca de 850 espectadores, entre 
criancas e adultos de Cortes e da regiao de 
Leiria, justificando-se a continuidade desta 
iniciativa pelo interesse cultural que 
desperta, traduzido na notoria adesao do 
publico, 
9 de outubro 

"O Rei que Comia Hist6rias", pela companhia 
Pandora Teatro. 
16 de outubro 
"Hist6ria de um gato e de um rato que se tomaram 
amigos", pela companhia Teatro e Marionetas de 
Mandrdgora. 
23 de outubro 
"A Lagarta refinada", pela companhia TASE - 
Teatro de Animaciio de Santa Eufemia. 
30 de outubro 
"A verdadeira hist6ria da Lebre e da tartaruga" pela companhia Teatro Bocage. 

4.3.4. FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL 

4.3.3.4. No Jardim, ha ... 
Nos domingos 9, 16, 23 e 30 de outubro de 
2016, decorreu um conjunto de atividades 
designadas de ''No j ardim, ha". Esta 
iniciativa propos as criancas e respetivas 
familias a realizacao de atividades no jardim 
da Casa-Museu, atraves da exploracao de 
diversos elementos dos temas apresentados 
em cada sessao do Festival "Viver Teatro 
aos Domingos", que decorria posteriormente. 
A ultima sessao no dia 3 0 de outubro contou 
com a colaboracao da ilustradora Nidia Nair, 
que dinamizou uma atividade sobre o 
conjunto da sua obra artistica publicada em varies livros de literatura para a inf'ancia. 

4.3.3.3.3 Comunlcaeao e crescimento 
Em 19 de novembro realizou-se uma apresentacao do Leiria Toastmasters Club, 
organizacao mundial na arte de comunicar (falar, ouvir e pensar), que expos varies 
metodos de comunicacao desenvolvidos nas sessoes do micleo de Leiria. Este encontro 
proporcionou a pais e encarregados de educacao conhecer diversas tecnicas de 
comunicacao e de escuta ativa, de forma a promover um relacionamento saudavel com 
os seus educandos. 

FlJNDA<;:Ao 
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- Sessoes de jogos: enquanto atividades 
hidicas, os jogos de tabuleiro, entre 
outros, permitem estimular a mem6ria, a 
concentracao e a reflexao, Nas sessoes 
realizadas, pretendeu-se igualmente gerar 
momentos de diversao, de partilha e de 
convivio entre os participantes; 

4.4.1.1. Sessoes semanais com o Grupo "Belidade" 
- Sessoes de promocao da leitura: 

recorrendo ao acervo bibliografico da 
Biblioteca J oao Soares pretendeu-se 
reforcar a importancia que o livro e a 
leitura tern na integracao dos idosos na 
sociedade, nao s6 coma meio de 
informacao util, mas tambem de lazer. As 
sessoes incentivaram os participantes a 
adquirir ou consolidar habitos de leitura, 
sugerindo titulos disponiveis no fundo 
bibliografico da Biblioteca Joao Soares; 

Desde 2010 que o Grupo "Belidade", composto por pessoas com mais de 60 anos ou 
aposentados, residentes na freguesia de Cortes, mantem uma forte ligacao com a Casa- 
Museu, consubstanciada no interesse com que participam nas iniciativas que decorrem 
todas as quintas-feiras. 

Foram ainda realizadas pela equipa da Casa-Museu Joao Soares algumas iniciativas de 
caracter educativo e ludico, abordando aspetos de carater social e pessoal, num conjunto 
de actividades de natureza diversa, fisicas, culturais, educacionais, e de educacao para a 
cidadania, com destaque para a responsabilidade civica. 

Em 2016, a Casa-Museu Joao Soares realizou semanalmente o programa "Viva a Vida", 
mantendo em foco o objetivo de 
promocao do envelhecimento ativo. 
Atraves da realizacao de diversas 
atividades, procurou contribuir para 
que o envelhecimento sej a encarado de 
forma positiva ao estimular a 
populacao senior a participar em 
iniciativas que lhe dao a oportunidade 
de aceder a informacao e ao 
conhecimento, suscitando momentos 
de aquisicao de novas saberes e 
descobertas. 

4.4.1 PROGRAMA VIV A A VIDA 

4.4. ATIVIDADES INTEGRADORAS DA COMUNIDADE LOCAL 

FlJNDA\:AO 
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- os utentes do Lar Social do Arrabal 
deslocaram-se a Casa-Museu e participaram 
nas atividades de jogos interativos. 

- os utentes da ADESBA (Associacao de 
Desenvolvimento e Bern Estar Social da 
Freguesia da Barreira) visionaram um filme e 
visitaram a Casa-Museu e as suas exposicoes, 

4.4.1.2. Visitas de utentes de Lares e/ou Centros de Dia 
0 programa "Viva a Vida" contempla visitas de utentes de lares e centros de dia, que 
atraves de marcacao previa se deslocam a Casa-Museu para participar em oficinas 
diversas, visionamento de filmes e visita as exposicoes. No anode 2016, assinalaram-se 
as seguintes visitas: 

- Saidas e visitas culturais: passeios pedestres a locais da freguesia de Cortes, visita ao 
Museu de Leiria, Museu Escolar de Marrazes e participacao numa sessao de circo na 
cidade de Leiria; 

- Participacao no 3 ° Encontro lnSenior no 
Dia Internacional do Idoso, promovido 
pelo Municipio de Leiria e a Associacao 
Pormaior, comemorado no dia 1 de 
Outubro, no estadio Dr. Magalhaes 
Pessoa- Leiria, e que envolveu aulas de 
gerontomotricidade e espetaculos culturais; 

- Sessao de esclarecimento e prevencao 
de burlas a idosos, realizada pela Seccao 
de Programas Especiais da Guarda 
N acional Republicana; 

- Sessoes sobre OS temas relativos a 
celebracao de diversas efemerides ( dias 
tematicos) e sobre outras areas de 
interesse dos participantes; 

- Sessoes de manualidades: estimulando a 
motricidade fina dos participantes, os 
seniores foram convidados a realizar 
diversos trabalhos manuais, mantendo 
assim as capacidades e destreza de 
movimentos pequenos, coordenados e 
precisos; 

FlJNDA\:AO 
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Em 2016, a Casa-Museu Joao Soares contou com o apoio do Municipio de Leiria em 
diversas actividades promovidas ao longo do ano, concretizadas atraves da candidatura 
apresentada no ambito dos apoios financeiro que esta autarquia promove anualmente. 

A Casa-Museu participou uma vez mais, a convite do Municipio, em actividades de 
animacao cultural, designadamente na Semana da Leitura e no Dia Mundial da Crianca, 

Manteve-se a disponibilidade da Casa-Museu para o acolhimento e realizacao conjunta 
de iniciativas com entidades culturais e sociais locais que se enquadram no ambito dos 
fins e objetivos prosseguidos pela Fundacao Mario Soares atraves do seu polo na regiao 
de Leiria. 

Ao abrigo deste principio orientador, a Casa-Museu associou-se ao Festival de Teatro 
ACASO, promovido pela companhia de teatro "O Nariz", de Leiria, facultando a 
utilizacao nao onerosa das suas instalacoes. 

A Casa-Museu voltou a cooperar com o Instituto Politecnico de Leiria (IPL) no funbito 
da unidade curricular de Pratica do Projeto Cultural da licenciatura em Animacao 
Cultural, recebendo um grupo de alunos para a realizacao de um trabalho sobre a nossa 
instituicao, Com esta pareceria, o IPL pretende incentivar os alunos a conhecer o meio 
cultural envolvente, para que possam perceber o tipo de trabalho que e realizado com a 
comunidade em que se inserem as instituicoes visitadas. 

No ambito das parcerias com as diversas instituicoes de ensino da regiao de Leiria, a 
Casa-Museu recebeu, entre os meses de abril e julho, uma aluna do curso de Turismo da 
Escola Profissional da Marinha Grande, que ali efetuou um estagio, 

A Casa-Museu associou-se igualmente ao Instituto Portugues do Desporto e Juventude 
para, em 12 de agosto, celebrar o Dia Internacional da Juventude, este ano subordinado 
ao tema: "O caminho para 2030: erradicar a pobreza e alcancar o consumo 
responsavel", 

No ambito das parcerias que se pretende promover entre as diferentes instituicoes 
culturais da regiao, a Casa-Museu associou-se a Sociedade Artistica e Musical 
Cortesense e ao Agrupamento de Escolas de Domingos Sequeira, facultando a utilizacao 
nao onerosa das instalacoes para a realizacao de ensaios do grupo Coral e 
representacoes teatrais para cerca de 300 criancas do agrupamento. 

Destacam-se ainda as habituais parcerias com o grupo dos Seroes Literarios, com o 
mensario Jornal das Cortes, com a Comissao Fabriqueira da Igreja de Cortese com a fJ /(;17-. 
Uniao de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes. cp' 

4.5. COOPERA<;AO COM OUTRAS ENTIDADES 

- os utentes do Lar do Casal Galego 
participaram numa atividade integrada na 
explicacao da tematica do Painel de Azulejos de 
Hein Semke "O Cristo dos Pescadores". 

- os utentes da Assiste - Instituicao de 
Solidariedade Social das Cortes deslocaram-se a 
Casa-Museu e participaram nas atividades e 
sessoes tematicas, 

FlJNDA<;Ao 
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Em 5 de novembro de 2016, decorreu no 
auditorio da Casa-Museu J oao Soares, o • 
lancamento do livro "Textos cinicos de 
amargura variavel" de Pedro Jordao e 
producao da Editora Textiverso. Do 
programa constou ainda a audicao de 
cancoes ineditas com musica de Pedro 
J ordao e poemas de Carlos Lopes Pires. 0 
livro foi apresentado por Carlos Lopes 
Pires, com leitura de alguns textos do 
livro a cargo da Professora Maria Celeste 
Alves. Finalizou-se o programa com a habitual sessao de aut6grafos. 

Em 28 de julho, no auditorio da Casa- 
Museu J oao Soares, foi apresentado o 
livro publicado pela Editora Textiverso 
"Diano de Alba I Diari d' Alba", numa 
edicao bilingue em portugues e catalao, 
com texto de Luis Vieira da Mota e da 
neta Mireia Oncins, com ilustracoes de 
outra sua neta mais nova, Helena Oncins. 
A apresentacao da livro foi feita pela 
Doutora Maria Angeles Ludefia. A 
terminar o evento, o autor e as netas procederam a sessao de aut6grafos. 

4.5.2. APRESENTA<;AO DE LIVROS 

4.5.1. SEROES LITERAluos DAS CORTES 

Manteve-se em 2016, a regularidade dos 
encontros sobre literatura e arte do grupo 
dos Seroes Literarios, composto por 
cerca de 15 pessoas, na Biblioteca da 
Casa-Museu, nos segundos sabados de 
cada mes. Sempre que a apresentacao 
necessitou de recursos audiovisuais, o 
grupo realizou as sessoes no auditorio da 
Casa-Museu. Em 2016, assinalaram-se 
os centenaries do nascimento de Vergilio 
Ferreira e de Mario Dionisio, cuja obra literaria serviu de tema para varias sessoes. 

FUNDA~AO 
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No funbito da parceria para a promocao do Livro e da Leitura estabelecida entre a Casa- 
Museu J oao Soares e o Municipio de Leiria, foi feito em 2016 um convite a Biblioteca 
J oao Soares para integrar o recente Portal da Rede de Bibliotecas de Leiria. Este Portal 
permitira colocar online os services das bibliotecas do concelho de Leiria e divulgar o 
conjunto de iniciativas de todos os parceiros realizadas ao longo do ano, potenciando o 
seu acesso a um maior mnnero de utilizadores. 
Em novembro de 2016, a Casa-Museu participou na apresentacao formal do Portal da 
Rede de Bibliotecas de Leiria, preparat6rio da assinatura do protocolo com o Municipio /" m .. 
que irater lugar em 2017. (...<?/ 1 

4.6. A BIBLIOTECA JOAO SOARES 

No dia 25 de novembro de 2016, o 
audit6rio da Casa-Museu Joao Soares foi 
cedido ao Agrupamento de Escolas de 
Domingos Sequeira para receber cerca de 
300 criancas do ensino pre-escolar deste 
agrupamento. A Casa-Museu acolheu o 
grupo Lantema Magica, que apresentou o 
um espetaculo de teatro, intitulado 
"Benny Kid" com vista a sensibilizacao 
das criancas para a protecao da Terra e do 
meio ambiente. 

4.5.4 ESPETACULO TEMATICO "BENNY KID" 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE DOMINGOS SEQUEIRA 

Decorreu no dia 15 de setembro uma sessao especial promovida pela Equipa Leiria 
Toastmaster Club, organizacao especializada na arte de comunicar (falar, ouvir e 
pensar). 
A sessao, subordinada ao tema "Falar ao __ ,......... .. ~r 

Publico e Lideranca", reuniu no audit6rio da 
Casa-Museu Joao Soares um grupo de 
pessoas com interesse em aperfeicoar as suas 
capacidades de comunicacao e de lideranca. 
Atraves de varies procedimentos de avaliacao 
e interajuda a equipa convidou os presentes a 
superar as dificuldades de falar em publico, 
permitindo ao participante reforcar a sua 
confianca em cada apresentacao, 

4.5.3. SESSAO ESPECIAL DA EQUIPA LEIRIA TOASTMASTERS CLUB: 
FALAR EM PUBLICO E LIDERAN<;A. 

Fl}N.DA\:AO 
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4.6.1.1. Tratamento documental 
0 tratamento documental centrou-se na catalogacao das obras de literatura 
infantojuvenil adquiridas, das ofertas efetuadas pela Fundacao Calouste Gulbenkian e 
dos livros do esp61io Rocha Silva. 
A colecao da Biblioteca Joao Soares totaliza 24.599 registos bibliograficos na Base de 
Dados dos registos de entrada, que correspondem a 10.651 registos catalogados no 
sistema Bibliobase. 
Do acervo bibliografico da Biblioteca Joao Soares fazem tambem parte 5.535 titulos 
que constituem o objeto da doacao Rocha Silva, e o esp61io Jaime Fernandes, com 
1. 707 titulos, cujo registo se mantem em curso. Da colecao da Biblioteca Joao Soares 
fazem parte cerca de 700 titulos, que constituem a doacao da biblioteca particular de g; 
Margarida Neves. Com os livros recebidos em 2016, o total dos titulos doados ao longo ' .. 
dos anos pela Fundacao Calouste Gulbenkian ascende a 1.114 titulos. 

No ambito da gestao do fundo bibliografico, em 2016 cumpriu-se o objetivo de 
complementar a colecao infanto-juvenil da Biblioteca J oao Soares com a aquisicao de 
livros pertencentes a Lista de Obras e Textos para Iniciacao a Educacao Literaria, Deste 
modo, considerou-se relevante ir ao encontro de varias solicitacoes dos leitores da 
Biblioteca Joao Soares e da comunidade escolar da Uniao de Freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes, com a qual se desenvolvem as atividades de promocao de 
leitura. A par deste objetivo de dotar a colecao bibliografica de obras solicitadas pelo 
publico mais jovem, manteve-se a prioridade de continuar a catalogacao dos esp61ios 
oferecidos a Biblioteca J oao Soares. 
Em 2016, a Biblioteca J oiio Soares recebeu 164 livros oferecidos pela Fundacao 
Calouste Gulbenkian. Este conjunto de monografias, na sua maioria teses de 
doutoramento, resulta de uma colaboracao com a Fundacao para a Ciencia e a 
Tecnologia. 
A Biblioteca J oao Soares contou com a colaboracao da estagiaria Adriana Abreu, aluna 
da Escola Profissional da Marinha Grande, no decorrer dos meses de abril a julho de 
2016. 

4.6.1. GESTAO DO FUNDO BIBLIOGRAFICO 

FUNDAC::AO 
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4.6.2.1.1. Encontro com a escritora e ilustradora Nidia Nair 
No dia 19 de fevereiro de 2016, a Casa-Museu 
J oao Soares recebeu a visita das escolas EB 1 
de Cortes e de Reixida num encontro com a 
escritora e ilustradora Nidia Nair, que veio 
apresentar o livro de literatura para a inf'ancia 
"O V endedor de Sapatos". A sessao contou um 
apontamento de danca protagonizado pela 
bailarina da Escola de Artes SAMP - Pousos 
Leiria, Inesa Markava, ao som de musica de 
Vianna da Motta. 0 livro "O Vendedor de 
Sapatos" baseia-se nas mem6rias de infancia da escritora sabre a profissao do pai. Para 
alem de abordar caracteristicas de oficios de outrora, a escritora Nidia Nair salientou a ¥- 
tematica da reciclagem nas suas varias vertentes de reduzir, reciclar, reutilizar e 
recuperar. 0 livro inclui uma versao da hist6ria em portugues e ingles, 

4.6.2.1. Itinerancias e Sonhos no Baii das Narrativas (I.S.B.N.) 
As sessoes do "Itinerdncias e Sonhos no Bau 
das Narrativas (l.S.B.N)" dinamizaram as 
horas do canto e o bau dos livros junta de 
escolas e jardins-de-infancia da Uniao de 
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes. Durante as visitas quinzenais, a 
animacao da leitura foi organizada em funcao 
das faixas etarias e das suas caracteristicas 
intrinsecas. Para alem da leitura partilhada, os 
alunos participaram na elaboracao de 
trabalhos de expressao plastica e de escrita 
criativa. Ao longo do ano letivo, os livros selecionados para estas sessoes respeitaram a 
Lista de Obras e Textos para Iniciacao a Educacao Literaria, cedida pelo Ministerio da 
Educacao para cada ano de escolaridade. No ambito do programa "Itinerdncias e 
Sonhos no Bau das Narrativas (l.S.B.N) ", a Biblioteca Joao Soares registou a 
requisicao de 433 titulos, resultante dos emprestimos realizados as escolas e jardins-de- 
inf'ancia de Cortes e de Reixida. 

Os Services Educativos promoveram atividades ao longo de todo o ano, salientando-se 
a colaboracao com os J ardins-de- Inf'ancia e as escolas de Primeiro Ciclo pertencentes a 
Uniao de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, no ambito do projeto l.S.B.N. 
Em simultaneo, manteve-se a realizacao das atividades do projeto "A Casa-Museu sai 
das Cortes" junta de outros estabelecimentos de ensino, efetuadas por marcacao previa, 

4.6.2. SERVI<;OS EDUCATIVOS DA BIBLIOTECA 

4.6.1.2. Service de leitura e emprestimo 
A Biblioteca J oao Soares contou em 2016 com 3 71 visitas de lei tores, que efetuaram 
288 requisicoes atraves do Servico de Emprestimo Domiciliario, As requisicoes 
escolares no ambito da atividade "Itinerdncia e Sonhos no Bau das Narrativas" 
(1.S.B.N) registaram um total de 433 titulos. 0 projeto de leitura publica 
"BiblioCortes.com" deu origem a 11 requisicoes, Em 2016, o Service de Leitura e 
Emprestimo totalizou 732 titulos requisitados. 
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4.6.2.2.1. Maleta Magica 
Em 2016, a Casa-Museu realizou um conjunto 
de atividades em escolas e jardins-de-infancia 
situados fora dos limites da Uniao de 
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes. 0 contacto inicial foi feito por varias 
instituicoes de ensino e a Casa-Museu 
procurou tr ao encontro das diversas 
solicitacoes, promovendo iniciativas de 
animacao da cultura e habitos de leitura. Esta 
colaboracao tern sido divulgada entre docentes 
e escolas, que solicitaram atividades ' ' 
relacionadas com o Dia Mundial do Livro, 
Dia do Autor Portugues, Dia da Alimentacao, 
entre outros dias tematicos. No funbito destas 
atividades, realizaram-se diversas deslocacoes 
a escolas e a instituicoes, que de outro modo 
dificilmente poderiam deslocar-se a Casa- 
Museu. Entre as iniciativas realizadas, 
destacam-se os teatros de sombras e de 
fantoches, horas do conto com atividades 
ludo-pedag6gicas e apresentacoes diversas 
sobre livros e sobre a Historia de Portugal. Ao 
longo do ano, a equipa da Casa-Museu 
efetuou cerca de 18 visitas a escolas e 
instituicoes, apresentando atividades para um 
total de 1.192 criancas, 

4.6.2.2. A Casa-Museu sai das Cortes 

4.6.2.1.2. Herols do Museu 
Em 2016, manteve-se a realizacao do 
projeto Herois do Museu com o 3° e 4° anos 
de escolaridade das escolas de 1 ° Ciclo de 
Cortes e de Reixida. Este projeto partiu de 
um convite realizado pelo Niicleo de 
Educacao do MINOM (Movimento 
Internacional para uma Nova Museologia), 
cuja representante, Dra. Ana Mercedes 
Stoffel Fernandes, partilhou a proposta de 
atividade com o Museu da Comunidade 
Concelhia da Batalha e Museu do Traje em 
Sao Bras de Alportel. 
No ano letivo de 2015/2016, selecionou-se a tematica da Comunicacao e Inteligencia 
Emocional, na qual se destacou uma sessao designada de "Comunicar, Brincar e 
Aprender" promovida pelo psic6logo V alter Pereira. Este encontro baseou-se numa 
metodologia de dinamicas de grupo destinadas a promover competencias 
socioemocionais e formas saudaveis de comunicacao, 
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4.6.2.4. Saidos da Casca - Programa de ocupaeao de tempos livres nas ferias da 
Pasco a 
Entre os dias 28 de marco e 1 de abril de 
2016, decorreu o programa "Saidos da 
Casca", destinado a ocupacao de tempos 
livres nas ferias da Pascoa, Durante uma 
semana preenchida com diversas 
oficinas, 120 criancas elaboraram 
objetos alusivos a epoca, 

4.6.2.3. Semana da Leitura - "Lanea-te na Arte com Picasso e Van Gogh" 
A Casa-Museu J oao Soares participou ~ ~ ,,. 
na iniciativa Semana da Leitura a 
convite do Municipio de Leiria e da 
Biblioteca Municipal Afonso Lopes 
Vieira. Entre os dias 14 e 18 de marco 
de 2016, a Casa-Museu dinamizou um 
conjunto de atividades sobre Pintura 
Contemporanea, que se iniciava com a 
apresentacao de um teatro de fantoches 
baseado no livro "Picasso e Van Gogh" 
do escritor Alvaro de Magalhaes. 
Posteriormente, os alunos foram convidados a participar numa atividade designada de 
"Lanca-te na Arte", de forma a conhecerem alguns elementos biograficos e artisticos 
das obras de Pablo Picasso, Vincent Van Gogh e Henri Matisse. Com esta iniciativa, a 
equipa da Casa-Museu visitou 13 escolas, envolvendo um total de 590 criancas. 

4.6.2.2.2. A Casa-Museu visita a pediatria 
Mantiveram-se em 2016 as visitas 
mensais dos Servicos Educativos da 
Casa-Museu Joao Soares ao Service de 
Pediatria do Centro Hospitalar de Leiria, 
dada a recetividade das criancas e 
respetivos familiares. As sessoes de 
animacao decorreram na ultima segunda- 
feira de cada mes, no periodo da manha, 
respeitando a diversidade de idades, que 
abrangem desde os primeiros meses ate 
aos 18 anos de idade. Ao longo do ano, 
as atividades desenvolvidas incluiram a 
realizacao de teatros de fantoches, 
elaboracao de pequenos trabalhos de 
expressao plastica, leitura de poesia, hist6rias e contos tradicionais. Estes encontros 
procuram minimizar o impacto do intemamento hospitalar com um momento de 
ocupacao e distracao junto dos pacientes. 
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4.6.2. 7. Oficinas de Natal 
Nos dias 19, 20, 21e22 de dezembro de 2016, a Casa-Museu organizou um conjunto de 
oficinas de trabalhos manuais alusivas ao Natal. Esta iniciativa destinou-se a criancas 
dos 6 aos 12 anos que, durante as tardes dos dias mencionados, prepararam diversos 
enfeites de Natal. 
Em 2016, as inscricoes para as oficinas de Natal registaram um total de 45 
participacoes, No ambito desta quadra, tambem os seniores do programa "Viva a Vida" 
e os alunos da Escola EBl de Reixida, Jardins-de-inf'ancia de Cortes e de Reixida, 
participantes nas actividades do ISBN, realizaram um enfeite destinado a decoracao da 
arvore de Natal da Casa-Museu J oao Soares. } ~ cu., 

4.6.2.6. Biblioteca de Verio 2016 
A :xxa edicao do projeto de ocupacao de Tempos Livres realizou-se de 27 de junho a 27 
de julho com um total de 103 criancas da _ ~Ji~~; ·1~J' » ".~·~·:, 

Unijio de Freguesias de Leiria, Pousos, - ·"' ~-· · i;·:-~ ~ 
Barreira e Cortes com idades ' 
compreendidas entre os 6 e os 12 anos. 0 
tema "Biblioteca de Verao: Nata 20", 
destacou os 20 anos de atividade deste 
programa de tempos livres. 
Durante a preparacao do proj eto e ao 
longo do mes, a Casa-Museu contou 
ainda com a colaboracao voluntaria de 
jovens monitores, entre os 13 e os 23 anos, que sob a orientacao da equipa da Casa- 
Museu, auxiliaram na execucao de tarefas e contribuiram para uma melhor organizacao 
deste programa. 0 projeto de ocupacao de tempos livres terminou com a festa final, no 
dia 27 de julho, durante a qual atuou um grupo de jovens musicos das Cortes, outrora 
participantes e monitores do programa Biblioteca de Verao. 

4.6.2.5. Dia Mundial da Crianca 
A convite do Municipio de Leiria, e em 
colaboracao com o Instituto Politecnico 
de Leiria, a Casa-Museu Joao Soares 
participou no dia 1 de junho nas 
comemoracoes do Dia Mundial da 
Crianca com uma atividade intitulada 
"Liberdade: uma historia de encantar". A 
partir da leitura do livro "O Tesauro" do 
autor Manuel Antonio Pina, as escolas 
participaram no J ogo da Gloria gigante, 
explicativo da Revolucao do 25 de Abril 
de 197 4 e da luta pela Liberdade. 
A iniciativa decorreu no Estadio Dr. Magalhaes Pessoa e contou com a participacao de 
160 alunos, considerados no total das atividades no ambito do programa "A Casa- 
Museu sai das Cortes". 
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Preseneas nas iniciativas da Casa-Museu Joao Soares em 2016 

INFORMA~AO ESTATISTICA 

4.6.2.8. Projeto "BiblioCortes.com" 
Em 2016, mantiveram-se disponiveis os quatro postos de leitura do projeto 
"BiblioCortes.com" nas associacoes das Cortes participantes na iniciativa: Associacao 
Cultural, Recreativa e Desportiva da Reixida, Associacao Cultural e Recreativa 
Nascente do Lis, Clube Desportivo e Recreativo de Famalicao e Centro Popular de 
Cultura e Recreio das Cortes. 
Ao longo do ano 2016, verificou-se uma adesao de 3 82 utilizadores com 11 requisicoes 
de livros. 
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Mes GERAL ESCO LARES BIBLIOCORTES Total 
JAN 14 144 0 158 
FEV 22 - 1 23 
MAR 35 144 1 180 
ABR 

I 

25 - 0 25 
I 

MAI 20 - 1 21 
JUN 36 - 3 39 
JUL 18 - 1 19 
AGO 36 - 1 37 
SET 17 125 2 144 
OUT 25 20 0 45 
NOV 23 - 1 24 
DEZ 17 - 0 17 

TOTAL 288 433 11 732 

Biblioteca Joao Soares - Livros requisitados em 2016 

Serv. Educativos no 
Ext: 30% 

Serv. Educativos na 
CMJS; 19% 

Leitores da Biblioteca; 
4% 

Actividades do Centro 
Cult. na CMJS; 29% 

Visitantes Escolares; Publico Nacional; 2% 
8% 

Percentagem de partlclpaeao por tipo de atividade 
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A Taxa de Cobertura do Ativo Nao Corrente pelo Patrimenio Liquide e de 2,63 
permitindo a Fundacao ter aplicado € 2.167.507 em produtos financeiros geradores de 
proveitos. 

A Taxa de Cobertura do Ativo Liquido Total pelo Patrlmonio Liquido foi de 
92, 18%, nao se verificando alteracoes significativas em relacao ao exercicio anterior, 
sendo o ligeiro decrescimo de 3 ,86% justificado, fundamentalmente, pelo facto do 
Patrim6nio Liquido ter registado uma reducao no montante de€ 420.661, em resultado 
da afectacao dos resultados obtidos em 2015, do reconhecimento dos subsidios ao 
investimentos e do resultado liquido negativo do exercicio. 

• Obrlgaeoes e Titulos de Participaeao, no montante de€ 879.507; 

• Deposltos a Prazo, no montante de€ 1.288.000. 

0 valor das Ativos Financeiros, liquido de provisoes, encontrava-se distribuido por: 

• Ativos Fixos Tangiveis (liquido de amortizacoes ), a que corresponde o 
montante global de€ 1.312.940; 

• Outros Ativos Financeiros, totalizando o montante de € 2.167 .507, liquido de 
ajustamentos. 

Do Ativo Liquido Total, no montante de € 3.748.517, destacam-se as seguintes 
rubricas: 

A rubrica Outras Variaeoes do Patrimonlo Liquido engloba o valor correspondente a 
avaliacao, pelo justo valor, no montante de 128.455 Euros, da doacao a Fundacao Mario 
Soares, a) de um painel artistico de placas ceramicas instalado na Casa-Museu Centro 
Cultural Joao Soares com o titulo "O Cristo dos Pescadores", no montante de 49.880 
Euros, e, b) de uma escultura intitulada "Construcao com Verde", tambem doada a 
Fundacao em Dezembro de 2011, no montante de 15.000 Euros. 
Esta rubrica, compreende tambem o subsidio ao investimento atribuido a Fundacao pelo 
Ministerio do Equipamento, do Planeamento e da Administracao do Territ6rio 
(MEP AT), pelo Ministerio da Educacao (ME) e pelo Ministerio da Cultura (MC). 

• Fundo inicial estatutario, no montante de€ 765.655; 

• Outras Variaeees do Patrlmenio Liquide, no montante de€ 604.841; 

• Resultados Transitados, no montante de€ 2.368.587; 

• Resultado do Exercicio do anode 2016, no montante de€ (283.491,21). 

Em 31 de Dezembro de 2016, o Patrlmonlo Liquide da Fundacao Mario Soares 
ascendia a€ 3.455.591, sendo constituido por: 

5.1. SITUA(;AO PATRIMONIAL 

- , 5. SITUA~AO ECONOMICA E FINANCEIRA 
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• Resultados Transitados: € (283.491,21). 

Propoe-se que o resultado do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2016, no montante 
de€ (283.491,21), tenha a seguinte aplicacao: 

5.3 APLICA(;AO DO RESULTADO 

• Fornecimentos e Servleos Externos, no montante de € 315 .4 7 4, dos quais 
€ 134.257 representaram o pagamento de Prestaeoes de Servleos a 
colaboradores da Fundacao Mario Soares (Recibos Verdes); 

• Gastos com Pessoal, no montante de€ 382.234; 

• Gastos de Depreclaeao e de Amortizacao, no montante de € 167 .288; 

• Outros Gastos Operacionais e de Financiamento, no montante total de 
€ 61.099. 

Os Gastos, no montante de€ 926.139, corresponderam essencialmente a: 

A rubrica Rendimentos Suplementares e Outros, inclui, maioritariamente, 
rendimentos resultantes da execucao do Contrato de Prestacao de Services celebrado em 
Dili, a 13 de Maio de 2014, entre o Arquivo & Museu da Resistencia Timorense 
(AMRT) e a Fundacao Mario Soares, com o objetivo de reforcar o Arquivo da 
Resistencia Timorense e capacitar quadros do AMR T. 

• Subsidios a Exploraeao, no montante de€ 316.000; 

• Rendimentos Financeiros, no montante de € 54.200; 

• Rendimentos Suplementares e Outros, no montante de€ 272.448. 

Os Rendimentos, no montante de€ 642.648, foram constituidos por: 

0 Resultado do Exercicio findo em 31 de Dezembro de 2016 foi de€ (283.491,21). 

5.2 RESULTADOS DO EXERCICIO 

0 Passivo Corrente, no montante de€ 79.065 (excluindo acrescimos e diferimentos), 
resultou de pequenos investimentos efetuados ate ao fim do exercicio, sendo constituido 
pelas dividas de curto prazo a Fomecedores de Imobilizado e de Outros Bense Services 
e pelos encargos sociais com pessoal, referentes ao mes de Dezembro, ja liquidados em 
Janeiro de 2017. 
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Nos tennos dessa nonna, os efeitos reportados a data de transicao para a NCRF-ESNL 
foram registados em Fundos Patrimoniais. 

Em 2012, foi adotada pela primeira vez a Nonna Contabilistica de Relato Financeiro 
para as Entidades do Sector Nao Lucrativo (NCRF-ESNL), sendo as alteracoes de 
politicas contabilisticas decorrentes da adocao do referido nonnativo aplicadas 
prospectivamente e, consequentemente, fixada a data de transicao em 1 de Janeiro de 
2012, tal coma estabelecido no paragrafo 5 - "Adocao pela primeira vez da NCRF- 
ESNL". 

Em 2011, as demonstracoes financeiras foram preparadas de acordo com o referencial 
do Sistema Normalizacao Contabilistica (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n." 
158/2009, de 13 de Julho, que integra as Nonnas Contabilisticas de Relato Financeiro 
(NCRF), adaptadas pela Comissao de Normalizacao Contabilistica (CNC) a partir das 
N onnas Intemacionais de Relato Financeiro (IFRS - anterionnente designadas por 
nonnas intemacionais de contabilidade) emitidas pelo Internacional Accounting 
Standards Board (IASB) e adotadas pela Uniao Europeia (EU). 

As contas foram auditadas pela finna de auditores "Deloitte & Associados, SROC, 
S.A." 

Nao existem dividas em mora ao sector publico estatal, incluindo a Seguranca Social. 

A Fundacao Mario Soares esta abrangida por um regime de isencao fiscal em sede de 
Impasto sabre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), decorrente do estatuto de 
utilidade publica que lhe foi atribuido e do interesse cultural conferido as atividades 
previstas nos seus estatutos. 

5.4. NOTAS 
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Cumpre ainda sublinhar a contribuicao dos funcionarios e colaboradores da Fundacao 
Mario Soares na preparacao e apresentacao das acoes que a instituicao tern procurado 
desenvolver na sociedade portuguesa nas areas da preservacao da memoria historica, da 
intervencao civica e cultural e da promocao dos valores da liberdade e democracia. 

A Fundacao renova o seu agradecimento a todas as pessoas singulares e coletivas que, 
nao sendo possivel nomear exaustivamente, reconhece publicamente terem concorrido 
com a sua colaboracao desinteressada para a concretizacao de um mimero significativo 
de iniciativas que a Fundacao Mario Soares e a Casa-Museu . Centro Cultural Joao 
Soares - seu polo na regiao de Leiria - levaram a cabo no ano de 2016. 

6.2 OUTRAS COLABORA~OES E APOIOS 

A Fundacao desej a salientar a importancia dos apoios mecenaticos que em 2016 
tomaram possivel o cumprimento dos seus fins e objeto estatutarios, relevando e 
agradecendo especialmente os que lhe foram atribuidos pelas seguintes entidades: 

AGRICORTES - Comercio de Maquinas e Equipamentos, S.A. 
BANCO BPI, S.A 
FUNDAf;AO EDP 
FUNDACION RAMON ARECES 
GRUPO SABSEG.PT 

6.1 MECENAS DE ACTIVIDADES 

A Fundacao Mario Soares agradece: 

A Camara Municipal de Lisboa, pelo apreco manifestado relativamente ao trabalho 
desenvolvido pela Fundacao na area da preservacao da memoria historica e pelo apoio a 
continuidade de uma colaboracao ha muito existente entre am bas as instituicoes, cuj a 
expressao marcante mais recente se traduziu na participacao ativa ao longo do processo 
que culminou na instalacao do Museu do Aljube I Resistencia e Liberdade. 

A Camara Municipal de Leiria, pelo apoio atribuido a Casa-Museu. Centro Cultural 
Joao Soares na sequencia da aprovacao de uma candidatura previamente apresentada ao 
abrigo da regulamentacao municipal de concessao de apoios financeiros a atividades 
culturais - que encontrou traducao na celebracao de um contrato-programa e respective 
cofinanciamento de uma serie de a95es e iniciativas desenvolvidas no concelho ao longo 
do anode 2016. 

6. AGRADECIMENTOS 
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Vogal 

GUSTO PULIDO VALENTE MONJARDINO 
/ 

CARLO 

MARIA ISABEL 

0 CONSELHO DE ADMINISTRA<;AO 

Lisboa, 21 de Abril de 2017 

FlJNDA\=AO 
MARIO SOARES 





~~~~~~ilfi::""':::-f!§!ifliflf:-:t::.~~~~:'ifflf:~"§:§i!Jf:,~~::tf;:.~~~""§::tffi:.~~~~-:::t::~"§§t.i;ff:!.ii..';:f!ii:§f:~~~"'$i:,''§,§li§t;S;.., 

I~ ss 
.~ 



41 

0 Conselho de Admlnlstracao 0 Contabilista Certificado 
n." 1 · .010 

0 anexo faz parte integrante deste balance em 31 de Dezembro de 2016. 

RUBRIC AS Not as 2016 2015 

ATIVO 

Ativo nao corrente 
Ativos fixes tangiveis 5 1.312.940, 10 1.480.227,62 

Total do ativo nao corrente 1.312.940, 10 1.480.227,62 

Ativo corre nte 
lnventerios 6 15.732,48 15.589,90 
aientes 7 179,99 179,99 
Outras contas a receber 8 232.743,60 58.701,75 
Diferimentos 15 1.672,93 789,83 
Outros ativos financeiros 9 2.167.507,24 2.392.511,60 
Gaixa e dep6sitos bancarlos 10 17.740,55 88.048,42 

Total do ativo corrente 2.435.576, 79 2.555.821,49 

TOTAL DO ATIVO 3.748.516,89 4.036.049, 11 

FUNDOS PATRIM ONIAIS E PASSIVO 

Fundos Patrimoniais 
Fundos pr6prios 11 765.654,77 765.654,77 
Outras reservas 11 193.335,22 193.335,22 
Resultados transitados 11 2.368.586,57 2.578.601,58 
Outras varlacoes nos fundos pr6prios 11 411.506,12 548.675,72 

3.739.082,68 4.086.267,29 

Resultado Hquido do exercicio -283.491,21 -210.015,01 

TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL 3.455.591,47 3.876.252,28 

Passivo 
Passivo corrente 

Fornecedores 12 9.963,66 9.964,31 
Estado e outros entes publicos 13 16.827,47 11.163,80 
Outras contas a pagar 14 52.274,29 56.030,38 
Dif erimentos 15 213.860,00 82.638,34 

Total do passivo corrente 292.925,42 159.796,83 

TOTAL DO PASSIVO 292.925,42 159.796,83 

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO 3.748.516,89 4.036.049, 11 

(Montantes expressos em Euros) 

BALAN<;O EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
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0 Conselho de Admlnlstracao 0 Contabilista Certificado 
n.? 16.010 

0 anexo faz parte integrante desta demonstracao dos resultados por naturezas 
para o exercicio findo em 31 de Dezembro de 2016. 

RENDIM ENTOS E GAST OS Not as 2016 2015 

Vendas e servlcos prestados 16 81.908,69 108.205,59 
Subsfdios a exploracao 17 316.000,00 364.850,00 
Gusto das mercadorias vendidas e das rraterlas consunidas 6 -712,28 -313,06 
Fornecimentos e services externos 18 -315.473,96 -37 4.145,56 
Gastos com o pessoal 19 -382.234,05 -382.577 ,22 
lrrparidade de lnventarlos (perdas I reversoes) 6 e20 -44,32 0,00 
Aumentos I reducoes de justo valor 9 -3.418,15 -221,29 
Outros rendimentos e ganhos 22 190.539,44 222.668,60 
Outros gastos e perdas 23 -56.969,06 -75.982,62 

Resultado antes de depreclecoe s, gastos de financiamento e impostos -170.403,69 -137.515,56 

Gastos I reversoes de depreclacao 5 e24 -167.287,52 -172.422,63 
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -337.691,21 -309.938, 19 

Juras e rendimentos sinilares obtidos 25 54.200,00 99.928,14 
Juras e gastos sinilares suportados 26 0,00 -4,96 

Resultado antes de impostos -283.491,21 -210.015,01 

lrrposto sabre o rendimento do exercicio 0,00 0,00 
Resultado liquido do exercicio -283.491,21 -210.015,01 

(Montantes expressos em Euros) 

DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
DO EXERCiCIO FINCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
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0 Conselho de Adrnlnlstracao 0 Contabilista Certificado 

0 anexo faz parte integrante desta dernonstracao das alteracoes nos fundos patrimoniais 
para o exerclcio findo em 31 de Dezembro de 2016. 

FUNlOS PATRIMONAIS 
Outras Resultado Total 

DESCRICAO Not as 
Fundos Outras Resultados variac;oes liquido dos Fundos 

reservas transitados nos fundos do Patrimoniais 
patrimoniais exercicio 

POSICAO EM 1 DEJAN3RO DE2015 765.654,77 193.335,22 2.682.556,61 685.845,62 -103.955,03 4.223.437, 19 

Alterac;oes no exercicio: 
fil>utac;ao de subsrdios para investimentos 17 - - -137.169,90 - -137.169,90 
Afetac;ao do resultado liquido do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2014 11 - - -103.955,03 - 103.955,03 - 

765.654,77 193.335,22 2.578.601,58 548.675,72 0,00 4.086.267,29 

Resultado liquido do exercicio -210.015,01 -210.015,01 

Resultado integral -210.015,01 -210.015,01 

POSICAOEM 31 DEDEZEMBRODE2015 765.654,77 193.335,22 2.578.601,58 548.675,72 -210.015,01 3.876.252,28 

DEMONSTRACAO DAS ALTERACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

FUNlOS PATRIMONAIS 
Outras Resultado Total 

DESCRICAO Notas 
Fundos Outras Resultados variac;oes liquido dos Fundos 

reservas transitados nos fundos do Patrimoniais 
patrimoniais exercicio 

POSICAO EM 1 DE JAN3RO DE 2016 765.654,77 193.335,22 2.578.601,58 548.675,72 -210.015,01 3.876.252,28 

Alterac;oes no exercicio: 
fil>utac;ao de subsrdios para investimentos 17 - - -137.169,60 - -137 .. 169,60 
Afetac;ao do resultado liquido do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2015 11 - - -210.015,01 - 210.015,01 0,00 

765.654,77 193.335,22 2.368.586,57 411.506,12 0,00 3.739.082,68 

Resultado liquido do exercicio -283.491,21 -283.491,21 

Resultado integral -283.491,21 -283.491,21 

POSICAOEM 31 DEDEZEMBRODE2016 765.654,77 193.335,22 2.368.586,57 411.506,12 -283.491,21 3.455.591,4 7 

DEMONSTRACAO DAS ALTERACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

(Montantes expressos em Euros) 

DEMONSTRACAO DAS ALTERACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 
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0 Conselho de Adrnlnlstracao 0 Contabilista Certificado 
n." 16.010 

0 anexo faz parte integrante desta demonstracao dos fluxos de caixa 
para o exercfcio findo em 31 de Dezembro de 2016. 

RUBRIC AS Notas 2016 2015 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: 

Recebimentes de clientes 35.948,08 161.302,38 
Pagamentes a fornecederes -369.933,60 -453.969,41 
Pagamentes ao pessoal -375.229,55 -371.751,64 
Recebimentes de subsidies a exploracao 316.000,00 364.850,00 

Caixa gerada pelas oparacoes -393.215,07 -299.568,67 

Outres recebimentes I pagamentes 47.459,05 47.064,94 
Pagamentes de rJ A -588,13 -3.397,69 

Fluxes das atividades operacionais (1) -346.344,15 -255.901,42 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM ENTO: 

Pagamentos respeitantes a: 
Atives fixes tangfveis 0,00 0,00 
Aplicac;oes financeiras -1.499.351,58 -2.504.279,29 

-1.499.351,58 -2.504.279,29 
Recebimentos provenientes de: 

Aplicacoes financeiras 1.714.257,72 2.655. 713,32 
Jures e rendimentes sirrilares 61.130,14 100.468,19 

1. 775.387 ,86 2. 756.181,51 

Fluxes das atividades de investimento (2) 276.036,28 251.902,22 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM ENTO: 

0,00 0,00 

Fluxes das atividades de financiamento (3) 0,00 0,00 

Varia~ao de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -70.307,87 -3.999,20 
Efeito das dlferencas de cambio 0,00 0,00 
Caixa e seus equivalentes no inicio do exercicio 10 88.048,42 92.047,62 
Caixa e seus equivalentes no fim do exercicio 10 17.740,55 88.048,42 

(Montantes expressos em Euros) 

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
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As demonstracoes financeiras anexas sao apresentadas em Euros, sendo esta divisa igualmente a moeda 
funcional da Fundacao, dado ser a divisa utilizada preferencialmente no ambiente econ6mico em que a 
Fundacao opera. r/:J; 

0 Conselho de Adrnlnlstracao entende que estas dernonstracoes financeiras refletem de forma verdadeira e 
apropriada as operacoes da Fundacao, bem coma a sua poslcao, desempenho financeiro e fluxos de caixa. 

Aquando da sua constltulcao, o fundo inicial da Fundacao ascendia a 498. 798 Euros, resultante das 
contribuicoes em dinheiro dos fundadores. 

A Fundacao foi constituida em 12 de Setembro de 1991, tendo iniciado a sua atividade cultural em fins de 
Abril de 1996. A Casa-Museu Centro Cultural Joao Soares, em Cortes, constitui um polo da Fundacao na 
regiao de Leiria. Nos termos do art." 5° dos seus Estatutos, a Fundacao desenvolvera as atividades pr6prias 
da realizacao dos seus fins, cabendo-lhe, nomeadamente: i) Executar, promover ou patrocinar projetos de 
lnvestlqacao em domfnios concernentes aos seus fins; ii) Constituir e organizar o arquivo pessoal do Dr. 
Mario Soares e todos os outros que al sejam incorporados, assim coma, recuperar o edificio sito em Cortes, 
destinado a lnstalacao da Casa-Museu Centro Cultural Joao Soares, em que se incorporam o conjunto de 
objetos recebidos pelo Dr. Mario Soares enquanto Presidente da Republica e uma exposlcao hist6rico- 
polltica sabre o Seculo XX portuques: iii) Realizar, promover ou patrocinar acoes de forrnacao e de debate 
atraves de conferenclas, serninarlos e col6quios; iv) Realizar, promover ou patrocinar atividades de fomento 
cultural e de divulgac;ao, em especial as dirigidas a juventude; v) Realizar, promover ou patrocinar atividades 
editoriais; vi) lnstituir prernlos e conceder balsas de estudo, compatfveis com os seus fins e possibilidades; 
vii) Subvencionar a publicacao de estudos; viii) Constituir e montar uma biblioteca especializada nas areas 
da clencla polltica, da hist6ria contemporanea, das relacoes internacionais e dos direitos humanos; ix) 
Promover o desenvolvimento de estudos europeus, tendo em vista a nova construcao europeia e a 
partlclpacao de Portugal na unlao Europeia; x) Estimular a cooperacao cultural e cientffica entre Portugal e 
os parses africanos lus6fonos, Brasil, Timor-Leste, India (Goa) e Regiao Administrativa Especial de Macau. 

A conflrmacao do estatuto de utilidade publlca da Fundacao, feita ao abrigo da Lei-Quadro das fundacoes, 
aprovada pela Lei n.? 24/2012, de 9 de Julho, consta do Despacho n.01921/2013 do Secretarlo de Estado 
da Presidencia do Conselho de Ministros, de 14 de Janeiro de 2013, publicado no Diarlo da Republica - II 
Serie n.? 23, de 1 de Fevereiro de 2013. 

A Fundacao, coma projeto europeu, tern par fim realizar, promover e patrocinar acoes de caracter cultural, 
cientffico e educativo nos domfnios da clencla polltlca, da hist6ria conternporanea, das relacoes 
internacionais e dos direitos humanos. 

A Fundacao Mario Soares (adiante designada par "Fundacao") e uma pessoa coletiva de direito privado e 
tipo fundacional, sem fins lucrativos e de utilidade publica, ligada a pessoa do ex-Presidente da Republlca, 
Dr. Mario Soares, e tern a sua sede em Lisboa, na Rua de Sao Bento, n.? 176. 

1. NOTA INTRODUTORIA ~~~~~~~ 

(Montantes expressos em Euros) 

ANEXO As DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
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Os ativos fixos tangiveis encontram-se registados ao custo de aqulslcao, o qual inclui o custo de compra, 
quaisquer custos diretamente atribufveis as atividades necessarias para colocar os ativos na localizacao e 
condlcao necessarlas para operarem da forma pretendida, deduzido de depreciacoes e perdas po,/1 ~ • 
imparidade acumuladas. {/' 1 / 

3.2 ATIVOS FIXOS TANGiVEIS 

As demonstracoes financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operacoes da 
Fundacao - que nao manifesta lntencao de cessar operacoes no curto prazo - tendo por base a inforrnacao 
relevante disponivel a data de referencla das dernonstracoes financeiras, incluindo acontecimentos 
subsequentes a mesma e de acordo com o regime contabilistico do acresclrno, a partir dos livros e registos 
contabilisticos da Fundacao, mantidos nos termos da norma contabilistica e de relato financeiro para 
entidades do sector nao lucrative ("NCRF-ESNL") e em caso de tnformacao al omissa, respeitando as 
normas contabilisticas e de relato financeiro ("NCRF"). 

3.1 BASES DE APRESENTACAO 

As principais politicas contabilfsticas adotadas na preparacao das dernonstracoes financeiras anexas sao as 
que abaixo se descrevem. Estas politicas foram consistentemente aplicadas a todos os exercicios 
apresentados, salvo lndlcacao em contrario, 

3. PRINCIPAIS POLlTICAS CONT ABILlSTICAS ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~~ 

lnstrumentos legais da NCRF-ESNL: 
• Portaria n.0 105/2011, de 14 de Margo - Modelos de dernonstracoes financeiras 
• Portaria n.? 106/2011, de 14 de Margo - C6digo de contas 
• Aviso n.0 6726- B/2011, de 14 de Margo- NCRF-ESNL 
• Decreto-Lei n. 0 36 - A/2011 , de 9 de Margo 

Para efeitos de conversao para a NCRF-ESNL, em 31 de Dezembro de 2012, foram efetuados 
ajustamentos de translcao, com efeitos nos fundos patrimoniais, no valor de 23.441,46 Euros, referentes ao 
desreconhecimento do custo amortizado dos investimentos financeiros. 

No processo de translcao das normas contabilisticas anteriormente adotadas pela Fundacao, 
consubstanciadas nas Normas Contabilisticas e de Relato Financeiro (NCRF) para a NCRF-ESNL, a 
Fundacao seguiu os requisites previstos no n.? 5 da NCRF-ESNL para a adocao pela primeira vez. 
Consequentemente, as alteracoes de politicas contabilisticas decorrentes da opcao pela primeira vez da 
presente norma foram aplicadas prospectivamente. 

As demonstracoes financeiras anexas foram preparadas no quadro das dlsposlcoes em vigor em Portugal, 
efetivas para os exercicios iniciados em 1 de Janeiro de 2012, em conformidade com o Decreto-Lei 36- 
A/2011, de 9 de Margo, e de acordo com a Norma Contabilistica e de Relato Financeiro para Entidades do 
Sector Nao Lucrative (NCRF-ESNL) - parte integrante do Sistema de Norrnalizacao Contabilistica (SNC) - 
incluindo a correspondente estrutura conceptual e modelos de dernonstracoes financeiras. 

2. REFERENCIAL CONTABILlSTICO DE PREPARA<;AO DAS DEMONSTRA<;OES 
FINANCEIRAS 
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E efetuada uma avallacao de imparidade a data de cada poslcao financeira e sempre que seja identificado 
um evento ou alteracao nas circunstancias que indique que o montante pelo qual o ativo se encontra 
registado possa nao ser recuperado. cgi 
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3.3 IMPARIDADE DE ATIVOS NAO CORRENTES 

0 ganho ou a perda resultantes da alienacao ou abate de um ativo fixo tangivel sao determinados pela 
diferenca entre o justo valor do rnontante recebido na transacao ou a receber e a quantia escriturada do 
ativo, sendo reconhecido em resultados no periodo em que ocorre a allenacao ou o abate nas rubricas de 
"Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consoante se trate de um ganho ou de 
uma perda, respetivamente. 

As despesas de rnanutencao e reparacao (dispendios subsequentes) que nao sao suscetiveis de gerar 
beneficios econ6micos futures adicionais sao registadas coma gastos no periodo em que sao incorridas. 

Os valores residuais dos ativos, as respetivas vidas uteis e o rnetodo de depreclacao utilizado sao revistos 
anualmente. 0 efeito de alguma alteracao a estas estimativas e reconhecido, prospectivamente, na 
dernonstracao das alteracoes nos fundos patrimoniais. 

10- 20 
4-5 

4 
4 

3-8 

Edif fcios e Outras Consfrucoes 
Equipamento Basico 
Equipamento Administrative 
Ferramentas e Utens Hies 
Outros ativos fixes tangfveis 

Anos de vida 
util 

As taxas de depreclacao utilizadas correspondem aos seguintes periodos de vida utll estimada: 

A quantia depreciavel dos ativos fixes tangiveis e imputada numa base slstematlca durante a vida utll dos 
mesmos, sendo calculada mensalmente, ap6s o momenta em que estes estejam disponiveis para uso, de 
acordo com o rnetodo das quotas constantes lineares, aplicado consistentemente de periodo para periodo, 
e consideradas coma um gasto, reconhecido nos resultados. 

Os ativos fixes tangiveis adquiridos ate 1 de Janeiro de 2009 (data de translcao para as NCRF), encontram- 
se registados pelo seu valor considerado ("deemed cosf'), ao abrigo da NCRF 3 - Adocao pela primeira vez 
das NCRF, o qual corresponde ao custo de aqulslcao ou custo de aquislcao reavaliado ao abrigo de 
diplomas legais, ou no caso dos bens cedidos pelo Estado Portuques em 1 de Janeiro de 1995, com base 
em avaliacao efetuada por uma entidade especializada naquela data, deduzida das depreciacoes 
acumuladas ate 1 de Janeiro de 2009. Os ativos fixes tangiveis adquiridos ap6s a data de transicao (1 de 
Janeiro de 2009) encontram-se registados ao custo de aqulsicao, deduzido das depreclacoes acumuladas e 
de perdas de imparidade acumuladas, quando aplicavel, nao tendo havido qualquer impacto com a adocao 
das NCRF - ESNL. 

No que respeita aos bens doados a Fundacao em 1994 - terreno e edificio onde se encontra localizada a 
Casa-Museu Centro Cultural Joao Soares, sito em Cortes, Leiria, e o painel de azulejos "O Cristo dos 
Pescadores" nela instalado - os respetivos valores encontram-se registados com base em avaltacoes 
efetuadas por entidades externas e especializadas a data das doacoes, deduzidos das depreclacoes 
acumuladas. 
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Os montantes inclufdos na rubrica de "Caixa e dep6sitos bancarios" correspondem aos valores de caixa, ?;· 
dep6sitos bancarios e dep6sitos a prazo e outras aplicacoes de tesouraria vencfveis a menos de dois () 1 , 

meses. l/ 

b) Caixa e dep6sitos bancarios 

Os saldos de clientes e outras contas a receber sao registados ao custo amortizado deduzido de eventuais 
perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros nao difere do seu valor 
nominal. 

a) Clientes e outras contas a receber 

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passives financeiros: 

0 custo amortizado e determinado atraves do rnetodo do juro efetivo. 

- Sejam a vista ou tenham uma maturidade definida; 
- Tenham associado um retorno fixo ou deterrnlnavel: e 
- Nao sejam um instrumento financeiro derivado ou nao incorporem um instrumento financeiro derivado. 

Sao mensurados "ao custo ou custo amortizado" os ativos e os passives financeiros que apresentem as 
seguintes caracterfsticas: 

(i) Ao custo menos perda por imparidade 

Os ativos e os passives financeiros sao assim mensurados de acordo com os seguintes criterlos: (i) ao 
custo, menos qualquer perda por imparidade; ou (ii) ao justo valor, com as alteracoes de justo valor 
reconhecidas na dernonstracao das alteracoes nos fundos patrimoniais. 

Os ativos e os passives financeiros sao reconhecidos no balance apenas quando a Fundacao se torna uma 
parte das correspondentes disposicoes contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF-ESNL. 

3.5 ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

A Fundacao utiliza o custo rnedlo como metodo de custeio das sal das. 

Nas situacoes em que o valor de custo e superior ao valor lfquido de reallzacao, e registado um ajustamento 
(perda por imparidade) pela respetiva diferenca. 

Os inventarios encontram-se mensurados pelo seu custo ou valor realizavel If quido, dos dois o mais baixo, 
considerando ainda que o custo de lnventarlo deve incluir todos os custos de compra, custos de conversao 
e outros custos incorridos para colocar os inventarios no local e na condlcao atuais. 
0 valor If quido de realizacao representa o preco de venda estimado deduzido de todos os custos estimados 
necessaries para concluir os lnventarios e para efetuar a sua venda. 

3.4 INVENTARIOS 

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado e superior a sua quantia recuperavel, e 
reconhecida uma perda de imparidade na demonstracao dos resultados do perfodo correspondente, na 
rubrica de "Perdas por imparidade". 
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- lncumprimento de prazo de vencimento e/ou de outras clausulas acordadas entre as partes; 
- Dificuldades financeiras do devedor; 
- Probabilidade de falencla do devedor. 

Sempre que existam indicadores objetivos de que a Fundacao nao ira receber os montantes a que tinha 
direito de acordo com o estipulado entre as partes, e registada uma perda par imparidade na dernonstracao 
de resultados. Os indicadores utilizados pela Fundacao na ldentlficacao de indfcios de imparidade sao os 
seguintes: 

lmparidade de ativos financeiros 

Tais ativos e passivos financeiros sao mensurados ao justo valor. No caso concreto da Fundacao, nao 
existem ativos e passivos financeiros a classificar nesta categoria. 

Todos os ativos e passivos financeiros nao classificados na categoria "ao custo" sao classificados na 
categoria "ao justo valor com as alteracoes reconhecidas na dernonstracao de varlacao patrimonial". 

(ii) Ao justo valor com as alteracoes reconhecidas na dernonstracao das alteracoes nos fundos 
patrimoniais 

Os ernprestlrnos sao classificados coma passivos correntes, a nao ser que a Empresa tenha o direito 
incondicional para diferir a llquldacao do passivo par mais de 12 meses ap6s a data de relato. 

Os encargos financeiros sao registados na dernonstracao dos resultados de acordo com o regime da 
especlallzacao, 

Eventuais despesas incorridas com a obtencao desses financiamentos, designadamente os encargos com 
juros e despesas similares, sao reconhecidas pelo rnetodo do juro efetivo em resultados do exercfcio ao 
Ion go do perf ado de vida desses financiamentos. As referidas despesas incorridas, enquanto nao estiverem 
reconhecidas, sao apresentadas a deduzir a rubrica de "Financiamentos obtidos". 

Os financiamentos obtidos sao registados no passivo ao custo amortizado. 

e) Financiamentos obtidos 

Os saldos de fornecedores e outras contas a pagar sao registados ao custo amortizado. Usualmente, o 
custo amortizado destes passivos financeiros nao difere do seu valor nominal. 

d) Fornecedores e outras contas a pagar 

Nesta rubrica estao, tarnbern, englobados os valores referentes aos dep6sitos bancarios com prazos 
vencfveis superiores a tres meses. 

Os montantes incluf dos na rubrica de "Outros ativos financeiros" correspond em aos val ores de obrlqacoes 
nao convertfveis, mensurados ao custo amortizado. 

c) Outros ativos financeiros 

Estes ativos sao mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes activos 
financeiros nao difere do seu valor nominal. 
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As provis6es sao revistas a data de cada balance e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Se 
deixa~ de ser provavel que sera necessario um ex-fluxo de recurses para liquidar a obrlqacao, a provlsao e /l {a} . 
revertlda. U!J 

A quantla reconhecida coma uma provlsao consiste na melhor estimativa do dlspendio exigido para liquidar 
a obrlqacao presente a data do balance, tendo em conslderacao os riscos e incertezas que inevitavelmente 
rodeiam os acontecimentos. 

As provis6es sao apenas reconhecidas quando se verifica, cumulativamente, uma obriqacao presente (legal 
ou construtiva), coma resultado de um acontecimento passado, que seja provavel um ex-fluxo de recurses, 
que incorporem contributes para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade, 
necessario para llquldacao dessa obriqacao e que seja posslvel efetuar uma estimativa fiavel da quantia da 
obriqacao, 

3.7 PROVISOES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES 

Outros subsidies sao, de uma forma geral, reconhecidos na dernonstracao dos resultados coma 
rendimentos numa base slstematlca e racional durante os perlodos contabilfsticos necessaries para os 
balancear com os gastos relacionados. Os subsidies do Governo que tern por finalidade compensar perdas 
ja incorridas ou que nao tern gastos futures associados sao reconhecidos coma rendimentos do perlodo em 
que o recebimento se torna efetivo. 

Os subsidies atrlbuldos a Fundacao, a fundo perdido, relacionados com a aqulslcao de ativos nao correntes 
sao inicialmente reconhecidos no balance na rubrica de "Outras varlacoes nos fundos patrimoniais", sendo 
subsequentemente imputados numa base sisternatica na dernonstracao dos resultados coma rendimentos 
do exercf cio, proporcionalmente as depreclacoes dos ativos subjacentes, durante o perlodo correspondente 
a vida util dos ativos com os quais se relacionam. 

Os subsidies s6 sao reconhecidos apenas quando existe uma certeza razoavel de que a Fundacao 
cumprlra as condlcoes a eles associadas para a sua atrlbulcao e de que os mesmos serao recebidos. 

3.6 SUBSiDIOS 

A Fundacao desreconhece passives financeiros apenas quando a correspondente obriqacao seja liquidada, 
cancelada ou expire. 

A Fundacao desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxes de 
caixa expiram, ou quando transfere para outra entidade o controle desses ativos e todos os riscos e 
beneficios significativos associados a posse dos mesmos. 

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros 

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui, esta e revertida por resultados e 
registada na rubrica de "Revers6es de perdas por imparidades". 

As perdas por imparidade sao registadas em resultados na rubrica de "Perdas por imparidade" no perlodo 
em que sao determinadas. 

Sempre que se verifiquem estes indlclos, e analisada a exlstencia de perdas por imparidade, que e 
determinada pela dlferenca entre a quantia escriturada do ativo e o seu correspondente valor recuperavel, 

Fl}NDA\=AO 
MARIO SOARES 



As alteracoes as estimativas contabilfsticas resultam de nova lnformacao ou novos desenvolvimentos 
inerente aos ativos e passives, e obriqacoes e beneffcios futures esperados associados aos mesmos, f\ 
posteriores a data das dernonstracoes financeiras, sendo aplicadas de forma prospetiva. Por este motivo e {!_,, "/ /}· 
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As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento 
existente a data de aprovacao das dernonstracoes financeiras dos eventos e transacoes em curso, assim 
como na experiencla de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderao ocorrer sltuacoes em perfodos 
subsequentes que, nao sendo previsfveis a data de aprovacao das dernonstracoes financeiras, nao foram 
consideradas nessas estimativas. 

Na preparacao das dernonstracoes financeiras anexas foram efetuados jufzos de valor e estimativas e 
utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passives, assim como as 
quantias relatadas de rendimentos e gastos do perfodo. 

3.10 JUiZOS DE VALOR CRiTICOS E PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA ASSOCIADAS As 
ESTIMATIVAS 

A Fundacao esta abrangida por um estatuto de lsencao fiscal em sede de Impasto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC), decorrente das atividades de caracter cultural e de utilidade publlca previstas nos 
seus estatutos, conforme publicado em Dlario da Republlca - II Serie, n.? 183, de 8 de Agosto de 1996, e 
nos termos constantes da intorrnacao n,? 548/96, da Dlreccao de Servlcos de IRC nele mencionada (Nota 
13). 

3.9 IMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO 

0 redlto proveniente de juros e reconhecido utilizando 0 metodo do juro efetivo, desde que seja provavel 
que beneffcios econ6micos fluam para a Fundacao e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade, 
utilizando como base de reconhecimento o regime do acrescimo. 

0 redlto proveniente da prestacao de servlcos e venda de bens e reconhecido no exercfcio a que respeita, 
com referencla a fase de acabamento da transacao e/ou servlco a data de relato. 

0 redlto da Fundacao corresponde essencialmente ao reconhecimento em resultados dos subsf dios e 
donativos recebidos (Nota 17). 

0 redito e mensurado pelo justo valor da retribulcao recebida ou a receber decorrente da atividade normal 
da entidade. 0 redlto e reconhecido lfquido do Impasto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e 
descontos. 

3.8 REDITO 

As obriqacoes presentes que resultam de contratos onerosos sao reconhecidas e mensuradas como 
provisoes. Existe um contrato oneroso quando a Fundacao e parte integrante das disposlcoes de um 
contrato ou acordo, cujo cumprimento tern associados gastos que nao e possfvel evitar, os quais excedem 
os beneffcios econ6micos derivados do mesmo. 

Os ativos e passives contingentes nao sao reconhecidos nas dernonstracoes financeiras. Os passives 
financeiros apenas sao divulgados no Anexo, a menos que seja remota a possibilidade de um ex-fluxo de 
recurses que incorporem contributes para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da 
entidade. Os ativos contingentes sao divulgados no Anexo quando for provavel um influxo para o 
desenvolvimento das atividades presentes e futuras da Fundacao, 
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No decurso do periodo findo em 31 de Dezembro de 2016, nao foram efetuadas correcoes decorrentes de 
erros materiais de periodos anteriores. 

Correc;ao de erros 

No decurso do periodo findo em 31 de Dezembro de 2016, nao foram efetuadas alteracoes na metodologia 
de calculo das estimativas. 

Alterac;ao em estimativas contabilisticas 

No decurso do periodo findo em 31 de Dezembro de 2016, nao ocorreram alteracoes as politicas 
contabilisticas aplicadas. 

Para alern dos efeitos derivados da conversao para as NCRF, aplicadas pela primeira vez em 2010, 
ocorreram em 2012 alteracoes as politicas contabilisticas utilizadas pela Fundacao por forca da apllcacao 
do normative NCRF-ESNL, a partir de 1 de Janeiro. 

Alterac;ao voiuntarla de politicas contabilisticas 

4. POLfTICAS CONTABILfSTICAS, ALTERA<:;OES NAS ESTIMATIVAS CONTABILfSTICAS E 
ERR OS 

Os acontecimentos decorridos ap6s a data do balance que proporcionam lnformacao adicional sabre 
condlcoes que existiam a data do balance ("adjusting events" ou acontecimentos ocorridos ap6s a data do 
balance que dao origem a ajustamentos) sao refletidos nas dernonstracoes financeiras. Os eventos 
realizados ap6s a data do balance que proporcionam lnformacao sabre condlcoes verificadas ap6s a data 
do balance ("non adjusting events" ou acontecimentos que tiveram lugar ap6s a data do balance que nao 
dao origem a ajustamentos) sao divulgados nas demonstracoes financeiras, se forem considerados 
materialmente relevantes. 

3.12 ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES 

A Fundacao regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o principio da especializacao dos 
exercicios, pelo qual os rendimentos e gastos sao reconhecidos a medida que sao gerados, 
independentemente do momenta do respetivo recebimento · ou pagamento. As diferencas entre os 
montantes recebidos e pages e os correspondentes rendimentos e gastos gerados sao registadas como 
"Devedores por acresclrno de rendimentos" ou "Credores por acresclrno de gastos". 

3.11 ESPECIALIZACAO DOS EXERCiCIOS 

Os principais juizos de valor e estimativas efetuadas na preparacao das dernonstracoes financeiras anexas 
encontram-se, quando apllcavel, descritos nas notas correspondentes deste anexo. 

dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacoes em questao poderao diferir das 
correspondentes estimativas. 
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Durante os exercicios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, o movimento ocorrido na rubrica de 
"Ativos fixos tangfveis", bem coma nas respetivas depreciacoes acumuladas e perdas par imparidade, foi o 
seguinte: 

31 de Dezembro de 2016 
Saldo em Aquisi~oes I Aliena~oes I Perdas por Saldo em 
01-Jan-16 Deprecia~oes Abates lmparidade 31-Dez-16 

Custo: 
Terrenes e recurses naturais 452.096,95 0,00 0,00 0,00 452.096,95 
Edificies e outras construcoes 5.233.543,30 0,00 0,00 0,00 5.233.543,30 
Equipamente baslco 401.579,73 0,00 0,00 0,00 401.579,73 
Equipamente administrative 1.173.729,72 0,00 0,00 0,00 1.173.729,72 
Outres atives fixes tangiveis 296.587,14 0,00 0,00 0,00 296.587,14 

7.557.536,84 0,00 0,00 0,00 7.557.536,84 

Depreclacoes acumuladas 
Edificies e eutras construcoes 4.450.811, 17 163.820,77 0,00 0,00 4.614.631,94 
Equipamente baslco 392.641,82 2.936,30 0,00 0,00 395.578,12 
Equipamente administrative 936.616,13 530,45 0,00 0,00 937.146,58 
Outres atives fixes tangiveis 297.240,10 0,00 0,00 0,00 297.240,10 

6.077.309,22 167.287,52 0,00 0,00 6.244.596, 7 4 

1.480.227,62 1.312.940,10 

31 de Dezembro de 2015 
Saldo em Aquisi~oes I Allenacoes I Perdas por Saldo em 
01-Jan-15 De pre cia~oes Abates lmparidade 31-Dez-15 

Custo: 
Terrenes e recurses naturais 452.096,95 0,00 0,00 0,00 452.096,95 
Edificies e outras construcoes 5 .. 233.543,30 0,00 0,00 0,00 5.233.543,30 
Equipamente baslco 401.579,73 0,00 0,00 0,00 401.579,73 
Equipamente administrative 1.173.729,72 0,00 0,00 0,00 1.173.729,72 
Outres atives fixes tangiveis 296.587,14 0,00 0,00 0,00 296.587,14 

7.557.536,84 0,00 0,00 0,00 7.557.536,84 

De preclacees acum uladas 
Edificies e eutras construcoes 4.285.114,96 165.696,21 0,00 0,00 4.450.811,17 
Equipamente baslco 386.937,78 5.704,04 0,00 0,00 392.641,82 
Equipamente administrative 935.593,75 1.022,38 0,00 0,00 936.616,13 
Outres atives fixes tangiveis 297.240,10 0,00 0,00 0,00 297.240,10 

5.904.886,59 172.422,63 0,00 0,00 6.077.309,22 

1.652.650,25 1.480.227,62 

5. ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 
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No exercicio de 2011, o artista plastlco Carlos Manuel de Sousa Pereira Nogueira fez doacao a Fundacao 
de uma escultura da sua autoria intitulada "Construcao com Verde", composta por quatro pecas distintas, '"'fl/1 
em ferro, vidro, madeira, esmalte e espelho, obra de arte cujo valor foi estimado pelo critico de arte e ()'IJ ~ 

Na rubrica de "Equipamento administrative", por contrapartida da rubrica de "Outras reservas", encontra-se 
registado um painel de placas cerarnicas denominado "Cristo dos Pescadores", doado a Fundacao pela 
viuva do autor, do artista plastlco Hein Semke, cujo justo valor foi avaliado pelo Museu Nacional dos 
Azulejos em 49.879, 79 Euros (Nota 11 ). 

Os restantes montantes incluidos na rubrica de "Edificios e outras construcoes" dizem principalmente 
respeito aos encargos ocorridos com obras de recuperacao e beneflciacao das lnstalacoes onde se localiza 
a sede da Fundacao, 

A rubrica de "Edificios e outras construcoes" inclui igualmente o montante de 213.593,22 Euros relative ao 
edificio da Casa-Museu - Centro Cultural Joao Soares, sito em Cortes, Leiria. 0 justo valor deste im6vel na 
data da sua doacao a Fundacao, determinado por uma entidade especializada independente, ascendeu a 
128.455,43 Euros e foi registado por contrapartida da rubrica de "Outras reservas" (Nota 11 ). 

A rubrica de "Edificios e outras construcoes" inclui o montante de 3.163.419,31 Euros relative ao edificio do 
Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares, cuja abertura ao publico ocorreu no exercicio de 2000. 
Para este investimento, foram concedidas a Fundacao cornpartlclpacoes a fundo perdido pelo Ministerio do 
Equipamento, do Planeamento e da Adrninistracao do Territ6rio (MEPAT), pelo Ministerio da Educacao (ME) 
e pelo Ministerio da Cultura (MC), nos montantes de 1.496.393, 70 Euros, 7 48.196,85 Euros e 498. 797,90 
Euros, respetivamente, encontrando-se as mesmas a ser reconhecidas coma rendimento, 
proporcionalmente as depreciacoes do investimento subsidiado. As cornpartlclpacoes indicadas no 
paraqrafo anterior constam de um protocolo assinado em 16 de Janeiro de 1998, no qual a Fundacao se 
compromete a nao transmitir a outrem o equipamento objeto do presente contrato, pelo periodo de cinco 
anos a contar da data da conclusao definitiva da obra, sob pena de devolucao das cornparticipacoes (Notas 
11 e 17). 

Durante o exercicio de 1997, por dellberacao da Camara Municipal de Lisboa datada de 16 de Setembro de 
1997, a area cedida na constitulcao do direito de superficie acima referido foi retificada de forma a incluir 
duas parcelas adicionais anexas a area inicial. Adicionalmente, foi prorrogado o prazo do direito de 
superficie da area inicial e parcelas anexas para 50 e 48 anos, respetivamente, conforme dellberacao da 
Camara Municipal de Lisboa datada de 12 de Novembre de 1997. 

Em 23 de Outubro de 1995, a Camara Municipal de Lisboa celebrou com a Fundacao um contrato pelo qual 
constituiu a seu favor o direito de superficie sabre o terreno onde se situam as lnstalacoes onde a Fundacao 
tern a sua sede, por um periodo de trinta anos (em 1997, o prazo foi alterado para 50 anos). Ao abrigo deste 
contrato, a Fundacao ficou obrigada a efetuar contraprestacoes mensais de 1.247,00 Euros, paqavels a 
partir do momenta em que o valor dessas contraprestacoes mensais iguale o valor das obras de 
recuperacao que realizou. 

452.096,95 Total 

A rubrica "Terrenos e recurses naturals" tern a seguinte cornposicao: 
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299.029,34 
120.396,35 
32.671,26 

Terrenos e recursos naturais: 
Edificio do Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares 
Casa-Museu Centro Cultural Joao Soares 
Sede da Funda9ao Mario Soares em Lisboa 
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Os lnventarlos detidos pela Fundacao respeitam, essencialmente, a livros e CD's que se encontram nas 
lnstalacoes do Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares, em Lisboa, e da Casa-Museu - Centro 
Cultural Joao Soares, em Leiria. 

15.589,90 15.732,48 
13.772,38 13.816,70 Perdas par imparidades de lnventarlos 

29.362,28 29.549,18 
29.362,28 29.549,18 Mercadorias 

31-Dez-15 31-Dez-16 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os inventarios da Fundacao eram detalhados conforme se segue: 

6. INVENTARIOS ~ ~ ~ 

Desta form a, a Fundacao registou em 2013 uma perda por imparidade no valor de 100.000,00 Euros. 

Todavia, constatou-se que, fora do contexto das cornernoracoes, o montante escriturado da colecao excede 
manifestamente a sua quantia recuperavel, valor esse que se reporta a centenas de pecas que integram a 
colecao e que a Fundacao se viu obrigada a adquirir em virtude da vontade manifestada pelo vendedor de, 
para garantia da rnanutencao da unidade da colecao, nao aceitar a venda de apenas algumas das suas 
com ponentes. 

0 desfecho do referido programa verificou-se em 2011, na celebracao do centenarlo do Ano 1 da Republica, 
com o encerramento em Lisboa, em 31 de Janeiro, da exposicao "Enfim, a Republica!" e com a 
apresentacao de duas exposlcoes na Casa-Museu - Centro Cultural Joao Soares, intituladas: a) "Quern fez 
a Repub/ica", organizada pela Fundacao em parceria com a "Cultideias", "Invisible Design" e "Mapa das 
ldeias", e, b) "Enfim, a Repub/ica!", produzida com base na Coteceo Antonio Pedro Vicente. Nessa mesma 
ocaslao foi apresentado o cataloqo completo da referida colecao, com textos de Mario Soares, Antonio 
Pedro Vicente, Henrique Cayatte e Alfredo Caldeira, numa edlcao conjunta da Fundacao e da lmprensa 
Nacional Casada Moeda (INCM). 

Em Outubro de 2008 a Fundacao teve a oportunidade de adquirir uma colecao, designada por Coteceo 
Antonio Pedro Vicente, sobre a iconografia da Republlca, reunida pelo Professor Antonio Pedro Vicente, 
pelo valor de 200.000,00 Euros, com o intuito de realizar diversas exposicoes, coloquios e conferencias no 
amblto da sua atividade inscrita no programa nacional de cornemoracoes do Centenarlo da Republica, 
iniciado com a publicacao, em 5 de Outubro de 2009, do livro "A Meconerle ea lmplantar;ao da Republica". 

Perdas por imparidade 

No exercf cio de 2016 nao se verificou qualquer aqulslcao ou allenacao de ativos fixos tangfveis. 

conservador de Museu Jose Luis Porfirio em 15.000,00 Euros, montante que foi registado na rubrica de 
"Equipamento administrativo" por contrapartida da rubrica de "Outras reservas" (Nota 11 ). 
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A rubrica "Clientes" apresenta um prazo de vencimento inferior a doze meses. 

179,99 179,99 

179,99 
0,00 

179,99 
0,00 Perdas por lrrparldade acumuladas 

179,99 179,99 
Clientes 

Oientes conta corrente 

31-Dez-15 31-Dez-16 

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a rubrica "Clientes" tinha a seguinte cornposlcao: 

7. CLIENTES 

No exercfcio de 2016 foi registada uma perda par imparidade de inventarios no valor de 44,32 Euros 
proveniente do registo de uma reqularizacao relativa ao CD-ROM Manuel Mendes, quando da contagem 
ffsica de lnventarlos em 31 de Dezembro de 2016 (Nata 20). 

Assim, existe evldencla clara de que o valor realizavel lfquido dos bens acima mencionados e nulo. 

Relativamente aos CD-ROM intitulados Bento de Jesus Cerece e Manuel Mendes, os mesmos encontram- 
se danificados. 

No que se refere ao cataloqo "Enfim, a Repubticet", o mesmo reporta-se ao inventario completo da Colegao 
Antonio Pedro Vicente, com textos de Mario Soares, Antonio Pedro Vicente, Henrique Cayatte e Alfredo 
Caldeira, numa edicao conjunta da Fundacao e da lmprensa Nacional Casada moeda (INCM), lancado em 
2011 quando da reallzacao da exposlcao organizada com base na referida colecao, no ambito da 
celebracao do centenarlo do Ano 1 da Republica. 

No exercfcio de 2013 foi registada uma perda por imparidade no valor total de 13.678,06 Euros (Nota 20), 
reconhecida em resultados do perlodo, referente aos seguintes itens: cataloqo "Enfim, a Republica!': CD- 
ROM Bento de Jesus Cerece e CD-ROM Manuel Mendes, nos valores de 1.108,26 Euros, 4.387,24 Euros e 
8.182,58 Euros, respetivamente. 

Perdas por imparidade 

0 custo das mercadorias vendidas reconhecido nos exercfcios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, 
e detalhado Conforme se segue: 

Custo das mercadorias vendidas 

FUNDA<;.:Ao 
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31-Dez-16 31-Dez-15 

Saide inicial em 1 de Janeiro 29.362,28 29.675,34 
Regulariza96es 899,18 0,00 
Corrpras I Devolucoes 0,00 0,00 
Saide final em 31 de Dezembro 29.549,18 29.362,28 
Custo das mercadorias vendidas 712,28 313,06 
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liquido e 

respeliva( ~. 
De acordo com a NCRF-ESNL, os instrumentos financeiros negociados em mercado 
regulamentado (Fundos Multi-Obrtqacoes) encontram-se mensurados ao justo valor, e as 
variacoes reconhecidas por contrapartida de resultados do periodo. 

31-Dez-16 31-Dez-15 

882.925,39 676.311,60 
1.288.000,00 1. 716.200,00 

2.170.925,39 2.392.511,60 
-3.418,15 0,00 

2.167.507,24 2.392.511,60 
Ajustamentos per varlacao de justo valor 

Obriga96es EURO- Taxa Variavel 
Dep6sito bancarlos - venciveis a rrais de 3 meses 

As categorias da rubrica "Outros ativos financeiros", em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, sac 
detalhadas conforme se segue: 

~ 
9. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS ~ ~ ~~ 

Durante os exercicios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, nao ocorreram movimentos em 
"Perdas por imparidade acumuladas" referentes a esta rubrica. 

31-Dez-16 31-Dez-15 

10.154,58 17.096,60 
494,35 0,00 

200.000,00 0,00 
13.860,00 13.860,00 
5.750,45 0,00 
2.471,62 2.471,62 

12,60 16,06 
0,00 25.000,00 
0,00 257,47 

232.743,60 58.701,75 
0,00 0,00 

232.743,60 58.701,75 
Perdas per irnparidade acurruladas 

Outros devedores: 
C.Cmtrato Mecenatico - BA (Neta 15) 
Garrara Municipal Leiria - Contrato A"ograrra (Neta 15) 
Acc;ao para o Desenvolvimento (AD) 
Assoclacao Divulgadora da c.asa-Museu Abel Salazar 
Fornecedores (Saldos Devedores) 
Contrato Mecenatico - Fund. Rarr6n Areces (Neta 15) 
Centro 1-lospitalar de S. Francisco 

Devedores per acrescirm de rendimentos: 
Juras a receber - Dep6sitos a prazo 
Estorno - Seguros 

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a rubrica de "Outras contas a receber" tinha a seguinte 
cornposlcao: 

~ 
8. OUTRAS CONT AS A RECEBER ~ ~ ~ ~ ~ 

Durante os exercicios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, nao ocorreram movimentos na rubrica 
de "Perdas por imparidade acumuladas de clientes". 
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A rubrica de "Outras reservas" ascende a 193.335,22 Euros, correspondendo a avallacao, pelo justo valor, 
da Casa-Museu - Centro Cultural Joao Soares, de um painel de placas ceri'imicas doado a Fundaeao e de 0,!J.. 

58 ~;· 

Outras reservas 

Esta rubrica representa os fundos pr6prios da Fundacao no montante de 765.654, 77 Euros, dos qua is 
682.520,00 Euros foram realizados em nurnerario, 

Fundos Pr6prios 

11. FUNDOS PATRIMONIAIS 

17.740,55 88.048,42 

5.082,91 
82.965,51 

3.969,13 
13.771,42 

Numerario 
Dep6sitos bancerlos imediatamente rrobilizaveis 

31-Dez-15 31-Dez-16 

Caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, detalham-se conforme se segue: 

Para efeitos da demonstracao dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerarlo, dep6sitos 
bancarios imediatamente rnobilizaveis (de prazo de vencimento inferior ou igual a dois meses) e aplicacoes 
de tesouraria no mercado monetario, llquldos de descobertos bancarlos e de outros financiamentos de curto 
prazo equivalentes. 

10. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 

-221,29 0,00 221,29 0,00 
0,00 -221,29 0,00 221,29 Ativos financeiros ao justo valor 

Saldo Final Reversoes Aumentos Saldo lnicial 

31-dez-15 

0,00 3.418,15 0,00 3.418,15 

Saldo Final Reversoes Aumentos Saldo lnicial 

31-dez-16 

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, os ativos financeiros mensurados ao justo valor deduzido das 
respetivas perdas por varlacao de justo valor, sao os abaixo indicados: 
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3.418,15 0,00 3.418,15 0,00 Ativos financeiros ao justo valor 



0 Conselho de Adrnlnlstracao da Fundacao entende que as eventuais correcoes resultantes de revisoes 
e/ou lnspecoes por parte das autoridades fiscais aquelas declaracoes de impastos nao terao um efeito 
significativo nas demonstracoes financelras em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015. c }17· 
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De acordo com a leqlslacao em vigor, as declaracoes fiscais estao sujeitas a revlsao e correcao por parte 
das autoridades fiscais durante um periodo de quatro anos (cinco anos para a Seguran<;a Social), exceto 
quando tenha havido prejuizos fiscais, tenham sido concedidos beneficios fiscais, ou estejam em curse 
inspecoes, reclamacoes ou lmpuqnacoes, cases estes em que, dependendo das circunstancias, os prazos 
sao alargados ou suspenses. Deste modo, as declaracoes fiscais da Fundacao dos anos de 2013 a 2016 
poderao vir ainda a ser sujeitas a revisao. 

13. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 

9.964,31 9.963,66 
9.964,31 9.963,66 

Fornecedores 
Fornecedores conta corrente 

31-Dez-15 31-Dez-16 

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a rubrica de "Fornecedores" tinha a seguinte cornposlcao: 

12. FORNECEDORES 

Esta rubrica compreende os subsidies ao investimento atribuidos a Fundacao em 16 de Janeiro de 1998 
pelo Minlsterio do Equipamento, do Planeamento e da Adrninlstracao do Territ6rio (MEPAT), pelo Ministerio 
da Educacao (ME) e pelo Mlnlsterlo da Cultura (MC), para financiamento da execucao do empreendimento 
destinado a instalacao do arquivo, biblioteca e audit6rio da Fundacao, Estes subsidies ao investimento 
foram inicialmente reconhecidos em fundos patrimoniais e, subsequentemente, vem sendo imputados numa 
base slsternatlca, como rendimento durante o periodo de vida utll dos ativos fixes subsidiados (20 anos) 
(Notas 5, 17 e 22). 

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica de "Outras varlacoes nos fundos pr6prios" ascendia ao montante de 
411.506,12 Euros (548.675,72 Euros em 31 de Dezembro de 2015). 

Outras varia~oes nos fundos patrimoniais 

Por dellberacao do Conselho de Adrninlstracao, datada de 21 de Abril de 2016, foi aprovado o Relat6rio e 
Contas referente ao exercfcio findo em 31 de Dezembro de 2015, tendo sido tambern deliberado que o 
resultado liquido negative referente a esse exercicio, no valor de 210.015,01 Euros, fosse integralmente 
transferido para a rubrica de "Resultados transitados", perfazendo assim o montante de 2.368.586,57 Euros. 

Resultados transitados 

uma escultura intitulada "Construcao com Verde" doada a Fundacao em Dezembro de 2011, nos montantes 
de 128.455,43 Euros, 49.879, 79 Euros e 15.000,00 Euros, respetivamente (Nota 5). 
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31-Dez-16 31-Dez-15 

O'edores por acresclrm de gastos: 
Rerrunerac;:oes a liquidar 43.651,46 49.233,24 
Auditoria - Deloitte 4.500,00 0,00 
Bectricidade 1.914,83 1.801,31 
Internet - FCT 1.233,68 1.233,68 
Corrunicacoes 140,64 83,82 
Agua 114,10 38,75 

Outros credores: 
Oientes (Saldos credores) 719,58 3.639,58 

52.274,29 56.030,38 

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a rubrica de "Outras contas a pagar" apresentava a seguinte 
cornposlcao: 

~ 
14. OUTRAS CONTAS A PAGAR 

11.163,80 16.827,47 

4.540,38 
148,00 

6.475,42 

7.462,77 
413,53 

8.951,17 

Passivo 
Retenc;:oes na Fonte (IRS/IRC) 
lnposto sobre o valor acrescentado (IV A) 
Contrloulcoes para a Seguranc;:a Social 

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a rubrica de "Estado e outros entes publicos" apresentava a 
seguinte cornposlcao: 

Em 31 de Dezembro de 2016, nao se encontrava em mora qualquer pagamento de dfvidas ao Estado ou 
outros Entes Publlcos, 

A Fundacao esta abrangida por um estatuto de lsencao fiscal em sede de Impasto sabre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC), decorrente das atividades de caracter cultural e de utilidade publlca previstas nos 
seus estatutos, conforme publicado em Diarlo da Republica - II Serie, n.0 183, de 8 de Agosto de 1996, e 
nos termos constantes da lnformacao n.? 548/96, da Direccao de Servlcos de IRC nele mencionada. 

FUNDA\:AO 
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No entanto, o terrnlno do contrato verificou-se apenas em Maio de 2016. Ate 31 de Oezembro de 2015, os 
gastos inerentes a execucao do contrato ascendiam a 181.800,97 Euros, conforme o relat6rio de execucao f_,, ~ , 
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Relativamente a este contrato, no decurso do exercfcio de 2015, foram emitidas as ultimas faturas 
referentes as alfneas c) e d) da clausula quinta, nos montantes de 65.864,58 Euros (75.000,00 USO) e 
63.362,56 Euros (73.000,00 USO), respetivamente, e reconhecido o respetivo redlto. 

Em Maio de 2014, foi celebrado um Contrato de Prestacao de Servicos entre a Fundacao e o Arquivo & 
Museu da Reslstencla Timorense (AMRT}, com duracao de 24 meses, com o objetivo de reforcar o Arquivo 
da Reslstencla Timorense e capacitar quadros do AMRT, sendo que o AMRT suporta os gastos e encargos 
decorrentes da prestacao dos services correspondentes a execucao dos trabalhos descritos na clausula 
quarta do referido contrato, no montante global de 225.579,31 Euros (278.000,00 USO). 

Em 2015, foi igualmente celebrado nova Contrato-Programa entre a Fundac;ao e o Municf pio de Leiria com o 
mesmo arnblto, condlcoes e prazos de pagamento. A sernelhanca do que se verificara em 2014, o relat6rio 
final das atividades desenvolvidas em 2015 s6 veio a ser aprovado ja no ano seguinte ao da sua reallzacao, 
tendo o recebimento da ultirna tranche, no valor de 13.860,00 Euros, ocorrido tarnbem no ano de 2016 
(Notas 8 e 17). 

Em 2014, foi celebrado nova Contrato-Programa entre a Fundacao e o Municf pio de Leiria tendo par objeto 
a atribuicao de um auxflio financeiro para a execucao, pela Casa-Museu - Centro Cultural Joao Soares, de 
atividades, a realizar no Municf pio de Leiria, no montante total de 19.800,00 Euros. 0 referido auxflio 
obedece a um piano de pagamentos especffico de acordo com a complexidade e duracao do projeto, sendo 
efetuado em duas tranches: 30% (5.940,00 Euros) ap6s a celebracao do contrato, e 70% (13.860,00 Euros) 
no final, mediante apresentacao e aprovacao do relat6rio final. 0 relat6rio de atividades final foi aprovado 
somente em 2015, ano em que, par isso, se verificou o recebimento da ultirna tranche (Notas 8 e 17). 

Em 2 de Marco de 2016, o Contrato Mecenatico Plurianual para fins culturais celebrado com o Banco BPI 
em 2013 (valldo para o perfodo 2013-2015) foi renovado para o trienio 2016-2018, mantendo-se o mesmo 
montante global de 300.000.00 Euros, repartido em tranches anuais de 100.000,00 Euros cada uma (Notas 
8 e 17). 

82.638,34 213.860,00 

0,00 
13.860,00 
43.778,34 
25.000,00 

200.000,00 
13.860,00 

0,00 
0,00 

Diferimentos (Passivo) 
Rendimentes a recenhecer - Subsidies: 

Contrate Mecenatice - BPI (Nota 8) 
C8rrara Municipal Leiria - Contrate A"egrarra (Neta 8) 
AMRT- Contrate de A"estac;ae de Services 
Contrate Mecenatice - Fund. Rarri>n Areces (Neta 8) 

789,83 1.672,93 

0,00 
789,83 

1.380,09 
292,84 

Diferimentos (Ativo) 
Gastes a recenhecer: 

Segures 
Aluguer de equipamente 

31-Dez-15 31-Dez-16 

Em 31 de Oezembro de 2016 e de 2015, a rubrica de "Oiferimentos", no ativo e passivo correntes, 
apresentava a seguinte cornposlcao: 

15. DIFERIMENTOS 

FlJN .. DA~AO 
MARIO SOARES 



Na sequencia de anteriores pianos de cooperacao ja executados e em execucao, em aditamento ao 
Contrato de Prestacao de Services celebrado a 13 de Maio de 2014, foi celebrado em 7 de Dezembro de 
2015 um novo Contrato de Prestacao de Services entre o Arquivo & Museu da Reslstencla Timorense 
(AMRT} e a Fundacao Mario Soares, com duracao prevista ate ao final de 2017, tendo por objeto 
desenvolver um programa com vista ao reforco da capacidade tecnlca do AMRT, designadamente criando 
no AMRT um sistema intorrnatlco capaz de responder as exigencias quer do arquivo da Reslstencla 
Timorense quer do audiovisual - para o qual foi construf do um edificio especialmente vocacionado para o 
efeito - e apoiando a aquisicao dos conhecimentos tecnicos necessarios a exploracao do mesmo. ~ ~, 
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Em 2016 e 2015, as prestacoes de servlcos efetuadas pela Fundacao respeitam, essencialmente, ao 
Contrato de Prestacao de Servlcos celebrado em Dili a 13 de Maio de 2014, com duracao de 24 meses, 
entre o Arquivo & Museu da Resistencia Timorense (AMRT} e a Fundacao Mario Soares, com o objetivo de 
reforcar o Arquivo da Reslstsncia Timorense e capacitar quadros do AMRT, tendo sido emitida a fatura 
referente as alfneas c) e d) do n.0 2 da clausula quinta do referido contrato. 

31-dez-15 
Mercado Mercado 

Total 
lnterno Externo 

Vendas de mercadorias 3.422,84 0,00 3.422,84 
A"estac;ao de servlcos 3.233,95 101.548,80 104.782,75 

6.656,79 101.548,80 108.205,59 

31-dez-16 
Mercado Mercado 

Total lnterno Externo 

Vendas de mercadorias 4.979,35 0,00 4.979,35 
A"estac;ao de servlcos 1.151,00 75.778,34 76.929,34 

6.130,35 75.778,34 81.908,69 

As vendas e services prestados reconhecidos pela Fundacao nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 
2016 e de 2015, sao detalhados conforme se segue: 

16. VENDAS E SERVI OS PRESTADOS 

Os subsl dios acima mencionados sao reconhecidos como rendimento na dernonstracao dos resultados na 
rubrica de "Subsfdios a exploracao", em virtude de estarem relacionados com a atividade operacional da 
Fundacao. 

Em Julho de 2007, a Fundacao celebrou um Contrato Mecenatico Plurianual para fins culturais com a 
Fundaci6n Ramon Areces, para vigorar no quinquenio 2007-2011, tendo sido recebida a ultlrna prestacao 
em Abril de 2011. Em Setembro de 2011, o referido contrato foi renovado para o qulnquenlo de 2012-2016, 
mantendo-se a contrlbulcao global de 125.000,00 Euros, a atribuir em cinco prestacoes no montante anual 
de 25.000,00 Euros cada uma (Notas 8 e 17). 

financeira apresentado nessa data, em 2016 a Fundacao ainda incorreu em gastos no valor remanescente 
de 43. 778,34 Euros, tendo sido reconhecido o respetivo redlto, 

FUNDA<;:AO 
MA.RIO SOARES 



A 9 de Junho de 2016, dada a conjuntura econ6mica entao vigente e o esforco de contencao de despesa 7-YJ. 
por parte do Municfpio, foi assinada a VJ• Adenda ao Protocolo celebrado em 7 de Novembre de 1995 entre {!_,,'# f 
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A 23 de Julho de 2014, foi assinado um Protocolo Mecenatlco de Cooperacao Cultural entre a Fundacao 
Mario Soares ea Fundacao EDP com vista a estabelecer as bases da relacao de parceria entre ambas para 
o desenvolvimento de um conjunto de projetos no arnblto da Cidadania, da Ciencia, da Cultura e da 
Cooperacao Internacional, atribuindo exclusivamente para o ano de 2014 uma contrlbuicao no montante 
global de 75.000,00 Euros, valor este reconhecido como redlto daquele exercicio. 
A 24 de Junho de 2015, foi assinado um novo Protocolo Mecenatico de Cooperacao Cultural entre a 
Fundacao Mario Soares e a Fundacao EDP com o mesmo ambito e condlcoes, atribuindo exclusivamente 
para o ano de 2015 uma contrlbulcao no montante global de 75.000,00 Euros, valor este reconhecido como 
redlto do exercicio. 
A sernelhanca dos anos anteriores, a 30 de Junho de 2016, foi assinado um novo Protocolo Mecenatico de 
Cooperacao Cultural entre a Fundacao Mario Soares ea Fundacao EDP com o mesmo arnblto e condlcoes, 
atribuindo exclusivamente para o ano de 2016 uma contribulcao no montante global de 75.000,00 Euros, 
valor este reconhecido como redlto do exercicio. 

Em 2 de Marco de 2016, o Contrato Mecenatlco Plurianual para fins culturais celebrado com o Banco BPI 
em 2013 (valido para o periodo 2013-2015) foi renovado para o trlenlo 2016-2018, mantendo-se o mesmo 
montante global de 300.000.00 Euros, repartido em tranches anuais de 100.000,00 Euros cada uma (Notas 
8 e 15). 

31-Dez-16 31-Dez-15 

100.000,00 100.000,00 
75.000,00 75.000,00 
40.000,00 40.000,00 
31.000,00 0,00 
25.000,00 25.000,00 
19.800,00 19.800,00 
15.000,00 0,00 
10.000,00 0,00 

150,00 0,00 
50,00 50,00 

0,00 100.000,00 
0,00 5.000,00 

316.000,00 364.850,00 

Contrato Mecenatico - BA (Neta 15) 
O::mtrato Mecenatico - Fund. EDP 
C8mara Municipal Lisboa - A"otocolo 
Cam3es - Institute da Cooperacao e da Lingua, l.P. 
C.Ontrato Mecenanco - Fund. Rarri>n Areces (Neta 15) 
camara Municipal Leiria - C.Ontrato A"ograma (Neta 15) 
Funda9ao Portugal Africa 
Liga de Amigos da Casa-Museu Joao Soares 
Joao Nazario 
Agricortes - Correrclo de Maquinas e Equip., Lda. 
C.Ontrato Mecenatico - NB 
Fundacao Oriente 

Durante os exercicios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, a Fundacao beneficiou dos seguintes 
subsidies a exploracao: 

Subsidies a exploracao 

17. SUBSIDIOS 

Em 2016, relativamente a este ultimo contrato, foram emitidas duas faturas referentes a rnonotorizacao e 
suporte; desenvolvimentos de plataformas adicionais - lnstalacao AMRT Master; e consultadoria e forrnacao 
tecnlca (clausula quinta). 

Em 2015, relativamente a este ultimo contrato, foi emitida a fatura referente a montagem e instalacao dos 
servlcos e forrnacao basica (clausula quinta). 

FlJNDA~AO 
MARIO SOARES 
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Subsidies ao investimente (Nata 11 ): 
Ministerie Aaneamente 
Ministerie Educac;ae 
Ministerie OJltura 

31-dez-15 
Rendimento 

Saldo inicial do exercicio Saldo final 
(Nota 22) 

374.097,80 74.819,76 299.278,04 
187.048,90 37.410,18 149.638,72 
124.698,92 24.939,96 99.758,96 
685.845,62 137.169,90 548.675,72 

31-dez-16 
Rendimento 

Saldo inicial do exercicio Saldo final 
(Nota 22) 

Subsidies ao investimente (f\Jota 11 ): 
Ministerie Aaneamente 299.278,04 74.819,76 224.458,28 
Ministerie Educac;ae 149.638,72 37.409,88 112.228,84 
Ministerie O.Jltura 99.758,96 24.939,96 74.819,00 

548.675,72 137.169,60 411.506,12 

Durante os exercfcios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, o movimento dos subsfdios ao 
investimento foi o seguinte: 

Subsidios ao investimento 

A sernelhanca do que se verificara nos tres anos anteriores, em 2016 foi celebrado um nova Contrato- 
Programa entre a Fundacao e o Municfpio de Leiria, tendo por objeto a reallzacao, no concelho de Leiria, de 
um conjunto de atividades organizadas pela Casa-Museu - Centro Cultural Joao Soares, cuja identlficacao, 
calendarlo e orcamento integraram o processo de candidatura previamente apresentado ao abrigo do 
Regulamento de atrlbulcao de auxflios do Municf pio de Leiria, em vigor desde 1 de Janeiro de 2013. Na 
sequencia da aprovacao da candidatura, o Municfpio de Leiria atribuiu a Fundacao um auxflio financeiro em 
2016 no montante total de 19.800,00 Euros. (Notas 8 e 15). 

Em Julho de 2007, a Fundacao celebrou um Contrato Mecenatico Plurianual para fins culturais com a 
Fundaci6n Ramon Areces, para vigorar no qulnquenio 2007-2011, tendo sido recebida a ultlrna prestacao 
em Abril de 2011. Em Setembro de 2011, o referido contrato foi renovado para o qulnquenio de 2012-2016, 
mantendo-se a contrlbulcao global de 125.000,00 Euros, a atribuir em cinco prestacoes no montante anual 
de 25.000,00 Euros cada uma (Notas 8 e 15). 

A 25 de Agosto de 2016, Carnoes - lnstituto da Cooperacao e da Lingua, l.P. atribuiu um apoio financeiro no 
a Fundacao montante total de 31.000,00 Euros referente a dais projetos, um Projeto de Cooperacao com o 
INEP da Gulne-Bissau e outro de Apoio a "Exposicao Permanente do Memorial da Escravatura e do Trafico 
Negreiro" na Guine-Blssau. 

a Fundacao e o Municfpio de Lisboa, no sentido de reduzir o montante do apoio a atribuir em 2016 para 
40.000,00 Euros, a sernelhanca do ja verificado nos ultimas tres exercfcios (Notas 8 e 15). 

FUNDAC::AO 
MARIO SOARES 
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A rubrica de "Deslocacoes e estadas" refere-se, maioritariamente, aos custos suportados com transportes 
aereos e alojamentos, decorrentes da execucao do Contrato de Prestacao de Services celebrado em Dili em 
13 de Maio de 2014 entre o Arquivo & Museu da Resistencia Timorense (AMRT) e a Fundacao Mario 
Soares, e as consequentes viagens realizadas por funcionarlos da Fundacao destacados para este projeto. 

A rubrica de "Trabalhos especializados" refere-se, essencialmente, a asslstencia tecnlca lntorrnatlca, a 
contratos de manutencao de equipamentos e trabalhos de traducao e artes graficas. 

A rubrica de "Honoraries" respeita, essencialmente, a servicos prestados ao Arquivo & Biblioteca da 
Fundacao, 

31-Dez-16 31-Dez-15 Varia~ao 

Honoraries 134.256,88 140.613,88 -4,52% 
Trabalhos Especializados 71.603,67 87.927,57 -18,57% 
Bectricidade 33.557,42 42.997,16 -21,95% 
Deslocacoes e Estadas 22.784,41 31.941,54 -28,67% 
Limpeza, Higiene e Conforto 16.087,62 22.737,34 -29,25% 
Corrunicacao 8.250,17 10.317,49 -20,04% 
Seguros 6.418,87 3 .. 130,22 105,06% 
Rendas e Alugueres 5.973,74 12.302,48 -51,44% 
Material de Escrit6rio 4.600,63 6.499,70 -29,22% 
Conservacao e Repara9ao 4.328,57 5.192,86 -16,64% 
Agua 3.147,54 3.492,58 -9,88% 
Ferramentas e Utens Dias 1.802,37 2.951,46 -38,93% 
Vigilancia e Sequranca 794,44 841,22 -5,56% 
A.Jblicidade e A"opaganda 614,55 614,56 0,00% 
Outros Servicos 551,26 905,64 -39,13% 
Despesas de Representa9ao 418,00 1.054,54 -60,36% 
Livros e Docurrentacao Tecnlca 217,71 265,53 -18,01% 
Combustiveis 38,11 283,60 -86,56% 
Contencioso e Notariado 25,00 15,00 66,67% 
Revistas e Jornais 3,00 4,20 -28,57% 
Outros Fluidos 0,00 56,99 -100,00% 

315.473,96 374.145,56 

A rubrica "Fornecimentos e servlcos externos" nos exercfcios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 
2015, e detalhada conforme se segue: 

18. FORNECIMENTOS E SERVI OS EXTERNOS 

FlJNDA<;:Ao 
MARIO SOARES 
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Durante as exercicios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, nao ocorreram movimentos na rubrica 
de "Perdas par lmparidade de lnvestimentos Nao Depreclavels/Amortlzavels" (Nata 5). 

21. PERDAS POR IMPARIDADE DE INVESTIMENTOS NAO DEPRECIAVEIS/AMORTIZAVEIS 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 Em inventarios (Nota 6} 

Total Reversoes Perdas 

31-dez-15 

44,32 0,00 44,32 
44,32 0,00 44,32 Em lnventarlos (Nota 6) 

Total Reversoes Perdas 

31-dez-16 

A rubrica de "Perdas par lmparidade em lnventarios" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 
de 2015, e detalhada conforme se segue: 

20. PERDAS POR IMPARIDADE EM INVENTARIOS 

0 nurnero media de efetivos no exercicio findo em 31 de Dezembro de 2016 foi de 16 functonarlos, e em 
2015 foi de 19. 

31-Dez-16 31-Dez-15 

Rernmera96es do pessoal 307.429,35 308.363,64 
Encargos sobre rerruneracoes 57.061,91 60.172,80 
Seguros Acidentes Trabalho 1.415,80 0,00 
Ajudas de OJsto 15.082,35 12.142,52 
Outros gastos com pessoal 1.244,64 1.898,26 

382.234,05 382.577,22 

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, e 
detalhada conforme se segue: 

19. GASTOS COM 0 PESSOAL 

FUNDA<;AO 
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Os montantes registados na rubrica de "Impastos", de 44.207,49 Euros em 2016 e 54.839,14 Euros em 
2015, dizem respeito, fundamentalmente, ao impasto sabre o valor acrescentado referente aos honoraries 
dos colaboradores a recibos verdes ao service da Fundacao, assim coma ao impasto sabre o valor 
acrescentado nao passive! de deducao, suportado em todas as despesas decorrentes da sua atividade. 

31-Dez-16 31-Dez-15 

Impastos 44.207,49 54.839,14 
Perdas em instrumentos financeiros 6.680,07 14.964,57 
Outros gastos e perdas 5.469,50 5.655,50 
Ouotizacoes 612,00 500,00 
Correcoes Relativas a Periodos Anteriores 0,00 23,41 

56.969,06 75.982,62 

0 detalhe da rubrica de "Outros gastos" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, e 
conforme se segue: 

23. OUTROS GASTOS 
- - - - - 

A rubrica de "Rendimentos em im6veis" no montante de 52.197,86 Euros, corresponde a rendas recebidas 
pelo aluguer de tnstalacoes, no edificio-sede da Fundacao, ao Gabinete do ex-Presidente da Republica, Dr. 
Mario Soares. 

31-Dez-16 31-Dez-15 

137.169,60 137.169,90 
52.197,86 52.128,36 

899,18 0,00 
270,00 0,00 

2,36 3,36 
0,44 19.528,30 
0,00 10.199,10 
0,00 3.639,58 

190.539,44 222.668,60 

lmputa9ao de subsidies para investimentos (Notas 11e17) 
Rendimentos em irr6veis 
Ganhos em lnventarios 
Rendimentos e Ganhos em Invest. Nao Financeiros 
Outros rendimentos e ganhos 
Correcoes Relativas a Perfodos Anteriores 
Ganhos na alienacao de aplicacoes de tesouraria 
Reembolso Despesas 

0 detalhe da rubrica de "Outros rendimentos" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015, 
e o que se indica em seguida: 

22. OUTROS RENDIMENTOS 
- - - - 

FlJNDA~AO 
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4,96 0,00 
4,96 0,00 Juros suportados - Diversos 

31-Dez-15 31-Dez-16 

0 detalhe da rubrica de "Juras e gastos similares suportados" nos exercfcios findos em 31 de Dezembro de 
2016 e 2015, esta expresso no quadro que se segue: 

26. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

99.928,14 54.200,00 

70.541,80 
29.386,34 

40.132,09 
14.067,91 

Juros obtidos - De outras aplcacoes de meios f inanceiros 
Juros obtidos - Dep6sitos bancarlos 

31-Dez-15 31-Dez-16 

0 detalhe da rubrica de "Juras e rendimentos similares obtidos" nos exercfcios findos em 31 de Dezembro 
de 2016 e de 2015, e 0 seguinte: 

25. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 

172.422,63 0,00 172.422,63 
172.422,63 0,00 172.422,63 Ativos fixos tangiveis (Nota 5) 

Total Reversoes Gastos 
31-dez-15 

167.287,52 0,00 167.287,52 
167.287,52 0,00 167.287,52 Ativos fixos tangiveis (Nota 5) 

Total Reversoes Gastos 
31-dez-16 

0 detalhe da rubrica de "Gastos I reversoes de depreciacao" nos exercfcios findos em 31 de Dezembro de 
2016 e de 2015, e conforme se segue: 

24. GASTOS I REVERSOES DE DEPRECIAQAO 

FUNDA<;:AO 
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0 Conselho de Adrnlnlstracao 0 Contabilista Certificado 
n.? 16.010 

As Dernonstracoes Financeiras e o Anexo as Dernonstracoes Financeiras para o exercfcio findo em 31 de 
Dezembro de 2016 foram apresentadas pela Vice-Presidente da Fundacao ao Conselho de Adrnlnlstracao, 
que as aprovou em reunlao ocorrida em 21 de Abril de 2017, constando a dellberacao da Ata respetiva, nos 
termos da leqlslacao em vigor. 

28. DATA DE APROVN;Ao DAS DEMONSTRA(;OES FINANCEIRAS 

Ap6s o encerramento do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2016 nao ocorreram eventos materialmente 
relevantes que afetem a situacao patrimonial e o equilfbrio financeiro da Fundacao e que, 
consequentemente, devam ser objeto de referencla. 

27. ACONTECIMENTOS APOS A DATA DO BALAN 0 

FlJNDA\:AO 
MARIO SOARES 
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PRESID~CIA DO COHSELHO DE MINISTROS 
Rua Prof. Gomes Tebcelra, 2 • 7", 1399-022 Lisboa, PORTUGAL 

TEL• 351 21 392 76 00 FAX• 351 2139279 97 EMAIL: gablnetesepcm@pcm.gov.pt 

Assinado de forma digital por Luis 
Maria de Barros Serra Marques 
Guedes 
ON: c=PT, o=Presidbicla do 
Conselho de Mlnistros, 
ou=Gablnete do Secretilrio de 
E$tado da Presld4ncla do Conselho 
de Ministros, cn=luls Marla de 
Barros 5efra Marques Guedes 
Oados:2013.01.1417:43:34Z 

Luis Maria de 
Barros Serra 
Marques 
Guedes 

o secretano de Estado da Presidencta do Conselho de Ministros 

A Fundac;ao Mario Soares, pessoa coletiva privado n. 0 502607122, com sede na Rua 

de S. Bento, freguesia de Santa Catarina, concelho e distrito de Lisboa, instituida por 

escritura publica de 12 de setembro de 1991 e reconhecida por despacho de 23 de 

dezembro de 1991. 

Por despacho do Primeiro-Ministro de 25 de setembro de 1992 publicado no Diario da 

Republtca, II sene, n." 234, de 10 de outubro de 1992 obteve a dectaracao de 

utilidade publica ao abrigo do Decreto-Lei n. 0 460/n, de 7 .11. 

Para cumprimento do disposto no n. 0 7 do artigo 6. 0 do diploma preambular da Lei- 

Quadro das Fundac;6es, aprovada pela Lei n. 0 24/2012, de 9 de julho, veio pedir a 

conftrrnacao do estatuto de utilidade publica, 

Assim, conforme exposto nas informac;6es dos services DAJD/17 /2013 do processo 

administrativo n. 0 51 /VER/2012 instruido na Secretaria-Geral da Presidencia do 

Conselho da Ministros, e no uso dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro- 

Ministro atraves do Despacho n," 10503/2012, de 31 de julho de 2012, publicado no 

Diario da Republica, 2.a serie, n." 151, de 6 de agosto de 2012, confirmo o estatuto 

de utilidade pubtica da Fundacao Mario Soares, o qual passa a reger-se pelo disposto 

na Lei-Quadro das Fundacoes, aprovada pela Lei n. 0 24/2012, de 9 de julho. 

Despacho 

Cfrl. 

SECllETARIO DE ESWIO 
DA PRESIOlNCIA 
DO CONSWIO D£ MINISTROS 

• GOVERNO DE I r PORTUGAL 

CONFIRMA<;AO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PUBLICA 

Fl}NDA~AO 
MARIO SOARES 
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Nova composieao: 

Dr. Mario Alberto Nobre Lopes Soares-Presidente da Fundacao 

Dr3. Maria Isabel Barroso Lopes Soares - Vice - Presidente da Fundacao 

Dr. Antonio Serra Campos Dias da Cunha - Vogal 

Dr. Carlos Augusto Pulido Valente Monjardino - Vogal 

Dr. Victor Pereira Dias - Vogal 

Em resultado das renuncias aos cargos apresentadas pelos Vogais Dr. Joao Barroso Soares, em 25 de 
Novembro de 2015, e Prof. Doutor Joao Jose Rodiles Frausto da Silva, em 11 de Janeiro de 2016, 
ambas com efeitos imediatos, o Conselho de Administracao, nos termos previstos no art," 13°, n.0s 1 e 
3 dos Estatutos, deliberou por unanimidade, em reuniao de 14 de Janeiro de 2016: a) nao preencher os 
lugares deixados vagos e, b) reduzir, com efeitos imediatos e ate deliberacao em contrario, de cinco 
para tres o numero de vogais desse orgao, que, desde entao, passou a ter a seguinte 

Composieao inicial: 
Dr. Mario Alberto Nobre Lopes Soares - Presidente da Fundacao 

Dr'. Maria Isabel Barroso Lopes Soares - Vice-Presidente da Fundacao 

Dr. Antonio Serra Campos Dias da Cunha - Vogal 

Dr. Carlos Augusto Pulido Valente Monjardino - Vogal 

Prof. Doutor Joao Jose Rodiles Frausto da Silva- Vogal 

Dr. Victor Pereira Dias - Vogal 

Dr. Joao Barroso Soares - Vogal 

Conselho de Administraeao 
Periodo 2012 -2016 (Inicio e termo dos mandatos: 20-01-2012 e 31-12-2016, respetivamente) 
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RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

sxsncÍcro DE 2016

O Conselho Fiscal, na sua primeira reunião em 2017 exprimiu, em primeiro lugar, a sua
profunda tristeza pelo falecimento do Presidente do Conselho de Administração da Fundação,
Sr. Dr. Mário Soares, facto ocorrido no dia 7 do passado mês de Janeiro, prestando o seu tributo
ao grande político e estrénuo defensor da Liberdade, a quem o nossso País tanto deve..
Deixa, assim, lavrado em Acta o seu sentimento de pesar que endereça, também, à Família e a
todos os que estão ligados à Fundação a que deu o seu nome e a que presidiu desde o início da
sua actividade.

RELATORIO E PARECER

Dando cumprimento à competência que lhe é conferida pelo arto 17", rto 1., alínea c) dos

Estatutos, o Conselho Fiscal da Fundação Mário Soares apresenta o Relatório Anual que

diz respeito à sua actividade de Íìscalwação desenvolvida em 2016 e emite o seu Parecer

sobre o respectivo Balanço e Contas, bem como sobre os Resultados do Exercício.

O Conselho Fiscal acompanhou as acções desenvolvidas pela Fundação ao longo de 20L6,

tendo constatado que foi continuada a sua missão de promotora do fomento cultural,

científico e educativo, bem como de divulgação da inÍormação que se encontra disponível

nos seus arquivos. Também acompanhou as acções de relevante interesse nacional, em

cooperação não só com organismos dos Países da CPLP como com outras entidades, apesaÍ

dos constrangimentos e condições adversas que teve de enfrentar no decurso do Exercício.

O Conselho Fiscal acompanhou, também, as acções de fomento e de animação culfural

desenvolvidas através da Casa-Museu . Centro Cultural João Soares reconhecendo que

num contexto cada vez mais difícil, face às dificuldades de ordem financeira e à carência de

apoios essenciais para o custeio da sua actividade, a mesma pôde ser mantida em nível

adequado às circunstâncias.

O Conselho Fiscal esteve consciente das dificuldades apontadas pelo Conselho de

Administração ao longo de 20'1.6 para dar continuidade às iniciativas e actividades

desenvolvidas nos anos anteriores mas/ mesmo assim, reconhece que lhe foi possível

realizar a 18u edição do Prémio Fundação Mário Soares - Fundação EDP e continuar o

tratamento pelo Arquivo e Biblioteca dos acervos documentais e fotografias, bem como

desenvolver acções de cooperação com os países da CPLP.
De salientar, aittda, os Ciclos de Conferências e Colóquios organizados pela Fundação ao

longo de 2016, algws no âmbito das iniciativas que visaram assinalar os 20 anos de

actividade da Fundação Mário Soares.

O Conselho Fiscal sublinha o esforço feito pelo Conselho de Administração no sentido de

racionaüzar as actividades da Fundação, através de uma gestão prudente e da manutenção

de um rigoroso controle na aplicação dos recursos disponíveis, face a uma sifuação

economico-financeira do País que torna cada vez mais difícil a manutenção de níveis de

actividade tais como os desenvolvidos até agora.

Como preocupação especial do Conselho Fiscal, salienta-se a acentuada tendência para o

progressivo aumento dos resultados negativos na execução dos Exercícios, dadas as

também progressivas reduções das receitas da Fundação em todas as suas componentes, o

3.
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que implica um redobrado esforço a ser feito na contenção dos custos e no sacrifício do
regular desenvolvi:nento das actividades da Fundação.

6. Tendo o Conselho Fiscal analisado as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 201,6, salienta o são critério e o grande rigor que o
Conselho de Administração aplicou na gestão da Fundação face às dificuldades crescentes
que enÍrentou, tendo os resultados apresentados sido consubstanciados nos seguintes
valores em milhares de Euros:

Total do Activo:
Fundos Próprios:
Resultado Líquido do Exercício:

3.749
3.456
-283

7. O Relatório de Auditoria da Deloitte & Associados, SROC, S.A., datado de 21 de Abril de
2017, expressa a opinião de que as Demonstrações Financeiras apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição
financeira da Fundação Mário Soares em 31 de Dezembro de 201.6, bem como o seu
desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo, de acordo com a Norma
Contabilísüca e do Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo adoptada
em Portugal através do Sistema de Normalização.
O Conselho Fiscal acolhe a opinião expressa pela Deloitte & Associados, SROC, S.A., face
ao conhecimento que lhe advém do acompanhamento das actividades da Fundação e emite
o Parecer de que as Demonstrações Financeiras apresentadas evidenciam de forma
verdadeira e apropriada em todos os aspectos materialmente relevantes, a Situação
Patrimonial da Fundação em 31 de Dezembro de 20L6.

8. O Conselho Fiscal agradece, finalmente, ao Conselho de Administração, ao Secretário-
Geral, bem como a todos os colaboradores da Fundação, a dedicação, empenho e
competência com que exerceram as suas funções.

Lisboa,21 de Abril de2017

O Conselho Fiscal

^ /vt--:n %<
Raul de Almeida Capela

(Presidente)
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