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O ano de 2017 foi marcado pelo falecimento, em 7 de Janeiro, do Presidente que deu o 
nome a Fundacao, facto que enlutou a instituicao e afetou necessariamente a sua 
atividade, com consequencias significativas de diversa natureza, cuja avaliacao e 
ultrapassagem exigem uma ponderacao aprofundada sobre a escolha de novos caminhos 
e solucoes sustentaveis no piano economico-financeiro. 

De entre as acoes que, neste contexto singular, os orgaos sociais entenderam ser as 
exequiveis no ambito da realizacao dos fins e objeto estatutarios da Fundacao, 
salientam-se as seguintes: 

- A realizacao da 1ga 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 outros trabalhos oriundos das diversas disciplinas das 
ciencias sociais, contribuindo para a investigacao e estudo da realidade historica 
portuguesa no seculo XX; 
- A continuidade do tratamento, pelo Arquivo & Biblioteca, no ambito dos seus fins 
proprios, de acervos documentais e fotograficos relevantes para o conhecimento da 
historia contemporanea, doados a Fundacao ou confiados a sua guarda em regime de 
deposito; 
- As acoes de cooperacao do Arquivo & Biblioteca da Fundacao com instituicoes de 
diversos paises da CPLP, com maior expressao em Timor-Leste e na Guine-Bissau; 
- A continuidade do portal casacomum.org, que reune atualmente mais de 1.650.000 
paginas/imagens; 
- As iniciativas realizadas pela Casa-Museu • Centro Cultural Joao Soares, polo da 
Fundacao sito em Cortes, no concelho de Leiria, dando cumprimento ao contrato- 
programa celebrado com a Camara Municipal de Leiria para o ano de 2017; 
- 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 pelo Service Educativo da Biblioteca Joao Soares, elemento 
central da programacao da Casa-Museu, dirigida as criancas e jovens das comunidades 
escolares locais. 

Finalmente, importa referir que, mantendo uma tendencia ja verificada em anos 
anteriores, o resultado do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2017 foi negative, sem 
prejuizo de, para a sua leitura e explicacao, nao poderem deixar de ser tidas em conta a 
diminuicao das receitas da Fundacao - quer as provenientes de contribuicoes regulares 
ou ocasionais e de apoios mecenaticos quer as constituidas por rendimentos gerados 
pelo patrim6nio proprio - e uma estrutura de custos que, nao obstante as dispensas 
operadas no numero dos recursos humanos, continua a ser marcada pela necessidade de 
garantir as condicoes minimas de funcionamento dos tres edificios por que, em Lisboa e 
em Cortes, se distribuem os services e equipamentos que asseguram o exercicio regular 
da atividade da instituicao. 
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2. ARQUIVO & BIBLIOTECA 

O Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares prosseguiu, em 2017, os principais 
objetivos que lhe haviam sido tracados pelo Patrono da instituicao, Dr. Mario Soares. 

No ambito dos procedimentos correntes do Arquivo & Biblioteca, destaca-se a 
realizacao das seguintes atividades: 

• Organizacao e tratamento de fundos e colecoes depositados no A&B da FMS: 
• Revisao e producao de novos conteudos ao nivel da meta informacao descritiva 

dos fundos arquivisticos no sistema A&B; 
• Tratamento de diversos fundos e acervos: desencaixotamento, conservacao 

preventiva (limpeza e acondicionamento) e inventario geral; construcao da 
arvore de classificacao; 

• Atendimento ao publico e saida de documentacao em regime de emprestimo; 
• Preparacao de originais para emprestimo ao Museu da Presidencia da Republica: 

colecao Fundacao Mario Soares/ Antonio Pedro Vicente e fundo Bernardino 
Machado; 

• Preparacao de documentacao de arquivo para consulta na sala de leitura e 
atividades diversas de apoio ao funcionamento da sala de leitura; 

• Pesquisa e selecao de imagens e documental para exposicoes, utilizacoes em 
sites e imprensa diversa; 

• Organizacao de pre-inventarios de conjuntos documentais: Ruy Duarte de 
Carvalho, Alexandre Pomar e Mario Sottomayor Cardia. 

• Descricao de documentos em In-Baskets A&B (totalizando mais de 102.000 
paginas), 

Reproducao digital 

Ao longo dos anos, o Arquivo & Biblioteca concentrou a reproducao digital de 
documentos e fotografias principalmente em dois sistemas: 

• Reproducao atraves de scanner flatbed; 
• Reproducao por sistema fotografico. 

Estas reproducoes destinam-se nao apenas ao trabalho corrente do Arquivo & Biblioteca 
em materia de tratamento de esp6lios a sua guarda como tambem em resposta a 
solicitacoes extemas diversas. 

No que respeita a reproducao atraves de scanners, foi possivel realizar mais de 11. 500 
imagens. 
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Arquivo da Resistencia Timorense 
A intervencao da Fundacao Mario Soares em Timor-Leste, logo em 2001/2002, suscitou 
que, por razoes de seguranca, as autoridades timorenses solicitassem que toda a 
documentacao recolhida no pais fosse com urgencia transferida temporariamente para 
Lisboa, tendo tambem em vista o seu tratarnento, para o qual nao existiam condicoes 
minimas em Timor-Leste. Esta transferencia prosseguiu ao longo dos anos, a medida 
que iam sendo recolhidos novos fundos documentais da Resistencia - operacoes que 
foram sempre suportadas financeiramente pela FMS. 

O Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares procedeu a progressiva 
digitalizacao dos documentos recebidos, a sua descricao e, conforme posteriormente 
acordado, a respetiva disponibilizacao na internet, em casacomum. org. 
Mais tarde, com a construcao e apetrechamento, em 2012, do edificio do Arquivo & 
Museu da Resistencia Timorense, em Dili, foram sendo definidas as condicoes para a 
devolucao de todo esse material da Resistencia Timorense. 

Assim, a Fundacao decidiu iniciar a transferencia da documentacao da Resistencia para 
Timor-Leste, ao mesmo tempo que tecnicos da Fundacao foram disponibilizando muita 
dessa documentacao quer na internet, quer nas instalacoes do AMRT em Dili. 

Em 2017, foram sendo preparadas as pastas destinadas a devolucao ao AMRT, 
implicando designadamente numeracao, acondicionamento, limpeza de documentos; 
encaminhamento para digitalizacao e confirmacao de imagens. 

Do trabalho realizado resultou a organizacao de 472 pastas referentes ao Arquivo da 
Resistencia Timorense, estando ja digitalizadas 435 e disponiveis online 16.000 
documentos, correspondentes a mais de 96.500 imagens, permanecendo em tratamento, 
embora ja digitalizados, cerca de 20. 000 outros documentos, correspondentes a mais de 
95.000 imagens. 

Apoio tecnico ao AMRT- Arquivo & Museu da Resistencia Timorense 

Entretanto, e nos termos do contrato de prestacao de services firmado entre a FMS e o 
AMRT em 7 de dezembro de 2015, prosseguiu ao longo de todo o ano de 2017 o apoio 
tecnico a utilizacao e manutencao do sistema informatico instalado em Dili. 

Revistas de ldeias e Cultura 
Dando continuidade a colaboracao mantida desde 20I0/2011 com o Seminario Livre da 
Historia das Ideias da Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, ao longo de 2017 prosseguiu o trabalho de desenvolvimento das ferramentas 
informaticas suscetiveis de uma abordagem coerente e eficaz ao universe das revistas e 
jornais de ideias e cultura, enquanto instrumentos de disponibilizacao publica do 
conhecimento. 
Em junho foi disponibilizado um conjunto de 7 titulos do Modernismo, a saber: 

• EhReal! 
• Exilio 
• Orpheu 
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• Portugal Futurista 
• Sphinx 
• Centauro 
• A Tradidio 

Em 14 de dezembro, numa cerimonia que decorreu sob o alto patrocinio do Presidente 
da Assembleia da Republica, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, foi colocada online (no 
endereco http://ric.slhi.pt/Seara_Nova), a totalidade dos 1.604 numeros da revista Seara 
Nova publicados entre 1921 e 1984, correspondentes a mais de 31.000 paginas - 
extenso universe da que foi a principal revista cultural de resistencia ao fascismo. 

Ditadura e Democracia I Politicas da Memoria 
Participacao do Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares, sob o titulo 
"Memoria e Democracia", na Confereneia Internacional "Ditadura e Democracia - 
Transledes e politicas da memoria no espaeo ibero-americano ", que teve lugar nos 
dias 28 e 29 de outubro, no Teatro Municipal Sao Luiz, no ambito da Capital Ibero- 
americana da Cultura - Lisboa, 2017. 
Essa participacao permitiu colocar em destaque a diversidade e a pluralidade que 
importa assegurar no combate pela mem6ria. 

Ainda no decurso deste ano, foram desenvolvidos, em colaboracao com diferentes 
projetos da Universidade Nova de Lisboa: 

• o site que assinalou o centenario da Revolucao de Outubro (1917.pt), no 
ambito do ID Congresso Internacional Karl Marx; 

• o site que reuniu mais de 10.000 paginas de imprensa colonial 
( expocomum. org) no ambito do Congresso Internacional Politi ca e Cultura 
na Imprensa Periodica Colonial. 

Importa acentuar que ambos os projetos permitiram disponibilizar online numerosos 
materiais historicos e de investigacao, ilustrando, por um lado, a capacidade tecnica e 
arquivistica da FMS e, por outro lado, a colaboracao aberta de muitas pessoas e 
instituicoes, reconhecendo precisamente esse papel. 

Prosseguiu igualmente a manutencao do site do Museu do Aljube - Resistencia e 
Liberdade, aguardando-se a sua futura autonomizacao no ambito da EGEAC/CML. 

Assegurou-se ainda a atualizacao permanente do site da Fundacao Mario Soares 
(disponivel desde 1997), sendo de destacar a abertura ao publico, em janeiro de 2017, 
de centenas de fotografias e documentos evocativos de Mario Soares, da sua vida e 
obra. 

Portal casacomum.org 
No que respeita ao portal casacomum.org, sublinha-se a importancia da incorporacao, 
em 20 de fevereiro de 2017, dos documentos referentes a Casa dos Estudantes do 
Imperio (1944-1965) e ao espolio do medico e nacionalista angolano Armenia Ferreira 
(1920-2002), que permitem aprofundar o conhecimento de aspetos essenciais da luta 
anti colonial. 

Por outro lado, a documentacao do politico republicano Rodrigo Jose Rodrigues 
constituiu um passo decisive na compreensao de mementos marcantes da I Republica. 
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Em 21 de abril de 2017, foi apresentada uma primeira contribuicao sobre a obra do 
escritor, cineasta e antrop6logo angolano Ruy Duarte de Carvalho e, em colaboracao 
com o INEP da Guine-Bissau, cerca de 25. 000 paginas do Fundo da Administracao 
Civil de Cacheu (Curadoria e Neg6cios lndigenas e Tribunais Indigenas). 

Em 3 de julho de 2017, o portal Casa Comum recebeu nova documentacao do C.1.6. - 
Secretaria dos Neg6cios Indigenas (INEP), concluindo-se assim o tratamento desse 
importante esp6lio. 

Outros documentos foram igualmente incluidos nessas atualizacoes do portal, dando 
seguimento ao trabalho realizado pelo Arquivo & Museu da Fundacao Mario Soares. 

Em 24 de novembro, foi igualmente incorporado, em parceria com o lnstituto Nacional 
de Estudos e Pesquisa da Republica da Guine-Bissau (INEP), o fundo da Reparticao do 
Gabinete do Govemador, que reune mais de 30.000 paginas de documentacao de grande 
relevancia, na sua maioria desde meados dos anos 40 ate 197 4. 

Exposieao Permanente da Casa-Museu Joao Soares 
Em dezembro de 2017, realizaram-se estudos sabre a eventual reorganizacao da 
exposicao permanente da Casa-Museu. Centro Cultural Joao Soares, em Cortes, Leiria. 
Neste ambito foi desde logo desenvolvida pelo Arquivo & Biblioteca da Fundacao uma 
extensa a9ao de recuperacao e salvaguarda de todo o material audiovisual existente na 
Casa-Museu . Centro Cultural Joao Soares, tendo-se procedido a sua adequada 
digitalizacao com vista a referida reorganizacao dessa exposicao permanente. 

Sala de Leitura e Vendas 
Ao longo deste ano, a Sala de Leitura recebeu 25 8 utentes, na sua maioria 
investigadores, nacionais e estrangeiros. 

Quanto as vendas efetuadas, dizem respeito a c6pias impressas (A3 e A4), a edicoes 
multimedia e publicacoes/livros e a catalogos editados pela FMS. Regista-se ainda o 
movimento de vendas de imagens digitalizadas de diferentes fundos integrados no 
Arquivo da FMS. 

Assinale-se que as aquisicoes mais relevantes ( e, nalguns casos, emprestimos de pecas) 
se destinaram ao Museu do Aljube - Resistencia e Liberdade e a outras iniciativas da 
EGEAC/Camara Municipal de Lisboa, a RTP ( quer para projetos audiovisuais, quer 
para filmes produzidos no seu ambito ), a exposicao "Boa Viagem, Senhor Presidente ! 
De Lisboa ate a Guerra", organizada pelo Museu da Presidencia da Republica e a 
exposicao "Manuel de Arriaga e a construcao da imagem da Republica", organizada 
pelo Panteao Nacional. 

Inventario dos fundos documentais e bibliograficos 
Foi efetuado um levantamento da situacao dos fundos documentais e bibliograficos 
confiados a guarda do Arquivo & Biblioteca e, hem assim, dos respetivos sistemas 
informaticos e bases de dados - inventario esse que reunia 230 fundos documentais, 
ocupando 12.075 pastas. 
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Outras iniciativas do Arquivo & Biblioteca 
Foi efetuada uma deslocacao a Guine-Bissau, de 11 a 18 de janeiro de 2017, por um 
tecnico da FMS para acompanhar a finalizacao do projeto de organizacao e digitalizacao 
de documentacao referente a "assuntos indigenas", presente no Fundo da Administracao 
Civil de Cacheu, em posse dos Arquivos Hist6ricos Nacionais, Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisa (AHN/INEP). 
Neste sentido, foram recolhidas cerca de 25.000 imagens digitalizadas, posteriormente 
classificadas na Fundacao Mario Soares e disponibilizadas a consulta em 
casacomum.org. 
Paralelamente, foi atualizado o protocolo de cooperacao existente entre as duas 
instituicoes congeneres (FMS-INEP). 
F oi ainda possivel proceder a inventariacao de um conj unto de imprensa existente nos 
AHN/INEP (jornais "O Arauto", 1950 - 1967, e "Voz da Guine", 1972 - 1973), 
visando uma possivel futura ac;ao de digitalizacao. 
Durante esta estadia, procedeu-se igualmente a uma visita de acompanhamento as obras 
(Fase II) do Memorial da Escravatura e do Trafico Negreiro de Cacheu, inaugurado em 
8 de julho de 2016, cujo projeto museologico, hem como o apoio ao projeto de 
arquitetura, foram desenvolvidos pela Fundacao Mario Soares. Assim, juntamente com 
a direcao da ONGD guineense zlccdo para o Desenvolvimento (AD), foi possivel definir 
alguns pontos da exposicao permanente do Museu a necessitar de reajustes, hem come 
discutir algumas ideias relativas a futura Conferencia Internacional sobre a Escravatura, 
a realizar em Cacheu, com que se pretende dinamizar este importante espaco cultural. 

Em 2017, foi ainda possivel, embora sem novas contribuicoes diretas, assegurar a 
participacao do Arquivo & Biblioteca no objetivo "Ciencia Aberta", assumido pelo 
governo portugues, designadamente atraves da Resolucao de Conselho de Ministros de 
24 de marco de 2016, garantindo tambem que os dados geridos pela FMS continuariam 
online, em formato aberto, estando presentes em repositories internacionais como a 
Europeana e o Social History Portal. 
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3. OUTRAS ACTIVIDADES DA FUNDA(:AO 

No ambito do cumprimento dos seus fins e objeto definidos nos artigos 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 2017 as seguintes iniciativas: 

Premio Fundacao Mario Soares - Fundacao EDP 2017 

O Premio Fundaciio Mario Soares, constituido 
par 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 
Historia de Portugal do seculo XX. 

De entre os dez trabalhos admitidos a concurso na edicao de 2017, o Juri, constituido 
pelos Professores Doutores Carlos Gaspar, Investigador e membro da direcao do IPRI 
- Instituto Portugues de Relacoes Intemacionais da Universidade Nova de Lisboa, 
(Presidente ), Claudia Castelo, Investigadora no Centro Interuniversitario de Historia 
das Ciencias e da Tecnologia da Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa 
(Vogal) e Bruno Reis, Professor Auxiliar do Departamento de Historia e Investigador 
do Centro de Estudos Intemacionais do Institute de Ciencias do Trabalho e da Empresa 
(Vogal), deliberou em 3 de Outubro de 2017, par unanimidade: 

- Atribuir o PREMIO FUNDAf;AO MARIO SOARES-EDP 2017 a tese de 
doutoramento em Filosofia apresentada pela concorrente numero um, Raquel Beleza 
Pereira da Silva, na University of Birmingham, intitulada "Giving them a voice: 
narratives of political violence in Portugal"; 

- Atribuir duas MEN90ES HONROSAS, ex- 
aequo, uma a dissertacao de mestrado em Ciencia 
Politica apresentada originalmente no ISCTE- 
Instituto Universitario de Lisboa intitulada " 
Cemissao do Livro Negro Sohre o Regime 
Fascista: Em busca da Verdade?", da autoria da 
concorrente numero quatro, Joana Rebelo 
Morais, e outra a dissertacao de doutoramento 
apresentada na Universidade de Lisboa, no 
ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa, Universidade Catolica Portuguesa e 
Universidade de Evora no ambito do Programa Interuniversitario do Doutoramento em 
Historia com o titulo " A internacionahzacao das politicas laborais 'indigenas' no 
imperio colonial portugues (1944-1962)", da autoria do concorrente numero nove, 
Jose Pedro Pinto Monteiro. 
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A entrega do Premio e das Mencoes Honrosas aos 
laureados teve lugar em 6 de Dezembro de 2017 
no Auditorio da Fundacao, integrada no ambito de 
uma sessao de evocacao do Dr. Mario Soares, 
instituidor do premio, em que foi orador o Dr. Jose 
Pacheco Pereira, na sua qualidade de historiador, 
tendo a cerimonia publica sido presidida pela Dr." 
Isabel Soares, Vice-Presidente da Fundacao, e 
contado com a presenca de outros 
Administradores, dos membros do Juri, de outros autores de trabalhos concorrentes, do 
Eng. 0 Jose Manuel dos Santos, Administrador e Diretor Cultural da Fundacao EDP, 
instituicao que vem apoiando ininterruptamente a iniciativa desde 2011, e ainda de 
outras personalidades e publico em geral. 

Colaboraeao com entidades terceiras 

Colequios I Conferencias 

Teve lugar no dia 3 de outubro, no Auditorio Jose Gomes Mota, o Coloquio 
Internacional "A Europa connosco! 0 apoio da Republica Federal da Alemanha a 
construeao da democracia em Portugal", organizado pela Fundacao Friedrich Ebert 
(FES), ICS - Institute de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa e revista 
Finisterra, com a colaboracao da Fundacao Mario Soares. 

Exposlcdes 
De entre as iniciativas realizadas neste ambito em colaboracao com entidades terceiras 
ou atraves do emprestimo de pecas ou cedencia de imagens e documentos do seu 
Arquivo, destacam-se, em 2017, as seguintes exposicoes: 

• "Manuel de Arriaga ea construeao da imagem da Republica", organizada pelo 
Panteao Nacional por ocasiao do centenario da morte do primeiro Presidente da 
Republica Portuguesa e inaugurada em 13 de julho. 

• "Boa Viagem, Senhor Presidente! De Lisboa ate a Guerra", organizada pelo 
Museu da Presidencia da Republica e inaugurada em 8 de novembro por ocasiao 
do centenario da primeira viagem ao estrangeiro de um Presidente da Republica 
Portuguesa, Bernardino Machado, sete anos ap6s a implantacao da Republica, 
mostra que constituiu tambem uma homenagem aos milhares de portugueses que 
combateram nas trincheiras da Grande Guerra; 

• "Cartazes de Propaganda Chinesa - A arte ao service da Politica", traduzindo 
uma iniciativa da Fundacao Oriente organizada em colaboracao com a Fundacao 
Mario Soares e a Camara Municipal de Leiria, inaugurada em 17 de novembro na 
Casa-Museu . Centro Cultural Joao Soares, em Cortes. 
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Apresentacao de livros no Auditdrlo da Fundaeao 

• Em 19 de abril, sessao de lancamento do livro "ENCONTROS QUE A 
MEMORIA GUARDA", de Alfredo Duarte Costa. Apresentacao de Jose Manuel 
dos Santos. Edicao de Editorial Caminho. 

• Em 16 de novembro, sessao de apresentacao do livro "IAPIDES P ARTIDAS", 
de Aquilino Ribeiro, com apresentacao do Prof Doutor Antonio Ventura e 
comentarios de Aquilino Machado. Edicao de Bertrand Editora. 

Outras iniciativas de colaboraeao 
De entre as iniciativas de homenagem ao Dr. Mario Soares promovidas por entidades 
terceiras, destacam-se as seguintes: 

• Em 18 de abril, na Fundacao Calouste Gulbenkian, lancamento de uma reedicao da 
obra "Portugal Amordaeado", da iniciativa do jomal "Expresso", em sessao que 
contou com a presenca e intervencoes do Presidente da Republica, Dr. Marcelo 
Rebelo de Sousa, do Presidente da Assembleia da Republica, Dr. Eduardo Ferro 
Rodrigues, do fundador do jomal e Presidente da Impresa, Dr. Francisco Pinto 
Balsemao, da Dr. a Isabel Soares e do Dr. Joao Soares. 

• Em 21 de abril, Conferencia "As ameaeas a liberdade de expressao e a 
Democracia", realizada no Auditorio da Fundacao, com a participacao do Dr. 
Francisco Teixeira da Mota, Prof. Doutor J6natas Machado, Prof. Doutor Jose 
Adeline Maltez e Prof". Doutora Iolanda Rodrigues de Brito. A sessao foi 
organizada pela Associacao Promotora do Livre Pensamento e pela Associacao 31 
de janeiro da Imprensa Estrangeira em Portugal e moderada pelo Dr. Vasco Franco. 

• Em 28 de setembro, no Auditorio do Museu do Aljube, sessao de evocacao da 
vida e obra de Mario Soares com intervencoes de Alfredo Barroso, Alfredo 
Caldeira, Jose Manuel dos Santos e Vasco Vieira de Almeida, seguida do 
visionamento de passagens do filme "Mem6rias do Portugal Futuro", de Mario 
Barroso. 

• Em 3 de outubro, na Sociedade Portuguesa de Autores, sessao de lancamento do 
livro "SOARES SEMPRE FIXE!", com fotografias de Inacio Ludgero e textos de 
Eduardo Lourenco, Guilherme d'Oliveira Martins e Jose Jorge Letria. 
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4. CASA-MUSEU • CENTRO CULTURAL JO.AO SOARES 

Embora 2017 tenha sido um ano de reestruturacao dos services e de alguns 
constrangimentos de varia ordem, a Casa-Museu. Centro Cultural Joao Soares cumpriu 
o conjunto de atividades planeado e proposto no contrato-programa celebrado com o 
Municipio de Leiria, que continua a ser o principal apoiante da a9ao deste equipamento 
cultural. 

Importa ainda salientar que este polo da Fundacao Mario Soares em Leiria tern vindo a 
prestar um service efetivo as comunidades locais, com atividades culturais e uma 
intencao pedagogica e educativa que, ao longo de vinte anos, tern privilegiado criancas 
e jovens, grupos escolares e associacoes de pais, hem como colocado a sua disposicao, e 
do publico em geral, uma biblioteca de muitos milhares de livros em regime de consulta 
livre. 

Atividades de animaeao cultural e divulga�io 
No anode 2017, a Casa-Museu Joao Soares registou a presenca de 5.095 participantes 
nas diversas atividades realizadas. 
Verificou-se uma diminuicao do numero de participantes face ao ano anterior, devido a 
uma reducao dos recurses humanos, aliada ao 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. 

Visitas Guiadas 
A Casa-Museu • Centro Cultural Joao Soares F 
manteve o programa de visitas guiadas, tendo 
recebido escolas de varies locais do pais. 
Manteve-se a dinamica das visitas organizadas em 
funcao dos anos de escolaridade, tendo as 
destinadas a criancas de j ardins-de-infiincia e 
escolas basicas sido realizadas recorrendo a 
teatralizacoes (sobre a Implantacao da Republica 
e o 25 de Abril de 197 4) para melhor 
compreensao dos conteudos a explorar. 
Destacam-se igualmente as visitas guiadas orientadas para grupos seniores. 

Exposieao Permanente 
A exposicao permanente "Seculo XX Portugues - Os Caminhos da Democracia - Joao 
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. Verifica-se a necessidade de modernizacao 
dos equipamentos e conteudos audiovisuais, nomeadamente 
o filme sobre o Seculo XX Portugues, pela importancia de 
que se reveste nas visitas escolares. 
Contudo, encontra-se em curso um projeto de renovacao da 
exposicao, que se espera venha a ficar concluido em 2018. 
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Exposicoes Temporarias 

• Exposieao "Rostos da Revolueae" 

Manteve-se disponivel para visitas guiadas, durante 
o primeiro semestre de 2017, a exposicao temporaria 
comemorativa do 40. 0 aniversario do 25 de Abril de 
197 4. 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 fotojornalista Carlos Gil 
que retratam pessoas e momentos daquele periodo da Hist6ria de Portugal. 

• Exposi�ao "Cartazes de Propaganda Chinesa - A arte ao service da polftica" 

Numa iniciativa conjunta da Fundacao Mario Soares, da Fundacao Oriente e da Camara 
Municipal de Leiria foi inaugurada em 17 de novembro de 2017 uma mostra de cartazes 
de propaganda chinesa produzidos de 1959 a 1981, que constituem um documento 
historico do periodo que vai da campanha politica de Mao Tse Tung, designada o 
Grande Saito em Frente, a criacao das Comunas Populares e ao fim da Revolucao 
Cultural. Nestes cartazes estao ilustrados os temas mais correntemente abordados a 
epoca, coma a glorificacao do presidente 
Mao e dos her6is comunistas, a 
prosperidade da economia, a luta contra 
o imperialismo, a felicidade do povo e o 
poder do exercito. 
A exposicao, organizada em micleos 
alusivos as diversas tematicas utilizadas 
na propaganda politica da Revolucao 
Cultural Chinesa, ficara patente ao 
publico ate 25 de fevereiro de 2018. 

20.0 Anlversarlo da Casa-Museu Joio Soares 
Ao longo de 2017 foram organizadas varias iniciativas no ambito da passagem dos 20 
anos de atividade cultural da Casa-Museu Joao Soares: 

• Dia Internacional dos Museus 

No dia 18 de maio de 2017, a Casa-Museu 
comemorou o Dia Internacional dos Museus com a 
dinamizacao de visitas guiadas pela exposicao 
permanente "Seculo XX Portugues - Os Caminhos da 
Democracia - Joao Soares Mario Soares". A iniciativa 
contemplou a organizacao de roteiros de visita para 
familias em horarios diferenciados, tendo a Casa- 
Museu estado aberta entre as 10.00 e as 22.00 horas. 
Neste dia, a Casa-Museu Joao Soares recebeu ainda a 
visita de um grupo senior da instituicao Primavida. 
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• Ao encontro do Museu 

Tendo presente a importancia da Educacao para a Cidadania - um dos designios da acao 
da Casa-Museu nas iniciativas que promove junto das comunidades escolares da regiao 
de Leiria - considerou-se relevante manter o estabelecimento de uma parceria com 
escolas e instituicoes de ensino para melhor 
organizacao do projeto das atividades a desenvolver 
ao longo do ano de 2017. 
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 auditorio 
da Casa-Museu Joao Soares. 

• A impertancia do desporto na forma�io de erianeas e jovens 

Em 27 de maio, a Casa-Museu Joao Soares recebeu o professor Nuno Santos, Diretor 
Tecnico do Complexo de Piscinas de Leiria e Coordenador da Escola de Natacao do 
Bairro dos Anjos, para abordar a tematica "A importancia da atividade desportiva na 
formacao de criancas e jovens". Neste contexto, o encontro debateu a tematica da 
atividade fisica regular durante a infancia e a juventude, hem como o seu papel na 
promocao de um estilo de vida saudavel. 

• Violas e Violoncelos da 
Escola de Miisica do Colegio Moderno 

As Violas e os Violoncelos do Colegio Moderno 
apresentaram-se no dia 8 de julho no Auditorio da 
Casa-Museu Joao Soares, onde realizaram um 
concerto no ambito duma itinerancia levada a efeito 
pela Escola de Musica do Colegio Moderno na regiao 
de Leiria. 

• No jardim, ha ... 
Nos domingos 8, 15 e 22 de outubro de 2017, 
decorreu um conjunto de atividades designadas 
de "No jardim, 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 uma das sessoes do 
Festival "Viver Teatro aos Domingos" que iriam 
decorrer nesses mesmos dias. 

12 



Fl]NDA�O 
MARIO SOARES 

• Sera que e "bullying"? 

Em 21 de outubro, a psic6loga escolar e membro efetivo da Ordem dos Psic6logos 
Portugueses, Dra. Cristina Silva, abordou o bullying, uma tematica muito atual e que 
tanto inquieta pais, professores e as comunidades escolares. 

• Festival de Teatro lnfantil 

A Casa-Museu Joao Soares levou a efeito em 
2017 a XVP edicao do festival de teatro infantil 
"Viver Teatro aos Domingos" que, decorreu 
durante tres 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 600 espectadores, 
entre criancas e adultos de Cortes e da regiao de Leiria. 

Em 8 de outubro, "Super-herois" 
Representada pela companhia Animateatro 

Em 15 de outubro, "Pedra, Pape/ ou Tesoura" 
Representada pela companhia Teatro Bocage" 

Em 22 de outubro, "O Genia das Aboboras" 
Representada pela companhia Dionis Teatro. 

• Aprender a gerir emoedes com o "Mindfulness" 

Em 25 de novembro, realizou-se uma sessao, orientada pela Dra. Cristina Marques, 
psic6loga do Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira e pela Dra. Conceicao 
Fernandes, professora do quadro da Escola de Educacao Especial, com o objetivo de 
partilhar o conhecimento de algumas ferramentas para aprender a gerir emocoes com 
recurso a tecnica do Mindfulness. 

Atividades Integradoras da Comunidade Local 

Programa "Viva a Vida" 
Em 2017, 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 seja 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 novos saberes e descobertas. 
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Foram ainda realizadas pela equipa de colaboradoras da Casa-Museu Joao Soares 
algumas iniciativas de caracter educativo e ludico, abordando aspetos de carater social e 
pessoal, num conjunto de atividades de natureza diversa, fisicas, culturais, educacionais, 
e de educacao para a cidadania, com destaque para a responsabilidade civica. 

Visitas de utentes de Lares e/ou Centros de Dia 
O 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 2017, registaram-se 
as seguintes visitas: 

- Os utentes da "AMITE! - Associacao de 
Solidariedade Social de Marrazes", visitaram a 
Casa-Museu e as suas exposicoes e tiveram a 
oportunidade de jogar o Jogo da Gloria Gigante; 

- Os utentes da "Primavida - Residencia Senior 
Amor" visitaram a Casa-Museu, tendo participado 
nas atividades do Dia Mundial dos Museus e 
conhecido o museu no ambito da exploracao de 
outras tematicas, tais como a Historia do Sec. XX e 
a Revolucao de 25 de Abril se 197 4; 

- Os utentes da "Assiste - Instituicao de Solidariedade 
Social das Cortes" visitaram a Casa-Museu e participaram 
em sessoes tematicas do programa Viva a Vida. 

- Os utentes da "Casbi - Centro de Convivio e Apoio 
Social Bidoeirense" visitaram a Casa-Museu no decorrer 
de uma iniciativa sobre seguranca, promovida em 
colaboracao com a GNR. 

Sessoes semanais com o Grupo "Belidade" 
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, abrangendo varias areas. 

- Sessoes de promocao da Arte e Literatura, 
recorrendo ao acervo bibliografico da Biblioteca Joao Soares com o objetivo de dar a 
conhecer a vida e obra de artistas, poetas e escritores portugueses. 

- Sessoes de Musicoterapia, fomentando a realizacao de atividades que trabalham a 
mem6ria atraves do canto de musicas antigas. Estas sess5es visaram estimular os 
movimentos corporais associados aos trabalhos de musicoterapia e permitem reforcar e 
restabelecer a forca muscular e a motricidade dos participantes. 
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- Sessoes de manualidades, estimulando a motricidade fina dos participantes, os 
seniores sao convidados a realizar diversos trabalhos manuais, mantendo assim as 
capacidades e destreza de movimentos pequenos, coordenados e precisos; 

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

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

- Sessoes de partilha orientadas por tecnicas 
e animadoras culturais de outras instituicoes 
ou IPSS que, a convite da Casa-Museu, 
trouxeram os seus utentes para integrarem o 
programa Viva a Vida, em conjunto com os 
participantes habituais; 

- Sessoes de visionamento de filmes cujas tematicas escolhidas envolvem uma li9ao de 
vida que, no final, e debatida entre os membros do grupo; 

- Sessoes de apresentacao de livros sobre envelhecimento ativo. 

Cooperaeao com outras entidades 
A Casa-Museu Joao Soares contou com o apoio do Municipio de Leiria em diversas 
atividades promovidas ao longo do ano, concretizadas atraves do programa de 
candidatura apresentado no ambito dos apoios financeiros que esta autarquia promove 
anualmente. 

Em colaboracao com o Municipio, a Casa-Museu participou uma vez mais em 
atividades de animacao cultural, designadamente na Semana da Leitura e no Dia 
Mundial da Crianca. 

Em 2017, a Casa-Museu participou pela primeira vez na Festa dos Museus, que 
decorreu entre os dias 17 e 23 de abril. Para o efeito, a Casa-Museu cedeu, durante estes 
dias, o busto da Republica, que esteve patente no foyer do MIMO - Museu da Imagem 
em Movimento, juntamente com um catalogo "Sec. XX Portugues: Os Caminhos da 
Democracia - Joao Soares • Mario Soares", numa iniciativa do municipio que - atraves 
da cedencia temporaria de pecas emblematicas de cada espaco museologico participante 
- visou integrar os museus nao municipais na programacao dos diversos equipamentos 
culturais da edilidade. 

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. 

Neste sentido, a convite da Associacao de Pais das Escolas de Cortes, a Casa-Museu 
J oao Soares participou numa atividade dirigida a pais, alunos e comunidade escolar, a 
quern foi proposto um passeio pedestre pela freguesia de Cortes, para dar a conhecer as 
diversas instituicoes culturais, locais de interesse e lendas. Numa etapa do percurso, 
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foram dados a conhecer aos participantes a Casa-Museu Joao Soares e os fins que 
promove, tendo a este prop6sito sido realizada uma atividade hidico-pedagogica sabre a 
Hist6ria do Seculo XX Portugues, 

A Casa-Museu cooperou ainda, no primeiro semestre de 2017, com o Instituto 
Politecnico de Leiria (IPL) no ambitc da unidade curricular de Pratica Pedag6gica I, do 
1 ° ano, 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. 

De destacar ainda as habituais parcerias com o grupo dos Seroes Literarios, com o 
mensario Jornal das Cortes, com a Comissao Fabriqueira da lgreja de Cortese com a 
Uniao de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes. 

Serees Literarios das Cortes 

Manteve-se em 2017, a regularidade dos 
encontros sobre literatura e arte do grupo dos 
Seroes Literarios, 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 audit6rio da Casa- 
Museu. 

Apresentacao de livros 

Em 1 de abril, no audit6rio da Casa-Museu Joao Soares, foi apresentado o livro de 
poesia publicado pela Editora Textiverso " A minha poesia e uma ignorancia", do 
Professor Doutor Carlos Lopes Pires. 

Em 17 de dezembro, no audit6rio da Casa- 
Museu Joao Soares, foi apresentado o livro 
publicado pela Editora Textiverso "Contos", de 
Antonio de Oliveira Fernandes, leitor assiduo da 
Biblioteca e participante das iniciativas da Casa- 
Museu Joao Soares. 

Museu mais Ativo 

No decorrer do ano de 2017, a Casa-Museu Joao 
Soares aceitou o convite do Municipio de Leiria 
para integrar o projeto "Museu mais Ativo", que 
consiste em dar a conhecer os espacos municipais, 
museus e nucleos museol6gicos que a regiao tern 
para oferecer a todos os residentes no concelho com 
mais de 5 5 anos. 

- Em 28 de marco, a Casa-Museu recebeu um grupo 
de 40 visitantes da Uniao de freguesias de Monte 
Redondo e de Carreira. 
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- Em 18 de abril, a Uniao de Freguesias de Monte Reale Carvide visitou a Casa-Museu, 
com um total de 30 participantes. 

- Em 10 de outubro, a Casa-Museu recebeu a visita de um grupo da freguesia de 
Bajouca, num total de 21 participantes. 

- Em 21 de novembro, a Casa-Museu recebeu a visita de um grupo da freguesia de 
Amor, num total de 36 participantes. 

- Em 28 de novembro, um grupo do Arrabal visitou a Casa-Museu, envolvendo um total 
de 30 participantes. 

- Em 12 de dezembro, a Casa-Museu recebeu a visita de um grupo da Uniao de 
Freguesias e Santa Catarina da Serra e Caranguejeira, num total de 21 participantes. 

A solicitacao a Casa-Museu Joao Soares para organizacao de mais visitas guiadas no 
ambito deste programa do Municipio justifica a continuacao da parceria no proximo ano 
de 2018, no ambito da qual estao ja calendarizadas algumas visitas. 

A Biblioteca Joao Soares 

Em 2017, no ambito da parceria para a promocao do Livro e da Leitura estabelecida 
entre a Casa-Museu Joao Soares e o Municipio de Leiria, foi assinado um protocolo de 
colaboracao para integracao da Biblioteca Joao Soares no 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 numero de utilizadores. 
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Gestao do fundo bibliografico 
Em 2017, manteve-se a catalogacao dos espolios oferecidos a Biblioteca Joao Soares. 
No ambito da gestao do fundo bibliografico, 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. 
Em 2017, a Biblioteca Joao Soares recebeu 32 livros oferecidos por escritores locais. 

Tratamento documental 
O tratamento documental incidiu na catalogacao das obras de literatura infanto-juvenil 
adquiridas pela Casa-Museu, das ofertas efetuadas pela Fundacao Calouste Gulbenkian 
e dos livros do espolio Rocha Silva. 
O sistema de catalogacao utilizado na Biblioteca tern side o Bibliobase, que regista 
10.705 livros ja catalogados, numero que se situa aquem dos 24.630 titulos que a 
colecao bibliografica da Biblioteca Joao Soares totaliza nos registos de entrada. Embora 
se trate de um processo de execucao continuada, a diferenca acima referida reflete a 
morosidade propria desta etapa do tratamento documental. 

Deste acervo bibliografico, 5.535 titulos constituem o objeto da doacao Rocha Silva, 
1.707 titulos correspondem ao espolio Jaime Fernandes, cujo registo se mantem em 
curso, fazendo ainda parte da colecao da Biblioteca Joao Soares cerca de 700 outros 
titulos, que traduzem a doacao da biblioteca particular de Margarida Neves. 
O total dos exemplares doados ao longo dos anos pela Fundacao Calouste Gulbenkian 
ascende a 1.114 titulos. 

Service de leitura e emprestimo 
Em 2017, a Biblioteca Joao Soares recebeu 326 visitas de leitores e o Service de Leitura 
e Emprestimo registou 681 requisicoes de titulos, assim distribuidas: 
- 213 atraves do Service de Emprestimo Domiciliario; 
- 462 em resultado da execucao do programa escolar "Itinerdncia e Sonhos no Bau das 
Narrativas" (/.S.B.N.), reportando-se aos emprestimos realizados as escolas e jardins- 
de-infancia de Cortes e de Reixida; 
- 6 requisicoes com origem no projeto de leitura publica "BiblioCortes.com". 

Service Educativo da Biblioteca I Casa-Museu. Centro Cultural Joao Soares 
O Service Educative da Biblioteca promoveu atividades ao longo de todo o ano, 
salientando-se a colaboracao com os jardins-de-infancia e as escolas do Primeiro Cicio 
pertencentes a Uniao de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, no ambito do 
projeto LS.B.N. 
Devido a reducao do numero de colaboradoras da equipa residente, as atividades do 
projeto "A Casa-Museu sai das Cortes" junto de outros estabelecimentos de ensino 
registaram uma diminuicao significativa. 
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• Itinerancias e Sonhos no Bau das Narrativas (I.S.B.N.) 

O projeto "Itinerdncias e Sonhos no Bau das Narrativas 
(J.S.B.N.)" foi organizado em funcao das faixas etarias e 
cumprido em visitas quinzenais, dinamizando as horas do 
conto e o bau dos livros junto de escolas e jardins-de- 
infancia da Uniao de Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes. Os Iivros selecionados para estas 
sessoes respeitaram a Lista de Obras e Textos para 
Iniciacao a Educacao Literaria, preparada pelo Ministerio 
da Educacao para cada ano de escolaridade. Para alem da Ieitura partilhada, os alunos 
participaram ainda na elaboracao de trabalhos de expressao plastica e de escrita criativa. 

• A Casa-Museu sai das Cortes 

Em 2017, a Casa-Museu ainda realizou um conjunto de atividades, embora em menor 
numero do que no ano anterior, 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 instituicoes de ensino e a Casa-Museu procurou ir ao encontro das 
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 diversos dias tematicos, No 
ambito destas atividades, realizaram-se 
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-pedagogicas e apresentacoes diversas 
sobre Iivros e sobre a Hist6ria de Portugal. 

• A Casa-Museu visita a pediatria 

Mantiveram-se em 2017 as visitas mensais do Service Educativo da Biblioteca Joao 
Soares ao Service de Pediatria do Centro Hospitalar de Leiria, dada a recetividade das 
criancas e respetivos familiares a esta iniciativa, que visa minimizar o impacto do 
internamento hospitalar com um momento de ocupacao 
e distracao junto dos pacientes. As sessoes de animacao 
decorreram na ultima sexta-feira de cada mes, no 
periodo da manha, respeitando a diversidade etaria dos 
destinatarios, compreendida entre os primeiros meses e 
os 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. 
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• Semana da Leitura - "Pinhal de Leiria - Histeria e Lendas, Fauna e Flora" 

A Casa-Museu Joao Soares participou na iniciativa 
Semana da Leitura a convite do Municipio de Leiria e I 

l'll'[J",:-iil.,..ta,iiw..��,,,Brat.&1 
da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira. Entre os · 
dias 27 e 31 de marco de 2017, a Casa-Museu 
dinamizou uma atividade de promocao da leitura 
baseada na tematica do Pinhal de Leiria, a sua historia 
e ecossistemas. A iniciativa pretendeu dar a conhecer 
historias e lendas em torno deste patrimonio cultural e 
natural tao significativo para a regiao. Para finalizar a atividade, exploraram-se alguns 
aspetos da fauna e flora do Pinhal de Leiria. 

• Saidos da Casca - Programa de ocupaeao de tempos Iivres nas ferias da Pascua 

Entre os dias 5 e 7 de abril de 2017, decorreu na Casa- 
Museu o programa "Saidos da Cased', destinado a 
ocupacao de tempos livres nas ferias da Pascoa. Estes dias 
foram preenchidos com a realizacao de diversas oficinas, 
tendo as criancas participantes elaborado objetos alusivos a 
epoca. 

• Dia Mundial da Crianea 

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 Tesouro" do 
autor Manuel Antonio Pina, as escolas participaram no 
Jogo 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 
varies alunos das escolas da regiao, considerados no total das atividades no ambito do 
programa "A Casa-Museu sai das Cortes". 

• Ferias Literarias 2017 

A XXP edicao do projeto de ocupacao de Tempos 
Livres realizou-se de 26 de junho a 4 de agosto com 
um total de 60 criancas da Uniao de Freguesias de 
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes com idades 
compreendidas entre os 6 e os 14 anos, em que foi 
destacada a tematica da Leitura. Ao longo de 6 
semanas, realizaram-se diversas atividades sobre livros 
e leitura. 
O projeto teve ainda a colaboracao especial do Tenente 
Coronel Luis Gaspar, responsavel pela area da Protecao Civil da Uniao de Freguesias 
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e presidente da delegacao da Cruz Vermelha em 
Leiria, numa sessao dedicada a seguranca e prevencao de fogos e incendios. 
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• Encontro com a escritora Patricia Martins 

Em 29 de outubro de 2017, a Casa-Museu Joao 
Soares recebeu a escritora Patricia Martins para a 
apresentacao do livro de literatura para a infancia 
"Deu-me o nome liberdade o avo Agostinho da 
Silva". Neste encontro, a escritora dinamizou a 
historia com uma atividade para criancas e 
respetivas familias numa abordagem ao 
significado que a Liberdade e a F elicidade tern 
para cada um dos participantes. 

• Oficinas de Natal 

Nos dias 18, 19 e 20 de dezembro de 2017, 
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. 
No ambito desta quadra, tambem OS 

seniores do programa "Viva a Vida" e os 
alunos da Esco la EB 1 de Reixida, J ardins- 
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 Joao Soares. 

• Projeto "BiblioCortes.com" 

Em 2017, mantiveram-se disponiveis os quatro postos de leitura do projeto 
"BiblioCortes.com" nas associacoes das Cortes nele participantes: 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, verificou-se uma participacao de 211 utilizadores neste projeto, que 
deu origem a 6 requisicoes de livros do acervo bibliografico da Biblioteca Joao Soares. 
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Casa-Museu. Centro Cultural Joao Soares 

INFORMA(:AO ESTATISTICA 

Preseneas em iniciativas da Casa-Mosen. Centro Cultural Joao Soares em 2017 
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Biblioteca Joao Soares 

Livros requisitados na Biblioteca Joao Soares em 2017 

MES GERAL ESCO LARES BIBLIOCORTES TOTAL 
JAN. 17 118 1 136 

FEV 20 - 0 20 
MAR 15 120 0 135 
ABR 15 - 0 15 
MAI 21 95 2 118 

. ' 

JUN 13 - 0 13 

JUL 17 - 0 17 
.. "' 

AGO 16 - 2 18 
SET 23 

,, .. ,. 148 125 0 
OUT 14 4 0 18 
NOV 18 - 1 19 

' 
DEZ 24 - 0 24 

TOTAL 213 462 6 681 
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5. SITUA�AO ECONOMICA E FINANCEIRA 

5.1 SITUA<;AO PATRIMONIAL 

Em 31 de Dezembro de 2017, o Patrim6nio Liquido da Fundacao Mario Soares 
ascendia a € 2. 929. 622, sendo constituido por: 

• Fundo inicial estatutario, no montante de€ 765.655; 

• Outras Variaedes do Patrim6nio Liquido, no montante de€ 467.672; 

• Resultados Transitados, no montante de€ 2.085.095; 

• Resultado do Exercicio do anode 2017, no montante de€ (388.800,33). 

A rubrica Outras Variacdes do Patrim6nio 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 
(MEPAT), pelo Ministerio da Educacao (ME) e pelo Ministerio da Cultura (MC). 

Do Ativo Liquido Total, no montante de € 3.109.601, destacam-se as seguintes 
rubricas: 

• Ativos Fixos Tangiveis (liquido de amortizacoes ), a que corresponde o 
montante global de€ 1.148.210; 

• Outros Ativos Financeiros, totalizando o montante de€ 1.740.925, liquido de 
ajustamentos. 

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

• Obrigaedes e Titulos de Participacao, no montante de€ 882.925; 

• Dep6sitos a Prazo, no montante de€ 858.000. 

A Taxa de Cobertura do Ativo Liquido Total pelo Patrim6nio Liquido foi de 
94,21%. 

A Taxa de Cobertura do Ativo Nao Corrente pelo Patrim6nio Liquido foi de 2,55%, 
permitindo a Fundacao ter aplicado € 1.740.925 em produtos financeiros geradores de 
proveitos. 

O Passivo Corrente, no montante de€ 66.120 (excluindo acrescimos e diferimentos), 
resultou de pequenos investimentos efetuados ate ao fim do exercicio, sendo constituido 
pelas dividas de curto prazo a Fornecedores de Outros Bense Services e pelos encargos 
sociais com pessoal, referentes ao mes de Dezembro, ja liquidados em Janeiro de 2018. 
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5.2 RESULTADOS DO EXERCICIO 

O Resultado do Exercicio findo em 31 de Dezembro de 2017 foi de€ (388.800,33). 

Os Rendimentos, no montante de€ 393.072, foram constituidos por: 

• Subsidios a Exploraeao, no montante de€ 175.387; 

• Rendimentos Financeiros, no montante de€ 40.698; 

• Rendimentos Suplementares e Outros, no montante de€ 176.986. 

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

Os Gastos, no montante de€ 781. 872, corresponderam essencialmente a: 

• Fornecimentos e Services Externos, no montante de € 216.067, dos quais 
€ 82. 714 representaram o pagamento de Prestaeoes de Services a 
colaboradores da Fundacao Mario Soares (Recibos Verdes); 

• Gastos com Pessoal, no montante de€ 360.327; 

• Gastos de Depreciaeao e de Amortizaeao, no montante de€ 164.730; 

• Outros Gastos Operacionais e de Financiamento, no montante total de 
€ 40.086. 

5.3 APLICA(:AO DO RESULTADO 

Propoe-se que o resultado do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2017, no montante 
de€ (388.800,33), tenha a seguinte aplicacao: 

• Resultados Transitados: € (388.800,33). 
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5.4. NOTAS 

A Fundacao Mario Soares esta abrangida por um regime de isencao fiscal em sede de 
Imposto sobre 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. 

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

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

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 Normas Contabilisticas de Relato Financeiro 
(NCRF), adaptadas pela Comissao de Normalizacao Contabilistica (CNC) a partir <las 
Normas Intemacionais de Relato Financeiro (IFRS - anteriormente designadas por 
normas intemacionais de contabilidade) emitidas pelo Internacional Accounting 
Standards Board (IASB) e adotadas pela Uniao Europeia (EU). 

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

Nos termos dessa norma, os efeitos reportados a data de transicao para a NCRF-ESNL 
foram registados em Fundos Patrimoniais. 

As demonstracoes financeiras do exercicio findo em 31 de dezembro de 2017 foram 
preparadas no quadro <las disposicoes em vigor em Portugal, vertidas no Decreto-Lei n. 0 

98/2015, de 2 de junho que altera o Decreto-Lei 36-A/2011, de 9 de Marco, e aprova o 
regime de normalizacao contabilistica para as entidades do setor nao lucrativo ("SNC- 
ESNL''), incluindo a norma contabilistica e de relato financeiro prevista no aviso n° 
8259/2015 de 29 de julho e dos modelos de demonstracoes financeiras e pianos de 
contas, definidos nas portarias n. 0 220/2015 de 24 de julho e n. 0 218/2015 de 23 de 
julho. 
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Centro Cultural Joao Soares resultante da aprovacao de uma candidatura previamente 
apresentada ao abrigo da regulamentacao municipal de concessao de apoios financeiros 
a atividades culturais - traduzida na celebracao de um contrato-programa e respetivo 
cofinanciamento de uma serie de acoes e iniciativas desenvolvidas no concelho ao longo 
do ano de 2017. 
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A Fundacao deseja relevar a importancia dos apoios mecenaticos que em 2017 tornaram 
possivel o cumprimento dos seus fins e objeto estatutarios, agradecendo especialmente 
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coletivas que, na impossibilidade de nomear exaustivamente, concorreram com a sua 
colaboracao desinteressada para a concretizacao de um numero 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 2017. 

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. 
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A Fundacao Mario Soares, instituida em 12 de Setembro de 1991, e um.a pessoa coletiva 
de direito privado, sem fins lucrativos e declarada de utilidade publica, 

A Casa-Museu. Centro Cultural Joao Soares, em Cortes, constitui um polo da Fundacao 
na regiao de Leiria. 

Nos termos do art." 4° dos Estatutos, a Fundacao, como projeto europeu, tern por fim 
realizar, promover e patrocinar acoes de caracter cultural, cientifico e educativo nos 
dominios da ciencia politica, da historia contemporanea, das relacoes internacionais e 
dos direitos humanos. 

Lisboa, 24 de abril de 2018 
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MARIA ISABEL BAIRROSO LOPES SOARES 

daF. dacao 

Vogal 
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BALANCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Montantes expressos em Euros) 

RUBRIC AS Notas 2017 2016 

ATIVO 

Ativo nio corrente 
Ativos fixes tangiveis 5 1.148.210,10 1.312.940,10 

Total do ativo nio corrente 1.148.210,10 1.312.940,10 

Ativo corrente 
hventarlos 6 14.084,45 15.732,48 
Clientes 7 134,99 179,99 
Outras contas a receber 8 175.629,98 232.743,60 
Diferimentos 15 1.398,53 1.672,93 
Outros ativos financeiros 9 1. 7 40.925,39 2.167.507,24 
Caixa e dep6sitos bancarios 10 29.217,84 17.740,55 

Total do ativo corrente 1.961.391,18 2.435.576,79 

TOTAL DO ATIVO 3.109.601,28 3.748.516,89 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO 

Fundos Patrimoniais 
Fundos pr6prios 11 765.654,77 765.654,77 
Reservas 11 193.335,22 193.335,22 
Resultados transitados 11 2.085.095,36 2.368.586,57 
Outras variacees nos fundos patrimoniais 11 274.336,52 411.506,12 

3.318.421,87 3. 739.082,68 

Res ultado liquido do ex ere icio -388.800,33 -283.491,21 

TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL 2.929.621,54 3.455.591,47 

Passivo 
Pass ivo corrente 

Fornecedores 12 5.320,81 9.963,66 
Estado e outros entes publicos 13 11.527,89 16.827,47 
Outras contas a pagar 14 49.271,04 52.274,29 
Diferimentos 15 113.860,00 213.860,00 

Total do passivo corrente 179.979,74 292.925,42 

TOTAL DO PASSIVO 179.979,74 292.925,42 

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS EDO PASSIVO 3.109.601,28 3.748.516,89 

O anexo faz parte integrante deste balance em 31 de Dezembro de 2017. 

O Contabilista Certificado 
n.? 16.010 
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DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Montan/es expressos em Euros) 

lfa· 

RENDIMENTOS EGASTOS Notas 2017 2016 

Vendas e servicos prestados 16 31.994,23 81.908,69 
Subs ldios, doacoes e legados a exploracac 17 175.386,96 316.000,00 
Gusto das mercadorias vendidas e das materlas consumidas 6 -662,89 -712,28 
Fornecimentos e services externos 18 -216.066,90 -315.473,96 
Gastos com o pessaal 19 -360.326,78 -382.234,05 
lmparidade de inventarios (perdas I reversees) 6 e 20 0,00 -44,32 
A umentas I reducoes de justo valor 9 3.418,15 -3.418,15 
Outros rendimentos 17 e 22 141.574,00 190.539,44 
Outras gastas 23 -40.085,58 -56.969,06 

Resultado antes de depreciac;oes, gastos de financiam ento e im postos -264.768,81 -170.403,69 

Gastos I reversoes de depreciacao 5 e 24 -164.730,00 -167.287,52 
Resultado ope racional (antes de gastos de financiam ento e im postos) -429.498,81 -337.691,21 

Juros e rendimentos similares obtidos 25 40.698,48 54.200,00 
Juros egastas similares suportados 26 0,00 0,00 

Resultado antes de im postos -388.800,33 -283.491 ,21 

Impasto sabre a rendimento do exerclcio 0,00 0,00 
Resultado liquido do exercicio -388.800,33 -283.491,21 

O anexo faz parte integrante desta demonstracao dos resultados por naturezas 
para o exercicio findo em 31 de Dezembro de 2017. 

O Contabilista Certificado 
n.0 16.010 
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DEMONSTRACAO DAS ALTERACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 

(Montantes expressos em Euros) 

DEMONSTRACAO DAS ALTERACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2017 

FUNDOS PATRIMONIAIS 
Outras Resultado Total 

DESCRICAO Not as 
Fun dos Outras Resultados variagoes liquido dos Fundos 

reservas transitados nos fundos do Patrim oniais 

oatrim oniais exercicio 

POSICAO EM 1 DE JANEIRO DE 2017 765.654,77 193.335,22 2.368.586,57 411.506,12 -283.491,21 3.455.591,47 

Alteragoes no exercicio: 
tnputai;;iio de subsidios para investimentos 17 - -137.169,60 - -137.169,60 
Afetai;;iio do resultado liquido do exerclcio findo em 31 de Dezembro de 2016 11 - -283.491,21 283.491,21 0,00 

765.654,77 193.335,22 2.085.095,36 274.336,52 0,00 3.318.421,87 

Resultado liquido do exercicio -388.800,33 -388.800,33 

Resultado integral -388.800,33 -388.800,33 

POSICAO EM 31 DE DEZEM BRO DE 2017 765.654,77 193.335,22 2.085.095,36 274.336,52 -388.800,33 2.929.621,54 

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

FUNDOS PATRIMONIAIS 
Outras Resultado Total 

DESCRICAO Notas 
Fundos 

Outras Resultados variagoes liquido dos Fundos 
reservas transitados nos fundos do Patrim oniais 

oatrim oniais exercicio 

POSICAO EM 1 DE JANEIRO DE2016 765.654,77 193.335,22 2.578.601,58 548.675,72 -210.015,01 3.876.252,28 

Alteragoes no exercicio: 
mputai;;iio de subsidios para investimentos 17 - -137.169,60 -137.169,60 
Afetac;iio do resultado liquido do exerclcio findo em 31 de Dezembro de 2015 11 - -210.015,01 - 210.015,01 - 

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 

6POSICAO EM 31 DEDEZEMBRO DE2016 765.654,77 193.335,22 2.368.586,57 411.506,12 -283.491,21 3.455.591,47 

O anexo faz parte integrante desta demonstracao <las alteracoes nos fundos patrimoniais 
para o exercicio findo em 31 de Dezembro de 2017. 

O Contabilista Certificado 
n." 16.010 
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DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Montantes expressos em Euros) 

RUBRIC AS Notas 2017 2016 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: 

Recebimentos de clientes 39.094,10 35.948,08 
Pagamentos a fornecedores -252.320,08 -369.933,60 
Pagamentos ao pessoal -368.780,54 -375.229,55 
Recebimentos de subsfdios a explcracac 119.800,00 316.000,00 

Caixa gerada pelas operaqoes -462.206,52 -393.215,07 

Outros recebimentos I pagamentos 1.422,85 47.459,05 
Pagamentos de rv A -2.056,79 -588, 13 

Fluxos das atividades operacionais (1) -462.840,46 -346.344, 15 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM ENTO: 

Pagamentos respeitantes a: 
Ativos fixes tangiveis 0,00 0,00 
A plica9oes f inanceiras -790.000,00 -1.499.351,58 

-790.000,00 -1.499.351,58 
Recebimentos provenientes de: 

A plicar;:oes financeiras 1.220.000,00 1.714.257,72 
Juras e rendimentos similares 44.317,75 61.130,14 

1.264.317,75 1.775.387,86 

Fluxos das atividades de investim ento (2) 474.317,75 276.036,28 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM ENTO: 

0,00 0,00 

Fluxos das atividades de financiam ento (3) 0,00 0,00 

Variaqao de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 11.477,29 -70.307,87 
Efeito das diferenqas de cambio 0,00 0,00 
Caixa e seus equivalentes no inicio do exercicio 10 17.740,55 88.048,42 
Caixa e seus equivalentes no fim do exercicio 10 29.217,84 17.740,55 

O anexo faz parte integrante desta demonstracao dos fluxos de caixa 
para o exercicio findo em 31 de Dezembro de 2017. 

O Contabilista Certificado 
n." 16.01 
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ANEXO As DEMONSTRA�OES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Montantes expressos em Euros) 

1. NOTA INTRODUTORIA . · . 

A Fundagao Mario Soares (adiante designada por "Fundacao") e uma pessoa coletiva de direito privado e 
tipo fundacional, sem fins lucrativos e de utilidade publioa, ligada a pessoa do ex-Presidente da Republica, 
Dr. Mario Soares, e tern a sua sede em Lisboa, na Rua de Sao Bento, n.0 176. 

A Fundacao, como projeto europeu, tern por fim realizar, promover e patrocinar agoes de caracter cultural, 
cientifico e educativo nos dominios da oiencia politica, da hist6ria conternporanea, das relacoes 
intemacionais e dos direitos humanos. 

A confirmacao do estatuto de utilidade publica da Fundacao, feita ao abrigo da Lei-Quadro das fundacees, 
aprovada pela Lei n.0 24/2012, de 9 de Julho, consta do Despacho n.? 1921/2013 do Secretario 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 Fundaeao foi constitufda 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 
investigagao em domfnios concementes aos seus fins; ii} Constituir e organizar o arquivo pessoal do Dr. 
Mario Soares e todos os outros que af sejam incorporados, assim como, 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- 
polftica sobre o Seculo XX portugues; iii} Realizar, promover ou patrocinar agoes de forrnaeao e de debate 
atraves de conferenclas, seminarios e col6quios; iv} Realizar, promover ou patrocinar atividades de fomento 
cultural e de divulgagao, em especial as dirigidas a juventude; v} Realizar, promover ou patrocinar 
atividades editoriais; vi) lnstituir premios e conceder bolsas de estudo, compativeis com os seus fins e 
possibilidades; vii) Subvencionar a publicaeao de estudos; viii} Constituir e montar uma biblioteca 
especializada nas areas da cienola politica, da hist6ria conternporanea, das relaeoes internacionais e dos 
direitos humanos; ix} Promover o desenvolvimento de estudos europeus, tendo em vista a nova construcao 
europeia e a partlcipacao de Portugal na unlao Europeia; x} Estimular a cooperacao cultural e cientifica 
entre Portugal e os pafses africanos lus6fonos, Brasil, Timor-Leste, India (Goa) e Regiao Administrativa 
Especial de Macau. 

Aquando da sua constituicao, o fundo inicial da Fundagao ascendia a 498.798 Euros, resultante das 
contnbulcees em dinheiro dos fundadores. 

O Conselho de Administragao entende que estas demonstracoes financeiras refletem de forma verdadeira e 
apropriada as operacoes da Fundagao, bem como a sua poslcao, desempenho financeiro e fluxos de caixa. 

As demonstracees 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. 
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2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARA<;Ao DAS DEMONSTRA<;OES 
FINANCEIRAS 

As dernonstraeoes financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposicoes em vigor em Portugal, 
vertidas no Decreto-Lei n.0 98/2015, de 2 de junho que altera o Decreto-Lei 36-A/2011, de 9 de Marco, e 
aprova o regime de normalizacao contabilistica para as entidades do setor nao lucrativo ("SNC-ESNL"), 
incluindo a norma contabilistica e de relato financeiro prevista no aviso n° 8259/2015 de 29 de julho e dos 
modelos de demonstracees financeiras e pianos de contas, definidos nas portarias n.0 220/2015 de 24 de 
julho e n.0 218/2015 de 23 de julho. De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretacoes sera 
designado, genericamente, por "NCRF-ESNL'). 

O SNC-ESNL e parte integrante do Sistema de Normallzacao Contabilistica ("SNC"), conforme definido pelo 
Decreto-Lei n." 158/2009, de 13 de junho e atualizado pelo Decreto-Lei n.098/2015, de 2 de junho, incluindo 
a estrutura conceptual, normas contabiHsticas e de relato financeiro ("NCRF"). 

No processo de translcao das normas contabilisticas anteriormente adotadas pela Fundaeao, 
consubstanciadas nas Normas Contabilisticas e de Relato Financeiro (NCRF) para a NCRF-ESNL, a 
Fundacao seguiu os requisitos previstos no n.0 5 da NCRF-ESNL para a adoeao pela primeira vez. 
Consequentemente, as alteracoes de politicas contabilisticas decorrentes da opcao pela primeira vez da 
presente norma foram aplicadas prospectivamente. 

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. 

lnstrumentos legais da NCRF-ESNL: 
• Portaria n.0 105/2011, de 14 de Margo - Modelos de dernonstracoes financeiras 
• Portaria n. 0 1 06/2011 , de 14 de Marc;o - 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 

3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS 

As principais politicas contabilisticas adotadas na preparacao das dernonstracoes financeiras anexas sao as 
que abaixo se descrevem. Estas politicas foram consistentemente aplicadas a todos os exercicios 
apresentados, salvo indicac;ao em contrarlo. 

3.1 BASES DE APRESENTACAO 

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

3.2 ATIVOS FIXOS TANG(VEIS 

Os ativos fixos tangiveis encontram-se registados ao custo de aqulsleao, o qual inclui o custo de compra, 
quaisquer custos diretamente atribuiveis as atividades necessaries para colocar os ativos na localizacao e 
condicao necessaries para operarem da forma pretendida, deduzido de depreciaeoes e perdas por 
imparidade acumuladas. 
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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 avaliacoes 
efetuadas por entidades externas e especializadas a data das doacoes, deduzidos das depreoiacoes 
acumuladas. 

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

A quantia depreclavel dos ativos fixos tangiveis e imputada numa base sisternatica durante a vida util dos 
mesmos, sendo calculada mensalmente, ap6s o momento em que estes estejam disponiveis para uso, de 
acordo com o metodo das quotas constantes lineares, aplicado consistentemente de periodo para periodo, 
e consideradas como um gasto, reconhecido nos resultados. 

As taxas de depreciacao utilizadas correspondem aos seguintes pertodos de vida util estimada: 

Anos de vida 
utn 

Edificios e Outras construcees 
Equipamento Basico 
Equipamento Administrativo 
Ferramentas e Utensffios 
Outros ativos fixes tangiveis 

10-20 
4-5 

4 
4 

3-8 

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

As despesas de manutencao e reparacao (dispendios subsequentes) que nao sao suscetrveis de gerar 
beneficios econ6micos futuros adicionais sao registadas como gastos no periodo em que sao incorridas. 

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

3.3 IMPARIDADE DEATIVOS NAO CORRENTES 

E efetuada uma avaliacao de imparidade a data de cada posicao financeira e sempre que seja identificado 
um evento ou alteracao nas olrcunstancias que indique que o montante pelo qual o ativo se encontra 
registado possa nao ser recuperado. 
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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 perlodo correspondente, na 
rubrica de "Perdas por imparidade". 

3.4 INVENT ARIOS 

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

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

A Fundacao utiliza o custo medic como metodo de custeio das saidas. 

3.5 ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

Os ativos e os passivos 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. 

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

(i) Ao custo menos perda por imparidade 

Sao mensurados "ao custo" os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes 
caracterrsticas: 

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

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

a) Clientes e outras contas a receber 

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

b) Caixa e dep6sitos bancarios 

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 venciveis a menos de dois 
meses. 
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Estes ativos sao mensurados ao custo. Geralmente, o custo destes activos financeiros nao difere do seu 
valor nominal. · 

c) Outros ativos financeiros 

Os montantes inclufdos na rubrica de "Outros ativos financeiros" correspondem aos valores de obrigacoes 
nao convertiveis, mensurados ao custo. 

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

d) Fomecedores e outras contas a pagar 

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

e) Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos sao registados no passivo ao custo. 

Eventuais despesas incorridas com a obteneao desses financiamentos, designadamente os encargos com 
juros e despesas similares, sao reconhecidas pelo metodo do juro efetivo em resultados do exercfcio ao 
longo do periodo de vida desses financiamentos. As referidas despesas incorridas, enquanto nao estiverem 
reconhecidas, sao apresentadas a deduzir a rubrica de "Financiamentos obtidos". 

Os encargos financeiros sao registados na dernonstracao dos resultados de acordo com o regime da 
especializacao. 

Os ernprestirnos sao classificados como passivos correntes, a nao ser que a Fundaeao tenha o direito 
incondicional para diferir a liquidayao do passivo por mais de 1 � meses ap6s a data de relato. 

(ii) Ao justo valor com as alterac;oes reconhecidas na demonstrac;ao das alterac;oes nos fundos 
patrimoniais 

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 variacao patrimonial". 

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. 

lmparidade de ativos financeiros 

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

- lncumprimento de prazo de vencimento e/ou de outras clausulas acordadas entre as partes; 
- Dificuldades financeiras do devedor; 
- Probabilidade de falencia do devedor. 
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Sempre que se verifiquem estes indf cios, e analisada a exlstencla de perdas por imparidade, que e 
determinada pela diferenc;a entre a quantia escriturada do ativo e o seu correspondente valor recuperavel, 

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

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

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros 

A Fundaeao desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos 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. 

A Fundacao desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigac;ao seja liquidada, 
cancelada ou expire. 

3.6 SUBSIDIOS 

Os subsfdios so sao reconhecidos apenas quando existe uma certeza razoavel de que a Fundacao 
oumprira as condicoes a eles associadas para a sua atribuic;ao e de que os mesmos serao recebidos. 

Os subsidios atribuidos a Fundaeao, a fundo perdido, relacionados com a aqulsieao de ativos nao correntes 
sao inicialmente reconhecidos no balance na rubrica de "Outras variacoes nos fundos patrimoniais", sendo 
subsequentemente imputados numa base slstematica na demonstracao dos resultados como rendimentos 
do exercicio, proporcionalmente as depreciacoes dos ativos subjacentes, durante o periodo correspondente 
a vida util dos ativos com os quais se relacionam. 

Outros subsidios sao, de uma forma geral, reconhecidos na demonstracao dos resultados como 
rendimentos numa base sistematica e racional durante os periodos contabilisticos necessaries para os 
balancear com os gastos relacionados. Os subsldios do Govemo que tern por finalidade compensar perdas 
ja incorridas ou que nao tern gastos futuros associados sao reconhecidos como rendimentos do periodo em 
que o recebimento se toma efetivo. 

3.7 PROVISCES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES 

As provisoes sao apenas reconhecidas quando se verifica, cumulativamente, uma obrigac;ao presente (legal 
ou construtiva), como resultado de um acontecimento passado, que seja provavel um ex-fluxo de recursos, 
que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade, 
necessario para llquldacao dessa obrigac;ao e que seja possivel efetuar uma estimativa fiavel da quantia da 
obrigagao. 

A quantia reconhecida como uma provisao consiste na melhor estimativa do dispendio exigido para liquidar 
a obrlqacao presente a data do balance, tendo em consideracao os riscos e incertezas que inevitavelmente 
rodeiam os acontecimentos. 

As provisoes sao revistas a data de cada balance e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Se 
deixar de ser provavel que sera necessario um ex-fluxo de recursos para liquidar a obrigac;ao, a provlsao e 
revertida. 
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Os ativos e passivos contingentes nao sao reconhecidos nas dernonstracdes financeiras. Os passivos 
financeiros apenas sao divulgados no Anexo, a menos que seja remota a possibilidade de um ex-fluxo de 
recursos que incorporem contributos 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 Fundaeao. 

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

3.8 REDITO 

O redlto e mensurado pelo justo valor da retribuicao recebida ou a receber decorrente da atividade normal 
da entidade. O redito e reconhecido liquido do lmposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e 
descontos. 

O redito da Fundacao corresponde essencialmente ao reconhecimento em resultados dos subsidios e 
donativos recebidos sendo registados na rubrica da demonstracao dos resultados "Subsidios, doacoes e 
legados a exploracao" (Nota 17). 

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

O redito proveniente de juros e reconhecido utilizando o rnetodo do juro efetivo, desde que seja provavel 
que beneficios econ6micos fluam para a Fundacao e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade, 
utilizando como base de reconhecimento o regime do acresclmo, 

3.9 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

A Fundacao esta abrangida por um estatuto de lsencao fiscal em sede de lmposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC), decorrente das atividades de caraoter cultural e de utilidade publlca previstas nos 
seus estatutos, conforme publicado em Diario da Republica - II Serie, n.0 183, de 8 de Agosto de 1996, e 
nos termos constantes da inforrnacao n.0 548/96, da Direccao de Servic;os de IRC nele mencionada (Nota 
13). 

3.10 JU(ZOS DE VALOR CRfTICOS E PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA ASSOCIADAS As 
ESTIMATIVAS 

Na preparacao das demonstracees financeiras anexas foram efetuados juizos de valor e estimativas e 
utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as 
quantias relatadas de rendimentos e gastos do periodo. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento 
existente a data de aprovacao das demonstracoes financeiras dos eventos e transacoes em curso, assim 
como na experlenoia de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderao ocorrer situacoes em periodos 
subsequentes que, nao sendo previsiveis a data de aprovacao das demonsfracoes financeiras, nao foram 
consideradas nessas estimativas. 

As alteraeoes as estimativas contabilisticas resultam de nova informacao ou novos desenvolvimentos 
inerente aos ativos e passivos, e obrigac;oes e beneficios futuros esperados associados aos mesrnos, 
posteriores a data das demonstraeoes financeiras, sendo aplicadas de forma prospetiva. Por este motivo e 
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dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacoes em questao poderao diferir das 
correspondentes estimativas. 

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

3.11 ESPECIALIZACAO DOS EXERCICIOS 

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

3.12 ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES 

Os acontecimentos decorridos ap6s a data do balance que proporcionam lnformacao adicional sobre 
condicoes que existiam a data do balance ("adjusting events" ou acontecimentos ocorridos ap6s a data do 
balance que dao origem a ajustamentos) sao refletidos nas demonstracoes financeiras. Os eventos 
realizados ap6s a data do balance que proporcionam informacao sobre condieoes 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 dernonstracoes financeiras, se forem considerados 
materialmente relevantes. 

4: POLiTICAS CONTABILISTICAS. ALTERA(;OES NAS ESTIMATIVAS CONTABILiSTICAS_ E·ERR9S . 

Alterac;ao voluntaria de politicas contabilisticas 

No decurso do periodo findo em 31 de Dezembro de 2017, nao ocorreram alteracees as politicas 
contabilisticas aplicadas. 

Alterac;ao em estimativas contabilisticas 

No decurso do periodo findo em 31 de Dezembro de 2017, nao foram efetuadas aiteracoes na metodologia 
de calculo das estimativas. 

Correc;ao de erros 

No decurso do periodo findo em 31 de Dezembro de 2017, nao foram efetuadas correcoes decorrentes de 
erros materiais de periodos anteriores. 
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5. ATIVOS FIXOS TANGIVEIS . 

Durante os exercfcios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, o movimento ocorrido na rubrica de 
"Ativos fixos tangiveis", bem como nas respetivas depreciacoes acumuladas e perdas por imparidade, foi o 
seguinte: 

31 de Dezern bro de 2017 
Saldo em Aquisic;;oes I Alienac;;oes I Perdas por Saldoem 
01-Jan-17 Depreciac;;oes Abates lmparidade 31-Dez-17 

Custo: 
Terrenos e recursos naturais 452.096,95 0,00 0,00 0,00 452.096,95 
Edifk:ios e outras construcoes 5.233.543,30 0,00 0,00 0,00 5.233.543,30 
Equipamento baslco 401.579,73 0,00 0,00 0,00 401.579,73 
Equipamento adrrinistrativo 1.173.729,72 0,00 0,00 0,00 1.173.729,72 
OJtros ativos fixos 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 

Depreciac;;oes acum uladas 
Edifk:ios e outras construcees 4.614.631,94 163.642,00 0,00 0,00 4.778.273,94 
Equipamento baslco 395.578,12 826,97 0,00 0,00 396.405,09 
Equipamento adrrinistrativo 937.146,58 261,03 0,00 0,00 937.407,61 
OUtros ativos fixos tangiveis 297.240,10 0,00 0,00 0,00 297.240,10 

6.244.596,74 164.730,00 0,00 0,00 6.409.326,74 

1.312.940,10 1.148.210,10 

31 de Dezern bro de 2016 
Saldoem Aqu is ic;;oes I Alienac;;oes I Perdas por Saldoem 
01-Jan-16 Deprecia«;oes Abates lmparidade 31-Dez-16 

Custo: 
Terrenos e recursos naturais 452.096,95 0,00 0,00 0,00 452.096,95 
Edifoios e outras construcoes 5.233.543,30 0,00 0,00 0,00 5.233.543,30 
Equipamento basico 401.579,73 0,00 0,00 0,00 401.579,73 
Equipamento admnistrativo 1.173.729,72 0,00 0,00 0,00 1.173.729,72 
Outros ativos fixos 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 

Depreciac;;oes acum uladas 
Edifk:ios e outras construcoes 4.450.811, 17 163.820,77 0,00 0,00 4.614.631,94 
Equipamento baslco 392.641,82 2.936,30 0,00 0,00 395.578,12 
Equipamento adrrinistrativo 936.616,13 530,45 0,00 0,00 937.146,58 
Outros ativos fixos tangiveis 297.240,10 0,00 0,00 0,00 297.240,10 

6.0n.309,22 167.287,52 0,00 0,00 6.244.596,74 

1.480.227,62 1.312.940,10 
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A rubrica "Terrenos e recursos naturals" tern a seguinte composicao: 

Terrenos e recursos naturais: 
E'rlificio do Arquivo & Biblioteca da Fundacao 1\/ario Soares 
Casa-M.lseu Centro Cultural Joao Soares 
Sede da Fundac;ao 1\/ario Soares em Lisboa 

Total 

299.029,34 
120.396,35 
32.671,26 

452.096,95 

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 sobre o terreno onde se situam as lnstalaeoes onde a Fundacao 
tern a sua sede, porum perlodo de trinta anos (em 1997, o prazo foi alterado para 50 anos). Ao abrigo deste 
contrato, a Fundayao ticou obrigada a efetuar contraprestacoes mensais de 1.247 ,00 Euros, paqavels a 
partir do momento em que o valor dessas contraprestacoes mensais iguale o valor das obras de 
recuperacao que realizou. 

Durante o exercicio de 1997, por deliberacao da Camara Municipal de Lisboa datada de 16 de Setembro de 
1997, a area cedida na constttuicao do direito de superffoie 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 deliberacao da 
Camara Municipal de Lisboa datada de 12 de Novembro de 1997. 

A rubrica de "Edifrcios e outras construcoes" inclui o montante de 3.163.419,31 Euros relativo ao editrcio do 
Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares, cuja abertura ao publico ocorreu no exercicio de 2000. 
Para este investimento, foram concedidas a Fundacao comparticlpacoes a fundo perdido pelo Minlsterio do 
Equipamento, do Planeamento e da Adrninistracao do Territ6rio (MEPAT), pelo Mlnlsterio da Educagao (ME) 
e pelo Mlnisterlo da Cultura (MC), nos montantes de 1.496.393,70 Euros, 748.196,85 Euros e 498.797,90 
Euros, respetivamente, encontrando-se as mesmas a ser reconhecidas como rendimento, 
proporcionalmente as depreciacoes do investimento subsidiado. As cornparncipacoes indicadas no 
paragrafo 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 conelusao definitiva da obra, sob pena de devolucao das comparticlpacoes (Notas 
11 e 17). 

A rubrica de "Ediffcios e outras construcoes" inclui igualmente o montante de 213.593,22 Euros relativo ao 
edificio da Casa-Museu - Centro Cultural Joao Soares, sito em Cortes, Leiria. O 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 ). 

Os restantes montantes inclufdos na rubrica de "Ediffcios e outras construcoes" dizem principalmente 
respeito aos encargos ocorridos com obras de recuperacao e beneficlacao das instalacoes onde se localiza 
a sede da Fundacao. 

Na rubrica de "Equipamento administrativo", 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 plastico Hein Semke, cujo justo valor foi avaliado pelo Museu Nacional dos 
Azulejos em 49.879,79 Euros (Nota 11). 

No exercfcio de 2011, o artista plastico Carlos Manuel de Sousa Pereira Nogueira fez doacao a Fundacao 
de uma escultura da sua autoria intitulada "Consmrcao com Verde", composta por quatro pecas distintas, 
em ferro, vidro, madeira, esmalte e espelho, obra de arte cujo valor foi estimado pelo critico de arte e 
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conservador de Museu Jose Luls Porfirio em 15.000,00 Euros, montante que foi registado na rubrica de 
"Equipamento administrativo" por contrapartida da rubrica de "Outras reservas" (Nota 11 ). 

No exercfcio de 2017 nao se verificou qualquer aqulsicao ou allenacao de ativos fixos tangiveis. 

Perdas por imparidade 

Em Outubro de 2008 a Fundacao teve a oportunidade de adquirir uma colecao, designada por Coler;ao 
Antonio Pedro Vicente, sobre a iconografia da Republica, reunida pelo Professor Antonio Pedro Vicente, 
pelo valor de 200.000,00 Euros, com o intuito de realizar diversas exposicoes, col6quios e conferencias no 
ambito da sua atividade inscrita no programa nacional de comernoracees do Centenarlo da Republica, 
iniciado com a publicacao, em 5 de Outubro de 2009, do livro "A Magonaria e a lmplantagao da Republica". 

O desfecho do referido programa verificou-se em 2011, na celebracao do centenano do Ano 1 da Republica, 
com o encerramento em Lisboa, em 31 de Janeiro, da exposlcao "Enfim, a Republics;" e com a 
apresentacao de duas exposicoes na Casa-Museu - Centro Cultural Joao Soares, intituladas: a) "Quern fez 
a Republica", organizada pela Fundacao em parceria com a "Cultideias", "Invisible Design" e "Mapa das 
ldeias", e, b) "Enfim, a Republica!", produzida com base na Coler;ao 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 edicao conjunta da Fundacao e da lmprensa 
Nacional Casa da Moeda (INCM). 

Todavia, constatou-se que, fora do contexto das comernoracoes, 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 manutencao da unidade da colecao, nao aceitar a venda de apenas algumas das suas 
componentes. 

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

6. INVENTARIOS .. , . , 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, os inventarios da Fundacao eram detalhados conforme se segue: 

Mercadorias 

Perdas par irrparidades de lnventaros 

31-Dez-17 

27.901,15 
27.901,15 

13.816,70 
14.084,45 

31-Dez-16 

29.549,18 
29.549,18 

13.816,70 
15.732,48 

Os inventarlos detidos pela Fundacao respeitam, essencialmente, a livros e CD's que se encontram nas 
instalacoes do Arquivo & Biblioteca da Fundacao Mario Soares, em Lisboa, e da Casa-Museu - Centro 
Cultural Joao Soares, em Leiria. 
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Custo das mercadorias vendidas 

O custo das mercadorias vendidas reconhecido nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, 
e detalhado conforme se segue: 

31-0ez-17 31-Dez-16 

Saldo inicial em 1 de Janeiro 29.549,18 29.362,28 
Regutarizac;oes 52,38 899,18 
Compras I Devoluc;oes -1.037,52 0,00 
Saldo final em 31 de Dezerrbro 27.901,15 29.549,18 
Gusto das mercadorias vendidas 662,89 712,28 

Perdas por imparidade 

No exercicio de 2013 foi registada uma perda por imparidade no valor total de 13.678,06 Euros, 
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. 

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

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

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

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

Durante o exercfcio findo em 31 de Dezembro de 2017, nao ocorreram movimentos na rubrica de "Perdas 
por imparidade em inventartos" (Nota 20). 

7. CLIENTES 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica "Clientes" tinha a seguinte composicso: 

Clientes 
Oientes conta corrente 

Perdas por imparidade acumuladas 
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A rubrica "Clientes" apresenta um prazo de vencimento inferior a doze meses. 

Durante os exercicios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, nao ocorreram movimentos na rubrica 
de "Perdas por imparidade acumuladas de clientes". 

8. OUTRAS CONTAS A RECEBER · 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica de "Outras contas a receber" tinha a seguinte 
composicao: 

Devedores por acrescrm de rendimentos: 
Juros a receber - Dep6sitos a prazo 
Estorno - Seguros 

Outros devedores: 
Contrato Mecenatico - BPI (Nota 15) 
Camara M.micipal Lisboa - Protocolo 
Camara M.micipal Leiria - Contrato Programa (Nota 15) 
Contrato Mecenatico - Fund. EDP 
Ac9ao para o Desenvolvimento (AD) 
Associacao Divulgadora da Casa-M.lseu Abel Salazar 
Fornecedores (Saldos Devedores) 

Perdas por illl)aridade acumuladas 

31-Dez-17 31-Dez-16 

6.535,31 10.154,58 
0,00 494,35 

100.000,00 200.000,00 
40.000,00 0,00 
13.860,00 13.860,00 

7.000,00 0,00 
5.750,45 5.750,45 
2.471,62 2.471,62 

12,60 12,60 

176.629,98 232.743,60 
0,00 0,00 

175.629,98 232.743,60 

Durante os exercfcios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, nao ocorreram movimentos em 
"Perdas por imparidade acumuladas" referentes a esta rubrica. 

9. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS · . · 

As categorias da rubrica "Outros ativos financeiros", em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, sao 
detalhadas conforme se segue: 

Obriga9oes EURO - Taxa Variavel 
Dep6sito bancarios - venciveis a mais de 3 meses 

Ajustamentos por varia9ao de justo valor 

31-Dez-17 31-Dez-16 

882.925,39 882.925,39 
858.000,00 1.288.000,00 

1.740.925,39 2.170.925,39 
0,00 -3.418,15 

1.740.925,39 2.167.507,24 

De acordo com a NCRF-ESNL, os instrumentos financeiros negociados em mercado liquido e 
regulamentado (Fundos Multi-Obrigac;oes) encontram-se mensurados ao justo valor, e as respetivas 
variacoes reconhecidas por contrapartida de resultados do periodo. 
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Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, os ativos financeiros mensurados ao justo valor deduzido das 
respetivas perdas por variacao de justo valor, sao os abaixo indicados: 

31-dez-17 

Ativos financeiros ao justo valor 

Saldo lnicial 

3.418,15 
3.418,15 

Aumentos 

0,00 
0,00 

Reversoes 

-3.418,15 
-3.418,15 

Saldo Final 

0,00 
0,00 

31-dez-16 

Ativos financeiros ao justo valor 

Saldo lnicial 

0,00 
0,00 

Aumentos 

3.418,15 
3.418,15 

Reversoes 

0,00 
r 0,00 

Saldo Final 

3.418,15 
3.418,15 

10. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 

Para efeitos da demonstracao dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerario, dep6sitos 
bancarios imediatamente mobilizaveis (de prazo de vencimento inferior ou igual a dois meses) e aplicacoes 
de tesouraria no mercado rnonetario, Hquidos de descobertos bancarios e de outros financiamentos de curto 
prazo equivalentes. 

Caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, detalham-se conforme se segue: 

Nurnerario 
Oep6sitos bancarios imediatamente rrobilizaveis 

11. FUNOOS PATRIMONIAIS 

Fundos Pr6prios 

31-Dez-17 

3.666,23 
25.551,61 

29.217,84 

31-Dez-16 

3.969,13 
13.771,42 

17.740,55 

Esta rubrica representa os fundos pr6prios da Fundacao no montante de 765.654,77 Euros, dos quais 
682.520,00 Euros foram realizados em numerario. 

Reservas 

A rubrica de "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 cerarnlcas doado a Fundacao e de 
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uma escultura intitulada "Consfrucao 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). 

Resultados transitados 

Por delloeraeao do Conselho de Adrninisfracao, datada de 21 de Abril de 2017, foi aprovado o Relat6rio e 
Contas referente ao exercicio findo em 31 de Dezembro de 2016, tendo sido tambem deliberado que o 
resultado trquido negativo referente a esse exercicio, no valor de 283.491,21 Euros, fosse integralmente 
transferido para a rubrica de "Resultados transitados", perfazendo assim o montante de 2.085.095,36 Euros. 

Outras varia�oes nos fundos patrimoniais 

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica de "Outras variacoes nos fundos pr6prios" ascendia ao montante de 
274.336,52 Euros (411.506,12 Euros em 31 de Dezembro de 2016). 

Esta rubrica compreende os subsidios ao investimento atribuldos a Fundaeao em 16 de Janeiro de 1998 
pelo Ministerio do Equipamento, do Planeamento e da Adrninistracao do Territ6rio (MEPAT), pelo Ministerio 
da Educa9ao (ME) e pelo Ministerio da Cultura (MC), para financiamento da execucao do empreendimento 
destinado a instalacao do arquivo, biblioteca e audit6rio da Fundacao. Estes subsidios ao investimento 
foram inicialmente reconhecidos em fundos patrimoniais e, subsequentemente, vem sendo imputados numa 
base slsternatlca, como rendimento durante o perfodo de vida util dos ativos fixos subsidiados (20 anos) 
(Notas 5, 17 e 22). 

12. FORNECEDORES · . 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica de "Fornecedores" tinha a seguinte cornposicao: 

Fornecedore s 
Fornecedores conta corrente 

13. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS . 

31-Dez-17 

5.320,81 
5.320,81 

31-Dez-16 

9.963,66 
9.963,66 

De acordo com a legislagao em vigor, as declaracoes fiscais estao sujeitas a revisao e correcao por parte 
das autoridades fiscais durante um periodo de quatro anos (cinco anos para a Seguranva Social), exceto 
quando tenha havido prejulzos fiscais, tenham sido concedidos beneficios fiscais, ou estejam em curso 
lnspecoes, reclamacoes ou lmpugnacoes, casos estes em que, dependendo das circunstancias, os prazos 
sao alargados ou suspensos. Deste modo, as declaracoes fiscais da Fundacao dos anos de 2014 a 2017 
poderao vir ainda a ser sujeitas a revisao. 

O Conselho de Adrninistracao da Fundacao entende que as eventuais correcoes resultantes de revisoes 
e/ou inspecces por parte das autoridades fiscais aquelas declaracoes de impostos nao terao um efeito 
significativo nas demonstracoes financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016. 
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A Fundacao esta abrangida por um estatuto de lsencao fiscal em sede de lmposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC), decorrente das atividades de caracter cultural e de utilidade publica previstas nos 
seus estatutos, conforme publicado em Diario da Republlca - II Serie, n.0 183, de 8 de Agosto de 1996, e 
nos termos constantes da informacao n.0 548/96, da Direccao de Servivos de IRC nele mencionada. 

Em 31 de Dezembro de 2017, nao se encontrava em mora qualquer pagamento de dividas ao Estado ou 
outros Entes Publicos. 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica de "Estado e outros entes publicos" apresentava a 
seguinte compcsicao: 

Passivo 
Retem;oes na Fonte (IRS/IRC) 
irt1Josto sobre o valor acrescentado (IVA) 
Contribuic,oes para a Seguranc,a Social 

31-Dez-17 

4.527,16 
404,13 

6.596,60 
11.527,89 

31-Dez-16 

7.462,n 
413,53 

8.951,17 
16.827,47 

14. OUTRAS CONT AS A PAGAR . _ 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica de "Outras contas a pagar" apresentava a seguinte 
composicao: 

31-Dez-17 31-Dez-16 

Credores por acresclrm de gastos: 
Remmera9oes a liquidar 39.867,50 43.651,46 
Auditoria - Deloitte 4.500,00 4.500,00 
Bectricidade 1.693,72 1.914,83 
Internet - FCT 1.210,43 1.233,68 
Agua 258,75 114,10 
commlcacees 160,64 140,64 

Outros credores: 
Clientes (Saldos credores) 1.580,00 719,58 

49.271,04 52.274,29 
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15. DIFERIMENTOS 

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a rubrica de "Diferimentos", no ativo e passivo correntes, 
apresentava a seguinte composicao: 

Diferimentos (Ativo) 
Gastos a reconhecer: 

Contrato - Primavera (ERP) 
A tuguer de equipamento 
Seguros 

Diferimentos (Passivo) 
Rendimentos a reconhecer - Subsidios: 

Contrato Mecenatico - BPI (Nota 8) 
Camara M.micipal Leiria - Contrato Programa (Nota 8) 

31-Dez-17 

1.028,89 
369,64 

0,00 
1.398,53 

100.000,00 
13.860,00 

113.860,00 

31-Dez-16 

0,00 
292,84 

1.380,09 
1.672,93 

200.000,00 
13.860,00 

213.860,00 

Em 2 de Marco de 2016, o Contrato Mecenatico Plurianual para fins culturais celebrado com o Banco BPI 
em 2013 (valldo para o periodo 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). 

Em 2017, a semelhanc;a do que se verificara no dois ultirnos anos, foi celebrado novo Contrato-Programa 
entre a Fundacao e o Municipio de Leiria tendo por objeto a atribuigao de um auxllio financeiro para a 
exeoucao, pela Casa-Museu - Centro Cultural Joao Soares, de atividades, a realizar no Municipio de Leiria, 
no montante total de 19.800,00 Euros. 0 referido auxilio obedece a um piano de pagamentos especifico de 
acordo com a complexidade e duragao 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 2018, ano em que, por isso, se 
verificou o recebimento da ultima tranche, em 12 de Fevereiro de 2018. (Notas 8 e 17). 

Os subsidios acima mencionados sao reconhecidos como rendimento na dernonstracao dos resultados na 
rubrica de "Subsidios, doacees e legados a exploraeao", em virtude de estarem relacionados com a 
atividade operacional da Fundacao. 
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16. VENDAS E SERVI OS PRESTADOS 

As vendas e services prestados reconhecidos pela Fundacao nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 
2017 e de 2016, sao detalhados conforme se segue: 

Vendas de mercadorias 
A'"esta9ao de serv lcos 

Vendas de mercadorias 
A'"estagao de services 

31-dez-17 
Mercado Mercado 
lnterno Externo 

7.409,23 0,00 
1.585,00 23.000,00 
8.994,23 23.000,00 

31-dez-16 
Mercado Mercado 
lnterno Externo 

4.979,35 0,00 
1.151,00 75.778,34 
6.130,35 75.778,34 

Total 

7.409,23 
24.585,00 
31.994,23 

Total 

4.979,35 
76.929,34 
81.908,69 

Em 2017 e 2016, as prestacoes de services efetuadas pela Fundacao respeitam, essencialmente, ao 
Contrato de Prestacao de Servigos celebrado em Dili a 13 de Maio de 2014, com duracao de 24 meses, 
entre o Arquivo & Museu da Resistencia Timorense (AMRT) e a Fundagao Mario Soares, com o objetivo de 
reforcar o Arquivo da Resistencia Timorense e capacitar quadros do AMRT, tendo sido emitida a fatura 
referente as aHneas c) e d) do n.0 2 da clausula quinta do referido contrato. 

Na sequencia de anteriores pianos de cooperacao ja executados e em execucao, em aditamento ao 
Contrato de Prestacao de Servigos celebrado a 13 de Maio de 2014, foi celebrado em 7 de Dezembro de 
2015 um novo Contrato de Prestaeao de Servigos entre o Arquivo & Museu da Resistencia Timorense 
(AMRT) e a Fundacao Mario Soares, com duraeao prevista ate ao final de 2017, tendo por objeto 
desenvolver um programa com vista ao reforco da capacidade tecnica do AMRT, designadamente criando 
no AMRT um sistema informatico capaz de responder as exigencias quer do arquivo da Resistencla 
Timorense quer do audiovisual - para o qual foi construfdo um ediffcio especialmente vocacionado para o 
efeito - e apoiando a aquisleao dos conhecimentos tecnicos necessaries a exploracao do mesmo. 

Em 2016, relativamente a este ultimo contrato, foram emitidas duas faturas referentes a monotorlzacao e 
suporte; desenvolvimentos de plataformas adicionais - instalaeao AMRT Master; e consultadoria e 
formacao tecnica (clausula quinta). 

Em 2017, relativamente a este ultimo contrato, foi emitida apenas uma fatura no valor de 23.000,00 Euros 
referente a rnonotorizacao e suporte; e consultadoria e formacao tecnica (clausula quinta). 
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17. SUBSIDIOS, DOA OES E LEGADOS A EXPLORA Ao 

Subsidios a exploracae 

Durante os exercrcios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a Fundacao beneficiou dos seguintes 
subsidies a exploracao: 

31-Dez-17 31-Dez-16 

Contrato Mecenatico - BPI (Nota 15) 100.000,00 100.000,00 
Carrara Mmicipal Lisboa - Protocolo 40.000,00 40.000,00 
Carrara Mmicipal Leiria - Contrato A"ograrra (Nota 15) 19.800,00 19.800,00 
Caravela - Coni:>anhia de Seguros, S.A. 7.086,96 � 0,00 
Contrato Mecenatico - Fund. EDP 7.000,00 75.000,00 
Fundacao Oriente 1.500,00 0,00 
Carroes - lnstituto da cooperacao e da Lingua, I.P. 0,00 31.000,00 
Contrato Mecenatico - Fund. Rarrim Areces (Nata 15) 0,00 25.000,00 
Fundac,ao R>rtugal Atrica 0,00 15.000,00 
Liga de Arrigos da Casa-Museu Joao Soares 0,00 10.000,00 
Joao Nazario 0,00 150,00 
Agricortes - Comercio de Maquinas e Equip., Lda. 0,00 50,00 

175.386,96 316.000,00 

Em 2 de Margo de 2016, o Contrato Mecenafico Plurianual para fins culturais celebrado com o Banco BPI 
em 2013 (valido para o periodo 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 15). 

Em conformidade com os ultimos anos, a 9 de Margo de 2018, dada a conjuntura econ6mica entao vigente 
e o esforco de contencao de despesa por parte do Municipio, foi assinada a Vl3 Adenda ao Protocolo 
celebrado em 7 de Novembro de 1995 entre a Fundacao e o Municipio de Lisboa, no sentido de reduzir o 
montante do apoio a atribuir em 2017 para 40.000,00 Euros (Nota 8). 

A semelhanca do que se verificara nos quatro anos anteriores, em 2017 foi celebrado um novo Contrato- 
Programa entre a Fundaeao 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 ldentificacao, 
calendario e orcarnento integraram o processo de candidatura previamente apresentado ao abrigo do 
Regulamento de atribuicao de auxflios do Municipio de Leiria, em vigor desde 1 de Janeiro de 2013. Na 
sequenoia da aprovacao da candidatura, o Municipio de Leiria atribuiu a Fundacao um auxilio financeiro em 
2017 no montante total de 19.800,00 Euros. (Notas 8 e 15). 

Em 21 de Dezembro de 2016, foi celebrado um acordo entre a Fundacao Mario Soares e a Caravela - 
Companhia de Seguros, S.A., sendo que esta assumiu o compromisso de assegurar a rnanutencao das 
ap61ices de seguro da Fundacao referentes a "Acidentes de Trabalho" e "Multi-Riscos" para o exercfcio de 
2017. 
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A sernelhanea dos dois anos anteriores, a 30 de Junho de 2016, foi assinado um novo Protocolo 
Mecenatico de Cooperacao Cultural entre a Fundacao Mario Soares e a Fundacao EDP com o mesmo 
arnbito e condicoes, atribuindo exclusivamente para o anode 2016 uma contribuicao no montante global de 
75.000,00 Euros, valor este reconhecido como redito daquele exercicio. 

A 17 de Novembro de 2017, foi assinado um novo Protocolo Mecenatico de Cooperacao Cultural entre a 
Fundaeao Mario Soares e a Fundaeao EDP, sendo o seu objeto a colaboracao no desenvolvimento na 
edicao de 2017 do "Prernio Fundacao Mario Soares - Fundacao EDP" destinado a galardoar anualmente 
jovens investigadores nacionais e estrangeiros, autores de dlssertacoes academlcas ou de outros trabalhos 
de investigac;;ao realizados no amblto da Hist6ria de Portugal do seculo XX ou outros oriundos das diversas 
disciplinas das clencias sociais que tenham por finalidade contribuir para o estudo da realidade hist6rica 
portuguesa contemporanea. 
O Prernio e constituido por uma quantia de 5.000,00 Euros, ao qual acresce a quantia de 2.000,00 Euros 
que corresponde ao valor estimado dos encargos em cada edic;;ao, perfazendo o total de 7 .000,00 Euros, o 
que traduz que este seja o montante do apoio financeiro atribuido exclusivamente para o anode 2017, valor 
este reconhecido como redlto do exercfcio. Este montante foi totalmente recebido em Janeiro de 2018. 

Subsidios ao investimento 

Durante os exercfcios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, o movimento dos subsidios ao 
investimento foi o seguinte: 

31-dez-17 
Rendimento 

Saldo inicial do exercicio Saldo final 
(Nota 22) 

Subsidios ao investimento (Nota 11 ): 
Mnisterio Planeamento 224.458,28 74.819,76 149.638,52 
Mnisterio Educa9ao 112.228,84 37.409,88 74.818,96 
Mnisterio Cultura 74.819,00 24.939,96 49.879,04 

411.506,12 137.169,60 274.336,52 

31-dez-16 
Rendimento 

Saldo inicial do exe rcicio Saldo final 
(Nota 22) 

Subsidies ao investimento (Nota 11 ): 
Mnisterio Planeamento 299.278,04 74.819,76 224.458,28 
Mnisterio Educa9ao 149.638,72 37.409,88 112.228,84 
Mnisterio Cultura 99.758,96 24.939,96 74.819,00 

548.675,72 137.169,60 411.506,12 
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18. FORNECIMENTOS E SERVl<;OS EXTERNOS . 

A rubrica "Fornecimentos e servicos externos" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 
2016, e detalhada conforme se segue: 

31-Dez-17 31-Dez-16 Varia�ao 

Honoraries 86.613,88 134.256,88 -35,49% 
Trabalhos Especializados 51.269,99 71.603,67 -28,40% 
8ectricidade 26.475,98 33.557,42 -21,10% 
Lirq:,eza, Higiene e Conforto 17.070,60 16.087,62 6,11% 
corrunlcacac 7.182,31 8.250,17 -12,94% 
Seguros 5.304,13 6.418,87 -17,37% 
Rendas e Alugueres 4.920,39 5.973,74 -17,63% 
conservacao e Reparac;ao 4.740,80 4.328,57 9,52% 
rv'laterial de Escrit6rio 3.861,88 4.600,63 -16,06% 
Agua 3.720,96 3.147,54 18,22% 
Destocacoes e Estadas 2.696,52 22.784,41 -88,17% 
Vigilancia e Seguranc;a 718,84 794,44 -9,52% 
Publicidade e A-opaganda 614,55 614,55 0,00% 
Ferramentas e utensDios 438,84 1.802,37 -75,65% 
Outros servlcoe 307,43 551,26 -44,23% 
Despesas de Representac;ao 84,80 418,00 -79,71% 
Contencioso e Notariado 25,00 25,00 0,00% 
Revistas e Jornais 20,00 3,00 566,67% 
Livros e Docurrentacao Tecnica 0,00 217,71 -100,00% 
Corrbustfveis 0,00 38,11 -100,00% 

216.066,90 315.473,96 

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

A rubrica de "Trabalhos especializados" refere-se, essencialmente, a assistencia tecnica informatica, a 
contratos de rnanutencao de equipamentos e trabalhos de traducao e artes graficas. 

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 Servir;os celebrado em Dili 
em 13 de Maio de 2014 entre o Arquivo & Museu da Resistencia Timorense (AMRT) e a Fundaeao Mario 
Soares, e as consequentes viagens realizadas por funcionarlos da Fundacao destacados para este projeto. 

53 



FlJNDA<;Ao 
MARIO SOARES 

19. GASTOS COMO PESSOAL . 

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exerclolos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, e 
detalhada conforme se segue: 

Remunera9oes do pessoal 
Encargos sobre rernmeracees 
Seguros Acidentes Trabalho 
Ajudas de Gusto 
Outros gastos com pessoal 

31-Dez-17 

303.646,78 
53.936,48 

2.158,68 
0,00 

584,84 
360.326,78 

31-Dez-16 

307.429,35 
57.061,91 

1.415,80 
15.082,35 

1.244,64 
382.234,05 

O numero medic de efetivos no exercicio findo em 31 de Dezembro de 2017 foi de 16 funcionarios, e em 
2016 foi igualmente de 16. 

20. PERDAS POR IMPARIDADE EM INVENTARIOS - 

A rubrica de "Perdas por lmparidade em lnventarios" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 
de 2016, e detalhada conforme se segue: 

31-dez-17 

Em inventarios (Nota 6) 

Perdas 

0,00 
0,00 

Perdas 

Reversoes 

0,00 
0,00 

31-dez-16 

Reversoes 

Total 

Total 

0,00 
0,00 

Em inventarlos (Nota 6) 44,32 
44,32 

0,00 
0,00 

44,32 
44,32 

21. PERDAS POR IMPARIDADE DE INVESTIMENTOS NAO DEPRECIAVEIS/AMORTIZAVEIS 

Durante os exercfcios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, nao ocorreram movimentos na rubrica 
de "Perdas por lmparidade de lnvestimentos Nao Depreciaveis/Amortlzaveis" (Nota 5). 
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22. OUTROS RENDIMENTOS 

O detalhe da rubrica de "Outros rendimentos" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, 
e o que se indica em seguida: 

1n1>utayao de subsidios para investimentos (Notas 11 e 17) 
Rendirnentos em ini>veis 
Ganhos em inventarios 
OUtros rendimentos e ganhos 
Rendimentos e Ganhos em Invest. Nao Financeiros 
correcces Relativas a Periodos Anteriores 

31-Dez-17 31-Dez-16 

137.169,60 137.169,60 
4.350,98 52.197,86 

52,38 899,18 
1,04 2,36 
0,00 270,00 
0,00 0,44 

141.574,00 190.539,44 

Em 2016, a rubrica de "Rendimentos em im6veis" no montante de 52.197 ,86 Euros, corresponde a rendas 
recebidas pelo aluguer de lnstalacoes, no edificio-sede da Fundacao, ao Gabinete do ex-Presidente da 
Republica, Dr. Mario Soares. 

23. OUTROS GASTOS 

O detalhe da rubrica de "Outros gastos" nos exercfcios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, e 
conforme se segue: 

31-Dez-17 31-Dez-16 

lrrlJostos 31.567,13 44.207,49 
Outros gastos e perdas 7.557,75 5.469,50 
Quotiza9oes 545,82 612,00 
Oiferen9as de carrbio destavoraveis 414,88 0,00 
Perdas em instrumentos financeiros 0,00 6.680,07 

40.085,58 56.969,06 

Os montantes registados na rubrica de "lmpostos", de 31.567,13 Euros em 2017 e 44.207,49 Euros em 
2016, dizem respeito, fundamentalmente, ao imposto sobre o valor acrescentado referente aos honorarios 
dos colaboradores a recibos verdes ao servico da Fundacao, assim como ao imposto sobre o valor 
acrescentado nao passive! de deducao, suportado em todas as despesas decorrentes da sua atividade. 

55 



FlJNDA<;AO 
MARIO SOARES 

24. GASTOS I REVERSOES DE DEPRECIA Ao 

O detalhe da rubrica de "Gastos I reversoes de depreciacao" nos exerclcios findos em 31 de Dezembro de 
2017 e de 2016, e conforme se segue: 

31-clez-17 

Ativos fixos tangiveis (Nota 5) 

Ativos fixos tangiveis (Nota 5) 

Gastos 

164.730,00 
164.730,00 

Gastos 

167.287,52 
167.287,52 

Reversoes 

0,00 
0,00 

31-dez-16 
Reversoes 

0,00 
0,00 

Total 

164.730,00 
164.730,00 

Total 

167.287,52 
167.287,52 

25. JUROS E RENDIMENTOS SIMI LARES OBTIDOS 

O detalhe da rubrica de "Juros e rendimentos similares obtidos" nos exercicios findos em 31 de Dezembro 
de 2017 e de 2016, e o seguinte: 

Juras obtidos - De outras aplica9oes de meios financeiros 
Juros obtidos - Dep6sitos bancarios 

26. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

31-Dez-17 

31.046,83 
9.651,65 

40.698,48 

31-Dez-16 

40.132,09 
14.067,91 
54.200,00 

O detalhe da rubrica de "Juros e gastos similares suportados" nos exercicios findos em 31 de Dezembro de 
2017 e 2016, esta expresso no quadro que se segue: 

Juros suportados - Diversos 
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27. ACONTECIMENTOS APOS A DATA DO BALANCO . , 

Ap6s o encerramento do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2017 nao ocorreram eventos materialmente 
relevantes que afetem a situacao patrimonial e o equilibria financeiro da Fundac;ao e que, 
consequentemente, devam ser objeto de referencla. 

28. DATA DE APROVA Ao DAS DEMONSTRA OES FINANCEIRAS 

As Dernonstracoes Financeiras e o Anexo as Dernonstracoes Financeiras para o exercicio findo em 31 de 
Dezembro de 2017 foram apresentadas pela Vice-Presidente da Fundacao ao Conselho de Adrninistracao, 
que as aprovou em reuniao ocorrida em 24 de abril 2018, constando a dellberacao da Ata respetiva, nos 
termos da legislac;ao em vigor. 

O Conselho de Admlnistracao 
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RELAT6R ODE AUDITORIA 








