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 INTRODUÇÃO

De entre as actividades desenvolvidas em 2010 pela Fundação Batalha de Aljubarrota, gostaríamos 
de destacar as seguintes.

1. CLASSIFICAÇÃO DO CAMPO DE SÃO JORGE

Com o início, em Maio de 2001, do respectivo processo de classificação, por iniciativa do então 
Ministro da Cultura Dr. Augusto Santos Silva, foi finalmente reconhecida a importância histórica e cultural do 
local onde ocorreu a Batalha de Aljubarrota. Até então, e para além do museu militar aí construído em 1985, 
por iniciativa do Exército, este local encontrava-se praticamente abandonado. Com efeito, a atenção prestada 
a este local ficou muito aquém não só da sua importância, como do seu potencial de desenvolvimento. Com 
a homologação ministerial deste processo de classificação, em Maio de 2003, este local ficou devidamente 
salvaguardado, tendo sido proposto a este campo de batalha a categoria de “monumento nacional”. O mapa 
da área classificada está apresentado no Anexo 1. 

A Fundação Batalha de Aljubarrota gostaria de enaltecer a decisão do Ministério da Cultura em clas-
sificar e proteger este lugar histórico. Com efeito, sem esta iniciativa a degradação paisagística deste local 
teria continuado, o que implicaria a curto prazo a sua total destruição. Contudo, a visão então revelada per-
mitiu a criação das condições necessárias para que, a médio e longo prazo, o Campo de Aljubarrota possa 
readquirir a sua importância e dignidade, e transformar-se num dos principais pontos de turismo cultural 
existentes em Portugal. 

Este processo de classificação foi contudo condicionado pelo Decreto-Lei 390/2009 de 23 de Outubro, 
que estabeleceu que todos os processos de classificação de bens imóveis em curso, deveriam estar concluí-
dos em 31 de Dezembro de 2010. Em face desta circunstância, a Fundação Batalha de Aljubarrota, represen-
tada pelo Dr. Alexandre Patrício Gouveia e pela Dra. Sofia Galvão, manteve uma reunião com Sua Excelência 
o Secretário de Estado da Cultura, Dr. Elísio Summavielle, em 15 de Março de 2010. Nesta reunião, a Fundação 
entregou cópia do Anúncio de Publicação de Edital, publicado num jornal local, em 24 de Julho de 2003, 
assinalando a homologação ministerial do “Campo de São Jorge e suas áreas envolventes”. Foi então acorda-
do que se iria retomar esta classificação, de modo a se cumprir, com a brevidade possível, o estabelecido no 
Decreto-Lei 309/2009. 

No seguimento desta reunião, a Secretaria de Estado da Cultura entrou em contacto com a Direcção 
Regional de Cultura do Centro, tendo sido considerado conveniente concluir o processo de classificação da 
Primeira Posição do Campo de Aljubarrota, situado no concelho da Batalha, na sua situação actual, sem se 
proceder portanto a mais acrescentos de áreas. Com efeito, o processo e classificação da Primeira Posição 
tinha sido homologado, em 2007, pelo Director do IGEPAR, mas não tinha ainda avançado pois tinha-se  
entendido ser vantajoso, para a protecção paisagística deste local, incluírem mais alguns terrenos na área 
classificada.



O processo de classificação do Campo de São Jorge e terrenos envolventes, estava concluído e 
homologado, desde 2003, mas aguardava a conclusão do processo da Primeira Posição da Batalha, pois a 
área classificada da Primeira Posição e a área classificada do Campo de São Jorge deveriam avançar, em 
simultâneo, para aprovação em Conselho de Ministros. 

Neste âmbito da finalização da classificação do Campo de Aljubarrota, teve também particular 
importância o facto de esta classificação ter sido iniciada à luz da Lei nº 13/85, de 6 de Julho, o que permitiu 
a sua implementação de forma expedita e sem custos para o Ministério da Cultura. 

A Direcção Regional de Cultura do Centro, em colaboração com a Dra. Maria Antónia Amaral do 
IGESPAR de Lisboa, pôde então concluir a classificação da Primeira Posição da Batalha de Aljubarrota, e 
posteriormente preparar o Decreto-Lei de toda a classificação do Campo de Batalha de Aljubarrota, como 
“monumento nacional”. Este processo de classificação foi enviado, em Maio, para o IGESPAR em Lisboa, que 
seguidamente o enviou para a Secretaria de Estado da Cultura.

Na Secretaria de Estado da Cultura surgiram contudo algumas dúvidas e considerações relativa-
mente a esta classificação, nomeadamente quanto à natureza da sua ZEP- Zona Especial de Protecção, 
em função do estabelecido no Decreto-Lei 309/2009. Este processo foi assim devolvido à Direcção 
Regional de Cultura do Centro para reformulação. A clarificação destas questões assumiu então parti-
cular importância, na medida em que o grau da protecção a atribuir ao Campo de São Jorge, constitui um 
factor essencial para a sua preservação a longo prazo. Com efeito, sem normas exigentes e rigorosas, 
que assegurem nomeadamente o respeito de zonas “non-aedificandi”, esta classificação perderia boa 
parte da sua eficácia. 

De forma a assegurar a melhor conclusão deste processo de classificação e atendendo à importância 
que tem para todos os portugueses, o Gabinete de Sua Excelência o Primeiro-Ministro pôde então manter,  
nos meses de Agosto a Outubro, um diálogo com a Secretaria de Estado da Cultura e com o Gabinete da  
Sra. Ministra da Cultura. Este diálogo revelou-se oportuno e eficaz pois, no essencial, puderam ser ultrapas-
sadas as dúvidas existentes, e assegurar-se que esta classificação garantirá, a médio e longo prazo, a preser-
vação paisagística da parte principal do campo de batalha de Aljubarrota. 

Em resultado deste diálogo, o texto e o enquadramento do processo de classificação do Campo 
de Aljubarrota foram concluídos em Setembro, e seguidamente enviados, pelo Ministério da Cultura para 
a Presidência do Conselho de Ministros. Esta classificação pôde assim ser aprovada, como “monumento 
nacional”, em reunião de Secretários de Estado, em 2 de Novembro, e posteriormente, em Conselho de 
Ministros, em 4 de Novembro. 

Foi então referido no Comunicado do Conselho de Ministros de 4 de Novembro:

“A Batalha de Aljubarrota, ocorrida entre os exércitos português e castelhano num planalto entre 
a ponte da Boutaca, concelho da Batalha, a norte, e o Chão da Feira, concelho de Porto de Mós, a sul, no 
dia 14 de Agosto de 1385, representa um monumento decisivo de afirmação de Portugal como reino 
independente, marcando o imaginário de muitas gerações. 
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Para além da sua importância histórica, a Batalha foi igualmente pretexto para o desenvol-
vimento de uma táctica militar inédita, apurada na Guerra dos 100 Anos e posta em prática por  
Nuno Álvares Pereira, de que é testemunho o complexo sistema defensivo, constituído por cerca de 
800 covas de lobo e dezenas de fossos, postos a descoberto nas campanhas arqueológicas que decor-
reram desde 1958”.

É importante realçar que a categoria de “monumento nacional” é a mais alta categoria de 
classificação que o Estado Português pode atribuir a bens imóveis. O Decreto-Lei desta classificação 
foi posteriormente promulgado por Sua Excelência o Presidente da República, e publicado em Diário 
da República em 28 de Dezembro de 2010. Com esta publicação, o processo de classificação do Campo 
de Aljubarrota ficou formalmente concluído, passando definitivamente a fazer parte do património 
nacional. 

Reproduz-se no Anexo 2, o Decreto-Lei que aprovou a classificação do Campo de São Jorge. 
 
A Fundação Batalha de Aljubarrota gostaria de referir que com a conclusão desta classificação 

se cumpriu o principal objectivo desta Fundação. Com efeito, desde a sua constituição, esta Fundação 
sempre considerou que a protecção da paisagem da parte principal do Campo de Batalha de Aljubarrota 
era essencial para a dignificação deste local, de acordo com a sua extraordinária importância e significado 
histórico. Sem se cumprir este objectivo, todas as iniciativas que procurassem valorizar este lugar histórico, 
teriam sempre um alcance limitado e inconsequente. 

A classificação do Campo de Batalha de Aljubarrota foi um processo inédito, na medida em que 
se destinou a proteger “bens imateriais” associados a uma paisagem. Trata-se de proteger e enaltecer 
um bem imaterial associado à “memória colectiva dos portugueses” e ao “testemunho notável de vivên-
cias ou factos históricos”, tal como se encontra previsto no art. 17º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro. 
Foi um processo de classificação notável e inovador, mas também complexo e extensivo, razão por que 
se iniciou em Maio de 2001 e terminou em Dezembro de 2010. É contudo um processo de classificação 
que terá efeitos de longo prazo no património cultural de todos os portugueses, e na sua percepção da 
História de Portugal.

A presente classificação assumiu uma dimensão estruturante para o uso e desenvolvimento 
futuro deste lugar. Com efeito, nenhuma valorização importante e duradoura se poderia realizar no 
Campo de São Jorge, incluindo o pleno aproveitamento do Centro de Interpretação da Batalha de 
Aljubarrota, se não se assegurasse, a médio e longo prazo, a preservação da paisagem deste lugar his-
tórico, único e insubstituível.

Ao preservar, para sempre, este campo de batalha, a presente classificação terá repercussões 
profundas na forma como os portugueses e estrangeiros olham para este lugar, e criará as bases 
necessárias para que possa ser desenvolvido e valorizado de acordo com a sua principal vertente, que 
consiste em ter sido o palco de um dos mais importantes e grandiosos acontecimentos da História de 
Portugal. 



Pela intervenção decisiva que tiveram neste processo, desde o seu início em 2001, a Fundação 
Batalha de Aljubarrota considera inteiramente justo referir os seguintes nomes, por ordem alfabética:

Dr. António Pedro Pitta
Dr. Augusto Santos Silva
Dr. Daniel Proença de Carvalho
Dr. Filipe Nunes
Eng. Glória Fernandes
Dra. Helena Silva Marques
Dr. Jaime Gama
Dr. Luís Adão da Fonseca
Dr. Luís Ferreira Calado
Dra. Maria Antónia Amaral
Prof. Mário Jorge Barroca
Dra. Paula Botelho Pires
Dr. Paulo Garcia Pereira
Dr. Paulo Sacadura Portas
Prof. Pedro Gomes Barbosa
Dra. Rita Luzes 
Dr. Rui Paulo Figueiredo
Gen. Luís Vasco Valença Pinto 

A todos esta Fundação gostaria de expressar o seu agradecimento pelo empenhamento que 
demonstraram neste processo de classificação, que não deixará de constituir um motivo de orgulho para 
todos os portugueses, e permitir a transformação do Campo de São Jorge num dos principais locais de 
turismo cultural existentes em Portugal. Sem a sua intervenção, este local, de extraordinário significado 
para os portugueses, ter-se-ia perdido para sempre. 

2.  CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA BATALHA DE ALJUBARROTA

a) O funcionamento do Centro de Interpretação:

Desde a inauguração do CIBA, em 11 de Outubro de 2008, a Fundação pôde realizar já alguns 
melhoramentos no seu interior e no Campo de São Jorge. Nesta perspectiva gostaríamos de salientar 
que, dentro do CIBA, no núcleo 2, onde se apresenta o espectáculo de multimédia, foram preparadas, 
ao longo de 2010, importantes alterações nas cenas referentes ao cerco de Lisboa pela frota caste-
lhana em 1384, bem como às cenas de combate da própria Batalha de Aljubarrota. Estas alterações, 
todas realizadas em multimédia, em muito irão melhorar a compreensão destes factos históricos, bem 
como aumentar o rigor com que estes acontecimentos são descritos aos visitantes do CIBA. Estas 
alterações implicaram um investimento significativo por parte da Fundação, mas justificaram-se ple-
namente pois passarão a proporcionar uma elevada qualidade na descrição de duas cenas cruciais da 
Crise de 1383 a 1385. 
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No CIBA e também no núcleo 2, foi introduzido um sistema de tradução simultânea para inglês, 
alemão, italiano, francês, castelhano e japonês. Estas traduções são de grande importância para o CIBA, 
uma vez que se considera de grande importância a visita, cada vez em maior número, de turistas estran-
geiros. No núcleo 3, foi introduzido uma mostra de armas medievais, que permite aos visitantes a sua 
experimentação e melhor conhecimento.

A loja do Centro também foi sendo progressivamente melhorada, com novos livros e novos produtos. 
Gostaríamos neste aspecto de realçar a realização, por parte da Fundação, de dois DVDs sobre a vida de Nuno 
Álvares Pereira. Um primeiro sobre a sua vida política e militar, com tradução para inglês, e um segundo sobre 
a sua espiritualidade, com tradução para inglês, alemão, italiano, francês e castelhano. Estas duas obras 
serão vendidas dentro e fora do CIBA. Foi também iniciada a venda de um vinho produzido no Alentejo, na 
Herdade de São Miguel, com a marca de Aljubarrota. Para além da venda em Portugal, iniciou-se também a 
venda deste vinho na Polónia. É de salientar o êxito que a loja do Centro tem registado, o que de forma muito 
clara tem contribuído para a imagem deste local histórico. 

Em face de todos estes investimentos e melhoramentos, foi possível registar, desde a inauguração do 
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, um movimento apreciável de visitantes. Para este movi-
mento contribuiu, em primeiro lugar, a elevada qualidade do espectáculo de multimédia e da oferta cultural 
exposta no Centro que, gradualmente, foi sendo do conhecimento da opinião pública. Dispondo de um tipo de 
oferta inédita, e descrevendo condignamente um dos mais importantes acontecimentos históricos do País, 
este Centro rapidamente passou a constituir uma referência cultural em Portugal, que mais cedo ou mais 
tarde, muitos portugueses irão visitar e conhecer. 

Em segundo lugar, este Centro de Interpretação deveu o seu sucesso ao facto de poder conjugar a 
explicação de um facto extremamente relevante da História de Portugal, com o próprio local onde esse acon-
tecimento se verificou. Com efeito, os visitantes deste Centro podem também conhecer, de uma forma devi-
damente explicada, o próprio campo de batalha de Aljubarrota, conhecendo os locais onde se verificaram os 
principais acontecimentos desta Batalha e onde estiveram os seus principais protagonistas. Esta descrição 
complementar, que se pode verificar no interior e no exterior do Centro de Interpretação, em muito enriquece 
uma visita a este local histórico. 

Em terceiro lugar, o sucesso do Centro de Interpretação ficou também a dever-se à forma como os 
seus visitantes são recebidos e atendidos. Com efeito, os colaboradores do Centro têm recebido os visitantes 
com grande atenção e cuidado, procurando prestar toda a informação necessária e útil, proporcionando a 
todos uma estadia agradável e instrutiva. Neste sentido foram prestados, a alguns colaboradores do CIBA, 
cursos de línguas estrangeiras, de modo a facilitar a explicação da oferta cultural do Centro. Este tem sido 
seguramente um elemento diferenciador deste local histórico. 

A Fundação tem desenvolvido diversas iniciativas com vista a tornar mais conhecido e visitado o 
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Neste sentido vale a pena salientar o trabalho frequente 
realizado junto dos principais operadores turísticos que actuam na Região Oeste. Este diálogo tem sido parti-
cularmente importante, na medida em que até à inauguração do Centro de Interpretação, o Campo de São 
Jorge não era visitado por operadores turísticos, apesar da sua importância histórica. Estando as rotas turís-



ticas, nesta Região, estabelecidas desde há muitos anos, o diálogo realizado com os operadores turísticos por 
parte da Fundação, tem sido essencial para permitir identificar soluções inovadoras, seja pela integração no 
CIBA nas actuais rotas turísticas, seja pela criação de novos circuitos turísticos. Não sendo um processo fácil 
ou rápido, foram contudo realizados progressos significativos em 2009 e 2010, no sentido de se incluir o CIBA 
nas rotas desta Região, em benefício da Fundação, dos operadores turísticos e dos turistas que nos visitam, 
sejam eles portugueses ou estrangeiros. 

Foi assim possível registar no ano de 2010 um número de 50.045 visitantes, em comparação com 
40.459 visitantes em 2009. Foi a seguinte a evolução verificada em termos dos principais grupos de 
visitantes:

	 2010	 2009

jovens e estudantes: 25.817 52% 21.443 53%
visitantes seniores: 6.132 12% 5.664 14%
grupos de adultos: 3.538 7% 3.237 8%
adultos individualmente: 12.192 24% 9.710 24%
turistas estrangeiros: 2.366 5% 405 1%

 ______ _____ ______ _____
	 50.045	 100%	 40.459	 100%

É importante salientar que dentro destes números, os turistas estrangeiros registaram um aumento 
significativo, se bem que representem ainda um número reduzido. Existe contudo um potencial importante 
para o aumento de visitantes estrangeiros, a avaliar nomeadamente pelos comentários por si deixados no 
livro de visitas existente no CIBA. Os principais visitantes do CIBA serão contudo sempre necessariamente os 
portugueses.
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Por último, vale a pena salientar a forma como o CIBA foi recebido, desde a sua inauguração, pela 
população em geral. Nesta perspectiva é pertinente salientar a cerimónia presidida por Sua Excelência o 
Secretário de Estado de Turismo, Dr. Bernardo Trindade, na BTL – Bolsa Turismo de Lisboa, em 13 de Janeiro 
de 2010, onde o Turismo de Portugal concedeu ao Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota o prémio 
de “Menção Honrosa” na categoria de Requalificação de Projecto Privado. Este prémio revestiu um significado 
especial, na medida em que se reconheceu o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota como um dos 
vinte e um projectos de turismo cultural mais relevantes em Portugal. 

A Fundação recebeu também, numa cerimónia realizada no Museu do Neo-realismo, em Vila Franca 
de Xira, em 20 de Janeiro de 2010, uma Menção Honrosa para o melhor site, dado pela APOM – Associação 
Portuguesa de Museologia. 

Por último, a Fundação recebeu no teatro Gil Vicente, em Coimbra, em 26 de Março, o prémio 
“Sociedade e Vida”, concedido pelo “Diário as Beiras”. Este prémio foi justificado da seguinte forma:

A Fundação Batalha de Aljubarrota foi constituída “com a preocupação de valorizar e dignificar uma 
parte do património cultural português, associada aos principais campos de batalha existentes”. Dando resposta 
às expectativas de turistas e visitantes, o Centro de Interpretação está muito longe do tradicional conceito de 
museu. Por isso e para além do que mostra no espectáculo de multimédia, sugere também diversas visitas orien-
tadas, o conhecimento de um Exploratorium, o usufruto de um Parque de Engenhos Medievais preparados para 
festas de aniversário e ainda outros eventos e reuniões. Perguntam as crianças: Os monges copistas copiavam 
nos testes ? Ninguém reclama por terem deixado as capelas “Imperfeitas” no Mosteiro da Batalha ? A estas e 
outras questões, o Centro de Interpretação dá resposta, apostando também na edição de publicações e num site 
interactivo, onde até um filme de época pode ser visto e apreciado.

Consideramos assim que a actividade desenvolvida até hoje pela Fundação se traduz num saldo 
muito positivo. Contudo, estamos certos que em face dos melhoramentos em curso, tanto no interior do 
Centro de Interpretação como no Campo de São Jorge, será possível melhorar ainda os motivos de interesse 
deste lugar, proporcionando a todos os seus visitantes, nacionais e estrangeiros, e nomeadamente às cama-
das mais jovens, um dos mais importantes pontos de turismo cultural existentes em Portugal.

b) Recuperação da Capela de São Jorge:

A Capela de São Jorge, situada a cerca de 150 metros do CIBA, foi mandada construir por Nuno 
Álvares Pereira, em 1388, três anos depois da Batalha de Aljubarrota, em agradecimento à Virgem Maria pela 
vitória alcançada pelos portugueses na Batalha de Aljubarrota. Foi edificada no exacto local onde se encon-
trava o estandarte de Nuno Álvares Pereira, no início da Batalha. 

Esta Capela está classificada como monumento nacional, desde 1910. Contudo, em 2003, o IPPAR 
detectou que a cobertura da capela-mor apresentava incapacidade de escoamento das águas pluviais, permi-
tindo desse modo a infiltração de águas. O IPPAR verificou também então, que o material da abóbada apre-
sentava um avançado estado de degradação. No seguimento desta análise, o Departamento de Engenharia 
Civil da Universidade de Coimbra, em 2006, constatou o agravamento de tensões na estrutura do edifício. Foi 



então verificado que a eventual ocorrência de um sismo provocaria, muito possivelmente, o colapso da abó-
bada e mesmo da Capela. Na impossibilidade de se substituírem parcialmente os blocos existentes, foi reco-
mendada a substituição integral da abóbada. 

As referidas infiltrações de água conduziram também à deterioração dos rebocos interiores e exte-
riores da Capela. Verificou-se assim a necessidade de se substituírem estes rebocos e proceder à sua pintura, 
bem como à execução de um dreno periférico, de modo a eliminar a humidade ascensional. 

As obras da Capela iniciaram-se em Junho de 2010. O lançamento da primeira pedra ocorreu a 23 de 
Junho, numa cerimónia no CIBA presidida por Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura, Dr. Elísio 
Summavielle. Participaram também nesta cerimónia o Presidente da Câmara de Porto de Mós, Dr. João 
Salgueiro, e o Presidente da Câmara da Batalha, Dr. António Sousa Lucas, para além do Presidente do Conselho 
de Administração da Fundação Batalha de Aljubarrota, Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Esta cerimónia foi ple-
namente publicitada pela comunicação social, sobretudo a nível local, tendo então o Sr. Secretário de Estado da 
Cultura referido a importância da recuperação e preservação do património cultural existente, que deve muitas 
vezes ser realizada antes de se lançarem novos investimentos. O Sr. Secretário de Estado anunciou também, 
ainda em 2010, a conclusão da classificação do Campo de Aljubarrota, como “monumento nacional”. 

O custo de recuperação desta Capela orçou em 180.000 euros, tendo sido parcialmente financiado pelo 
programa QREN. A comparticipação financeira nacional desta candidatura foi assegurada pela Fundação 
Batalha de Aljubarrota. A direcção e fiscalização da obra foram contudo da responsabilidade da Direcção 
Regional de Cultura do Centro. As obras de recuperação desta Capela ficaram concluídas em Janeiro de 2011.

A existência desta Capela é de grande importância para o Campo de São Jorge e para o próprio CIBA. 
Com efeito, é mais uma referência directa da Batalha de Aljubarrota, com o valor adicional de assinalar o local 
exacto onde se encontrava a vanguarda portuguesa durante esta Batalha. Reflecte também, de forma exem-
plar, a personalidade de Nuno Álvares Pereira, que não deixou de voltar ao local da Batalha para agradecer a 
Nossa Senhora a protecção que, nesse momento, lhe concedeu a si e aos seus companheiros. 

A recuperação da Capela permitirá que se reinicie o seu uso por parte dos residentes locais, e em 
particular pelos residentes da aldeia de São Jorge, que desde há vários anos lamentavam não a poderem uti-
lizar plenamente, nomeadamente para celebrações de missas, casamentos, baptizados e funerais. A Fundação 
regista assim, com grande satisfação, ter viabilizado a devolução deste lugar de culto à população local. Mas 
a recuperação desta Capela proporcionará também um grande valor para todos os visitantes deste lugar 
histórico. 

Por último é importante referir que os trabalhos de restauro da Capela de São Jorge, bem como os 
referidos arranjos paisagísticos, inserem-se no trabalho conjunto que tem sido realizado, desde 2001, entre a 
Fundação Batalha de Aljubarrota e o Ministério da Cultura, no sentido de recuperar e valorizar o campo de 
Batalha de Aljubarrota. Este trabalho conjunto com o Ministério da Educação, tem permitido que as visitas ao 
Campo de Aljubarrota incluam a vertente didáctica, que é prestada essencialmente pelo CIBA, mas também 
a vertente paisagística, que é proporcionada pelo Campo de São Jorge, e por todos os vestígios da Batalha de 
Aljubarrota aí existentes. É seguramente um trabalho conjunto que irá prosseguir nos próximos anos.
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c) Recuperação paisagística em torno do CIBA:

Nos terrenos situados junto à Capela de São Jorge foram realizados trabalhos de arranjos paisagís-
ticos, no sentido de se recuperar a paisagem existente na época da Batalha. Estes trabalhos revelaram-se 
necessários na medida em que este terreno foi alvo de um aterro nos anos 50, por parte da Mocidade 
Portuguesa, de forma a aí se organizarem acampamentos para jovens. Também as escavações arqueológicas 
de Afonso do Paço, em 1954, alteraram a morfologia natural do terreno, pois todas as terras resultantes das 
escavações foram depositadas ao longo das valas de escavação. 

Foram assim removidos 3.600 m3 de terras em torno da Capela de São Jorge, numa área de aproxi-
madamente 4.500 m2, com o objectivo de se reporem os níveis altimétricos existentes à data da Batalha de 
Aljubarrota. Estes trabalhos em muito beneficiaram este lugar histórico, na medida em que o relevo natural 
deste terreno teve uma importância decisiva no desenrolar da Batalha, pois a sua inclinação culminava numa 
ribeira de margens pouco firmes e de difícil transposição. Com o rebaixamento do terreno, junto à zona onde 
se encontrava a referida ribeira, será possível proceder-se à ligação do terreno da Capela de São Jorge com 
o terreno onde se localizam as “covas do lobo”. Posteriormente proceder-se também à reconstituição desta 
ribeira, uma vez que é possível estimar o local por onde passava. Esta circunstância em muito beneficiará os 
visitantes deste Campo de Batalha, na medida em que permitirá uma reposição da paisagem, numa parte do 
campo de batalha onde se verificaram momentos decisivos do combate. 

Estes trabalhos incluíram também o abate de algumas árvores situadas no limite deste terreno. Esta 
alteração permitirá aos visitantes deste Campo não só observar melhor a paisagem circundante, mas tam-
bém compreender melhor a parte do campo de batalha onde se situava a vanguarda do exército português, 
comandada por Nuno Álvares Pereira. 

Os trabalhos de arranjos paisagísticos iniciaram-se em Junho de 2010, tendo o lançamento destes 
trabalhos sido presidido, em 23 de Junho, pelo Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura, na mesma 
cerimónia referida no ponto anterior. O seu custo orçou em 125.000 euros, tendo sido parcialmente financia-
do pelo programa QREN. A comparticipação financeira nacional desta candidatura foi assegurada pela 
Fundação Batalha de Aljubarrota. A direcção e fiscalização dos trabalhos foram contudo da responsabilidade 
da Direcção Regional de Cultura do Centro. 

Parte destes trabalhos paisagísticos foram concluídos em Fevereiro de 2011, sendo os restantes 
trabalhos concluídos até ao final do presente ano. Com a conclusão total destes trabalhos, será dado um 
passo significativo para que a visita ao Centro de Interpretação e aos seus espaços exteriores, possa ser rea-
lizada de forma integrada e com rigor histórico.

d) Actividades adicionais do Centro de Interpretação:

Ao longo de 2010, o Centro de Interpretação desenvolveu diversas actividades extra ao seu programa 
habitual, de modo a criar novos motivos de interesse para os seus visitantes. Destas iniciativas, gostaríamos 
de destacar as comemorações dos 625 anos da Batalha de Aljubarrota, que este ano foram efectuadas con-
juntamente entre a Câmara Municipal de Porto de Mós, a Câmara Municipal da Batalha e a Fundação Batalha 



de Aljubarrota. Tratou-se de um facto particularmente significativo, na medida em que foi a primeira vez em 
que estas três entidades juntaram esforços para comemorar a Batalha de Aljubarrota. De entre as iniciativas 
conjuntas realizadas, gostaríamos de destacar as seguintes:

–  no dia 6 de Agosto, a Câmara Municipal de Porto de Mós organizou no CIBA uma conferência sobre 
esta Batalha, em que foi orador o Cor. Américo Henriques. Esta conferência incluiu também uma 
visita guiada ao campo de batalha, e uma confraternização ao fim da tarde;

–  no dia 7 de Agosto, à noite, a Fundação organizou, na aldeia de São Jorge, uma animação cultural 
relacionada com a época medieval , protagonizada pelo grupo de teatro “Câmara dos Ofícios”, que 
muito foi apreciada pela população;

–  no dia 8 de Agosto, à tarde, a Fundação organizou junto ao CIBA, passeios de balão para o público;

–  no dia 14 de Agosto, decorreram as comemorações do 625º aniversário da Batalha de Aljubarrota, 
que incluíram uma missa campal, uma cerimónia de deposição de flores, em que participou uma 
secção de clarins do Exército Português, e ainda uma intervenção do Cor. Américo Henriques sobre 
o significado desta Batalha.

Esta conjugação de esforços entre a Câmara Municipal de Porto de Mós, a Câmara Municipal da 
Batalha e a Fundação Batalha de Aljubarrota para a comemoração da Batalha revelou-se muito oportuna e 
eficaz. Verificou-se também que nos anos seguintes, a Câmara Municipal de Alcobaça e a Câmara Municipal 
de Óbidos se poderão associar a estas comemorações, o que certamente muito irá aumentar o interesse 
popular na comemoração desta data histórica. 

Além da comemoração do aniversário da Batalha de Aljubarrota, a Fundação desenvolveu ao longo 
do ano diversas outras actividades suplementares, das quais gostaríamos de destacar:

–  nos dias 21 e 22 de Maio, em parceria com a Escola Profissional da Batalha, realizou-se, no CIBA, 
uma acção de formação, um colóquio e workshop sobre museus e museologia;

 
–  em 20 de Junho, verificou-se uma visita de militares brasileiros ao CIBA e ao Campo e São Jorge, 

numa jornada organizada pelo Chefe de Estado Maior do Exército;
 
–  entre 5 e 9 de Agosto, desenvolveu-se no CIBA e no Campo de São Jorge “ateliers de férias” para 

jovens; 

–  nos dias 24, 25 e 26 de Setembro, realizaram-se as Jornadas Europeias de Património, que incluí-
ram passeios pedestres e visitas técnicas no Campo de São Jorge e nos terrenos da Primeira 
Posição; 

–  no dia 4 de Novembro realizou-se um jantar temático para uma empresa, com animação medieval 
da Companhia Livre. 
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A Fundação continuará a desenvolver, em 2011, um programa de actividades adicionais, sempre rela-
cionadas com a época medieval, que contribuirão para oferecer aos seus visitantes uma oferta cultural inte-
ressante e diversificada. 

A Fundação espera que, em face da qualidade da sua oferta e do esforço de marketing que conti-
nuará a realizar, o ritmo das visitas, tanto no Campo de São Jorge, como no Centro de Interpretação, se possa 
intensificar em 2011. 

3. PLANO DE PORMENOR DE SÃO JORGE

Tendo sido iniciado o processo de classificação do Campo de São Jorge, tornou-se necessário definir, 
com maior pormenor, as finalidades de uso e o tipo de novas construções que se poderão implementar na 
zona classificada. Deste modo e após diversas conversações verificadas, a partir de 2005, entre o IGESPAR e 
a Câmara Municipal de Porto de Mós, foi acordado a realização de um Plano de Pormenor de Salvaguarda para 
o Campo de São Jorge. Para este efeito, o IGESPAR entregou já, em 2007, à Câmara Municipal de Porto de 
Mós a importância de 35.000 euros, referentes a 50% dos custos previstos para a elaboração deste Plano de 
Pormenor. 

Em função desta evolução, a Câmara Municipal de Porto de Mós fez publicar no Diário da República, 
2ª Série, a 28 de Julho de 2009, a deliberação municipal de iniciar a elaboração do Plano de Pormenor de 
São Jorge. Neste Aviso, foi dada a possibilidade a todos os interessados de se pronunciarem e formularem 
sugestões relativamente a este Plano de Pormenor, durante os 60 dias seguintes. Uma vez que atribui a 
este Plano uma grande importância estratégica para a valorização do Campo de São Jorge, a Fundação 
teve oportunidade, neste âmbito, de formular e apresentar um parecer detalhado quanto às regras que 
devem presidir à sua elaboração. É importante referir que este parecer da Fundação foi subscrito também 
pelo historiador Prof. Saúl António Gomes, profundo conhecedor da problemática da Batalha de Aljubarrota 
e da História desta Região. 

Tendo o período de discussão pública terminado em Outubro de 2009, a CCDR poderá preparar, em 
conjunto com a Câmara Municipal de Porto de Mós, com a Direcção Regional de Cultura do Centro, com o 
IGESPAR e com a Fundação Batalha de Aljubarrota, uma proposta para este Plano de Pormenor. Esta propos-
ta englobará estudos de engenharia e arquitectura relativamente a todos os imóveis existentes dentro da área 
classificada, bem como propostas relativas aos respectivos arranjos paisagísticos. 

A Câmara Municipal de Porto de Mós pode agora convidar diversos gabinetes de arquitectura a apre-
sentar propostas para a elaboração de um Plano de Pormenor. Espera-se que este convite possa ser realiza-
do no primeiro trimestre de 2011. 

Por constituir uma tarefa muito detalhada e rigorosa, que abrangerá uma área significativa, este 
Plano demorará cerca de dois anos a ser executado. Sendo bem elaborado, será contudo um instrumento 
necessário e extremamente útil, uma vez que, até recentemente, esta área histórica não dispunha de qual-
quer tipo de medidas protectoras ou que visassem a sua valorização. 



O Plano de Pormenor de Salvaguarda do Campo Militar de São Jorge incluirá também uma área 
pertencente ao Concelho da Batalha, que se encontra situada imediatamente a norte deste Campo Militar, 
uma vez que esta área foi palco de acontecimentos muito importantes durante a Batalha de Aljubarrota, uma 
vez que aí ocorreu o ataque à carreagem portuguesa, pela cavalaria castelhana. Embora tenha um compri-
mento de apenas cerca de 300 metros, esta área do Plano de Pormenor será parte integrante do próximo 
PDM do Concelho da Batalha. Este entendimento foi também conseguido através de conversações entre o 
IGESPAR e a Câmara Municipal da Batalha. 

A protecção da área associada à Batalha de Aljubarrota é de primordial importância para os portu-
gueses e para a Fundação Batalha de Aljubarrota, uma vez que sem a introdução de medidas altamente 
restritivas quanto a novas construções, seria praticamente impossível contribuir eficazmente para a recupe-
ração e requalificação paisagística deste local. Por estas razões, a Fundação Batalha de Aljubarrota expressa 
o seu reconhecimento ao Exército Português, às Câmaras Municipais de Porto de Mós e da Batalha, ao 
IGESPAR, à Direcção Regional de Cultura do Centro e ao Ministério da Cultura, por terem tido a visão e a 
determinação em assumir a protecção e a dignificação de um local, único e insubstituível, onde se verificou 
um acontecimento notável e central da nossa História.

4.  VALORIZAÇÃO DO LOCAL ASSOCIADO à PRIMEIRA POSIÇÃO DO 
EXÉRCITO PORTUGUÊS NA BATALHA DE ALJUBARROTA

A Batalha de Aljubarrota iniciou-se num lugar próximo do Mosteiro da Batalha, uma vez que, passan-
do por aí a estrada que unia Leiria a Lisboa, foi esse o local escolhido por Nuno Álvares Pereira para colocar 
o exército português. Foi aí que os dois exércitos se avistaram pela primeira vez, onde inicialmente se verificou 
a possibilidade de combate e portanto onde começou a Batalha de Aljubarrota. 

De modo a impedir a destruição deste local, a Fundação iniciou, em 2003, a aquisição de alguns lotes 
de terreno. Estas aquisições foram bastante oportunas, uma vez que aí estava prevista, a curto prazo, a cons-
trução de uma urbanização. Tendo-se assegurado a preservação de parte deste local, não faria contudo sen-
tido que ele permanecesse abandonado e ignorado, em termos históricos e culturais. Deste modo, a Fundação 
analisou as diferentes opções que permitiriam a sua transformação num lugar visitável em termos de turismo 
cultural. 

Foi assim possível proceder-se à construção neste local de um Centro de Interpretação com uma 
área de 534 m2. A obra deste Centro ficou pronta em Dezembro de 2008, mas para que possa ser plenamen-
te apreciada pelo público, é ainda necessário proceder-se à conclusão de alguns arranjos paisagísticos em 
torno do edifício, com o objectivo de repôs a paisagem natural do terreno. Para este efeito, foram transporta-
dos para este local as terras que foram retiradas do terreno próximo da Capela de São Jorge, durante os 
trabalhos de arranjos paisagísticos aí realizados e referidos no ponto 1 anterior.

Este Centro será assim complementar com o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, que 
se situa 2 Km mais a sul. Estes dois Centros descreverão, em conjunto, de forma extremamente instrutiva e 
aliciante, o modo como se verificou a Batalha de Aljubarrota. 
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A intervenção da Fundação neste local impediu assim a sua utilização para uma mera urbanização, 
cujo início da construção estava iminente. Foi assim possível reconverter o uso deste local para o que ele tem 
de único, que é sua apreciação de um ponto de vista histórico e cultural. Sem a intervenção da Fundação, este 
local histórico, único e insubstituível, ter-se-ia perdido para sempre.

5. CLASSIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE ATOLEIROS E DE TRANCOSO

No seguimento de um diálogo estabelecido com a Fundação, o Exército Português entregou, em Maio 
de 2003, ao IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico, propostas de classificação dos locais 
onde ocorreram a Batalha de Atoleiros (1384) e a Batalha de Trancoso (1385). Sendo dois eventos da maior 
importância dentro da Guerra da Independência e portanto relacionados com a Batalha de Aljubarrota, estes 
dois locais não tinham ainda qualquer reconhecimento ou protecção administrativa. 

No caso de Trancoso esta proposta de classificação foi especialmente oportuna, pois o local onde se 
verificou esta Batalha seria dentro de pouco tempo utilizado não só para construções de variada natureza, 
mas também para a passagem de uma nova estrada, a variante IC 26. Com esta classificação, o IEP – Instituto 
de Estradas de Portugal aceitou deslocar esta variante para outro local alternativo, fora do campo de batalha 
de Trancoso. A Fundação, tendo participado nestas negociações, não quer deixar de enaltecer a decisão deste 
Instituto, que constitui um exemplo de como se devem respeitar locais históricos relevantes. 

O primeiro processo de classificação do campo de batalha de Trancoso foi homologado por Sua 
Excelência a Ministra da Cultura, Dra. Maria João Bustorff, em 2004. O Exército Português, em 2008, solicitou 
contudo a reformulação da área classificada, de forma que a área a classificar apresentasse na sua zona 
periférica, uma ZEP - Zona Especial de Protecção, ficando a zona central denominada como área classificada. 
Depois de terem sido ouvidos os respectivos proprietários e a Câmara Municipal de Trancoso, este processo 
foi preparado pela Delegação Regional de Castelo Branco, e enviado, no início de 2011, para a aprovação do 
Conselho Consultivo do IGESPAR. É assim previsível, que no segundo semestre de 2011, este processo possa 
ser aprovado pelo Conselho Consultivo do IGESPAR e posteriormente aprovado em Conselho de Ministros, de 
forma a ser publicado em Diário da República. 

Os trabalhos de arqueologia no local da Batalha de Trancoso, que se realizaram em 2008, orientados 
pela arqueóloga Dra. Maria Antónia Amaral, deverão prosseguir em 2011. Os resultados dos trabalhos de 
arqueologia, serão aproveitados para exposição no futuro Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso, 
que deverá ser construído na vila de Trancoso.

 
Em relação à classificação do campo da Batalha dos Atoleiros, o seu processo de classificação foi tam-

bém aprovado pelo Conselho Consultivo do IGESPAR, em 6 de Fevereiro de 2008, após a realização de trabalhos 
arqueológicos, em 2006, que confirmaram que esta batalha se verificou na área proposta para classificação. 

A Câmara Municipal de Fronteira apresentou, em 2008, uma candidatura ao programa “Eixo 2 – 
desenvolvimento urbano”, para a construção de um Centro de Interpretação da Batalha dos Atoleiros, na vila 
de Fronteira. Esta candidatura foi aprovada no início de 2009, o que permitiu ao Ex.mo Sr. Presidente da 



Câmara Municipal, Dr. Pedro Lancha, anunciar em 6 de Abril, ou seja, na data do aniversário da Batalha, o 
início da construção do Centro de Interpretação da Batalha dos Atoleiros, na vila de Fronteira. Espera-se que 
este Centro de Interpretação possa ser inaugurado no segundo semestre de 2011. Com este Centro de 
Interpretação, assegurar-se-á uma ligação entre o campo da Batalha dos Atoleiros e este Centro de 
Interpretação. Com efeito, estando este Centro situado a cerca de 3 Km do campo de batalha, os seus visitan-
tes poderão receber uma explicação acerca desta Batalha, e seguidamente, visitar o local onde ela se verifi-
cou. Haverá deste modo uma estreita ligação entre a vertente didáctica e a vertente paisagística deste pro-
jecto. Sendo efectuado com rigor e qualidade, este projecto contribuirá certamente para o aumento do 
turismo cultural neste Concelho e nesta Região. 

Dentro do propósito de valorizar e divulgar a importância da Batalha dos Atoleiros, a Câmara 
Municipal de Fronteira tem organizado, desde Abril de 2009, a reconstituição desta Batalha. Tendo sido 
encontrado um terreno apropriado junto à Vila de Fronteira, a Câmara Municipal pôde contratar um conjun-
to de grupos dedicados à época medieval, que efectuaram uma reconstituição notável desta Batalha. Têm 
assistido anualmente a esta reconstituição, cerca de 8.000 espectadores. Esta reconstituição tem contri-
buído para a divulgação da importância desta Batalha e para promover os atractivos desta região do 
Alentejo.

 
É de realçar a grande importância que para o património histórico nacional terá a recuperação e valo-

rização dos campos dos Atoleiros, de Trancoso e de Aljubarrota. Todos têm enormes potencialidades, infeliz-
mente quase ignoradas até hoje. Referimo-nos a potencialidades não só científicas, mas também pedagógicas 
e turísticas, não apenas para Portugal, mas também para a Europa e para o Mundo. Com efeito, estas três 
batalhas são consideradas como das mais importantes batalhas medievais ocorridas em toda Europa, pela 
sua relevância política, diplomática e militar, constituindo por isso um valoroso contributo para um melhor 
conhecimento da História da Europa durante a Idade Média. 

 
Em ligação com o Campo da Batalha de Aljubarrota, os Campos de Batalha de Atoleiros e de 

Trancoso poderão constituir uma rede das principais batalhas da Guerra da Independência. Estes três locais 
valorizar-se-ão reciprocamente, uma vez que uma visita a cada um deles será enriquecida se analisada dentro 
de uma visão integrada dos acontecimentos históricos deste notável período da nossa História. Por outro lado, 
se valorizados de acordo com a sua dignidade e importância histórica, estes três locais poderão, entre outros 
aspectos, constituir importantes pontos de turismo cultural, e contribuir para o desenvolvimento económico 
e social das respectivas regiões.

6.  CLASSIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE LINHAS DE ELVAS,  
AMEIXIAL E MONTES CLAROS

Após ter promovido e proposto a classificação dos três principais campos de batalha associados à 
Guerra de Independência, o Exército Português entendeu que deveriam também ser protegidos e valorizados 
os três principais campos de batalha situados em Portugal, associados à Guerra da Restauração. Por este 
motivo preparou e entregou ao IPPAR, em 2004, três propostas de classificação, referentes aos campos de 
Linhas de Elvas (1659), Ameixial (1663) e Montes Claros (1665). 
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Ao contrário do que sucedeu no local associado à Batalha de Aljubarrota, onde já existem hoje diver-
sas construções, os três campos associados à Guerra da Restauração são propriedades agrícolas, com um 
número praticamente nulo de casas habitadas. Nos casos de Linhas de Elvas e do Ameixial, uma parte signi-
ficativa dos terrenos existentes dentro da área classificada, ou têm apenas explorações florestais, ou não 
estão sequer a ser explorados agricolamente. 

Apesar de ter aprovado estes três processos de classificação no seu Conselho Consultivo de 6 de 
Fevereiro de 2008, a Direcção do IPPAR solicitou novamente ao Exército Português, em Abril deste ano, que 
reformulasse as respectivas áreas classificadas. Foi então solicitado que cada área a classificar apresentasse 
na sua zona periférica, uma ZEP - Zona Especial de Protecção, ficando a zona central denominada como área 
classificada. O Exército Português reformulou assim novamente estes três mapas, que foram entregues em 
Maio à Delegação Regional de Cultura do Alentejo. Deste modo, o processo de classificação da Batalha de 
Linhas de Elvas foi aprovado pelo Conselho Consultivo do IGESPAR de Maio de 2009 e posteriormente homo-
logado pela Sra. Ministra da Cultura, em 30 de Dezembro de 2009. Este processo foi depois enviado para a 
Direcção Regional do Alentejo, para acerto de pormenores face ao novo Decreto-Lei 309 de 23/10, tendo sido 
posteriormente reenviado para o IGESPAR em Lisboa. Aguarda actualmente agendamento para o Conselho 
Consultivo do IGESPAR. 

O processo de classificação do Ameixial, tendo já sido aprovado pelo Conselho Consultivo do 
IGESPAR, foi homologado por Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura em 12 de Março de 2010. Foi 
posteriormente enviado para a Direcção Regional de Cultura do Alentejo, para cumprimento final de comuni-
cação aos interessados. Cumpridos estes formalismos, este processo foi devolvido pela Direcção Regional de 
Cultura do Alentejo para o IGESPAR de Lisboa. Em Setembro de 2003, a Secretaria de Estado da Cultura 
enviou este processo de classificação para aprovação em Conselho de Ministros. Este processo foi assim 
aprovado pelo Conselho de Ministros, em 3 de Março de 2011, tendo sido promulgado por Sua Excelência o 
Presidente da República, em 14 de Abril de 2011. Deste modo, o campo da Batalha do Ameixial é hoje consi-
derado como “monumento nacional”. Este é o segundo campo de batalha a que se atribuiu esta classificação, 
depois do campo de Aljubarrota. 

O processo de classificação de Montes Claros foi analisado no Departamento de Contencioso do 
IGESPAR de Lisboa, durante os anos de 2009 e início de 2010. Foi posteriormente enviado, em Agosto de 
2010, para a Direcção Regional de Cultura do Alentejo, que o preparou para apreciação do IGESPAR em 
Lisboa. Foi assim possível que o Conselho Consultivo do IGESPAR tenha aprovado este processo de classifi-
cação, em 15 de Dezembro de 2010. Após esta aprovação, o Departamento de Salvaguarda do IGESPAR irá 
proceder à publicação final dos respectivos editais, e dará conhecimento a todos os interessados. Terminados 
estes formalismos, o processo de classificação de Montes Claros poderá também seguir para aprovação em 
Conselho de Ministros, como “monumento nacional”. 

Não queremos deixar de enaltecer a classificação do campo de batalha de Montes Claros, uma vez 
que esta Batalha, além de ter representado um dos combates tecnicamente mais interessantes em toda a 
Europa, no século XVII, constituiu também uma batalha notável e decisiva para os portugueses na Guerra da 
Restauração. Com efeito, e após ter sido conhecido o resultado desta Batalha, Portugal e Espanha firmaram, 
poucos anos depois, o Acordo de Paz entre os dois países.



Com a conclusão destes processos de classificação, que se irão adicionar aos três campos de bata-
lha da Guerra da Independência, poderá ser criado em Portugal um conjunto de seis campos de batalha, 
devidamente protegidos e reconhecidos pela sua importância histórica. O IGESPAR, como organismo com-
petente do Estado Português, e com base nas propostas de classificação apresentadas pelo Exército 
Português, pode deste modo reconhecer que estes locais merecem uma atenção especial, uma vez que os 
acontecimentos aí ocorridos se revelaram essenciais para a formação de Portugal, e para a consolidação da 
identidade nacional.

 
A Fundação, em conjugação com o IGESPAR, o Exército Português, os proprietários e as Câmaras 

Municipais respectivas, pôde participar no processo de recuperação paisagística e de valorização cultural 
destes seis locais históricos. Quando estes locais estiverem devidamente valorizados, será possível constituir 
em Portugal uma rede dos principais campos de batalha que, em conjunto, não deixarão de proporcionar uma 
perspectiva extremamente enriquecedora da nossa História. 

7. CONCESSÃO DE DONATIVOS à FUNDAÇÃO

A concessão do estatuto de utilidade pública revestiu-se da maior importância, uma vez que passou 
a permitir à Fundação não ter que pagar IRC sobre os donativos recebidos. Mas a obtenção deste estatuto 
permitiu também outra vantagem igualmente importante, que consiste no benefício fiscal atribuído às entidades 
que concedam donativos à Fundação. Com efeito, e de acordo com o n.º 2 do art.º 3º do Decreto-Lei N.º 74/99 
de 16 de Março, que instituiu o estatuto do Mecenato Cultural, com a redacção dada pela Lei n.º 53-A / 2006 
de 29 de Dezembro, existem importantes benefícios fiscais relativamente a donativos atribuídos a actividades 
consideradas de Superior Interesse Cultural, como é o caso da recuperação e valorização do Campo de São 
Jorge. Este facto significa nomeadamente que um donativo entregue à Fundação por parte de uma empresa, 
será considerado até 130% como custo fiscal.

Gostaríamos seguidamente de referir, por ordem alfabética, as entidades com as quais a Fundação 
estabeleceu já contratos de mecenato plurianuais: 

– Banco Espírito Santo S.A.
– Banco Português de Investimento S.A.
– Banco Português de Negócios S.A.
– Cafés Delta S.A.
– Câmara Municipal da Batalha
– Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
– Cidade Gestão Lda
– Companhia de Seguros Tranquilidade S.A.
– Espírito Santo Financial Group
– Francisco Capelo
– Fundação Calouste Gulbenkian
– Hoteis Real S.A.
– Hubert Guerrand Hermes
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– Jansem Haji Mohamed Albaker
– Jorge Nelson Quintas
– Lena Construções SGPS
– Miguel Pais do Amaral 
– Nelson Quintas Imobiliária S.A.
– Nova Expressão S.A. 
– Parques do Mondego-Imobiliária S.A.
– REN - Rede Eléctrica Nacional S.A.
– Teleflora S.A.

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

O Conselho de Administração da Fundação continuará, em 2011, a contactar possíveis mecenas, 
tendo em consideração não apenas os investimentos previstos, mas também o prestígio que ficará associado 
às entidades que apoiarem este projecto. 

8. COMPRA DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

Estando actualmente o processo de classificação do Campo de São Jorge praticamente concluído, a 
Fundação deixou de ter urgência na compra de terrenos aí situados, uma vez que deixaram de ser emitidas 
licenças de construção. Por esta razão, o valor das compras de imóveis, desde 2003, naquela que foi a segun-
da posição do exército português, revelou uma redução. Deste modo, em 2010, a Fundação não procedeu à 
compra de novos imóveis. 

Relativamente aos anos futuros, a Fundação terá a possibilidade de adquirir apenas os terrenos que 
se tornem importantes para o arranjo paisagístico a realizar em São Jorge, e não já com o objectivo de impe-
dir o aparecimento de novas construções. 

Em face do processo de classificação de toda esta área por parte do IGESPAR e do Ministério 
da Cultura, bem como da introdução do regime das medidas preventivas para a área classificada e para 
a zona especial de protecção, a Fundação espera que este local histórico esteja definitivamente salva-
guardo e protegido, e que no futuro se possa actuar com firmeza em eventuais casos de construções 
clandestinas. 

Para a requalificação paisagística do Campo de São Jorge, serão particularmente importantes os 
imóveis situados em torno do actual Museu Militar, uma vez que esta área será de primordial importância para 
o desenvolvimento futuro das actividades da Fundação. Com efeito, a valorização do Campo de São Jorge terá 
que constituir um projecto integrado, onde, a par dos ensinamentos e informações proporcionados pelos con-
teúdos dos investimentos aí realizados, o visitante possa também admirar e percorrer toda a área onde se 
travou esta Batalha. Apenas deste modo será possível reconstituir com rigor e realismo os locais onde se 



verificaram os momentos principais desta Batalha e a forma como esta contenda se desenrolou nos seus 
mais variados aspectos. Não se pode portanto dissociar os investimentos que se vão realizar neste local, da 
preservação exterior da paisagem existente. O projecto de recuperação e valorização do Campo de São Jorge 
terá assim de constituir um projecto integrado, na sua vertente histórica, cultural e paisagística. 

O processo de recuperação paisagística será contudo um processo gradual e moroso, na medida em 
que, até 2001, foram concedidas diversas licenças para construções que nada têm a ver com a importância 
histórica deste Campo e que em muito contribuíram para a sua degradação paisagística. A Fundação guarda-
rá registos fotográficos e de imagem das construções por si adquiridas, antes de serem demolidas, para que 
de futuro se possam efectuar comparações e verificar a evolução que foi possível percorrer, com vista à 
dignificação e valorização deste local histórico.

9. CONSELHO DE CURADORES

O Conselho de Administração tem que referir, em primeiro lugar, o falecimento, em Dezembro de 
2010, do Presidente do Conselho de Curadores, Prof. Ernâni Rodrigues Lopes. O Prof. Ernâni Rodrigues Lopes 
acompanhou sempre a actividade da Fundação com o maior empenho e objectividade, aconselhando o 
Conselho de Administração em assuntos relacionados com a implementação deste projecto. Pelas sugestões 
que apresentou e pelos cuidados de actuação que sempre soube apresentar, é possível referir que o 
Prof. Ernâni Lopes prestou à Fundação Batalha de Aljubarrota serviços extraordinariamente importantes e de 
grande relevo. O Conselho de Administração gostaria de referir que procurará preservar e implementar os 
valores e os métodos de gestão que o Prof. Ernâni Lopes lhe transmitiu ao longo dos anos. 

O Conselho de Curadores acompanhou, em 2010, a actividade do Conselho de Administração, com 
quem teve oportunidade de reunir. 

O Conselho de Administração quer ainda expressar a todos os membros do Conselho de Curadores 
o agradecimento pelo empenho que revelaram nas actividades da Fundação, bem como pelas sugestões que 
foram expressando ao longo do ano. 

De referir por ultimo que, durante o ultimo Conselho de Curadores, realizado em 2010, foi eleito para 
membro do Conselho Fiscal da Fundação o Dr. Jorge Nelson Quintas.

 
 

10. OUTRAS ACTIVIDADES

As actividades anteriormente referidas foram as que maior relevância assumiram para o desenvolvi-
mento do projecto da Fundação, durante o ano de 2010. Contudo, durante este ano a Fundação pôde também 
realizar outras iniciativas, das quais gostaríamos de salientar: 

Em primeiro lugar, a Fundação tem hoje concluídos os registos, no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial, das marcas “Fundação Batalha de Aljubarrota”, “Batalha de Aljubarrota” e “Aljubarrota”, para  
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14 classes de produtos. Contudo, e uma vez que decidiu iniciar também a venda de vinhos e de chocolates, a 
Fundação procedeu ao registo destes três nomes para as classes 30 e 33. Estes registos estão efectuados 
para períodos iniciais de 10 anos, podendo-se contudo renovar indefinidamente. É da maior importância que 
estes registos estejam salvaguardados, uma vez que uma das actividades importantes da Fundação é o mer-
chandising de diversos produtos, nomeadamente no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. 
As referidas classes de produtos estão apresentadas em anexo neste Relatório.

Em 2010, a Fundação concretizou com duas Câmaras Municipais acordos para a venda de alguns dos 
seus produtos de merchandising. Estes acordos foram muito interessantes para as duas partes, nomeada-
mente pela qualidade dos seus produtos, devendo ser repetidos no futuro. Gostaríamos deste modo de salien-
tar o acordo com a Câmara Municipal de Óbidos, relativo ao Mercado Medieval de Óbidos, que decorreu entre 
os dias 1 e 18 de Agosto, bem como o acordo com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, relativa à Feira 
Medieval Santa Maria da Feira, que decorreu de 29 de Julho a 8 de Agosto. 

 
Por outro lado e em face da cada vez maior importância que assume a utilização da internet, como 

veículo de recolhe e divulgação de informação, a Fundação passou a dispor do domínio www.fundacao-alju-
barrota.pt., que procura descrever os objectivos e actividades da Fundação. Este domínio foi desenvolvido e 
melhorado em 2010, nomeadamente com recurso à interactividade, proporcionando actualmente uma des-
crição alargada, de grande qualidade, dos serviços e actividades prestados pelo Centro de Interpretação da 
Batalha de Aljubarrota. Em face dos melhoramentos introduzidos no site da Fundação, é hoje possível reali-
zar, através da internet, aquisições de todos os produtos existentes na loja do CIBA. 

A Fundação gostaria ainda de recordar a cerimónia pública de santificação de Nuno Álvares Pereira, 
que ocorreu no Vaticano, em 26 de Abril de 2009, presidida por Sua Santidade o Papa Bento XIV. Nesta ceri-
mónia pública, o presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota, Alexandre Patrício Gouveia, teve o privilégio 
de conduzir as relíquias de Nuno Álvares Pereira para junto do Papa. Estas relíquias ficarão para sempre 
depositadas na Santa Sé, à semelhança do que sucede com todos os santos. Apresentamos nesta parte do 
Relatório, cinco fotografias bem exemplificativas da grandeza e significado da cerimónia de canonização de 
Dom Nuno Álvares Pereira, São Nuno de Santa Maria.

É significativo registar a coincidência de que o decreto papal de reconhecimento do milagre de Nuno 
Álvares Pereira tenha ocorrido em 2008, ou seja, no mesmo ano da inauguração do Centro de Interpretação 
da Batalha de Aljubarrota, que evoca um acontecimento histórico totalmente relacionado com a vida e obra 
de Nuno Álvares Pereira. 

A Fundação desenvolveu também, em 2010, diversos contactos com entidades com quem colabora-
rá e trabalhará de diferentes formas nos próximos anos. Neste sentido a Fundação gostaria de agradecer a 
importante colaboração prestada por parte de entidades como o IGESPAR, o Exército Português, a Região de 
Turismo Leiria-Fátima, a Casa de Bragança e as Câmaras Municipais da Batalha, de Porto de Mós, de Trancoso 
e de Borba.

O Conselho de Administração da Fundação organizou também, no dia 22 de Dezembro, um almoço, 
no Turf Club, em Lisboa, com o propósito de dar a conhecer a todos os seus mecenas as principais activi-



dades desenvolvidas em 2010, bem como as perspectivas que se colocam para 2011. Participaram neste 
almoço Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura, Dr. Elísio Summavielle, o Director do IGESPAR, 
Dr. Gonçalo Couceiro, SAR D. Duarte de Bragança, bem como o Dr. José Manuel Espírito Santo, o 
Comandante António Ricciardi, o Sr. Aprígio Santos, o Sr. Joel Santos, o Sr. Hubert Hermés, o Sr. Carlos 
Oliveira, o Dr. Celestino Morgado, o Dr. Paulo Simões e o Pedro Baltazar. Por parte da Fundação participa-
ram o Dr. Daniel Proença de Carvalho, o Dr. Carlos Eugénio Correia da Silva, o Dr. Vasco Graça Moura, o  
Sr. José Ferreira, o Dr. Alexandre Patrício Gouveia, o Dr. Miguel Horta e Costa, e ainda o Arq. João Mareco 
e a Dra. Rita Canavarro. 

Gostaríamos por último de referir que nunca será de mais salientar o empenho que o Senhor António 
Champalimaud revelou ao criar a Fundação Batalha de Aljubarrota, para que um dos períodos mais grandio-
sos e instrutivos da História de Portugal, como sucedeu com a “Guerra da Independência”, ocorrida entre 1383 
e 1411, pudesse ser finalmente apresentado e explicado condignamente a todos os portugueses. Em face 
desta iniciativa, o Conselho de Administração da Fundação Batalha de Aljubarrota e todos os portugueses em 
geral, contraíram perante o Senhor António Champalimaud uma enorme dívida de gratidão, que não teremos 
nunca possibilidade de saldar.

11.  ACTIVIDADE ECONÓMICA  
E FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO 

1. BALANÇO:

O Balanço da Fundação Batalha de Aljubarrota, referente a 31/12/2010, é já o reflexo de um projecto 
que atingiu um dos seus objectivos principais, que consistiu na inauguração do Centro de Interpretação da 
Batalha de Aljubarrota. A principal actividade da Fundação é já o acolhimento e recepção de visitantes no seu 
Centro de Interpretação, e não a realização de investimentos significativos, como sucedeu até 2009. Este 
facto está reflectido nas contas do activo, nomeadamente no seu imobilizado. 

Em 2010, e dentro do “Activo não corrente”, as contas de “activos intangíveis” apresentam um saldo 
de 927 euros, referente ao pagamento de três novas classes de mercadorias susceptíveis de serem vendidas 
com a marca Aljubarrota. De referir contudo que o valor bruto deste activo atinge 19.675 euros, que está 
portanto praticamente amortizado. 

A conta de “Activos fixos tangíveis”, com um saldo líquido de 17.590.116 euros, é a que apresenta 
maior valor no Balanço da Fundação, cerca de 61.2% do Activo Líquido, correspondendo à anterior conta de 
“imobilizado Corpóreo”. Estão assim nesta conta todos os activos fixos de longa duração. Dentro desta conta 
a principal rubrica é “terrenos” com 5.252.164 euros, correspondente a aquisições referentes ao campo de 
batalha de Aljubarrota, de casas e terrenos, tanto na primeira como segunda posição. De registar contudo que 
o valor desta rubrica é igual ao verificado em 2009, pelo facto de não se terem efectuado novas compras de 
terrenos em 2010.
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A segunda rubrica é a de “edifícios e outras construções” com 4.325.873 euros. Este valor correspon-
de essencialmente ao investimento efectuado no Centro de Interpretação.

A terceira rubrica é a de “equipamento básico”, com 3.940.300 euros, que inclui os equipamentos e 
maquinaria de multimédia, bem como o material expositivo, tanto para o Centro de Interpretação como tam-
bém para o Centro da 1ª Posição. Trata-se de um investimento elevado, que se realizou de forma a proporcio-
nar uma oferta de grande qualidade a todos os visitantes deste lugar histórico. O investimento efectuado no 
Centro de Interpretação ficou contudo concluído em 2008, pelo que a diminuição do valor desta conta, em 
2009 e 2010, se ficou a dever às respectivas amortizações. Em termos de investimento total, a rubrica “equi-
pamentos básico” foi a que registou um valor bruto mais alto, com um valor inicial de 5.381.488 euros. 

A rubrica “investimentos em curso” regista um valor de 3.682.884 euros. Deste valor, 2.924.275 euros 
referem-se a “trabalhos em curso”, essencialmente associados ao investimento realizado na construção do 
edifício do Centro da Primeira Posição, que não foi ainda concluído. O restante valor de 758.610 euros refere-
se a adiantamentos concedidos na aquisição de terrenos. 

Dentro do activo circulante, agora chamado “Activo corrente”, a conta “inventários”, com 368.661 euros 
refere-se, quase que exclusivamente, aos diversos artigos e produtos que estão colocados à venda na loja do 
Centro de Interpretação. Mediante uma maior experiência de gestão, foi possível reduzir o valor desta conta 
em 10% relativamente ao ano anterior. 

A conta “clientes”, com 37.908 euros, sofreu também uma redução significativa, em comparação com 
322.346 euros em 2009. Esta redução foi possível pelo facto de se ter ajustado, em 2010, donativos que não se 
chegaram a concretizar. O valor de clientes inclui sobretudo montantes de donativos a receber de mecenas, do 
INATEL e de vendas efectuadas em Óbidos mas ainda não recebidas. Esta conta tenderá sempre a ser reduzida, uma 
vez que as receitas da Fundação, tanto no que se refere a bilhetes como à sua loja, são sempre pagas a pronto. 

 
Foi também possível regularizar totalmente a conta “adiantamentos a fornecedores”, que em 2009 

apresentava um saldo de 100.000 euros. 

A rubrica de “outras contas a receber” com 136.845 euros, inclui 83.833 euros de juros a receber de 
aplicações financeiras ainda não vencidas, 7.268 euros em juros pagos na aquisição de títulos, e ainda 
10.644 euros referente a uma factura do concessionário do restaurante do CIBA.

O segundo Activo de valor mais elevado são os “outros activos financeiros”, que representam 32.7% do 
activo da Fundação, com um saldo líquido de 9.442.202 euros, que se refere a aplicações financeiras, de curto, 
médio e longo prazo, localizados e geridos por quatro instituições financeiras. É importante referir que a maior 
parte dos títulos incluídos nesta conta estão valorizados ao preço de mercado. Será essencial que esta conta, 
que corresponde à parte mais significativa da carteira de títulos da Fundação, disponha sempre de um saldo 
elevado, de modo a ser possível financiar devidamente a actividade presente e futura da Fundação. 

Finalmente a conta “caixa e depósitos a prazo”, inclui essencialmente depósitos a prazo, no valor de 
cerca de 1.1 milhões de euros.



Os activos financeiros e disponibilidades, no montante global de 10.5 milhões de euros, mantêm o 
mesmo valor por comparação com 2009. 

O total do activo atinge assim o valor de 28.726.897 euros, que representa uma diminuição de 3% 
comparativamente com 2009. Esta diminuição resulta essencialmente do valor das amortizações verificadas 
em 2010 e da redução dos saldos de Clientes e de Adiantamentos a fornecedores. 

Em relação ao capital próprio é possível referir que ele traduz, de forma significativa, o valor dos 
donativos concedidos à Fundação Batalha de Aljubarrota pelo seu Fundador. Com efeito, no final de 2010, as 
verbas entregues pelo Senhor António Champalimaud, representam 81% do total dos capitais próprios da 
Fundação. De referir ainda que os capitais próprios da Fundação, de 28.304.987 euros, asseguravam em finais 
de 2010, o financiamento de 99% do activo total da Fundação, o que atesta bem sobre a solidez financeira 
desta instituição. 

Na conta do capital próprio figura ainda a rubrica “outras variações do capital próprio”, que corres-
ponde a subsídios relativos a investimentos já efectuados, proporcionados pelo Ministério da Cultura, do 
programa POC e pelo Ministério da Economia, do programa POSC, do Instituto do Turismo de Portugal, e 
do programa Leader. O valor de 3.559.374 euros registado nesta conta, corresponde à parte ainda não 
amortizada destes subsídios. 

Na conta de capital próprio figura também o valor de -717.836 euros, referente às “variações patri-
moniais do exercício de 2010”. O valor negativo obtido no resultado do exercício resulta, essencialmente, do 
valor das amortizações referentes ao Centro de Interpretação, que atingiram 797.470 euros, e de ajusta-
mentos que ascenderam a 305.000 euros, realizados para o provisionamento de donativos contratados em 
anos anteriores, mas não entregues à Fundação. Sem estes dois custos, que não implicam contudo uma saída 
de fundos, a Fundação teria tido um resultado positivo. Idêntica situação já se havia verificado em 2009.

Relativamente ao passivo, a principal conta refere-se a “outras contas a pagar”, ascendendo a 
245.589 euros. Esta conta refere-se essencialmente a diversas dívidas para com fornecedores, das quais 
se salienta o valor de 60.448 euros devido à Direcção Regional de Cultura do Centro, referente à compar-
ticipação nacional, que a Fundação assumiu, com vista à recuperação da Capela de São Jorge. 

A segunda conta do passivo refere-se a “adiantamentos de clientes”, com 80.720 euros. Esta conta 
inclui adiantamentos de dois clientes, a Imagem Plus Lda e a Teleflora Lda, referentes a contratos que termi-
narão em 2011.

 
A conta de “fornecedores c/c”, com um valor de 44.931 euros, refere-se a mercadorias e serviços já 

entregues à Fundação, mas ainda não pagos. 

Para além destas três contas de curto prazo, não existem valores significativos nas contas do passi-
vo, situação que desejavelmente se deverá manter no futuro.

A Fundação não tem linhas de crédito utilizadas. 
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Em termos de origens e aplicações de fundos, é possível apresentar o seguinte quadro, relativamente 
ao verificado em 2010 e 2009:

 (em euros)

 2010 2009

ORIGENS DE FUNDOS:

 Variações Patrimoniais do Exercício  -717.836 -900.577

 Amortizações  797.470  781.327

 Outros Rendimentos e Ganhos:

  Imputação de subsídios para investim.  -418.023  -482.325

  Reversão de perdas em invest. financeiros  102.282  -167.357

 Imparidades de Dívidas a Receber  305.000  305.000

 Fundos gerados pela exploração 68.893  -463.932

 Variações de capital próprio  319.997  1.121.221

 Total  388.890  657.289

APLICAçõES DE FUNDOS

 Activos Fixos Intangíveis  0 1.854

 Terrenos  0 161.715

 Edifício e Outras Construções  39.399 0

 Equipamento Básico  2.262 0

 Equipamento Administrativo  13.330 165.569

 Ferramentas e Utensílios  2.040 0

 Investimentos em Curso: 

  Trabalhos em Curso  327.537 222.891

  Sinal Terrenos  27.643  26.785

 Outros activos financeiros e depósitos  13.377 0 

 Total  425.588 578.814

 Aumento do Fundo de Maneio  -36.698 78.475

Sendo previsível que as contas “outros activos financeiros” e “depósitos a prazo” venham a ter, no 
caso da Fundação, um carácter permanente, considerou-se o seu valor como activo de médio e longo 
prazo.

Analisando o mapa de origens e aplicações de fundos é possível verificar que, em 2010, o total das 
“origens de fundos” continua a apresentar um valor positivo, não só devido aos donativos privados e às com-
participações de fundos recebidos, mas também devido às receitas geradas pelo Centro de Interpretação. 
Este aspecto permitiu que não se tivesse utilizado a carteira de títulos da Fundação para suportar a activida-
de do Centro de Interpretação. Será da maior importância que esta circunstância se mantenha no futuro, o 
que significará que a actividade do Centro de Interpretação se financiará apenas com as suas receitas e com 
os donativos obtidos. 

A origem de fundos “imparidades de dívidas a receber” refere-se a donativos de anos anteriores, que 
não se concretizaram e que foram portanto anulados. 



A conta “outros rendimentos e ganhos”, refere-se ao valor anual imputado referente aos diversos 
programas de financiamento, essencialmente do POC – Programa Operacional da Cultura, do Turismo de 
Portugal, e do POSC – Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento, que é considerado como recei-
ta do ano, mas que na realidade não se traduz numa entrada de dinheiro. Por esta razão, este valor anual é 
deduzido das receitas geradas. O mesmo sucede com os ganhos potenciais em investimentos financeiros, 
uma vez que não se traduziram em entrada de fundos. 

Também a conta “outros gastos e perdas” não se traduz em saídas de dinheiro, pois corresponde a menos 
valias verificadas na venda de títulos. Por este motivo estes valores foram acrescentados aos resultados obtidos. 

Finalmente a conta “variações de capital próprio” traduz as verbas recebidas no ano pela Fundação, 
provenientes de entidades que apoiaram os seus investimentos. Estes apoios anuais não entram na conta de 
rendimentos, mas aumentam as disponibilidades de caixa da Fundação. 

 
Em relação às aplicações de fundos, as contas “terrenos”, “edifícios e outras construções” e “equipa-

mento básico” não registaram aumentos significativos, por se encontrar concluído o Centro de Interpretação 
da Batalha de Aljubarrota. A principal rubrica refere-se a “equipamento administrativo”, em resultado da 
compra de material de escritório. 

A conta “investimentos em curso” apresenta um saldo significativo e não está a ser sujeita a amor-
tização, uma vez que estão aí contabilizadas as obras do Centro de Interpretação da 1ª posição situado no 
Concelho da Batalha, que no final de 2010 não estava ainda concluído. De referir que o valor despendido no 
Centro de Multimédia da 1ª posição ascende a 1.409.836 euros, referente à sua construção. Esta conta inclui 
também o valor de 1.067.638 euros referente a arranjos paisagísticos, ainda não concluídos, no Campo de 
São Jorge, e 140.409 euros de arranjos paisagísticos na 1ª Posição. Existe ainda o valor de 758.610 euros 
referente a adiantamentos para contratos promessa de compra de terrenos, cujas escrituras ainda não se 
realizaram. 

Em 2010 os valores incluídos em “outros activos financeiros” não foram já utilizados para financiar 
obras, uma vez que estavam praticamente terminados os investimentos nos dois Centros de Interpretação, ou 
seja, da Primeira e da Segunda posições. O valor aí existente não foi assim reduzido, tendo inclusivamente regis-
tado um ligeiro aumento, o que constituiu um facto muito relevante. Esta conta será de grande importância para 
a Fundação, na medida em que servirá, fundamentalmente, para financiar as suas actividades futuras. 

É assim possível referir que o total das origens de fundos tem correspondido, ao longo dos anos, ao 
total das aplicações. As origens de fundos têm assim sido suficientes para financiar os investimentos da 
Fundação, o que se espera possa continuar nos próximos anos, uma vez que o valor dos investimentos ten derá 
a manter-se, ou mesmo a decrescer.

 
No que respeita às origens de fundos, os fundos comunitários e nacionais, as receitas de exploração 

do exercício e a obtenção de novos donativos, deverão continuar a constituir as principais rubricas. É efectiva-
mente indispensável que a angariação de fundos possa continuar, de modo a permitir a concretização do 
ambicioso plano de investimentos previsto a médio e longo prazo. 
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Em termos de aplicações de fundos, os principais investimentos a realizar nos próximos anos 
serão os referentes a melhoramentos a realizar nos Centros de Interpretação, e a eventuais aquisições 
de terrenos.

2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

A Demonstração de Resultados da Fundação evidencia já a actividade corrente do Centro de 
Interpretação. Assim, e dentro de “Rendimentos e Gastos” surge, em primeiro lugar, a conta “vendas e servi-
ços prestados” com 248.892 euros, valor sensivelmente semelhante ao verificado em 2009. Este valor deriva 
da venda de entradas no CIBA, e das vendas dos artigos da respectiva loja. Estes proveitos atingem um valor 
apreciável, que só é possível devido à qualidade da oferta expositiva do CIBA. Este volume de facturação cobre 
uma parte importante dos custos totais do CIBA, o que não pode deixar de se considerar como muito impor-
tante. Será assim desejável que este nível de auto-suficiência financeira se possa manter, ou mesmo reforçar, 
no futuro. 

A conta “subsídios à exploração”, com o valor de 570.809 euros, representa os donativos conce-
didos à Fundação, ao abrigo da Lei do Mecenato Cultural. É também um valor apreciável, só possível de 
se atingido pelo reconhecimento que a sociedade portuguesa atribui ao projecto de recuperação e valo-
rização do campo de Batalha de Aljubarrota. É da maior importância que esta componente das receitas 
possa continuar a ser significativa, de modo a que a Fundação disponha de condições favoráveis para 
implementar a sua actividade e os seus investimentos. Vale a pena este respeito referir que os donativos 
recebidos pela Fundação atingiram sempre valores superiores a 500.000 euros, desde a sua constituição 
em 2002. 

Seguidamente, a rubrica “custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas” atingiu o valor 
de 70.216 euros. Esta conta inclui apenas o custo das mercadorias vendidas na loja do Centro.

 
Assume particular importância a conta de “fornecimentos e serviços externos”, com o valor de 

547.239 euros. Dentro desta conta assumem particular importância os custos incorridos com “trabalhos 
especializados”, com 289.737 euros, que incluem nomeadamente os trabalhos de manutenção do Centro de 
Interpretação e dos arranjos exteriores, serviços jurídicos e de advocacia, e ainda serviços de vigilância e 
segurança. A segunda rubrica refere-se a “honorários”, com 50.451 euros, que se relacionam com diversas 
tarefas e trabalhos no domínio da investigação histórica e científica, vigilância, auditoria e consultoria de 
marketing. A terceira rubrica refere-se a “deslocações e estadias”, com 41.290 euros, referentes a técnicos 
que trabalharam no Campo de São Jorge. A conta “fornecimentos e serviços externos” inclui também a 
“publicidade e propaganda”, bem como a feitura e colocação de cartazes nas estradas próximas do CIBA, num 
total de com 61. 157 euros, e ainda a compra de espaço publicitário na comunicação social, com 12.792 euros, 
necessária à promoção do Centro de Interpretação. 

A conta “gastos com o pessoal” apresentou o valor de 261.623 euros. Sendo um valor muito seme-
lhante ao verificado em 2009, este custo, se bem que elevado, reflecte a qualidade que a Fundação depositou 
na preparação e formação do seu pessoal. Necessitando o Centro de Interpretação de Aljubarrota de um bom 



acolhimento, de modo a que os seus conteúdos possam ser devidamente entendidos pelos seus visitantes, a 
Fundação sempre entendeu que a constituição de um quadro de pessoal bem preparado era uma condição 
indispensável para um bom aproveitamento e imagem deste local histórico. 

A “imparidades de dívidas a receber”, com 305.000 euros, reflectem o valor de donativos contra-
tados em 2008, que não se chegaram a concretizar e que tiveram assim de ser ajustados. 

A conta “outros rendimentos e ganhos” com 940.895 euros, inclui 112,971 euros em mais valias 
realizadas com a venda de títulos, inclui 386.896 euros em ganhos em instrumentos financeiros, nomeada-
mente futuros, inclui 418.000 euros referentes ao reconhecimento em ganhos de parte dos subsídios para 
investimento, de programas do Ministério da Cultura e do Ministério da Economia, e inclui ainda 11.180 euros 
em comparticipações do IEFP de estágios profissionais. O valor de "outros rendimentos e ganhos" deverá 
contudo, por regra, manter um nível significativo nos próximos anos, de forma a assegurar o financiamento 
da actividade da Fundação. Para este efeito será indispensável que as instituições financeiras responsáveis 
pela gestão da carteira de títulos da Fundação, consigam atingir uma gestão simultaneamente rentável e 
cuidadosa. 

A conta “gastos e perdas” com 667.625 euros, inclui 532.120 euros referentes a perdas realizadas 
nas vendas de títulos e futuros, inclui 100.000 euros referentes a anulação de adiantamentos efectuados 
a fornecedores e ainda 9.166 euros referentes a impostos.

 
Em função das custos e proveitos anteriormente referidos, o resultado antes de depreciações, gastos 

de financiamento e impostos, ascendeu a -91.390 euros, em comparação com -274.924 euros verificado em 
2009. O principal motivo para esta evolução positiva ficou a dever-se à redução verificada na conta “outros 
gastos e perdas”. 

O valor com “gastos de depreciação e de amortização” ascenderam, como se referiu anteriormente, 
a 797.470 euros. É um valor elevado, muito semelhante ao verificado em 2009 e que irá aumentar ligei-
ramente nos próximos anos quando os Investimentos em curso estiverem concluídos e passarem a ser 
amortizados, o que se prevê aconteça em 2011.

 
Em resultado dos valores acima apresentados, a Fundação Batalha de Aljubarrota apresentou, em 

2010, um resultado líquido de período de -717.836 euros, em comparação com -900.577 euros em 2009. 
Como se referiu, os resultados negativos derivaram essencialmente do nível elevado das amortizações, que 
se tornaram necessárias em face do valor do imobilizado corpóreo, e do reconhecimento de perdas resul-
tantes de donativos que não se concretizaram. 

Deve no entanto ser referido que se excluirmos do resultado do exercício as amortizações e as 
provisões constituídas em 2010, podemos verificar que a Fundação apresentou um “cash-flow” positivo de 
388.890 euros. É desejável que os “fundos gerados pela exploração” continuem positivos no futuro, de 
forma a preservar o valor da carteira de títulos da Fundação, que será sempre indispensável para a sua 
actividade.
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De forma a poder consolidar a sua viabilidade a longo prazo, é essencial que a Fundação possa gerir 
eficazmente o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, obtendo as receitas possíveis, nomeada-
mente em termos de receitas de bilheteira e de merchandising.

12.  PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2011

As perspectivas da Fundação Batalha de Aljubarrota para o ano de 2011, estão detalhadamente des-
critas nos pontos 1 a 8 deste Relatório.

13.  APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Administração propõe que a variação patrimonial negativa apurada no exercício no valor de 
717.835 euros seja transferida para a conta de “variações patrimoniais transitadas”.

 
14.  AGRADECIMENTOS

O Conselho de Administração da Fundação Batalha de Aljubarrota gostaria de agradecer a todas as 
pessoas e entidades que, de alguma forma, têm contribuído para a preservação e valorização dos Campos de 
São Jorge, Trancoso e Atoleiros, ou que colaboraram com a Fundação durante o ano de 2010. 

No Ministério da Cultura, a Fundação gostaria de agradecer a toda a estrutura do IGESPAR, nomea-
damente ao seu Director Arq. Gonçalo Couceiro, o apoio prestado ao projecto de recuperação de seis campos 
de batalha, de importância relevante para a História de Portugal. Sem o seu apoio, estes locais ter-se-iam 
certamente perdido para sempre. 

Também no âmbito do Ministério da Cultura, deve ser salientado o acompanhamento dos processos 
de classificação dos campos de Aljubarrota, Trancoso e Atoleiros, pelas Direcções Regionais de Cultura do 
Centro e do Alentejo, que permitiram não apenas que tivessem avançado com o ritmo possível, mas também 
que os respectivos processos de valorização histórica, tenham sido articulados com a acção desta 
Fundação. 

No âmbito do Ministério da Economia e da Inovação, a Fundação tem de agradecer, em primeiro lugar, 
ao Turismo de Portugal, pelo apoio recebido quanto aos investimentos realizados no Campo de São Jorge e 
no Concelho da Batalha. Deve aqui ser mencionado o interesse e acompanhamento concedido por Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Turismo, Dr. Bernardo Trindade, bem como pelo Presidente do Turismo 
de Portugal, Dr. Luís Manuel Patrão. A Fundação espera poder corresponder à confiança que ambos lhe depo-
sitaram. 

Ainda dentro do Ministério da Economia e da Inovação, foi de grande importância para a recuperação 
e valorização da 1ª posição do exército português na Batalha de Aljubarrota, o apoio concedido pelo 



POSC – Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento. Com efeito, o apoio prestado por este 
Programa foi decisivo para a implementação da recuperação desta parte do campo de batalha de Aljubarrota. 
É de inteira justiça salientar o empenhamento e eficiência demonstradas pelo Director deste Programa, 
Dr. Jaime Quesado, bem como da Dra. Ana Alarcão e Dra Henriqueta Parra, uma vez que sem o apoio deste 
Programa não se teriam elaborado os conteúdos do Centro de Multimédia existente neste local. 

Dentro dos seus colaboradores, a gostaria de salientar a acção da Dra. Ana Paula Caldeira na coor-
denação jurídica dos diversos trabalhos relativos ao Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Por 
outro lado, o seu contributo tem sido extremamente importante para assegurar a preparação das diferentes 
candidaturas desta Fundação a fundos comunitários, bem como no diálogo necessário à implementação 
desses programas comunitários. A Fundação gostaria de registar a eficiência e a dedicação revelada pela 
Dra. Ana Paula Caldeira na montagem e organização deste projecto.

 
A assistência jurídica à Fundação foi também prestada pelo Dr. José Augusto Fernandes, nomeada-

mente em relação às aquisições de imóveis, à actividade corrente da Fundação, ao relacionamento com as 
autarquias e à preparação dos processos de classificação. A Fundação gostaria também de agradecer a com-
petência e a dedicação com que desenvolveu estas tarefas. 

O apoio histórico indispensável às actividades da Fundação, nomeadamente em relação aos conteú-
dos dos centros de interpretação da Batalha de Aljubarrota, foi essencialmente prestado pelo Prof. Mário 
Jorge Barroca, pelo Prof. Saúl António Gomes, pelo Prof. Gouveia Monteiro e pelo Prof. Pedro Gomes Barbosa. 
Sem a sua colaboração, como especialistas neste período histórico, a oferta cultural proporcionada pela 
Fundação não poderia ter nunca os desejados níveis de excelência.

Relativamente à natureza dos conteúdos apresentados no CIBA e a desenvolver no futuro, foi tam-
bém significativo o frequente apoio prestado pelo Prof. Luís Adão da Fonseca, hoje já como curador da 
Fundação Batalha de Aljubarrota. Com efeito, a exigência quanto à oportunidade e à qualidade dos produtos 
culturais oferecidos pelo Centro de Interpretação, obrigam a uma análise e a uma selecção rigorosa, que o 
Prof. Luís Adão da Fonseca sempre se prestou a conceder. 

A Fundação contratou, em 2007, o futuro director do Centro de Interpretação da Batalha de 
Aljubarrota, o Arq. João Ramos Mareco. Posteriormente, e em 2008, assumiu as funções de Directora 
dos Serviços Educativos a Dra. Rita Canavarro. A Fundação regista a competência e o empenho revelados 
por ambos, nesta fase inicial da sua actividade, que se traduzirá seguramente numa gestão eficiente e 
instrutiva do Centro de Interpretação. Com efeito, a produtividade de todos os colaboradores do Centro 
de Interpretação depende, em larga medida, da forma como forem enquadrados os seus trabalhos e 
actividades. 

Relativamente à actividade do Centro de Interpretação, a Fundação gostaria de salientar o notável 
trabalho desenvolvido por todos os seus colaboradores, que se tem revelado da maior importância para tornar 
possível um acolhimento acolhedor e sugestivo a todos os visitantes. A forma como os seus visitantes são 
recebidos, deverá constituir sempre um factor distintivo deste Centro, bem como um factor favorável para a 
construção da sua imagem.
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Miguel Igrejas Horta e Costa

Alexandre Patrício Gouveia

A Fundação gostaria também de agradecer a assistência prestada pela Dra. Maria Antónia Amaral, 
não só pelos trabalhos que conduziu em Trancoso, mas sobretudo pelos trabalhos arqueológicos realizados 
no Campo de São Jorge. Estes últimos trabalhos demonstraram claramente a importância das investigações 
arqueológicas ainda por realizar no campo de batalha de Aljubarrota. 

Gostaríamos também de agradecer a eficiente colaboração prestada pelo Dr. Carlos Cintra Torres, na 
preparação e elaboração de várias candidaturas que esta Fundação apresentou, relativamente a diversos 
investimentos a efectuar no Campo de São Jorge. 

Em terceiro lugar, gostaríamos de agradecer o interesse e empenho revelado pelas Câmaras 
Municipais de Trancoso, Fronteira, Batalha e Borba nos trabalhos desta Fundação, em particular pelos 
seus Presidentes, respectivamente Dr. Júlio Saraiva Sarmento, Dr. Pedro Namorado Lancha,  
Dr. António Sousa Lucas e Dr. Ângelo Sá, bem como do Dr. Mário Pragosa, Presidente da Assembleia 
Municipal da Câmara Municipal de Porto de Mós. A acção destes autarcas tem sido decisiva para que 
os locais históricos localizados nos respectivos concelhos, possam ser devidamente dignificados e 
valorizados.

O Conselho de Administração gostaria por último de referir o profundo agradecimento ao  
Prof. Ernâni Rodrigues Lopes, que nos deixou em Dezembro de 2010. Como membro do Conselho de 
Curadores e mais tarde, como seu Presidente, o Prof. Ernâni Rodrigues Lopes mostrou sempre total 
disponibilidade para acompanhar a actividade da Fundação, bem como para conceder a sua bem fun-
damentada opinião, sempre que o Conselho de Administração lhe solicitava. Felizmente que o  
Prof. Ernâni Rodrigues Lopes pôde assistir à inauguração do Centro de Interpretação da Batalha de 
Aljubarrota, em Outubro de 2008, que correspondeu à concretização de um dos grandes objectivos 
desta Fundação. O Conselho de Administração procurará sempre ter presente os frequentes conselhos 
que concedeu à gestão desta Fundação, e não poderá nunca esquecer o entusiasmo que prestou à  
sua actividade. 

Lisboa, 26 de Maio de 2011

O Conselho de Administração
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NOTA 1 ACTIVIDADE

A Fundação Batalha de Aljubarrota tem a sua sede social na Av.ª D. Nuno Álvares Pereira, n.º 45, 2.º 
Dt.º 2480 Calvaria de Cima, em S. Jorge, foi constituída em 15 de Março de 2002 e foi reconhecida pelo 
Ministério da Administração Interna, por despacho de 22 de Novembro de 2002, publicado no Diário da 
República, na II Série, em 16 de Dezembro de 2002.

De acordo com o previsto nos seus estatutos, a Fundação tem como fins a promoção, a requalificação 
e a preservação, do ponto de vista patrimonial, cultural e social, dos locais associados à Guerra da 
Independência e à Guerra da Restauração, procurando reconstitui-los em museu aberto, com o objectivo de 
divulgar aos Portugueses e aos turistas que nos visitam, esses acontecimentos da História de Portugal.

Em 27 de Setembro de 2003 o Ministério da Cultura concedeu à Fundação Batalha de Aljubarrota o 
Estatuto de Superior Interesse Cultural, o que permite que desde então, todos os donativos a esta Fundação 
possam beneficiar dos benefícios previstos no mecenato cultural. Em 29 de Agosto de 2003, e por publicação 
na II Série do Diário da República, a Fundação obteve o estatuto de Utilidade Pública.

Em princípios de 2004 foi concedida pelo Ministério das Finanças, por despacho do Senhor Director 
Geral dos Impostos de 25.03.2004, a isenção de IRC à Fundação Batalha de Aljubarrota, com efeitos a partir 
de 5 de Agosto de 2003, relativamente aos rendimentos das Categorias B, E e F. Esta isenção foi publicada 
em Diário da República III Série, de 10 de Maio de 2004, na página 10.239, em Despachos, Éditos, Avisos e 
Declarações.

Durante os exercícios de 2002 a 2010, a Fundação aplicou as importâncias que recebeu do Fundador 
e de terceiros, na aquisição de diversos imóveis, na construção do Centro de Interpretação da Batalha de 
Aljubarrota e em depósitos e aquisição de títulos negociáveis. 

Em 2010 prosseguiram os trabalhos referentes ao Centro de Interpretação da 1ª posição do Exército 
Português na Batalha de Aljubarrota, situado no Concelho da Batalha, faltando actualmente a conclusão dos 
respectivos arranjos paisagísticos.

O ano de 2010 foi o segundo ano completo de funcionamento do Centro de Interpretação da Batalha 
de Aljubarrota, cumprindo-se assim um dos objectivos principais desta Fundação.

As receitas da Fundação, em 2010, resultam essencialmente de donativos, de juros das aplicações 
financeiras e de mais valias realizadas com a venda de títulos. Estas receitas permitiram o normal funciona-
mento da actividade da Fundação, situação que, desejavelmente, se deverá manter no futuro.
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA

CONSELHO DE CURADORES
Dr. Daniel Proença de Carvalho
Prof. Doutor Luís Adão da Fonseca
Prof. Doutor Manuel Pinto Barbosa
Eng. Carlos Eugénio Correia da Silva

CONSELHO DE ADMINISTRAçÃO
Dr. Alexandre Patrício Gouveia
Dr. Miguel Igrejas Horta e Costa

CONSELHO CIENTÍFICO
Dr. Paulo Garcia Pereira
Prof. Doutor Humberto Baquero Moreno
Prof. Doutor Mário Jorge Barroca
Dra. Simoneta da Luz Afonso

CONSELHO FISCAL
Dr. António Mardel Correia
Dr. Jorge Nelson Quintas
Dr. Pedro Manuel Travassos de Carvalho ROC n.º 634

CONSELHO HISTÓRICO E INSTITUCIONAL
S.A.R. o Duque de Bragança – Presidente
António Roquette Ricciardi
António Barroca Rodrigues
Aprígio Jesus Ferreira dos Santos
Álvaro Bissaia Barreto
Feliciano Barreira Duarte
Jorge Filipe Braga Barros Leão
José Oliveira Ferreira
José Ribeiro Vieira
Luís Ferreira Calado
Saúl António Gomes
Vasco Graça Moura



FICHA TÉCNICA DOS PROJECTOS DE REQUALIFICAÇÃO  
E VALORIZAÇÃO DOS CAMPOS DE BATALHA ASSOCIADOS
À GUERRA DE INDEPENDÊNCIA

Conceito dos Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, 
Programa dos Edifícios, Definição, Guião e Projectos de Conteúdos Expositivos:

Simoneta da Luz Afonso conservadora de museu
Humberto Baquero Moreno historiador medieval 
Mário Jorge Barroca historiador medieval
Saúl António Gomes

Edifício do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota:
Projecto de Arquitectura e Coordenação:
Bruno Soares Arquitectos
Projecto de Estruturas:
José Pereira Pinto engenheiro civil
Instalações Técnicas:
José António Fraústo dos Santos engenheiro electrotécnico

Remodelação da zona da cafetaria e dos serviços educativos:
João Santa Rita Arquitectos

Estudos Arqueológicos:
Coordenação dos Trabalhos:
Maria Antónia Amaral arqueóloga

Estudos de Antropologia:
Prof. Eugénia Cunha antropóloga

Estudos de Zooarqueologia e Paleobotânica:
Dra. Maria Moreno Garcia 
Dr. Simon Davis
Dra. Paula Queiroz

Arquitectura Paisagística: 
Arq. Luisa Borralho artes e técnicas de paisagem
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Conceito dos Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso,
Programa dos Edifícios, Definição, Guião e Projectos de Conteúdos Expositivos:

Simoneta da Luz Afonso conservadora de museu
Johan Schelfhout especialista em engenharia de imagem
Pedro Gomes Barbosa historiador medieval

Edifício do Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso:
Projecto de Arquitectura e Coordenação:
Arq. Rui Cardoso

Coordenação da Apresentação das Candidaturas a Fundos Comunitários:
Dr. Carlos Cintra Torres economista

Apoio Jurídico:
Pereira Fernandes e Malfeito Soc. de Advogados
Ana Paula Caldeira Soc. de Advogados



CLASSES DE PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS COM A MARCA 
FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA

(BOLETIM DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 31/10/2002)

CLASSE 8  Utensílios manuais; cutelaria; instrumentos cortantes; 
armas brancas; artigos de caça.

CLASSE 13  Explosivos, pós, foguetes, mechas, artifícios, armas de fogo ou de caça 
e respectivas munições; artigos de caça.

CLASSE 14 Relojoaria.

CLASSE 16  Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes;  
produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria;  
adesivos (materiais colantes), para papelaria ou para uso doméstico;  
material para artistas; pinceis; máquinas de escrever e artigos de escritório  
(com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino  
(com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem  
(não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; cliches (estereotipos). 

CLASSE 18  Couro e peles; selaria, correaria, chicotes; canas, guarda-chuvas, pára-sois, 
marroquinaria, malas e maletas de viagem.

CLASSE 20  Escama, marfim, madrepérola, coral, baleia, corno, osso, em bruto ou polidos;  
cascos e reservatórios; marcenaria, móveis, molduras; camas,  
colchoaria confeccionada, medidas de madeira, cestaria comum; leques;  
cestaria fina; artigos de reclame; objectos de arte e de ornamento esculpidos,  
mobiliário de escola e de ginástica.

CLASSE 21  Peles, pelos, lãs e sedas; artigos para cozinhas, vidraria, cristais, vidraça,  
espelhos, porcelanas, faiança, cerâmica; escovas, vassouras, pentes,  
esponjas e acessórios de toillete; artigos de reclame, objecto de arte  
e de ornamento esculpidos.

CLASSE 22  Pelos, crinas, lãs e sedas, plumas; cordas, cordame e cordéis de qualquer espécie; 
plumas, penugens, lãs e crinas preparados para artigos de cama;  
tendas e toldos, artigos de pesca.
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CLASSE 24  Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes;  
coberturas de cama e de mesa.

CLASSE 25  Vestuário confeccionado de todos os géneros; chapelaria, figurinos,  
malhas, luvaria; coletes, sapatos de todos os géneros.

CLASSE 26  Flores artificiais, bordados, passamanaria; galões, botões, rendas, fitas,  
retrosaria; agulhas e alfinetes, artigos de reclame.

CLASSE 27  Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros revestimentos de soalhos;  
tapeçarias murais, não em matérias têxteis

CLASSE 28 Quinquilharia; brinquedos, jogos diversos; artigos de pesca, de caça e de desporto.

CLASSE 30 Chocolate, café, chá, cacau, pão, gelados, vinagre e molhos.

CLASSE 33 Bebidas alcoólicas, incluindo vinhos.

CLASSE 41  Organização de eventos de carácter cultural e desportivo,  
organização de conferências e seminários, serviços de formação. 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinei as demonstrações financeiras anexas da FUNDAçÃO BATALHA DE ALJUBARROTA as 
quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010, (que evidencia um total de balanço de 
28.726.896,52 euros e um total de capital próprio de 28.304.986,77 euros, incluindo uma variação patrimonial 
negativa no exercício de 717.835,91 euros), a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração 
das Alterações no Capital Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data, 
e os correspondentes Anexos. 

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade da Administração da Fundação a preparação de demonstrações financeiras 
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Fundação, a variação patrimonial 
do exercício e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a 
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada 
no meu exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedi foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de 
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja  
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demons-
trações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame 
incluiu: 

– a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das 
demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos 
pela Administração, utilizadas na sua preparação;

– a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, 
tendo em conta as circunstâncias;

– a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 

– a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 
financeiras.



5. O meu exame abrangeu também a verificação da concordância do Relatório de Gestão com as 
demonstrações financeiras.

6. Entendo que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da minha 
opinião.

OPINIÃO 

7. Em minha opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da Fundação Batalha de 
Aljubarrota em 31 de Dezembro de 2009, a variação patrimonial, as alterações no capital próprio e os fluxos 
de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente 
aceites em Portugal.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS 

8. É também minha opinião que a informação constante no Relatório do Conselho de Administração 
é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

ÊNFASE 

9. Sem afectar o conteúdo da opinião expressa no parágrafo anterior chamo a atenção para a situação 
seguinte:

De acordo com a Nota 2 do Anexo às Demonstrações Financeiras, a Fundação Batalha de Aljubarrota 
adoptou, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010, o Sistema de Normalização Contabilística. No processo 
de transição das normas contabilísticas anteriormente adoptadas em Portugal, consubstanciadas no Plano 
Oficial de Contabilidade (POC), para as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), a Fundação 
seguiu os requisitos previstos na NCRF 3 – Adopção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato 
Financeiro, tendo a data de transição sido reportada a 1 de Janeiro de 2009. Consequentemente, a informação 
financeira de 2009, apresentada para efeitos de comparativo, foi reexpressa de acordo com as NCRF, razão 
pela qual não corresponde à anteriormente apresentada de acordo com o POC.

Lisboa, 1 de Julho de 2011 

Pedro Manuel Travassos de Carvalho 

Revisor Oficial de Contas
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2010

[Expresso em euros] Notas 2010 2009

ACTIVO
 ACTIVO NÃO CORRENTE   

  Activos fixos tangíveis 5 17,590,115.69 17,974,911.13

  Activos intangíveis  927.00 1,390.50

    17,591,042.69 17,976,301.63

 ACTIVO CORRENTE   

  Inventários 6 368,661.41 409,892.37

  Clientes 7 37,908.40 322,345.53

  Adiantamentos a fornecedores  0.00 100,000.00

  Estado e outros entes públicos 9 1,056.64 2,902.57

  Outras contas a receber 8 136,845.34 157,964.89

  Diferimentos  3,245.83 3,177.36

  Outros activos financeiros 10 9,442,201.99 10,442,529.86

  Caixa e depósitos bancários 4 1,145,934.22 132,228.84

    11,135,853.83 11,571,041.42

TOTAL DO ACTIVO  28,726,896.52 29,547,343.05

Ver notas constantes do Anexo às Demonstrações Financeiras



FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2010

[Expresso em euros] Notas 2010 2009

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
 CAPITAL PRÓPRIO
 Dotação do Fundador 11 50,000.00 50,000.00

 Capital Perpétuo 11 7,963,650.00 7,963,650.00

 Dotação Extraordinária do Fundador 11 14,895,850.24 14,895,850.24

 Variações Patrimoniais Transitadas 11 2,553,948.74 3,454,525.89

 Outras Variações no Capital Próprio 11 3,559,373.70 3,657,400.55

    29,022,822.68 30,021,426.68

 Variações Patrimoniais do Exercício  -717,835.91 -900,577.15

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO  28,304,986.77 29,120,849.53
 PASSIVO CORRENTE
 Fornecedores  44,931.36 38,859.11

 Adiantamentos de clientes 12 80,720.00 0.00

 Estado e outros entes públicos 9 29,584.51 8,323.23

 Financiamentos obtidos 13 11,085.08 89,568.51

 Outras contas a pagar 14 245,588.80 287,356.98

 Diferimentos  10,000.00 2,385.69

TOTAL DO PASSIVO  421.909,75 426.493,52
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO  28,726,896.52 29,547,343.05

Ver notas constantes do Anexo às Demonstrações Financeiras
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA

Demonstração Individual das Variações Patrimoniais com referência ao exercício de Dezembro de 2010

[Expresso em euros]  Notas 2010 2009

RENDIMENTOS E GASTOS
 Vendas e serviços prestados  15 248,892.10 250,545.35

 Subsídios à exploração  16 570,808.80 562,442.00

 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  6 (70,216.23) (59,015.31)

 Fornecimentos e serviços externos  17 (547,239.02) (578,369.05)

 Gastos com o pessoal  18 (261,622.83) (253,179.50)

 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões  7 (305,000.00) (305,000.00)

 Imparidade em outros activos financeiros (perdas/reversões  10 102,000.00 0.00

 Aumentos/reduções de justo valor  10 (102,282.38) (60,573.50)

 Outros rendimentos e ganhos  19 940,894.76 1,397,591.99

 Outros gastos e perdas  20 (667,624.84) (1,229,366.44)

Resultados antes de depreciações, 

 gastos de financiamento e impostos   (91,389.64) (274,924.46)

 Gastos/reversões de depreciação e de amortização  5 (797,469.90) (781,326.73)

Resultado operacional 

 (antes de gastos de financiamento e impostos)   (888,859.54) (1,056,251.19)

 Juros e rendimentos similares obtidos  21 177,863.94 162,971.23

 Juros e gastos similares suportados   (1,427.88) (7,297.19)

Resultado antes de impostos   (712,423.48) (900,577.15)

 Imposto sobre o rendimento do período  9 (5,412.43) 0.00

RESuLTADO LíQuIDO DO PERíODO   (717,835.91) (900,577.15)



FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA

Demonstração Individual das Alterações do Capital Próprio
Período findo em 31 Dezembro 2009

  Dotação Capital Dotação Variações Outras Variações Total do

Descrição Notas do Fundador Perpétuo Extraordinária Patrimoniais Variações no Patrimoniais Capital

     Transitadas Capital Próprio do Exercício Próprio

Posição no início

do período 1   50 000.00 7 963 650.00 14 895 850.24 4 009 804.12 0.00 (555 278.23) 26 364 026.13

Alterações no período

(adopção das NCRF)

Reclassificação de

subsidios ao investimento 2.2      3 657 400.55  3 657 400.55

Sub total 2  0.00 0.00  0.00  0.00 3 657 400.55 0.00 3 657 400.55

Resultado líquido 

do período 3       (900 577.15) (900 577.15)

Resultado integral 4 = 2+3       (900 577.15) (900 577.15)

Operações com detentores

de capital no período

Aplicação dos

Resultados de 2008     (555 278.23)  555 278.23 

Sub total 5  0.00 0.00  (555 278.23)  0.00 555 278.23 0.00

Posição no fim 

do período 6 = 1+2+3+5    50 000.00 7 963 650.00 14 895 850.24 3 454 525.89 3 657 400.55 (900 577.15) 29 120 849.53
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FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA

Demonstração Individual das Alterações do Capital Próprio
Período findo em 31 Dezembro 2010

  Dotação Capital Dotação Variações Outras Variações Total do

Descrição Notas do Fundador Perpétuo Extraordinária Patrimoniais Variações no Patrimoniais Capital

     Transitadas Capital Próprio do Exercício Próprio

Posição no início

do período 1   50 000.00 7 963 650.00 14 895 850.24 3 454 525.89 3 657 400.55 (900 577.15) 29 120 849.53

Alterações no período

Aumentos 11 0.00 0.00 0.00 0.00 319 996.81 0.00 319 996.81

Reduções 11 0.00 0.00 0.00 0.00 (418 023.66) 0.00 (418 023.66)

Sub total 2  0.00 0.00 0.00 0.00 (98 026.85) 0.00 (98 026.85)

Resultado líquido

do período 3       (717 835.91) (717 835.91)

Resultado integral 4 = 2+3        (717 835.91) (717 835.91)

Operações com detentores

de capital no período        

Aplicação do

resultado de 2009     (900 577.15)  900 577.15

Sub total 5  0.00 0.00 0.00 (900 577.15) 0.00 900 577.15 0.00

Posição no fim

do período 6 = 1+2+3+5 11 50 000.00 7 963 650.00 14 895 850.24 2 553 948.74 3 559 373.70 (717 835.91) 28 304 986.77



FUNDAÇÃO BATALHA DE ALJUBARROTA

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2010

[Expresso em euros] 31-12-10 31-12-09

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
 Recebimentos de outros devedores 220,224.73 246,222.82

 Pagamentos a Fornecedores -544,442.52 -530,645.92 

 Recebimentos (Pagamentos) respeitantes a mercadorias 41,230.96 -14,623.45

 Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional -291,317.16 -325,198.13

 Fluxo das actividades operacionais -574,303.99 -624,244.68

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
 Recebimentos provenientes de: 

 Juros e Aplicações Financeiras 1,182,632.13 0.00

 Pagamentos respeitantes a:

 Juros e Aplicações Financeiras 0.00 -837,034.70

 Imobilizado Corpóreo -418,143.93 -549,288.78

    -418,143.93 -1,386,323.48

 Fluxo das actividades de Investimento 764,488.20 -1,386,323.48

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Recebimentos provenientes de:

  Empréstimos bancários 0,00 0,00

  Dotação do Fundador - Capital 0,00 0,00

  Dotação Extraordinária do Fundador 0,00 0,00

  Entregas do Fundador 0,00 0,00

  Comparticipações 332,623.67 1,121,221.14

  Donativos 570,808.80 569,442.00

    903,432.47 1,690,663.14

 Pagamentos respeitantes a:

  Empréstimos bancários -78,483.42 -307,773.09  

  Juros e custos similares -1,427.88 -7,297.19

    -79,911.30 -315,070.28

 Fluxo das actividades de Financiamento 823,521.17 1,375,592.86

    1,013,705.38 -634,975.30

VARIAÇÃO DE CAIxA E SEuS EQuIVALENTES
 Caixa e seus equivalentes no início do período 132,228.84 767,204.14

 Caixa e seus equivalentes no fim do período 1,145,934.22 132,228.84

    1,013,705.38 -634,975.30
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2010, procede à 
compilação das divulgações que a Fundação Batalha de Aljubarrota considera que devem ser relatadas, 
incluindo o exigido pelo normativo designado por Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF).

Nota 1 NOTA INTRODUTÓRIA

A Fundação Batalha de Aljubarrota tem a sua sede social na Avª. D. Nuno Álvares Pereira, nº. 45, 2º 
Dtº. 2480 Calvaria de Cima, em S. Jorge, foi constituída em 15 de Março de 2002 e foi reconhecida pelo 
Ministério da Administração Interna, por despacho de 22 de Novembro de 2002, publicado no Diário da 
República, na II Série, em 16 de Dezembro de 2002.

De acordo com o previsto nos seus estatutos, a Fundação tem essencialmente como fins a promoção, 
a requalificação e a preservação, do ponto de vista patrimonial, cultural e social, dos locais associados à 
Guerra da Independência, procurando reconstitui-los em museu aberto, com o objectivo de divulgar aos 
Portugueses e aos turistas que nos visitam, esses acontecimentos da História de Portugal.

Em 27 de Setembro de 2003 o Ministério da Cultura concedeu à Fundação Batalha de Aljubarrota o 
Estatuto de Superior Interesse Cultural, o que permite que desde então, todos os donativos a esta Fundação 
possam beneficiar dos benefícios previstos no mecenato cultural. Em 29 de Agosto de 2003, e por publicação 
na II Série do Diário da República, a Fundação obteve o estatuto de Utilidade Pública.

Em princípios de 2004 foi concedida pelo Ministério das Finanças, por despacho do Senhor Director Geral 
dos Impostos de 25.03.2004, a isenção de IRC à Fundação Batalha de Aljubarrota, com efeitos a partir de 5 de 
Agosto de 2003, relativamente aos rendimentos das Categorias B, E e F. Esta isenção foi publicada em Diário da 
República III Série, de 10 de Maio de 2004, na página 10.239, em Despachos, Éditos, Avisos e Declarações.

Durante os exercícios de 2002 a 2007, a Fundação aplicou as importâncias que recebeu do Fundador e de 
terceiros, a título de adiantamento e de donativos, respectivamente, na aquisição de diversos imóveis, em depósi-
tos e na aquisição de títulos negociáveis. Em 2005 deu-se início ao lançamento do projecto e à construção do 
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, estando estes custos reflectidos no Imobilizado em Curso. 

 O exercício de 2008 ficou marcado pela conclusão e inauguração do Centro de Interpretação da 
Batalha de Aljubarrota (2ª posição), que ocorreu em Outubro de 2008, tendo os custos incorridos sido trans-
feridos do imobilizado em curso para imobilizado corpóreo e sujeitos a depreciação. Ocorreram, ainda, nesse 
ano, algumas compras e vendas de títulos negociáveis.

No exercício de 2009 não foram efectuados investimentos significativos, apenas foram efectuados 
alguns investimentos no Centro de Interpretação da 1ª Posição e algumas compras e vendas de títulos nego-
ciáveis. O ano de 2009 reflecte, essencialmente, o primeiro ano de actividade do Centro de Interpretação da 
Batalha de Aljubarrota.

 



No exercício de 2010 foram efectuados investimentos adicionais no Centro de Interpretação da  
1ª Posição e na alteração do filme e conteúdos. Os Activos Fixos Tangíveis continuam a ser a principal rubrica 
do Balanço apresentando um valor próximo dos 17,6 milhões de euros. De realçar, também, o desinvestimen-
to efectuado nalgumas posições da carteira de títulos, tendo aumentado as aplicações em depósitos a prazo. 
Os Activos Financeiros são, no entanto, ainda a 2ª rubrica do Balanço com maior expressão, apresentando um 
valor de cerca de 9,4 milhões de euros.

Os rendimentos da Fundação resultaram, essencialmente, de juros e dividendos das aplicações finan-
ceiras, de mais valias realizadas com a venda de títulos, de contratos de futuros (cobertura de acções) e dos 
ganhos por aumento do justo valor de alguns títulos. Para além desses rendimentos relacionados com a 
carteira de títulos, foram, ainda, reconhecidos ganhos relacionados com donativos concedidos à Fundação 
Batalha de Aljubarrota por diversas entidades, que estão reflectidos na rubrica de Subsídios à Exploração da 
Demonstração Individual das Variações Patrimoniais e com comparticipações recebidas para o investimento, 
as quais estão a ser reconhecidas proporcionalmente ao valor das despesas incorridas e das amortizações 
anuais desse investimento. Em 2009 e em 2010 foram também reconhecidos réditos, provenientes de vendas 
de mercadorias (loja) e de bilheteira, reflectidos em Vendas e Serviços Prestados. 

Os referidos rendimentos foram utilizados para fazer face aos diversos gastos que decorrem do nor-
mal funcionamento da actividade para a qual a Fundação foi criada.

Os gastos da Fundação, em 2010, resultam, essencialmente, de perdas ocorridas com a venda de 
títulos e de contratos de futuros (cobertura de acções) e com perdas por redução do justo valor de alguns 
títulos e com imparidade de dívidas a receber. Para além desses gastos, foram, ainda, reconhecidos gastos 
com o pessoal, amortizações de activos tangíveis e fornecimentos e serviços externos, nomeadamente, tra-
balhos especializados, honorários, deslocações e estadas e publicidade. 

Nota 2  REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Base de Preparação e comparabilidade das demonstrações financeiras

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, foi revogado o Plano Oficial de 
Contabilidade (POC) e as Directrizes Contabilísticas com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010. Assim, para 
o exercício que se iniciou após esta data, a Fundação Batalha de Aljubarrota passou a seguir o preconizado 
pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), nomeadamente as Normas de Contabilidade e Relato 
Financeiro (NCRF). Assim, as Demonstrações Financeiras foram preparadas na base do regime do acréscimo 
(periodização económica) e na base da continuidade das operações.

2.2 Adopção pela primeira vez das NCRF

Forma como a transição dos Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites (PCGA) anteriores para as 
NCRF afectou a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados:
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Não foi necessário, na data da transição, proceder ao desreconhecimento de activo ou passivos ante-
riormente reconhecidos segundo os PCGA anteriores.

Não foi necessário reconhecer activos ou outros passivos não reconhecidos de acordo com os PCGA 
anteriores e que devessem ser reconhecidos de acordo com as NCRF. 

Também não foi necessário remensurar activos ou passivos.

A adopção pela primeira vez das NCRF teve impacto essencialmente na forma de apresentação do 
Balanço, onde para além da diferente arrumação e agregação de rubricas, nomeadamente dos subsídios ao 
investimento que passaram a ser apresentados no capital próprio, se eliminou nas rubricas de Activo a distin-
ção entre Activo Bruto e respectivos montantes de amortizações, depreciações e ajustamentos. 

Excepcionalmente, na data da aplicação das NCRF pela primeira vez, as entidades podem optar por 
algumas isenções da aplicação das NCRF e estão proibidas de efectuar a aplicação retrospectiva de algu-
mas situações. A Fundação Batalha de Aljubarrota cumpriu com todas as proibições previstas e decidiu 
optar por uma isenção na aplicação das NCRF, nomeadamente a mensuração retrospectiva dos títulos ao 
justo valor.

2.3 Derrogação das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer 
casos excepcionais que implicassem directamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

Nota 3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras foram as seguintes:

3.1 Activos Fixos Tangíveis

Os activos fixos tangíveis, são registados ao custo de aquisição, incluindo as despesas imputáveis à 
compra, deduzido da depreciação acumulada e perdas por imparidade, quando aplicáveis.

Os activos fixos tangíveis são depreciados pelo método das quotas constantes de acordo com as 
vidas úteis estimadas dos bens, as quais se avalia como correspondendo às taxas mínimas legalmente aceites 
para efeitos fiscais, com excepção do referido nos parágrafos seguintes:

Os terrenos têm vida útil infinita pelo que não estão sujeitos a depreciação.

A rubrica de activos fixos tangíveis inclui alguns bens não sujeitos a depreciação por se tratarem de 
objectos de arte ou outros bens valiosos. Estes bens são anualmente sujeitos a verificação integral, nomea-
damente quanto à identificação de eventuais perdas por imparidade, até à data inexistentes. 



É efectuada uma avaliação de imparidade sempre que seja identificado um evento ou alteração nas 
circunstâncias que indique que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperado. 
Em referência a 31-12-2010, não foram identificados eventos ou circunstâncias que indicassem a necessidade 
de se proceder a essa avaliação.

As taxas de depreciação utilizadas são as seguintes:

Edifícios  2%
Ferramentas e Utensílios 10% a 25%
Equipamento Administrativo 12,5% a 25%
Equipamento Básico 6,3% a 33,33%

Os custos incorridos com a construção e desenvolvimento do Centro de Interpretação (1ª posição) 
são capitalizados na rubrica de investimentos em curso. 

Os custos com as demolições, terraplanagens, vistorias de instalação eléctrica, reforço de redes 
eléctricas e trabalhos de arqueologia são reconhecidos em resultados.

3.2 Activos Intangíveis

Os activos intangíveis, são registados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e 
perdas por imparidade, quando aplicáveis.

Durante o exercício de 2009 foram registadas três marcas, relacionadas com novas classes de mer-
cadorias a serem vendidas com a marca Aljubarrota e estão a ser amortizadas em 3 anos.

3.3 Inventários
 
Os inventários reflectem os diversos artigos e produtos, relacionados com o período histórico da 

Batalha de Aljubarrota, adquiridos para a loja do Centro de Interpretação.

Os inventários estão mensurados pelo custo de aquisição. As saídas de inventário são reconhecidas 
de acordo com o critério do custo médio.

Sempre que o preço de mercado seja inferior ao custo de aquisição, procede-se à redução de valor 
dos inventários, mediante o reconhecimento de uma perda por imparidade, o qual é reposto quando deixam 
de existir os motivos que a originaram.

Não foram efectuadas quaisquer reduções ao valor dos inventários por não serem esperadas 
perdas.
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3.4 Activos e Passivos Financeiros

Outros Instrumentos Financeiros

Os outros instrumentos financeiros relativos a instrumentos de capital próprio, a carteiras de 
instrumentos financeiros identificados geridos em conjunto e outros cuja intenção de compra seja a nego-
ciação, são mensurados ao justo valor com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na Demonstração 
das Variações Patrimoniais, nas rubricas de Aumentos/Reduções de Justo Valor. Os referidos instrumentos 
financeiros são negociados publicamente, sendo o justo valor obtido de forma fiável.

Os instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não 
possa ser obtido de forma fiável são mensurados ao custo menos perdas por imparidade.

As mais e menos valias realizadas com a venda dos títulos geridos pelo BPI, BES, Blue Activos 
Financeiros e ESAF estão reconhecidas em resultados, respectivamente, nas rubricas de Outros Rendimentos 
Ganhos e de Outros Gastos e Perdas.

Clientes 

As dívidas dos clientes são inicialmente reconhecidas pelo respectivo montante processado. 

Quando existe evidência de que o valor a receber se encontra em imparidade, procede-se ao 
registo do correspondente ajustamento em resultados. O ajustamento reconhecido é mensurado pela 
diferença entre o valor pelo qual o saldo a receber se encontra reconhecido e o valor actual dos fluxos 
de caixa descontados à taxa de juro efectiva determinada aquando do reconhecimento inicial. Assim, o 
saldo apresentado no balanço corresponde ao montante que se considera efectivamente recebível.

Caixa e Bancos

Os montantes incluídos na rubrica caixa e Bancos correspondem aos valores em caixa, depósitos à 
ordem, e depósitos a prazo, imediatamente realizáveis e sem perda de valor.

Diferimentos e Outras Contas a Receber e a Pagar

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente 
do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
respectivos rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outras contas a receber e a pagar” e 
Diferimentos.

Fornecedores

As contas de Fornecedores encontram-se mensuradas pelo método do custo e são registadas pelo 
seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.



3.5 Rubricas dos Capitais Próprios

Capital Próprio - Dotações 

As dotações reflectem a dotação Inicial do Fundador, no valor de 50.000 euros e as dotações adicio-
nais efectuadas pelo Fundador, no montante de 14.895.850,24 euros, que estão reflectidas na rubrica de “ 
Dotação Extraordinária do Fundador”.

Capital perpétuo

No final de 2003 foi decidido pelo Fundador instituir um capital perpétuo de 7.500.000 euros, o qual 
foi totalmente realizado em 2004. De acordo com os estatutos da Fundação, o Conselho de Administração 
deve, a partir de 2005, reforçar anualmente o capital perpétuo que apresenta actualmente o valor de 
7.963.650 euros.

Variações Patrimoniais Transitadas

Esta rubrica reflecte os montantes acumulados das variações patrimoniais dos exercícios anteriores 
(negativas em 2008 e em 2009). 

Outras Variações no Capital Próprio

As comparticipações recebidas do POC, POSC e Turismo de Portugal para apoio à construção do 
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota (1ª e 2ª posição), não são reembolsáveis e estão reco-
nhecidas na rubrica de Outras Variações no Capital Próprio. As referidas comparticipações são reconhe-
cidas em ganhos após a conclusão da referida construção e proporcionalmente ao valor dos gastos 
incorridas e das depreciações anuais, que vão ser contabilisticamente efectuadas durante o seu período 
de vida útil.

Variações Patrimoniais do Exercício

Esta rubrica inclui o resultado líquido do período.

3.6 Rédito

O rédito relativo às vendas e prestações de serviços é reconhecido no período em que as mesmas 
ocorrem.

3.7 Donativos

Os donativos entregues à Fundação por diversas entidades são reconhecidos na Demonstração das 
Variações Patrimoniais na rubrica da Subsídios à Exploração. Os donativos prometidos, mas ainda não recebi-
dos, são reconhecidos em clientes.
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3.7 Imposto sobre Lucros

A Fundação Batalha de Aljubarrota obteve em 2003 o Estatuto de Utilidade Pública e o Estatuto de 
Superior Interesse Cultural.

Em 2004 foi concedida pelo Ministério das Finanças a isenção de tributação em Sede de IRC, com 
efeitos a partir de 5 de Agosto de 2003, relativamente aos rendimentos das categorias B. E e F. Logo não 
existe lugar a tributação sobre a variação patrimonial positiva do exercício, com excepção da tributação 
autónoma.

3.9 Provisões, Activos e Passivos Contingentes

Sempre que a Fundação Batalha de Aljubarrota reconhecer a existência de uma obrigação fruto de 
um evento passado, a qual exige o dispêndio de recursos, e sempre que o seu valor possa ser razoavelmente 
estimado, é constituída uma provisão. Na possibilidade de uma das condições anteriores não ser cumprida, 
mas mantendo-se a possibilidade de afectar os exercícios futuros, a Fundação não reconhece um passivo 
contingente mas promove a sua divulgação.

Quando se verificam activos contingentes resultantes de eventos passados, mas cuja ocorrência 
depende de eventos futuros incertos, estes não são registados. À semelhança dos passivos, também os acti-
vos contingentes são divulgados.

3.10 Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas acções 
que se planeiam realizar, sendo permanentemente revistas com base na informação disponível.

Alterações nos factos e circunstâncias subsequentes podem conduzir à revisão das estimativas no 
futuro, pelo que os resultados reais poderão vir a diferir das estimativas presentes.

Nota 4 Fluxos de Caixa

Em 31 de Dezembro de 2010, Caixa e Depósitos Bancários apresentam a decomposição seguinte: 

Conta  31-12-2010 31-12-2009

Caixa  1.151,47 778,81

Depósitos à ordem 4.782,75 57.450,03 

Depósitos a prazo 1.140.000,00 74.000,00

Total caixa e depósitos bancários 1.145.934,22 132.228,84



Nota 5 Activos Fixos Tangíveis

O movimento ocorrido nas rubricas de activos fixos tangíveis pode resumir-se como segue:

 Terrenos e  Edifícios e    Outros Activos  

Descrição Recursos Outras Equipamento Equipamento Fixos Investimentos TOTAL

 Naturais Construções Básico Administrativo Tangíveis em Curso 

Divulgações       

Valor Bruto 

no início         

do Período 5.252.164,47 4.493.024,38 5.379.225,66 521.983,69 2.993,00 3,327.704,20 18.977.095.40

Depreciações 

acumuladas        

no início do         

Período  -112.901,89 -800.964,55 -85.325,83 -2.993,00  -1.002.184,27

Saldo no início 

do Período 5.252.164,47 4.380.122,49 4.578.261,11 436.657,86 00,0 3.327,704,20 17.974.911,13

Aumentos 

do Período   39.398,84 2.262,00 13.329,92 2.040,00 355.180,20 412.210,96

Transferências

Diminuições         

do Período       

Abates (VB)       

Abates (Dep.)       

Depreciações  

do Período  -93.648,57 -60.223,23 -62.930,60 -204,00  -797.006,40

Valor Bruto no 

fim do Período  5.252.164,47 4.532.423,22 5.381.487,66 535.313,61 5.033,00 3.682.884,40 19.389.306,36

Depreciações  

acumuladas no         

fim do Período  -206.550,46 -1.441.183,78 -148.256,43 -3.197,00 0,00 -1.799.190,67

Saldo no fim 

do Período 5.252.164,47 4.325.872,76 3.940.299,88 387.057,18 1.836,00 3.682.884,40 17.590.115,69

Os aumentos verificados nos Investimentos em Curso, referem-se, essencialmente, a Obras de 
Remodelação, no montante de 327.537,20 euros, e respeitam a despesas incorridas com as obras de remodelação 
e construção do edifício do Centro Multimédia (Centro de Interpretação da 1ª posição), com conservação e arranjos 
paisagísticos na Capela de São Jorge e com alterações ao filme e conteúdos, as quais ainda não foram concluídas.

Os aumentos nos Investimentos em Curso incluem, ainda, adiantamentos efectuados a título de sinal 
para a aquisição de terrenos, no montante de 27.643,00 euros. Está previsto que as restantes importâncias 
entregues aos promitentes vendedores de terrenos à Fundação nos anos anteriores, sejam objecto de cele-
bração das escrituras públicas no ano de 2011 e seguintes.
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Nota 6 Inventários

A rubrica de inventários reflecte os artigos e produtos, relacionados com o período histórico da 
Batalha de Aljubarrota, adquiridos em 2010 e em anos anteriores para a loja do CIBA (2ª posição), liquido das 
vendas ocorridas em 2010.

O movimento ocorrido foi o seguinte:

  Inventários

Existências Iniciais 409.892,37

Compras  28.985,27

Custo das mercadorias vendidas -70.216,23

Existências finais 368.661,41

De entre o valor do stock existente em 31-12-10 destacam-se, pela sua materialidade, as famílias 
seguintes:

     Euros

Iluminuras    61.496,10

Infantil     68.047,88

Brasões     51.640,55

História (iluminura)    38.649,89

Gravuras, soldadinhos, livros e outros    39.982,55

Publicações    26.168,36

Institucional    25.184,43

     311.169,76

Outros     57.491,65

Saldo em 31-12-10    368.661,41

Nota 7 Clientes

Esta rubrica inclui donativos obtidos em 2010 e em exercícios anteriores, cujo recebimento ainda não 
ocorreu, de diversas entidades, pessoas singulares e colectivas.

No seu conjunto, os donativos por receber ascendiam a 647.908,40 euros. A este valor procedeu-se 
a um ajustamento de 610.000,00 euros, em 2009 e em 2010, decorrente de perdas estimadas de imparidade, 
resultantes da sua previsível incobrabilidade, na rubrica de Imparidade de Dividas a Receber, tendo assim o 
saldo desta rubrica ficado reduzido a 37.908,40 euros em 31 de Dezembro de 2010. Este ajustamento 
refere-se a donativos prometidos e acordados em 2008, mas ainda não recebidos pela Fundação.

A redução do saldo de Balanço em relação ao ano de 2009 é justificada essencialmente pelo ajusta-
mento adicional efectuado em 2010 ao saldo de clientes, no montante de 305.000,00 euros.



É convicção da Administração da Fundação que os referidos donativos (610.000 euros) não vão ser 
recebidos, razão pela qual foram integralmente ajustados.

Nota 8 Outras contas a receber

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

Outras contas a receber 31-12-2010 31-12-2009

Juros a receber  83.833,01 72.645,60

Juros pagos na aquisição 7.268,50 6.979,08

Fornecedores de investimentos (saldos devedores) 16.545,71 44.348,37

Fornecedores c/c (saldos devedores) 12.323,05 9.045,30

Outros devedores  16.875,07 24.946,54

Total  136.845,34 157.964,89

Os juros a receber são referentes a títulos e a depósitos a prazo, correspondentes ao período decor-
rido entre a data do último débito de juros ou de aquisição até à data de 31 de Dezembro de 2010, cujo ven-
cimento só se concretiza em 2011.

Os saldos devedores de fornecedores rubrica referem-se, essencialmente, a adiantamentos efectua-
dos a diversas entidades.

Nota 9 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica do Estado e Outros Entes Públicos detalha-se como segue:

 31-12-2010 31-12-2009

Activo  

Imposto sobre o rendimento 947,65 0,00

Imposto sobre o Valor acrescentado 108.99 2.902,57

Total 1.056,64 2.902,57

Passivo 

IRC estimado 5.412,43 0,00

Retenção de Imp. s/ o rendimento 1.698,87 1.525,00

Imposto sobre o Valor acrescentado 14.973,03 0,00

Contribuições para Segurança Social 7.500,18 6.798,23

Total 29.584,51 8.323,23

O IRC estimado corresponde apenas à Tributação Autónoma. 

Não existem quaisquer dívidas em mora para com o Estado e Outros Entes Públicos.
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Nota 10 Outros activos financeiros

O saldo desta conta engloba as Aplicações Financeiras nas seguintes entidades:
  Euros

Banco Espírito Santo

BES Finance LTD  466.500,00

BES Gestão Património (E.S.A.F.) 3.830.675,83 4.297.175,83

Banco Português Investimento

Fundos de Investimento 1.129.810,59

Obrigações 1.955.498,55

Acções 294.395,33 3.379.704,47

Banco Privado Português

Acções 510.000,00

Perdas por imparidade -408.000,00 102.000,00

Blue Activos Financeiros

Private Equity Imobiliário 1.663.321,69 1.663.321,69

TOTAL  9.442.201,99

Com excepção das acções do Banco Privado Português, as restantes aplicações financeiras estão 
registadas ao justo valor.

Os aumentos e reduções de justo valor, cujo valor líquido representa uma perda de 102.282,38 euros, 
foram os seguintes:

  Reduções de justo valor Aumentos de justo valor

BES  34.967,61

ESAF  206.046,51 326.785,18

BPI  241.172,41 175.527,93

Blue Activos Financeiros 178.954,83 56.545,87

Total  661.141,36 558.858,98

As acções do Banco Privado Português (Privado Holding, SGPS) não têm cotação atribuída, razão pela 
qual estão mensuradas ao custo de aquisição, deduzido das perdas por imparidade. De acordo com informa-
ções obtidas pela Administração da Fundação Batalha de Aljubarrota é bastante provável que o custo do 
investimento seja recuperável em cerca de 20%, correspondente a 102.000,00 euros, razão pela qual foi 
revertido parte do ajustamento efectuado no ano anterior.

Dentro das aplicações Financeiras no BPI existem os seguintes Contratos:

Forwards

Discriminação dos Forwards existentes:
– Vencimento 11.01.2011
– Cobertura cambial



1 Avaliação da Compra e Venda Forward de USD

Moeda Montante  Data  Data  Cotação Valor Câmbio Valor

 Nominal Fim Avaliação    (Euro)

USD -333.665,38 12.01.11 31.12.10 0,75000% -334.001,00 1,336 -249.963,33

EUR 241.194,01 12.01.11 31.12.10 0,90069% 241.407,00  241.407,00

USD -14.989,32 12.01.11 31.12.10 0,45000% -14.986,00 1,336 -11.215,39

EUR 10.897,60 12.01.11 31.12.10 0,95105% 10.898,00  10.898,00

Total       -8.873,72

– Destina-se à cobertura dos seguintes Títulos:
Título  Valor (uSD)

AL RCM US EQUITY  64.502,91

SISF US S&M CAP EQ C 65.252,56

FK U.S. EQUITY I CAP  58.686,03

MCDONALDS CORP.  136.095,48

Total  324.536,98

Nota 11 Capital Próprio

O movimento ocorrido nas rubricas de Capital Próprio pode resumir-se como segue:

Rubrica  Saldo Inicial Reduções Aumentos Saldo Final

Dotação do Fundador 50.000,00   50.000,00

Dotações Adicionais:    

Capital Perpétuo 7.963.650,00   7.963.650,00

Dotação Extraordinária 14.895.850,24   14.895.850,24

Variações Patrimoniais Transitadas 3.454.525,89 -900.577,15  2.553.948,74

Outras Variações no Capital Próprio 3.657.400,55 -418.023,66 319.996,81 3.559.373,70

Variações Patrimoniais do Exercício -900.577,15 -717.835,91 900.577,15 -717.835,91

Total  29.120.849,53 -2.036.436,72 1.220.573,96 28.304.986,77

Não obstante o reforço anual do Capital Perpétuo estar previsto nos Estatutos da Fundação, aten-
dendo ao resultado negativo obtido no exercício de 2009, o Conselho de Administração da Fundação não pôde 
propor esse reforço.

O movimento ocorrido no exercício de 2010 na conta de Variações Patrimoniais Transitadas refere-se 
à transferência das Variações Patrimoniais apuradas no exercício de 2009. 

 
Na rubrica de Outras Variações no Capital Próprio estão registadas as comparticipações do 

Ministério da Cultura (POC), do POSC – Plano Operacional da Sociedade do Conhecimento, do Instituto 
Turismo Portugal, do LEADER e do MADRP, referentes à construção do Centro de Interpretação da Batalha 
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de Aljubarrota (1ª e 2ª posição). Essas comparticipações variam entre 15% e 56% do investimento elegível. 
As comparticipações só são reconhecidas em ganhos proporcionalmente ao valor dos gastos incorridos e 
das depreciações anuais.

De salientar que à Fundação foi concedida, no ano de 2004, pelo Ministério das Finanças, por 
despacho do Sr. Director Geral dos Impostos, a isenção de IRC com efeitos a partir de 5 de Agosto de 
2003. 

Nota 12 Adiantamento de clientes

A rubrica de Adiantamentos de Clientes, no valor de 80.720,00 euros, é referente a montantes 
entregues pelos clientes Teleflora, Lda e Imagem Plus como sinal para a aquisição futura de imóveis.

Nota 13 Financiamentos obtidos

O saldo apresentado na rubrica de financiamentos obtidos, no montante de 11.085,08 euros, corres-
ponde ao saldo credor de duas contas de depósitos à ordem.

Existe uma linha de crédito de Apoio à Tesouraria, aprovada pelo Banco Espírito Santo, até ao mon-
tante de 1.000.000,00 euros, que à data de 31-12-2010 não tinha qualquer utilização. Como garantia dessa 
linha de crédito, a Fundação tem de manter junto do Grupo BES, livres de quaisquer ónus ou encargos, depó-
sitos e/ou aplicações financeiras com um montante global mínimo de 2.000.000,00 euros.

Nota 14 Outras contas a pagar

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

Outras contas a pagar 31-12-2010 31-12-2009

Fornecedores de investimentos 197.663,60 231.399,23

Credores por acréscimos de gastos 31.026,22 31.107,33

Outros Credores  16.898,98 24.850,42

Total 245.588,80 287.356,98



Na rubrica de Fornecedores de Investimentos estão registados valores a pagar, relacionados com a 
construção dos Centros de Interpretação Batalha de Aljubarrota (1ª e 2ª posição), nomeadamente às seguin-
tes entidades:

  Euros

Oliveiras, SA  61.352,44

Direcção Regional de Cultura do Centro 60.488,57

Grid BVBA  50.254,00

  172.095,01

Outros  25.568,59

Total	 	 197.663,60

Na rubrica de Credores por acréscimo de gastos está registada, essencialmente, a estimativa de 
férias e subsídio de férias e respectivos encargos a pagar em 2011 (30.112,40 euros).

Nota 15 Vendas e Prestação de Serviços

O rédito proveniente de vendas e prestação de serviços refere-se, essencialmente, às vendas de mer-
chandising efectuadas na loja do CIBA (100.633,73 euros) e receitas de bilheteira (148.258,37 euros). Todo o 
rédito foi obtido no mercado interno.

Nota 16 Subsídios à Exploração

Nesta rubrica estão registados os donativos recebidos em 2010 e a receber em 2011, entregues por 
Câmara Municipal Macedo de Cavaleiros, Nova Expressão, S.A., REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., Miguel 
Paes do Amaral, Companhia de Seguros Tranquilidade, Banco Espírito Santo, Espírito Santo Finantial Group, 
Lena Engenharia e Construções, Lda, Nelson Quintas Imobiliária, S.A., Jorge Nelson Aguiar, Jasen Haji 
Mohamed Albaker, Casa Agrícola Alexandre Relvas, Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda, Teleflora, Lda e 
Alexandre Patrício Gouveia, no montante total de 570.808,80 euros. 

Estes subsídios são reconhecidos pelo Ministério das Finanças conforme despacho Conjunto e ao 
abrigo da Lei do Mecenato no período de 2004/2008 e visam a realização do projecto de Recuperação e 
Valorização do Campo Militar de São Jorge e áreas envolventes, que foi considerado de superior interesse 
cultural.
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Nota 17 Fornecimentos e Serviços Externos

Nesta rubrica estão registadas todas as despesas gerais efectuadas ao longo do ano, destacando-se 
as seguintes:

Fornecimentos e serviços externos 2010 2009

Trabalhos especializados 289.736,56 265.770,32

Honorários 50.451,22 57.093,60

Publicidade e Propaganda 61.157,47 49.125,35

Deslocações e estadas 41.290,93 51.285,91

Electricidade 41.044,45 30.933,81

Serviços bancários  24.646,54 62.722,89

Outros Gastos  38.911,85 61.437,17

Total   547.239,02 578.369,05

•  Trabalhos Especializados, no montante de 289.736,56 euros, respeitantes essencialmente a traba-
lhos de manutenção do CIBA, a serviços de vigilância e segurança, a serviços jurídicos e de advoca-
cia e a diversos serviços (contabilidade, assessoria, auditoria) no âmbito do Programa de Intervenção 
no Turismo;

•  Honorários, no montante de 50.451,22 euros, referentes a diversos serviços prestados relacionados 
com a investigação histórica, vigilância, auditoria e consultoria de marketing;

•  Publicidade e propaganda, no montante de 61.157,47 euros, relacionada, essencialmente, com com-
pra de espaço publicitário em imprensa, rádio e televisão. O aumento em relação ao ano anterior 
deve-se a uma publicação no Suplemento do Jornal Expresso (“A Invenção da Glória”).

•  Deslocações e estadas, no montante de 41.290,93 euros, relacionadas essencialmente com refei-
ções, quilómetros e viagens debitadas por alguns colaboradores;

Nota 18 GAstos com o pessoal

A rubrica decompõe-se como segue:

Gastos com o pessoal 2010 2009

Remunerações do Pessoal 219.150,26 208.823,01

Encargos sobre Remunerações 36.623,77 37.005,94

Outros gastos com o pessoal 5.848,80 7.350,55

Total   261.622,83 253.179,50

No início de 2010, a Fundação tinha 18 empregados, passando posteriormente a 17. Em 2010 foram 
efectuadas actualizações salariais. A Administração da Fundação não é remunerada.



Nota 19 Outros rendimentos e ganhos

Discrimina-se como segue:

Outros rendimentos e ganhos 2010 2009

Em instrumentos financeiros  506.908,74 890.449,55

Subsídios ao investimento 418.023,66 482.325,01

Outros 15.962,36 24.817,43

Total  940.894,76 1.397.591,99

Os rendimentos e ganhos em instrumentos financeiros, no montante de 506.908,74 euros, reflec-
tem essencialmente as mais valias realizadas com a venda de títulos da carteira do BPI (112.971,25 euros) 
e ganhos com futuros (386.896,00 euros). O decréscimo destes proveitos em relação ao ano anterior está 
relacionado com a redução das carteiras de títulos sob gestão e com o facto de as cotações de mercado 
continuarem em queda.

O saldo de subsídios ao investimento refere-se ao reconhecimento em ganhos de parte das compar-
ticipações recebidas do POC, do POSC e do Turismo de Portugal. Esse reconhecimento é proporcional aos 
gastos incorridos e às depreciações do exercício relativas aos investimentos abrangidos por essas comparti-
cipações.

Nota 20 Outros gastos e perdas

Discrimina-se como segue:

Outros gastos e perdas 2010 2009

Em instrumentos financeiros 532.119,76 1.157.515,23

Correcções relativas a período anterior 100.000,00 50.911,33

Outros 35.505,08 20.939,88

Total  667.624,84 1.229.366,44

Os gastos e perdas com instrumentos financeiros, no montante de 532.119,76 euros, referem-se 
essencialmente a menos valias realizadas com a venda de títulos, essencialmente da carteira do BPI 
(147.558,35 euros) e perdas com futuros (382.708,50 euros). A redução das perdas em relação ao ano anterior 
está relacionada com a diminuição das carteiras de títulos sob gestão e com o facto de se terem utilizado os 
ajustamentos para perdas constituídos / contabilizados no ano anterior.

As correcções relativas a período anterior referem-se à anulação do adiantamento efectuado a um 
fornecedor em 2008, por se considerar que o mesmo não é recuperável.
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Nota 21 Juros e rendimentos similares obtidos

Discrimina-se como segue:

Juros e rendimentos similares obtidos 2010 2009

Em instrumentos financeiros 165.946,23 152.572,42

Em depósitos a prazo 11.917,71 10.398,81

Total  177.863,94 162.971,23

Os juros e rendimentos similares obtidos, no montante de 165.946,23 euros, referem-se essencial-
mente aos dividendos e juros recebidos e a receber em 2010 das obrigações em carteira no BPI e no BES. 

Nota 22 Partes relacionadas

Remunerações do pessoal chave da gestão

Os administradores não auferem qualquer remuneração pelo exercício dos seus cargos.

O administrador Dr. Alexandre Patrício Gouveia efectuou um donativo à Fundação, no montante de 
36.000,00 euros, que está reflectido na rubrica de subsídios à exploração. Realizou, ainda, um adiantamento 
no montante de 11.765,50 euros, que está reflectido a crédito na rubrica de clientes.

Nota 23 Acontecimentos após a data do balanço

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem o valor dos 
activos e passivos das demonstrações financeiras do período.

Nota 24 Divulgação exigida pelo nº 2 do art.º 66-A do CSC

A decomposição dos honorários facturados durante o exercício pelo Revisor Oficial de Contas é a 
indicada no quadro seguinte.

 2010  2009

Honorários pela Revisão Legal de Contas 5.350,00 4.050,00



Nota 25 Activos e Passivos Contingentes

Passivos Contingentes:

A Fundação foi demandada juntamente com a Câmara Municipal da Batalha, sendo que o pedido 
desta acção administrativa consiste na nulidade da deliberação da Câmara Municipal da Batalha, que aprovou 
a alteração à licença do loteamento, sito na Estrada da Boutaca, Quinta do Fidalgo, freguesia e concelho da 
Batalha, cujo processo camarário de loteamento correu termos sob o nº 2/1994/4.

Activos Contingentes:

A FBA demandou a sociedade comercial A. M. Matos – Investimentos Imobiliários, Lda, onde pede a 
resolução do contrato de promessa quanto aos lotes nos 3 ,5, 6,11,10 e 19, por incumprimento definitivo impu-
tável à sociedade referida e, em consequência, esta devera ser condenada a devolver à FBA o valor de 
214.218,52€, acrescido da taxa de juro euribor a 6 meses (1,122%), mais 7%, a contar da data de incumpri-
mento definitivo (28/04/2010) e ate integral pagamento, juros que nesta data ascendem a 3.908,77€, sendo 
o valor global de 218.127,29€.

A Administração
Dr. Alexandre Patrício Gouveia

O Técnico Oficial de Contas
Rosário Carreira
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

No cumprimento das disposições legais e estatutárias vem o Conselho Fiscal da Fundação Batalha de 
Aljubarrota, apresentar o Relatório da sua actividade no exercício, bem como o Parecer sobre o Relatório de Gestão 
e sobre as Contas, incluindo a proposta de aplicação do resultado da Variação Patrimonial, submetidos à sua apre-
ciação pelo Conselho de Administração, respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010. 

Acompanhámos a actividade da Fundação, principalmente através da informação contabilística, 
financeira e de gestão, tendo recebido da Administração e do Gabinete de Contabilidade os esclarecimentos 
às questões formuladas. Executámos os procedimentos de verificação considerados necessários, com resul-
tados satisfatórios.

Apreciámos o Relatório do Conselho de Administração, o Balanço, a Demonstração das Variações 
Patrimoniais, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o 
respectivo Anexo. Consideramos que estes documentos dão satisfação às disposições legais e estatutárias.

Apreciámos o conteúdo da Certificação Legal de Contas emitida, nesta data, pelo Revisor Oficial de 
Contas, sem reservas e com uma ênfase, a qual merece a nossa concordância e cujo conteúdo passa a fazer 
parte integrante deste Relatório e Parecer. 

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

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

1º  Que sejam aprovados o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração das Variações Patrimoniais, 
a Demonstração das Alterações no Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o respectivo Anexo, 
relativos ao exercício de 2010, apresentados pelo Conselho de Administração da Fundação.

2º  Que seja aprovada a Proposta da Administração sobre a aplicação da Variação Patrimonial 
negativa do Exercício. 

Lisboa, 30 de Junho de 2011

O Conselho Fiscal

Dr. Jorge Nelson Quintas
Vogal

Dr. Pedro Manuel Travassos de Carvalho
Revisor Oficial de Contas | Vogal

Prof. Dr. António Mardel Correia
Presidente
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CLASSIFICAÇÃO DO CAMPO
MILITAR DE SÃO JORGE
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Classificação do Campo Militar de São Jorge

Z.E.P.

Zona classificada

Zona non edificandi

ANEXO 1
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Código  Designação 
Taxa

moderadora 
(euros)

403 VIH (vírus da imunodeficiência hu-
mana) �— teste rápido . . . . . . . . . . . . . 0

Pneumologia:
Provas de função respiratória:

318 Prova de broncoconstrição específica 
com alergénios . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60

319 Distensibilidade pulmonar (com-
pliance)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10

320 Oximetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10
396 Determinação do CO no ar expirado 1,10
322 Outras provas de função respiratória 3,70

Técnicas especiais de diagnóstico e tra-
tamento:

327 Terapia por laser   . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60
328 Aplicação local de cola . . . . . . . . . . . 5,60
329 Lavagem pulmonar  . . . . . . . . . . . . . . 5,60
333 Toracoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60
335 Reabilitação funcional . . . . . . . . . . . . 1,10
336 Prova tuberculínica com leitura . . . . . 1
337 Outras técnicas especiais de diagnóstico 

e tratamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60

Radiologia:
83 Exames radiológicos . . . . . . . . . . . . . . . 1,80
84 Exames radiológicos com contraste   . . . 3,40

374 Osteodensitometria . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60
85 Ecografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70
86 Estudos por doppler   . . . . . . . . . . . . . . . 8,50
87 Tomografia computorizada (TC) . . . . . . 19,20
88 Ressonância magnética . . . . . . . . . . . . . 21,50
89 Exames vasculares . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

401 Radiologia de intervenção: procedimentos 
terapêuticos radiológicos simples . . . 15,50

410 Radiologia de intervenção: punção para 
citologia ou histologia . . . . . . . . . . . . 15,50

381 Radiologia de intervenção: outros proce-
dimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,40

Reumatologia:
338 Aspiração de bolsas sinoviais . . . . . . . . 1,10
339 Artrografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60
341 Artroclise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60
342 Sinoviortese com ácido ósmico . . . . . . . 5,60
343 Outras técnicas de reumatologia . . . . . . 3,20

Urologia:
344 Litotrícia extracorporal por ondas de cho-

que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,50
350 Colocação percutânea anterógrada de tutor 

ureteral, via já estabelecida . . . . . . . . 0
362 Algaliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30
364 Meatotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10
366 Redução cirúrgica de parafimose   . . . . . 4,10
367 Punção/aspiração por agulha . . . . . . . . . 0
369 Urofluxometria   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80
373 Outros actos de urologia . . . . . . . . . . . . 

Outros: 5,50
321 Estudos do sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,65
323 Aspirados, biopsias e escovados . . . . . . 0

 MINISTÉRIO DA CULTURA

Decreto n.º 18/2010
de 28 de Dezembro

O presente decreto procede à classificação como mo-
numentos nacionais da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, do edifício -sede e parque da Fundação Calouste 

Gulbenkian, do Jardim Botânico de Lisboa e do campo 
da Batalha de Aljubarrota e área envolvente.

De acordo com os critérios e os pressupostos de classi-
ficação previstos na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
que estabelece as bases da política e do regime de protecção 
e valorização cultural, os bens imóveis que o Governo 
classifica como monumentos nacionais revestem -se de ex-
cepcional interesse nacional, pelo que se torna imperativo 
que se lhes proporcione especial protecção e valorização, 
nos termos que a lei prevê.

O valor científico, patrimonial e cultural de cada um 
dos bens ora classificados articula -se segundo critérios 
como autenticidade, originalidade, raridade, singularidade 
e exemplaridade, que se revelam expressivamente no modo 
como foram apropriados pelos cidadãos e na relevância 
simbólica que adquiriram como lugares da ciência, das 
artes e da memória histórica e política.

A Igreja do Sagrado Coração de Jesus é um edifício 
de referência no âmbito da arquitectura portuguesa do 
século XX, localizada nas proximidades da Avenida da 
Liberdade. Prémio Valmor de Arquitectura de 1975, é uma 
obra dos arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, 
que integravam o Movimento de Renovação da Arte Reli-
giosa (MRAR). Edificada na encosta ocidental da colina 
sobranceira à Rua de Santa Marta, a igreja inova decisiva-
mente no plano da concepção do espaço litúrgico.

A nave cerimonial faz parte de um complexo paroquial 
que compreende espaços dedicados ao culto, cripta, capelas 
mortuárias, auditório, secretaria, cafetaria e ainda áreas 
para actividades sócio -culturais, sendo dominada pela im-
ponente parede nua da cabeceira que realça o altar. A pla-
teia e os balcões dispõem -se numa espécie de anfiteatro, 
visando a participação dos fiéis nos actos religiosos.

A opção integradora do objecto arquitectónico na estru-
tura do quarteirão foi a solução encontrada pelos autores 
para resolver a questão que lhes era colocada: igreja de 
grande capacidade versus um lote exíguo comprometido 
pela presença de grandes edifícios na sua envolvente, des-
materializando a igreja e o corpo dos anexos em vários 
níveis unidos por um espaço aberto central, articulador dos 
acessos em socalcos, ligando as diferentes cotas da Rua de 
Camilo Castelo Branco e da Rua de Santa Marta, através 
de um percurso urbano resolvido com escala e intimidade. 
O objecto arquitectónico desaparece como elemento iso-
lado, dissolvendo -se na estrutura urbana do lote que se 
propunha completar. Em 1962, ano em que o projecto foi 
escolhido, esta atitude, que valorizava o urbano em detri-
mento do primado do «objecto arquitectónico», constituiu 
uma revolução no modo de pensar a arquitectura.

A qualidade ímpar da Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
no panorama da arquitectura nacional pode ser reconhecida 
pela sua filiação numa estética neobrutalista, manifestada 
através do recurso a materiais como o betão armado, painéis 
e blocos pré -fabricados, que nos deu poucas obras, porém 
invariavelmente de enorme qualidade artística e cultural.

A relevância deste imóvel como testemunho de impor-
tantes orientações estéticas e arquitectónicas dos anos 60 
faz dele um dos mais representativos para a cultura nacio-
nal, no âmbito da arquitectura portuguesa do século XX, 
justificando -se, assim, a sua integral salvaguarda.

No que concerne ao conjunto do edifício -sede e parque 
da Fundação Calouste Gulbenkian, constitui uma obra de 
dimensão, programa e competência técnica excepcionais, 
de importância e significado referenciais na arquitectura 
nacional e internacional. Prémio Valmor de 1975, junta-
mente com a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, foi con-

ANEXO 2
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cebido pelos arquitectos Ruy Athouguia, Alberto Pessoa, 
Pedro Cid, Gonçalo Ribeiro Telles e António Viana Barreto. 
Procurando a expressão de uma nova monumentalidade 
no âmbito do movimento moderno, recorreu a complexas 
tecnologias construtivas, articuladas por uma concepção 
plástica de grande simplicidade e limpidez estrutural, pela 
fluidez funcional dos espaços internos, pela inovação do 
design global do seu equipamento e pela ligação harmónica 
do edifício -sede ao parque envolvente, objecto de projecto 
autónomo que em definitivo consagrou, em Portugal, a 
disciplina da arquitectura paisagística, através do projecto 
de Gonçalo Ribeiro Telles e António Viana Barreto.

Para além dos valores arquitectónicos e paisagísticos 
nele inscritos e do valor que assume no contexto urbano de 
Lisboa, o conjunto do edifício -sede e parque da Fundação 
Calouste Gulbenkian simboliza toda a notável actividade 
cultural, social e cívica que aí se desenvolveu desde 1969, 
ano da sua inauguração, nomeadamente no apoio e incen-
tivo à educação, à cultura, às artes, às letras e à ciência, a 
nível nacional e internacional, rememorando a figura ímpar 
do seu fundador, Calouste Gulbenkian.

A decisão de classificação deste conjunto acolhe tam-
bém a recomendação do Conselho da Europa aos Estados 
membros relativamente à protecção do património arqui-
tectónico do século XX, de acordo com os princípios defi-
nidos internacionalmente para a respectiva salvaguarda.

Relativamente ao jardim da Faculdade de Ciências im-
porta realçar, em primeiro lugar, que se encontra, desde 
1838, agregado à Escola Politécnica, tendo começado a ser 
plantado a partir de 1858 na antiga cerca do Colégio Real dos 
Nobres. Na sua génese aparece ligado ao desenvolvimento e 
ao ensino das ciências naturais, especialmente da botânica.

Os trabalhos de construção do Jardim Botânico de Lisboa 
tiveram início em 1873, sob a alçada dos professores Conde 
de Ficalho e Andrade Corvo. No mesmo ano, o jardineiro-
-paisagista alemão Edmond Goeze dirigiu os trabalhos de 
plantação no Jardim. O seu sucessor, o botânico francês 
Jules Daveau, desenvolveu, em 1876, a zona inferior do 
Jardim, tendo criado o traçado da Alameda das Palmeiras 
e inventado um sistema de rega dos riachos e cascatas.

Inaugurado em 1878, o Jardim Botânico de Lisboa conta 
com diversas espécies tropicais, oriundas da Nova Zelân-
dia, da Austrália, da China, do Japão e da América do Sul, 
constituindo uma das mais valiosas colecções botânicas 
em Portugal.

A sua relevância pedagógica, a diversidade de espécies, 
com grande variedade de espécies exóticas, e a qualidade 
arquitectónica do edifício confinante da antiga Escola Poli-
técnica ou as estruturas de apoio subsistentes no perímetro 
do Jardim fazem deste espaço monumental um dos mais 
representativos do património urbano da Lisboa romântica, 
justificando -se plenamente a sua integral salvaguarda.

A classificação do Jardim Botânico de Lisboa contri-
buirá para a preservação do microclima da área, o que 
constitui condição sine qua non da sua subsistência.

Por fim, e no que concerne à Batalha de Aljubarrota, 
a mesma representa um momento decisivo de afirmação 
de Portugal como reino independente, marcando pela sua 
força simbólica o imaginário de muitas gerações.

A Batalha Real, como ficou conhecida, ocorreu num 
planalto entre a ponte do Boutaca, concelho da Batalha, 
a norte, e o Chão da Feira, concelho de Porto de Mós, a 
sul, em dois pontos geográficos que correspondem aos 
posicionamentos dos exércitos português e castelhano no 
dia 14 de Agosto de 1385.

A área objecto de classificação abrange, desta forma, o 
local onde o contingente militar português montou praça 
pela primeira vez �— um esporão sobre as ribeiras da Cal-
varia e Vale da Mata �—, e o terreno, três quilómetros a 
sul, onde se deu efectivamente o confronto.

Além da sua importância histórica, que assinalou o fim 
da crise sucessória de 1383 -1385, e coincidiu com a con-
solidação de D. João I como rei de Portugal, o primeiro da 
dinastia de Avis, e com uma orientação geopolítica dirigida 
para a expansão territorial fora da Europa, a batalha foi 
igualmente pretexto para o desenvolvimento de uma táctica 
militar inédita, apurada na Guerra dos 100 Anos e posta em 
prática por D. Nuno Álvares Pereira, de que é testemunho 
o complexo sistema defensivo, constituído por cerca de 
800 covas -de -lobo e dezenas de fossos, posto a descoberto 
nas campanhas arqueológicas que decorrem desde 1958.

A extraordinária singularidade material deste conjunto, 
que inclui a capela trecentista dedicada à Virgem Maria e 
a São Jorge e os vestígios arqueológicos, contemporâneos 
e outros, testemunho da vivência do sítio ao longo dos 
tempos, acolhe, também, a dimensão imaterial e memorial 
associada às implicações simbólicas e políticas da Batalha 
de Aljubarrota, bem como os seus inerentes valores paisa-
gísticos, nos princípios definidos internacionalmente para 
a salvaguarda do património através da implementação de 
medidas que assegurem a sua protecção legal.

Determinada a classificação como monumentos nacio-
nais destes bens, e para assegurar, enquadrar e disciplinar o 
ordenamento das áreas em causa, as entidades envolvidas 
devem contemplar nos instrumentos urbanísticos, designa-
damente em planos de pormenor de salvaguarda, normas 
que sirvam de base ao processo da regeneração das áreas, 
contrariando a deterioração progressiva destes locais, por 
forma que se obtenha a reconstituição das características 
existentes à época.

De todo o modo, quer a Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus quer o Jardim Botânico de Lisboa, agora classificados 
como monumentos nacionais, já se encontram abrangidos 
pela zona especial de protecção conjunta dos imóveis clas-
sificados da Avenida da Liberdade e área envolvente, nos 
termos da Portaria n.º 529/96, de 1 de Outubro.

As zonas especiais de protecção do edifício -sede e parque 
da Fundação Calouste Gulbenkian e do campo da Batalha 
de Aljubarrota e área envolvente serão fixadas por portaria, 
nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de Setembro, sendo que, para permitir a manutenção 
da sua unidade e a sua integração na paisagem, o campo da 
Batalha de Aljubarrota poderá vir a ser dotado de uma área 
non aedificandi apropriada à protecção da sua envolvente e 
integrada numa zona especial de protecção, a fixar por por-
taria, nos termos estabelecidos no n.º 3 do mesmo artigo.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei 

n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e nos termos da alínea g) 
do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o se-
guinte:

Artigo único
Classificação

São classificados como monumento nacional os bens 
imóveis a seguir identificados:

a) A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, sita na Rua de 
Camilo Castelo Branco, freguesia do Sagrado Coração 
de Jesus, concelho e distrito de Lisboa, conforme planta 
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constante do anexo I do presente decreto, do qual faz parte 
integrante;

b) O edifício -sede e parque da Fundação Calouste Gul-
benkian, sitos na Avenida de Berna, na Avenida de António 
Augusto Aguiar, na Rua do Dr. Nicolau Bettencourt e na 
Rua do Marquês Sá da Bandeira, freguesia de Nossa Se-
nhora de Fátima, concelho e distrito de Lisboa, conforme 
planta constante do anexo II do presente decreto, do qual 
faz parte integrante;

c) O Jardim Botânico de Lisboa, com acesso pela Rua 
da Escola Politécnica, 58, em Lisboa, freguesia de São 
Mamede, concelho e distrito de Lisboa, conforme planta 
constante do anexo III do presente decreto, do qual faz 
parte integrante;

d) O campo da Batalha de Aljubarrota e área envol-
vente, também designado Campo Militar de São Jorge de 
Aljubarrota, a que correspondem duas posições, estando 
a primeira situada no lugar da Quinta do Fidalgo, da 
freguesia e concelho da Batalha, e a segunda no lugar 
de São Jorge, freguesia da Calvaria de Cima e conce-
lho de Porto de Mós, conforme plantas constantes dos 
anexos IV e V do presente decreto, do qual fazem parte 
integrante.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de 
Novembro de 2010. �— José Sócrates Carvalho Pinto de 
Sousa �— Maria Gabriela da Silveira Ferreira Canavi-
lhas.

Assinado em 14 de Dezembro de 2010.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 16 de Dezembro de 2010.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa.

ANEXO I

[alínea a) do artigo único] 

  

 ANEXO II

[alínea b) do artigo único] 

  

 ANEXO III

[alínea c) do artigo único] 
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 ANEXO IV

[alínea d) do artigo único] 

  

 ANEXO V

[alínea d) do artigo único] 
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