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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente Plano de Actividades e Orçamento, referente ao ano de 2014, constitui um 

instrumento de planeamento e gestão do ano civil/económico em causa e visa apresentar, 

de forma consolidada, os objectivos e metas estabelecidos, e respectivo suporte 

financeiro, para cada um dos sectores de actividades e, consequentemente, para o 

conjunto da Fundação Eça de Queiroz. 

Este instrumento, após ser submetido à apreciação e aprovação dos seus órgãos 

internos, nos termos estatutários, será objecto da necessária divulgação/publicidade 

externa nos termos da lei e das boas práticas que a Fundação tem vindo a respeitar. 

O Plano de Actividades para 2014 não poderá deixar de ter em conta a natureza desta 

instituição e das suas modalidades/fontes de financiamento bem como as condicionantes 

e interrogações emergentes da actual conjuntura de crise financeira, económica e social 

nacional e europeia, donde resulta uma atenção redobrada aos princípios da gestão 

criteriosa, transparente e muito exigente que desde sempre tem sido praticada pela 

Fundação, quer no que respeita aos recursos já disponíveis e/ou aprovados, referentes a 

candidaturas já em execução, quer aqueles que venham a ser aprovados. 

É neste contexto, em que se esperam significativos constrangimentos de natureza 

financeira, que não podemos deixar de ter presente a continuação e aprofundamento da 

política de racionalização de recursos, físicos, logísticos e humanos e a continuação da 

atitude de avaliação permanente da pertinência e justificação de cada uma das nossas 

intervenções. 

Assim, as intervenções propostas em sede do Plano de Actividades para 2014, emergem 

das intervenções da Fundação Eça de Queiroz ao nível de cada um dos seus sectores de 

actividade, tendo em conta a respectiva especificidade, no quadro geral da Fundação e 

no cumprimento dos seus objectivos e missão, bem como a ponderação positiva dos 

pontos fortes e fracos na realização de cada uma das actividades/investimentos a que 

nos propomos.  

Consideramos, ainda, que o ano de 2014 poderá ser assumido como um ano de abertura 

do Restaurante de Tormes, um investimento fundamental para garantir a sustentabilidade 
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futura da Fundação e a criação de receitas próprias. Este equipamento é muito 

importante para o desenvolvimento sócio-económico e turístico da região onde está 

instalada a sua sede.  

Em traços gerais, trata-se de um Plano de Actividades que, por um lado, consagra e 

ajusta as várias actividades já existentes e consolidadas na Fundação e, por outro, lança 

bases para novos desafios tendo presente as dinâmicas do contexto e as condicionantes 

e oportunidades emergentes, sempre no cumprimento dos objectivos estatutários e do 

espírito de serviço à região e ao seu desenvolvimento. 
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A – ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJECTOS PARA 2014 

O plano de actividades, enquanto instrumento geral de gestão deve ser assumido como 

um conjunto estruturado de actividades e projectos que, de forma coerente e reforçada, 

se inscrevem e contribuem para a concretização efectiva da missão da instituição, das 

finalidades e objectivos consagrados no artigo 4º dos seus estatutos.  

Apesar da Fundação Eça de Queiroz ser uma instituição única, com uma actividade 

integrada e estruturada numa lógica de articulação coerente, tendo em conta a sua 

missão e objectivos, bem como de rentabilização de recursos físicos, logísticos e 

humanos, com uma gestão de cúpula transversal e integradora, há, contudo, uma 

dinâmica específica e fortemente enraizada em cada um dos seus sectores de 

actividades, pelo que faz sentido serem apresentados de forma autónoma.  

Escapa a esta lógica a gestão dos recursos humanos e dos recursos físicos e logísticos, 

crescentemente transversais a todas as valências e projectos, recursos esses encarados 

e geridos na lógica de máxima racionalização.  

O ano de 2014, para além da gestão dos recursos antes referidos e enquanto espaço 

temporal de concretização das nossas actividades, contará com as áreas de intervenção 

abaixo referidas, conforme segue: 

1. SECTOR CULTURAL/ADMINISTRATIVO 

1.1. Serviço Educativo da Fundação  

Representando o serviço educativo uma das principais actividades da Fundação, sendo 

essencial na divulgação da vida e obra de Eça de Queiroz junto dos mais novos, ao 

mesmo tempo que pretende funcionar como um incentivo à leitura, durante o ano de 2014 

serão desenvolvidas várias actividades complementares às visitas escolares, 

nomeadamente:  

• Programa de visitas direccionado a alunos do 1º ciclo e pré-escolar;  

• Apresentação de vídeos e documentários sobre a vida e obra de Eça de Queiroz;  
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• “O Meu Mundo de Eça”: atelier de experiência criativa num processo motivado pela 

leitura;  

• Pedipaper “Educação para o/um consumo responsável”;  

• Realização do percurso pedestre “Caminho de Jacinto” (com possibilidade de incluir 

animação, aquando da chegada à Estação);  

• Eça de Queiroz abre as portas de sua casa;  

• Eça de Queiroz e o teatro – ateliê de expressão dramática.  

 

1.2. Actividades de índole cultural e formativo  

As actividades culturais e formativas representam outra vertente importante das 

actividades da Fundação, em especial no cumprimento do estabelecido nos estatutos, no 

que se refere à promoção e divulgação da vida e obra de Eça de Queiroz, bem como ao 

contributo prestado ao desenvolvimento sócio-económico da região. Assim, propõe-se a 

concretização das seguintes actividades:  

1.2.1. Curso Internacional de Verão: 

Seminário Queirosiano que aborda temas relacionados com os estudos queirosianos e a 

literatura em geral. Este curso decorre na última semana de Julho e dirige-se a 

estudantes nacionais e estrangeiros, professores e público em geral.  

1.2.2. Jornadas Queirosianas: 

Jornadas a realizar em Municípios, Bibliotecas e outras instituições culturais. Esta 

actividade é articulada com as entidades que manifestam interesse no seu 

desenvolvimento, sendo o tema e público-alvo definido de acordo com o local da sua 

realização.  
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1.2.3. Colóquios Queirosianos: 

Em 2014 o colóquio decorrerá em Tormes, sendo o tema definido posteriormente, bem 

como a coordenação científica do evento.  

1.2.4. Acções de Educação e Formação de Adultos: 

No âmbito de uma candidatura aprovada pelo POPH, durante o ano de 2014 serão 

desenvolvidas várias acções de formação, por módulos, nas áreas da agricultura e 

produção animal, segurança e higiene no trabalho e informática. O plano aprovado 

representa um volume de formação de 1.250 horas, a ministrar entre 2013 e 2014, 

envolvendo um total de 480 formandos.  

Para 2014 prevê-se que o total de formação a ministrar se situe nas 650 horas.  

 

1.3. Actividades promocionais e de animação cultural  

No plano da promoção e divulgação da Fundação e do escritor e da animação cultural da 

região, para além das actividades regulares, a FEQ pretende criar o prémio Eça de 

Queiroz.  

1.3.1. Prémio Eça de Queiroz: 

Sendo a criação do prémio Eça de Queiroz uma actividade consagrada nos estatutos 

iniciais na Fundação, e depois de várias tentativas de criação do mesmo, estão 

finalmente reunidas as condições para, durante o ano de 2014, avançar com a 

concretização deste objectivo.  

1.3.2. Concerto de Verão em Tormes: 

Concerto que se realiza desde 2007, pela Orquestra do Norte, dirigida pelo Maestro José 

Ferreira Lobo e que é antecedido de um beberete. Este concerto está programado para o 

final de Julho.  
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1.3.3. Eventos de promoção e divulgação da Fundação e do escritor: 

A componente gastronómica tem uma presença muito forte na obra queirosiana, sendo 

bastante procurada pelos nossos visitantes. Assim, a Fundação realizará regularmente 

eventos gastronómicos, quer no seu espaço, quer em parceria com outras entidades 

externas.  

 

1.4. Actividade Editorial  

A revista “Queirosiana”, sob a direcção do Prof. Carlos Reis e direcção adjunta do Prof. 

Orlando Grossegesse, é uma edição da Fundação, distribuída aos sócios da Associação 

dos Amigos de Eça de Queiroz. Esta revista, para além de integrar estudos sobre a vida e 

obra do escritor, apresenta um relato das actividades desenvolvidas pela Fundação.  

Em 2014 pretende-se editar um número duplo desta revista e alargar a sua distribuição a 

universidades e centros de estudo da língua portuguesa no estrangeiro, bem como a 

leitores do Instituto Camões.  

 

1.5. Desenvolvimento de protocolos e parcerias  

Ao longo da sua existência, a Fundação tem estabelecido importantes 

protocolos/parcerias com diversas entidades nacionais e internacionais, que representam 

um importante contributo no desenvolvimento dos seus objectivos estatutários e na sua 

projecção. Em 2014, pretende-se continuar esse trabalho, aprofundando as parcerias 

existentes, nomeadamente com os Co-Fundadores, Municípios Queirosianos, Instituições 

Governamentais, Universidades, Centros de Formação e outras entidades; e estabelecer 

novos protocolos e parcerias com outras entidades, em especial, ao nível internacional.  

De referir ainda que a Fundação procurará manter e, sempre que possível, alargar as 

colaborações/parcerias com as entidades locais, colaborações essas que poderão ter um 

importante papel no desenvolvimento da região.  
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2. SECTOR TURISTICO 

2.1. Promoção da Gastronomia Queirosiana 

Em 2014, a abertura do Restaurante de Tormes, representará um importante contributo 

para a promoção da gastronomia queirosiana, bem como para o desenvolvimento 

turístico da região onde está instalada a sede da Fundação.   

Para a exploração do restaurante será estabelecida uma parceria com a Pensão Borges, 

a quem caberá a dinamização daquele espaço.  

 

2.2. Projecto “Caminho de Jacinto”   

O Caminho de Jacinto é já um elemento importante para muitos dos nossos visitantes. 

Em 2014, pretendemos proceder ao seu registo junto da Federação de Pedestrianismo, 

procedendo à sua marcação de acordo com as regras desta entidade. Esta parceria 

representará uma mais valia muito importante, visto que integrará o percurso nas rotas 

pedestres nacionais.  

Para além disso pretende-se reforçar as parcerias com entidades, como por exemplo a 

CP, que poderão ter um contributo importante na sua promoção/divulgação.  

 

3. SECTOR AGRICOLA 

3.1. Promoção e Venda do Vinho “Tormes” 

Durante o ano de 2014, irá manter-se, e sempre que possível, será aprofundada a 

parceria estabelecida com a Quinta & Casa das Hortas, para a exploração do sector 

agrícola da Fundação e para a comercialização e promoção do Vinho Tormes. 
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B – RECURSOS HUMANOS  

Numa organização como a Fundação Eça de Queiroz, o seu potencial humano é um 

recurso fundamental para a concretização da sua acção e, no caso concreto, para 

implementação do presente Plano, pelo que traçamos um “retrato” da sua configuração 

tal como está estruturado, no momento, e que se manterá para o ano de 2014.  

Refira-se que continuamos a assumir o primado da estabilidade e da adequação dos 

recursos humanos às nossas múltiplas actividades, a par da efectiva racionalização na 

sua gestão, pelo que, como se disse, ele é, em grande parte e crescentemente 

transversal. 

Para o efeito importa considerar o potencial que constitui os recursos humanos da 

Fundação Eça de Queiroz que, conforme quadros abaixo, é de 7 colaboradores 

distribuídos pelas diferentes categorias/funções. 

Considerando a natureza do vínculo laboral, podemos constatar que há uma estabilidade 

muito significativa dos nossos recursos humanos, a qual constitui, simultaneamente, uma 

das valias mais significativas para o sucesso e eficácia da nossa intervenção e um dos 

maiores desafios de gestão. 

Recursos Humanos – 2013/2014 

Função N.º Trabalhadores Vínculo laboral 

Direcção 1 Contrato sem termo 

Técnicos superiores 1 Contrato sem termo 

Pessoal auxiliar 3 Contrato sem termo 

Pessoal agrícola 2 Contrato sem termo 

 

Para além dos colaboradores que integram o quadro de pessoal da Fundação, convém 

referir o importante contributo as pessoas que, a título gracioso, colaboram activamente 

com a Fundação, em especial os membros dos seus órgãos sociais, nomeadamente o 

Conselho de Administração (9 membros), o Conselho Fiscal (3 membros) e o Conselho 

Cultural (26 membros).  
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Além disso, até meados de Junho de 2014, a Fundação conta com a colaboração de um 

animador cultural, que está a realizar um estágio profissional, no âmbito da medida 

passaporte emprego. No âmbito deste estágio são desenvolvidas várias actividades 

relacionadas com as visitas, serviço educativo e outras actividades de índole cultural.  

 

C - INVESTIMENTO  

Depois do investimento realizado na criação do restaurante de Tormes, o ano de 2014, 

será marcado por uma forte contenção nesta área. Contudo, a Fundação procurará 

apoios que lhe permitam assegurar a manutenção/conservação do seu património, quer 

ao nível do espaço museológico, que exige uma atenção permanente e especial, quer ao 

nível das casas de turismo, que representam estruturas importantes para a captação de 

receitas próprias e de suporte às actividades culturais.  
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RESUMO  

    
SECTOR CULTURAL E ADMINISTRATIVO  

DESPESAS 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 98.356,50  0,00  98.356,50  
2. INTERVENÇÃO CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 91.204,27  23.000,00  114.204,27  
3. DESPESAS TOTAIS 189.560,77  23.000,00  212.560,77  

RECEITAS 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 50.280,00  1.309,60  51.589,60  
2. INTERVENÇÃO CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 97.698,17  21.350,00  119.048,17  
3. RECEITAS TOTAIS 147.978,17  22.659,60  170.637,77  
SALDO -41.582,60  -340,40  -41.923,00  

SECTOR TURÍSTICO 

DESPESAS 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 23.084,77  0,00  23.084,77  
2. ACTIVIDADE TURÍSTICA  30.771,23  7.000,00  37.771,23  
3. DESPESAS TOTAIS 53.856,00  7.000,00  60.856,00  

RECEITAS 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 26.400,00  5.168,81  31.568,81  
2. ACTIVIDADE TURÍSTICA  25.000,00  36.771,23  61.771,23  
3. RECEITAS TOTAIS 51.400,00  41.940,04  93.340,04  
SALDO -2.456,00  34.940,04  32.484,04  

SECTOR AGRÍCOLA 

DESPESAS 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 41.973,58  0,00  41.973,58  
2. DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE AGRÍCOLA 0,00  0,00  0,00  
3. DESPESAS TOTAIS 41.973,58  0,00  41.973,58  

RECEITAS 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 51.412,54  0,00  51.412,54  
2. DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE AGRÍCOLA 0,00  0,00  0,00  
3. RECEITAS TOTAIS 51.412,54  0,00  51.412,54  
SALDO 9.438,96  0,00  9.438,96  

    

RESUMO GERAL  
2014 

Definido  A definir Total  
TOTAL DESPESAS 285.390,35  30.000,00  315.390,35  
TOTAL RECEITAS 250.790,71  64.599,64  315.390,35  
SALDO TOTAL  -34.599,64  34.599,64  0,00 
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DESPESAS 

    
SECTOR CULTURAL E ADMINISTRATIVO  

RUBRICA 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 98.356,50  0,00  98.356,50 
1.1. Custos com pessoal  72.061,64  0,00  72.061,64 
1.2. FSE 21.364,08  0,00  21.364,08 
1.3. Matérias-primas (CMVMC) 4.470,00  0,00  4.470,00 
1.4. Outros  460,78  0,00  460,78 
2. INTERVENÇÃO CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 91.204,27  23.000,00  114.204,27 
1.1. Serviço Educativo da Fundação  0,00  100,00  100,00 
* Programa de visitas para alunos do 1º ciclo e pré-escolar 0,00  0,00  0,00 
* Apresentação de vídeos e documentários sobre o Escritor 0,00  0,00  0,00 
* "O Meu Mundo de Eça": atelier de promoção da leitura  0,00  0,00  0,00 
* Pedipaper "Educação para o/um consumo responsável" 0,00  0,00  0,00 
* Realização do percurso pedestre "Caminho de Jacinto" 0,00  100,00  100,00 
* Eça de Queiroz abre as portas de sua casa 0,00  0,00  0,00 
* Eça de Queiroz e o teatro - ateliê de expressão dramática 0,00  0,00  0,00 
1.2. Actividades de índole cultural e formativo 91.204,27  10.500,00  101.704,27 
1.2.1. Cursos Internacional de Verão  0,00  5.000,00  5.000,00 

1.2.2. Jornadas Queirosianas 0,00  500,00  500,00 

1.2.3. Colóquios Queirosianos 0,00  5.000,00  5.000,00 

1.2.4. Acções de Educação e Formação de Adultos 91.204,27  0,00  91.204,27 

1.3. Actividades promocionais 0,00  6.400,00  6.400,00 
1.3.1. Prémio Eça de Queiroz  0,00  5.000,00  5.000,00 

1.3.2. Concerto de verão em Tormes: 0,00  600,00  600,00 

1.3.3. Eventos de promoção e divulgação da Fundação e do escritor 0,00  800,00  800,00 

1.4. Actividade Editorial 0,00  3.500,00  3.500,00 
* Edição da revista "Queirosiana"  0,00  3.500,00  3.500,00 
1.5. Desenvolvimento de protocolos e parcerias 0,00  0,00  0,00 
* Aprofundamento de parcerias e novos protocolos 0,00  0,00  0,00 
1.6. Infra-estruturas/Qualificações de Espaços  0,00  2.500,00  2.500,00 
* Conservação e reparação patrimonial da Casa de Tormes 0,00  2.500,00  2.500,00 

SUB-TOTAL 189.560,77  23.000,00  212.560,77 
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SECTOR TURÍSTICO 

RUBRICA 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 23.084,77  0,00  23.084,77 
1.1. Custos com pessoal  9.608,73  0,00  9.608,73 
1.2. FSE 9.326,04  0,00  9.326,04 
1.3. Outros  4.150,00  0,00  4.150,00 
2. ACTIVIDADE TURÍSTICA  30.771,23  7.000,00  37.771,23 
2.1. "Promoção da gastronomia queirosiana"  30.771,23  4.000,00  34.771,23 

* Realização de almoços/jantares temáticos 0,00  4.000,00  4.000,00 
* Conclusão do projecto do "Restaurante de Tormes" 30.771,23  0,00  30.771,23 
2.2. Projecto "Caminho de Jacinto"  0,00  500,00  500,00 

* Inscrição do percurso nas Associações de pedestrianismo 0,00  250,00  250,00 
* Promoção do percurso  0,00  250,00  250,00 
2.3. Infra-estruturas/qualificação de espaços 0,00  2.500,00  2.500,00 

* Conservação e reparação das casas de turismo rural 0,00  2.500,00  2.500,00 
SUB-TOTAL 53.856,00  7.000,00  60.856,00 

 

SECTOR AGRÍCOLA 

RUBRICA 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 41.973,58  0,00  41.973,58 
1.1. Custos com pessoal  27.912,54  0,00  27.912,54 
1.2. FSE 7.236,04  0,00  7.236,04 
1.3. Matérias-primas (CMVMC) 6.675,00  0,00  6.675,00 
1.3. Outros  150,00  0,00  150,00 
2. DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE AGRÍCOLA  0,00  0,00  0,00 

SUB-TOTAL 41.973,58  0,00  41.973,58 

DESPESAS TOTAL 285.390,35  30.000,00  315.390,35 
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RECEITAS 

    
SECTOR CULTURAL E ADMINISTRATIVO  

RUBRICA 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 50.280,00  1.309,60  51.589,60 
1.1. Livros 7.200,00  0,00  7.200,00 
1.2. Visitas 24.000,00  0,00  24.000,00 
1.3. Donativos/Mecenas 11.880,00  0,00  11.880,00 
1.4. Merchandising 7.200,00  0,00  7.200,00 
1.5. Outros  0,00  1.309,60  1.309,60 
2. INTERVENÇÃO CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 97.698,17  21.350,00  119.048,17 
1.1. Serviço Educativo da Fundação  0,00  600,00  600,00 
* Programa de visitas para alunos do 1º ciclo e pré-escolar 0,00  0,00  0,00 
* Apresentação de vídeos e documentários sobre o Escritor 0,00  0,00  0,00 
* "O Meu Mundo de Eça": atelier de promoção da leitura  0,00  0,00  0,00 
* Pedipaper "Educação para o/um consumo responsável" 0,00  0,00  0,00 
* Realização do percurso pedestre "Caminho de Jacinto" - com animação 0,00  600,00  600,00 
* Eça de Queiroz abre as portas de sua casa 0,00  0,00  0,00 
* Eça de Queiroz e o teatro - ateliê de expressão dramática 0,00  0,00  0,00 
1.2. Actividades de índole cultural e formativo  97.698,17  10.500,00  108.198,17 
1.2.1. Cursos Internacional de Verão  0,00  5.000,00  5.000,00 

1.2.2. Jornadas Queirosianas 0,00  500,00  500,00 

1.2.3. Colóquios Queirosianos 0,00  5.000,00  5.000,00 

1.2.4. Acções de Educação e Formação de Adultos 97.698,17  0,00  97.698,17 

1.3. Actividades promocionais 0,00  6.750,00  6.750,00 
1.3.1. Prémio Eça de Queiroz  0,00  5.000,00  5.000,00 

1.3.2. Concerto de verão em Tormes 0,00  750,00  750,00 

1.3.3. Eventos de promoção e divulgação da Fundação e do escritor 0,00  1.000,00  1.000,00 

1.4. Actividade Editorial 0,00  3.500,00  3.500,00 
* Edição da revista "Queirosiana"  0,00  3.500,00  3.500,00 
1.5. Desenvolvimento de protocolos e parcerias 0,00  0,00  0,00 
* Apronfundamento de parcerias e novos protocolos 0,00  0,00  0,00 
1.6. Infra-estruturas/Qualificações de Espaços  0,00  0,00  0,00 
* Conservação e reparação patrimonial da Casa de Tormes 0,00  0,00  0,00 

SUB-TOTAL 147.978,17  22.659,60  170.637,77 
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SECTOR TURÍSTICO 

RUBRICA 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 26.400,00  5.168,81  31.568,81 
1.1. Rentabilização do restaurante 18.000,00  0,00  18.000,00 
1.2. Rentabilização das casas de turismo 8.400,00  0,00  8.400,00 
1.3. Rentabilização de outros espaços 0,00  5.000,00  5.000,00 
1.4. Outros  0,00  168,81  168,81 
2. ACTIVIDADE TURÍSTICA  25.000,00  36.771,23  61.771,23 
2.1. "Promoção da gastronomia queirosiana"  25.000,00  36.771,23  61.771,23 

* Realização de almoços/jantares temáticos 0,00  6.000,00  6.000,00 
* Conclusão do projecto do "Restaurante de Tormes" 25.000,00  30.771,23  55.771,23 
2.2. Projecto "Caminho de Jacinto"  0,00  0,00  0,00 

* Inscrição do percurso nas Associações de pedestrianismo 0,00  0,00  0,00 
* Promoção do percurso  0,00  0,00  0,00 
2.3. Infra-estruturas/qualificação de espaços 0,00  0,00  0,00 

* Conservação e reparação das casas de turismo rural 0,00  0,00  0,00 
SUB-TOTAL 51.400,00  41.940,04  93.340,04 

 

SECTOR AGRÍCOLA 

RUBRICA 
2014 

Definido  A definir Total  
1. DE FUNCIONAMENTO 51.412,54  0,00  51.412,54 
1.1. Rentabilização da vinha e adega (Casa das Hortas)  12.000,00  0,00  12.000,00 
1.2. Cedência de pessoal à Casa das Hortas 27.912,54  0,00  27.912,54 
1.3. Vendas de vinho e espumante 11.500,00  0,00  11.500,00 
1.4. Outros  0,00  0,00  0,00 
2. DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE AGRÍCOLA  0,00  0,00  0,00 

SUB-TOTAL 51.412,54  0,00  51.412,54 

RECEITAS TOTAL 250.790,71  64.599,64  315.390,35 

 

Aprovado na reunião do Conselho de Administração da Fundação Eça de Queiroz 

21 de Outubro de 2013 

A Presidente do Conselho de Administração 

 

(Maria da Graça Salema de Castro) 


