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ENQUADRAMENTO 

1. Apreciação geral e síntese da actividade  

O presente Relatório e Contas, referente ao ano de 2020, constitui um instrumento de 

gestão que visa apresentar as actividades desenvolvidas em cada um dos sectores de 

actividade, bem como uma análise económico-financeira da Fundação Eça de Queiroz.  

Este documento, 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-Quadro das Fundações e das boas práticas que esta entidade 

tem vindo a respeitar.  

Em 2020, a Fundação Eça de Queiroz celebrou 30 anos.  

Eça de Queiroz vive em Tormes há trinta anos, porque é em Tormes – Baião – que está 

sediada a Fundação Eça de Queiroz, cujo propósito apenas se prende com a 

perpetuação da memória e da obra do maior escritor português do século XIX. 

Graças a uma gestão rigorosa e criteriosa – exercida sempre em regime pro bono –, e 

depois de grandes dificuldades, conseguimos chegar a 2020 prontos a celebrar os 30 

anos de vida cheios de entusiasmo e confiança. Entusiasmo e confiança dados pelos 

novos Mecenas, Patronos e Amigos de Tormes, que corporizam bem uma 

responsabilidade cultural que começa a impor-se, apesar de uma lei de mecenato cujos 

incentivos fiscais são de grande timidez. 

De facto, a continuação sustentada de toda a nossa actividade, bem como a realização 

de novos projectos só serão viáveis através da mobilização activa da sociedade civil 

num quadro de responsabilidade cultural, de consciência cívica e de cidadania 

proactiva. 

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia provocada pela COVID-19, o que 

condicionou bastante a actividade da Fundação e o seu regular funcionamento.  

Durante o ano foi necessário ajustar a programação e o funcionamento diário às regras 

estabelecidas pela DGS, o que levou a que muitas das actividades que estavam 
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programadas não se concretizassem, tendo ainda existido bastantes condicionalismos 

na realização das visitas, por forma a garantir o cumprimento do distanciamento e dos 

limites exigidos.  

 

2. Fins e funcionamento da Fundação  

Os fins da Fundação são culturais, educativos e artísticos e têm em vista: 

a) - Perpetuar a memória do escritor José Maria Eça de Queiroz, colaborando na 

divulgação da sua obra e promovendo o estudo da mesma, em Portugal e no 

estrangeiro. 

b) - Organizar, manter e, sempre que possível, ampliar a biblioteca, o arquivo e o museu 

queirosianos, instalados na sua sede. 

c) - Promover a realização de colóquios, conferências, ciclos de estudo, acções de 

formação ou quaisquer outras manifestações adequadas aos fins em vista, podendo 

também estabelecer prémios a obras literárias. 

d) - Promover actividades de apoio a grupos sociais desfavorecidos e/ou em risco de 

exclusão, situados na região onde está instalada a sede, através da realização de 

acções de formação e qualificação profissional e outras que se considerem adequadas 

aos fins em vista.  

e) – Contribuir para o desenvolvimento cultural, agrícola, turístico e socioeconómico da 

região onde está instalada a sede, através da promoção de actividades culturais, 

agrícolas, turísticas, de recreio, de lazer e outras que se considerem importantes para 

a concretização do fim em vista.  

A Fundação não poderá dedicar-se a actividades religiosas ou de política partidária. 

A Fundação Eça de Queiroz é uma iniciativa de Maria da Graça de Almeida Salema de 

Castro, viúva do neto de Eça de Queiroz, Manuel Pedro Benedito de Castro e da 

Sociedade “João Pires Vinhos, S.A.”, com sede na Rua Infante Dom Henrique, número 

59, Pinhal Novo, no concelho de Palmela.  
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Os órgãos da Fundação são:  

- Conselho de Curadores; 

- Conselho de Administração; 

- Director Executivo; 

- Conselho Fiscal; 

- Conselho Cultural; 

O mandato dos membros de todos estes órgãos é de três anos. 

O mandato dos membros do Conselho de Curadores, do Conselho Fiscal e do Director 

Executivo é renovável sem qualquer limite; o mandato dos membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Cultural é renovável duas vezes.  

A Administração da Fundação compete a um Conselho de Administração composto por 

um número ímpar entre cinco e, no máximo, nove membros, os quais serão escolhidos 

pelo Presidente do Conselho de Administração em exercício, com excepção de um a 

designar pelo Conselho de Curadores e outro pela Câmara Municipal de Baião. 

A nomeação dos membros escolhidos pelo Presidente do Conselho de Administração 

deverá ser ratificada pelo Conselho de Curadores.  

O Conselho de Administração escolherá e nomeará um Director Executivo, a quem 

competirá a gestão corrente da Fundação e constituirá o órgão unipessoal previsto na 

legislação em vigor. 

As actividades do Conselho Cultural serão coordenadas por uma comissão executiva 

de três membros, escolhidos pelo Presidente do Conselho de Administração, tendo em 

consideração a representação geográfica dos mesmos. 

O Conselho de Curadores será constituído pelos Fundadores individuais ou pelos 

representantes indicados pelos Fundadores pessoas colectivas, e pelas pessoas ou 

instituições a quem o Conselho de Administração vier a atribuir estatuto idêntico ao de 
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fundador em virtude de liberalidades feitas à Fundação ou serviços relevantes que 

sejam prestados com vista à realização dos fins estatutários. 

O Conselho de Curadores aconselhará o Conselho de Administração na gestão 

financeira do património da Fundação e apoiará o Conselho de Administração na 

captação de novas fontes de financiamento das suas actividades. 

O Conselho de Curadores aconselhará também o Conselho de Administração na fixação 

dos critérios que deverão presidir à atribuição do estatuto de curador. 

O Presidente do Conselho de Curadores será eleito por este Conselho. 

O Conselho de Curadores indicará sempre um membro para o Conselho de 

Administração. 

O actual mandato dos órgãos sociais da Fundação, iniciou a 27 de Março de 2020 e 

termina a 31 de Dezembro de 2022.  

 

3. Protocolos, parcerias, redes e apoios  

A concretização de todas as actividades e iniciativas realizadas implica um significativo 

esforço financeiro que a Fundação tem podido enfrentar graças ao apoio de várias 

entidades. 

Igualmente fundamentais para o equilíbrio financeiro da Instituição são os apoios dos 

Curadores, salientando-se aqui o apoio do Município de Baião.  

Também o apoio dos Mecenas, dos Patronos e dos Amigos de Tormes é fundamental 

para viabilizar, ampliar e consolidar o nível de actividade da Fundação. 

As modalidades de apoio à Fundação são as seguintes:  

• Curador: quem contribua para a Fundação, em dinheiro ou em serviços, com um 

montante anual de 10.000,00€ durante, pelo menos, 5 anos consecutivos, ou de 

5.000,00€, durante 10 anos consecutivos. 
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• Mecenas: quem contribuir, anualmente, com donativo ou apoio de, pelo menos, 

5.000,00€. 

• Patrono: quem contribuir, anualmente, com donativo ou apoio de, pelo menos, 

1.000,00€. 

• Amigo de Tormes: quem contribuir, anualmente, com donativo de 25,00€.  

 

Mecenas da FEQ:  

Desde 2018, que a FEQ conta com o apoio anual de:  

→ António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota 

→ Mota Gestão e Participações, SGPS, S.A. 

→ Fundação Manuel António da Mota 

A partir de 2019, o grupo de Mecenas passou a integrar:  

→ Mota Engil, SGPS, S.A. 

→ Município de Aveiro 

 

Patronos da FEQ:  

Desde 2017, que a FEQ conta com o apoio anual de:  

→ José António Ferreira de Barros 

A partir de 2018, o grupo de Patronos passou a integrar:  

→ Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva 
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SÍNTESE DA ACTIVIDADE REALIZADA EM 2020 

A. INTERVENÇÃO CULTURAL  

Tendo em conta a situação pandémica vivida em 2020, não foi possível cumprir na 

globalidade o Plano de Actividades relativo ao ano de 2020. 

1. Espaço Museológico da Casa de Tormes  

1.1 Visitas guiadas  

Apesar das contingências vividas em 2020, tendo a Fundação estado encerrada ao 

público de 15 de Março a 1 de Junho, mantiveram-se as visitas guiadas ao espaço 

museológico da Casa de Tormes.  

Entre Janeiro e Dezembro, visitaram o museu queirosiano 4.022 pessoas, oriundas de 

todo o país (norte, sul e ilhas), e de países como Brasil, Espanha, França, EUA, 

Inglaterra, Alemanha e Holanda. Do total de visitantes, 391 eram alunos e professores 

integrados em visitas escolares e 29 usufruíram do serviço de almoço queirosiano.  
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O número de turistas estrangeiros, representou 2% do total de visitantes da casa.  

Pela análise do gráfico apresentado a seguir, é possível constatar que, relativamente ao 

ano anterior, se verificou uma quebra de 3.885 visitantes, representando assim uma 

redução de 49%.  

 

No âmbito dos protocolos que mantém com diversas entidades, a Fundação proporciona 

visitas guiadas a vários grupos e personalidades indicadas por essas instituições.  

Apesar da Fundação receber cada vez menos apoios de organismos públicos, tem 

mantido uma política de serviço público, aqui evidenciada pelo número de visitantes que 

usufruem de um desconto na entrada, como é o caso das escolas, ou mesmo de 

entradas gratuitas. No caso das visitas gratuitas encontram-se as escolas e grupos que 

têm origem em municípios que são Curadores da Fundação.  
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Dos visitantes que passaram pela Fundação durante o ano destacam-se:  

- 21 de Agosto: foi com muito gosto que recebemos o Comendador António Silvestre 

Ferreira, um dos maiores investidores do sector agrícola na região do Alentejo. É o 

responsável pelo projecto do Vale da Rosa. Depois de uma breve visita à Fundação, 

deu-nos conta de que gostou muito do projecto cultural e da beleza paisagística da 

região que inspirou Eça e tantos outros escritores. 

- 27 de Setembro: a apresentadora Bárbara Guimarães visitou a Fundação, numa 

iniciativa promovida pelo programa Infusões com História.  

 

Além das visitas, os serviços da Fundação, durante o ano, prestam inúmeros 

esclarecimentos a pedidos de informação sobre o escritor, a sua obra e a sua família. A 

FEQ tem procurado dar resposta a todas as informações que lhe são solicitadas, 

contactando, quando necessário, especialistas da obra queirosiana, de forma a fornecer 

sempre esclarecimentos credíveis e completos.  

 

Ministra da Cultura visitou a Fundação  

Numa visita realizada ao concelho de Baião, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca 

visitou a Fundação, tendo-se seguido um almoço queirosiano no Restaurante de 

Tormes.  

A comitiva, para além de 

representantes locais, integrava o 

Presidente da Câmara Municipal 

de Baião, Paulo Pereira, o 

Director Regional da Cultura do 

Norte, António Ponte e o 

Presidente da Turismo do Porto e 

Norte de Portugal, Luís Pedro 

Martins.  
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Núcleo Luís Santos Ferro  

A 27 de Janeiro de 2020 faleceu Luís Santos Ferro (1939-2020). Engenheiro de 

formação, melómano exímio, dedicou a vida ao estudo de Eça de Queiroz, sendo autor 

de diversos artigos sobre o tema. A sua «simbiose inesquecível entre o rigor e a 

liberdade de espírito», como sobre ele escreveu Guilherme de Oliveira Martins, levou-o 

a coleccionar a mais relevante biblioteca queirosiana do país. A Fundação Eça de 

Queiroz agradece à sua família a doação de tal espólio, que passará a estar disponível 

para visita e consulta em Tormes, na sala agora designada Núcleo Luís Santos Ferro. 

Estamos certos de que o legado de Luís Santos Ferro irá enriquecer inúmeros leitores 

que, como ele, partilham o entusiasmo por Eça de Queiroz. 

A equipa do Dr. Ricardo Aniceto procedeu à inventariação do espólio de Luís Santos 

Ferro, de forma a catalogar toda a documentação e peças e a instalá-las em Tormes. O 

trabalho desenvolvido teve o precioso apoio da Câmara Municipal de Baião, que atribuiu 

nos um apoio extraordinário para o efeito.  

Em 2021 o Núcleo Luís Santos Ferro será inaugurado e passará a integrar o circuito de 

visita da Casa de Tormes.  

 

1.2 Serviço Educativo  

Em 2020, as visitas escolares apenas decorreram no primeiro trimestre, tendo visitado 

a Casa de Tormes 391 alunos e professores. Complementarmente à visita, os alunos 

tiveram a oportunidade de realizar as seguintes actividades:  

- visionamento de um filme/documentário respeitante à vida e obra do Escritor, 

nomeadamente: "Eça de Queiroz – Realidade e Ficção", "Lendas e Narrativas – 

Tormes", "Eça de Queiroz – Episódios da Vida Romântica".  

Durante o ano, as escolas que passaram pela Fundação vieram de diversos locais, 

como por exemplo, Porto, Resende, Guimarães, Vagos, Viseu, Barcelos e Amadora.  
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2. Actividades formativas  

2.1. Seminário Queirosiano - Curso Internacional de Verão  

Dadas as restrições de circulação impostas pela pandemia, e considerando que os 

professores do seminário vinham de Itália e muitos dos participantes eram estrangeiros, 

o curso foi adiado para 2021.  

 

2.2. CET Tormes – Centro de Estudo e Tradução Literária   

As actividades previstas no âmbito do Centro de Estudos e Tradução Literária foram 

adiadas para 2021.  

 

3. Actividades Editorial 

3.1 Revista Queirosiana  

Esta revista é distribuída gratuitamente aos Curadores, Mecenas Patronos e Amigos de 

Tormes.  

Em 2020, ficou concluído o número 27-28, que foi entregue à editora no final do ano, 

devendo decorrer o seu lançamento em 2021.  

 

4. Actividades de divulgação e promoção de Eça de Queiroz e da FEQ 

4.1 Dia Internacional dos Monumentos e Sítios  

Respondendo a um convite da Direcção Geral do Património Cultural, a FEQ associou-

se à participação digital do DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 

2020, através da disponibilização de visita virtual ao seu espaço: 

http://w3.patrimoniocultural.pt/dims2020/digital/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fw3.patrimoniocultural.pt%2Fdims2020%2Fdigital%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mEf6DWF_vwz_VOn9Bh8nNkKp3aGfMKxkILi_dKDX_Khf4Wuv9CMAjywA&h=AT3LAxfB_5sOOax6Jn0ZiJHU8AFm0K8u_95ThWM6bcY8aoREdkvdCKUf915qxhCIGnKA8w8LO1e30n4JI5NJupi74qIYtJMrXADjQPLF0d9Nm5oR5ri-Ft8jDem10xGSxA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ORZWskVVcPUprSPZAFExfRA0zvpp6yihynx29JRrKBDFVVphANlXPr_M8SJ-LX1gPasjPVMi_zGQqIfaqv0rSIxyiqFn2Ch3qMIbkV7er35oYltALSuLfRzHNHu7-aXGRDtCx4iMEQAkVuGX7N2yfMpHiUuILuBFq7wixjpJJW1sS9xp8Z5NsvHm3PhiQ84NuSpA
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4.2 120 anos da morte de Eça de Queiroz  

No dia em que se assinalaram 120 anos da morte de Eça de Queiroz, a FEQ acolheu o 

concerto de guitarra clássica pelo Guitarrista Francesco Luciani, que teve o tema “Uma 

playlist dos tempos de Magalhães”.  

Este concerto encerrou uma tournée musical de Francesco Luciani que percorreu vários 

concelhos do Norte de Portugal, em celebração da viagem de Circum-Navegação de 

Fernão de Magalhães. Este conjunto de concertos foi preparado ao pormenor, tendo 

como inspiração a multiculturalidade presente nas naus que fizeram parte da expedição 

de Magalhães, onde estavam presentes homens de 9 nacionalidades diferentes, que 

partilharam a sua música e cultura uns com os outros durante a viagem. Já a ideia 

moderna de Playlist é utilizada por Francesco Luciani para lançar ao público o desafio 

de imaginar que tipo de música poderiam os marinheiros ouvir a bordo na longa viagem, 

caso tivessem acesso às tecnologias actuais.  

 

4.3 Comemorações do 30º aniversário da Fundação Eça de Queiroz 

Para assinalar 30 anos de existência, a Fundação Eça de Queiroz convidou 30 

escritores a lerem os seus excertos favoritos de Eça de Queiroz. Ao desafio 

responderam João de Melo, Filipa Leal, Cristina Carvalho, José Mário Silva, Maria do 

Rosário Pedreira, Matilde Campilho, Patrícia Reis, Ana Margarida de Carvalho, Afonso 

Reis Cabral, Mário Cláudio, Afonso Cruz, Tiago Salazar, Patrícia Portela, Rita Ferro, 

Luísa Costa Gomes, Joel Neto, Ana Bárbara Pedrosa, António Mota, Nuno F. Silva, 

Bruno Vieira Amaral, Inês Pedrosa, Ana Luísa Amaral, Filipa Martins, Valério Romão, 

Julieta Monginho, Isabel Rio-Novo, Hugo Mezena, José Luís Peixoto, Cláudia Andrade 

e Norberto Morais, numa selecção rica que foi de A Cidade e as Serras ao conto «José 
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Matias», passando por textos mais desconhecidos, como a correspondência. Tratou-se 

de um coro de leituras numa bela homenagem a um dos maiores nomes da literatura 

portuguesa, todos os dias de Setembro, cujos vídeos foram publicados na página do 

Facebook da Fundação Eça de Queiroz.  

A 12 de Setembro estava prevista a realização de um jantar e de um momento musical 

pela Associação Cultural Ópera na Academia e na Cidade, que foi cancelado, uma vez 

que nessa altura se registava um aumento do número de casos de COVID-19.  

 

4.4 Prémio Fundação Eça de Queiroz 

Uma vez que o prémio passou a ter edição bienal, em 2020 não se verificou a sua 

atribuição, que voltará a ter lugar no próximo ano.  

 

4.5 Biblioteca e Arquivo de Tormes 

Até final de Dezembro de 2020, e no seguimento do trabalho iniciado em 1997, deu-se 

continuidade à inventariação e organização da biblioteca da FEQ, estando registados 

até ao momento 5.023 livros, que se encontram disponíveis para consulta pública.  

Além da biblioteca física, encontram-se disponíveis para consulta os manuscritos de 

Eça de Queiroz, em formato digital, relativos aos manuscritos que estavam na posse da 

família e que foram entregues à Torre do Tombo, em Lisboa. Este património, em 

formato digital, foi-nos cedido, mediante assinatura de protocolo, pela Biblioteca 

Nacional.  

A FEQ é detentora de um espólio documental muito rico do ponto de vista literário e 

histórico. É composto por documentos públicos e privados, divididos por três fundos: 

arquivo pessoal de Eça de Queiroz, arquivo da família Eça de Queiroz (Condes de 

Resende) e arquivo de António Eça de Queiroz.  

 

 



 

Página 16 de 46 
Relatório e contas de 2020 

5. Participação/colaboração em actividades organizadas por outras 

entidades  

Durante o ano de 2020, a Fundação Eça de Queiroz esteve representada ou colaborou 

em várias iniciativas, promovidas por outras entidades, nomeadamente:  

15.02.2020: A Conselheira Cultural, Irene Fialho, participou na sessão promovida no 

Corações com Coroa Café, subordinada ao tema “As Mulheres em Eça – uma leitura 

sobre a figuração do feminino em Eça de Queiroz”, que contou com intervenções de 

Manuela Couto, Teresa Tavares e Joaquim Furtado.  

Durante o evento foi feita uma venda solidária do vinho Tormes, oferecido pela Lima & 

Smith, e cuja receita reverteu na totalidade para a Corações com Coroa.  

22.04.2020: No seu vigésimo terceiro programa, o Stay to Talk Instituto de Imersão 

Cultural, em tempos de pandemia (COVID-19), fala da Fundação Eça de Queiroz, tendo 

contado com a colaboração da Técnica Cultural e do grupo de teatro Viajantes no 

Tempo.  

17.05.2020: Lançamento do filme promocional da Rota do Românico dedicado ao 

concelho de Baião, onde está incluída a Fundação Eça de Queiroz e o Restaurante de 

Tormes (arroz de favas com frango alourado).  

09.11.2020: o Presidente da Fundação, Afonso Cabral, participou no acto de 

formalização do ingresso da Casa da Imagem – Fundação Manuel Leão, com sede em 

Vila Nova de Gaia, na Associação Portuguesa de Casas-Museu.  

 

6. Apoio institucional a projectos culturais e de promoção de Eça de 

Queiroz  

6.1. O Primo Basílio - bailado em II actos – Dança em Diálogos  

A Fundação Eça de Queiroz deu apoio institucional à Dança em Diálogos, para 

produção de O Primo Basílio - bailado em dois actos baseado na obra homónima de 

Eça de Queiroz.  
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Um retracto de uma família ociosa que revela outro retracto: o de uma sociedade que 

se auto degrada na sua moral e costumes  

Uma das obras mais notáveis de Eça de Queiroz, pela primeira vez desenhada em 

dança e sustentada pela música de compositores portugueses, oferecendo o palco ao 

enredo do romance homónimo, originalmente publicado há 140 anos, numa adaptação 

totalmente inédita em Portugal. A sobrevida das fascinantes personagens criadas pelo 

escritor, assim como o seu inconfundível estilo, são o ponto de partida para uma sessão 

de dança intensa, dramática e transversalmente cativante. 

Direcção Artística | Solange Melo e Fernando Duarte; Coreografia e dramaturgia | 

Fernando Duarte; Música | Fernando Lopes-Graça e Luís de Freitas Branco; Figurinos | 

José António Tenente; Cenografia | Pedro Crisóstomo; Desenho de luzes | VP; Elenco 

| Luísa_Solange Melo | Basílio_Fernando Duarte | Juliana_Cristina Maciel | Jorge_Filipe 

Portugal (11) Mark Biocca (14) | Leopoldina_Carlota Rodrigues | Sebastião_Pedro 

António Carvalho; Apoio aos ensaios | Fátima Brito; Assistente de produção | Margarida 

Garcez; Produção | Dança em Diálogos 

Apresentações:  

11_01_2020 | Theatro Circo | Braga  

14_02_2020 | Cine-Teatro Avenida | Castelo Branco 

 

  



 

Página 18 de 46 
Relatório e contas de 2020 

B. INTERVENÇÃO TURÍSTICA   

1. Percurso pedestre “Caminho de Jacinto”   

Em 2020 continuou a promover-se o percurso pedestre denominado “Caminho de 

Jacinto” junto das escolas, agências de viagens e pessoas individuais que visitaram a 

Casa de Tormes.  

Muitos foram os visitantes que durante o ano fizeram o percurso da estação até à casa.  

 

2. Casa do Silvério    

Entre Janeiro e Dezembro de 2020 a Casa do Silvério acolheu 79 hóspedes, que 

pernoitaram 117 noites. Todos os visitantes tinham proveniência nacional.  

No mesmo período de 2019 a Casa do Silvério tinha um registo de 174 hóspedes, que 

pernoitaram 232 noites.  

Durante o período de confinamento, em que a Fundação esteve encerrada, 

disponibilizou os seus espaços para inclusão no Plano Operacional Municipal de Baião 

de combate à pandemia da COVID-19, tendo a Casa do Silvério sido utilizada durante 

14 dias para isolamento de uma pessoa.  
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3. Restaurante de Tormes    

O Restaurante de Tormes tem como principal objectivo a divulgação e promoção da 

gastronomia queirosiana, onde é prestado um serviço diário aos visitantes da Fundação; 

a organização de refeições para grupos de turistas; a organização de eventos sociais 

(casamentos, baptizados, comunhões e aniversários) e a organização de eventos para 

empresas (almoços de negócios, congressos, reuniões, etc.).  

Durante o ano de 2020, foram muitos os visitantes que usufruiram do almoço no 

Restaurante de Tormes, sendo o prato do arroz de favas e frango alourado o mais 

escolhido e de presença obrigatória no dia-a-dia.  

De referir que todos os pratos que compõem o menu do restaurante estão relacionados 

com as obras queirosianas e com as referências que Eça de Queiroz faz da comida. 

Existe ainda um serviço organizado para as escolas, onde são apresentados menus 

para jovens a preços mais económicos.  
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C. INTERVENÇÃO AGRÍCOLA E COMERCIAL    

1. Desenvolvimento da actividade agrícola  

No âmbito da parceria estabelecida com a empresa Lima & 

Smith, em 2017, esta continuou a assumir a 

responsabilidade pela produção, promoção e 

comercialização de todos os produtos vínicos da Fundação 

Eça de Queiroz.  

Durante o ano de 2020 a empresa continuou a promover e 

comercializar o vinho verde branco “Tormes” e o vinho rosé 

“O Mandarim”.  

Estes vinhos, para além dos canais de distribuição da Lima 

& Smith, encontram-se disponíveis para venda na loja da 

Fundação.  

 

2. Desenvolvimento da actividade comercial  

A actividade comercial da Fundação continuou a desenvolver-se através dos serviços 

que presta diariamente (visitas guiadas, turismo rural, almoços queirosianos e 

actividades culturais). Além disso, a FEQ dispõe de uma loja com merchandising 

relacionado com o escritor, a casa e a região, que comercializa aos visitantes do museu.  

O site da Fundação integra uma loja online que facilita o e-commerce.   
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D. ÓRGÃOS SOCIAIS  

1. Conselho de Curadores  

Banco BPI 

Caixa Geral de Depósitos 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim  

Câmara Municipal de Amarante  

Câmara Municipal de Baião 

Câmara Municipal de Matosinhos 

Câmara Municipal de Sintra  

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (Presidente)  

J. P. Vinhos, S. A. 

 

2. Conselho de Administração  

Afonso Eça de Queiroz Cabral (Presidente)  

Afonso Reis Cabral  

José António Ferreira de Barros  

José Luís Pereira Carneiro 

Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro  

Paula Cristina Martins Carvalhal (Presidente do Conselho de Curadores)  

Paulo Pereira (Representante da C.M. de Baião)  

 

3. Conselho Fiscal  

Avelino Heitor de Lima Soares (Presidente) 

Amadeu António Ribeiro Pegas (vogal)  

Isabel Maria Reis Teixeira Cardoso (vogal)  
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4. Conselho Cultural  

Presidente: Afonso Eça de Queiroz Cabral  

Membro: Ana Luísa Vilela  

Membro: Ana Teresa Peixinho  

Membro: António Apolinário Lourenço  

Membro: Afonso Reis Cabral  

Membro: Artur Carvalho Borges  

Membro: Carlos Reis  

Membro: Elza Assumpção Miné  

Membro: Francisco Avillez  

Membro: Frank Sousa  

Membro: Gilda Santos  

Membro: Giorgio de Marchis  

Membro: Guilherme d’Oliveira Martins  

Membro: Henrique Leitão  

Membro: Irene Fialho 

Membro: João Manuel Mesquita  

Membro: João Ribas  

Membro: José António Ferreira de Barros 

Membro: José Miguel Ribeiro Lume  

Membro: Luís Adão da Fonseca  

Membro: Luiz Fagundes Duarte  

Membro: Manuel Pereira Cardoso  

Membro: Maria Helena Santana  

Membro: Maria João Simões  

Membro: Mariagrazia Russo  

Membro: Maria do Rosário Cunha 

Membro: Maria João Pires de Lima  

Membro: Mónica Baldaque  

Membro: Orlando Grossegesse 

Membro: Sérgio Nazar David  
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E. CAPITAL HUMANO  

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

recurso fundamental para a concretização da sua acção, pelo que apresentamos a 

estrutura actual, num total de oito 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 mais-valias para o sucesso e eficácia da nossa intervenção. 

De referir que uma colaboradora do sector agrícola se encontra de baixa médica 

prolongada.  

Recursos Humanos – 2020 

Função N.º Trabalhadores Vínculo laboral 

Direcção 1 
Contrato sem termo  

(a tempo parcial) 

Técnicos superiores 2 
Contrato sem termo (a tempo 

inteiro)  

Pessoal auxiliar 2 

Contrato sem termo 

(um a tempo inteiro e outro a 

tempo parcial)  

Pessoal agrícola 2 
Contrato sem termo 

(a tempo inteiro)  

 

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

referir o importante contributo das pessoas que, pro bono, colaboram activamente com 

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

Conselho de Administração (7 membros), o Conselho Fiscal (3 membros) e o Conselho 

Cultural (30 membros).   



 

Página 24 de 46 
Relatório e contas de 2020 

F. COMUNICAÇÃO E IMAGEM   

A Fundação Eça de Queiroz tem procurado tornar a comunicação mais eficaz, 

aproveitando as redes sociais, por forma a obter uma maior notoriedade a nível nacional 

e internacional. Tem-se procurado colocar uma coerência na linguagem utilizada ao 

nível do site e redes sociais, tendo em conta o público-alvo. 

1. Site Oficial  

O site da Fundação tem como principal objectivo tornar a comunicação mais prática e 

apelativa para o público.  

Tem havido a preocupação de fazer uma actualização permanente da página e 

disponibilizar regularmente curiosidades sobre a vida e obra do escritor.  

Durante o ano de 2020 o site registou um aumento de visitas de 6,8%, sendo a duração 

média de cada sessão de 2 minutos e 15 segundos, tendo atingido um total de 22.649 

utilizadores.  
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2. Redes sociais  

A Fundação mantém uma página no Facebook, que conta já com mais de 14.700 

seguidores.  

Em 2020 criou-se uma página no Instagram, que conta com cerca de 550 seguidores.   

3. Comunicação com a imprensa  

Durante o ano, vários órgãos de comunicação social e blogueiros publicaram 

reportagens sobre a Fundação ou referências à mesma, pelo que aqui partilhamos 

algumas dessas referências:  

13.01.2020: reportagem de Paul Ames, do Culinary 

Backstreets, sobre o Restaurante de Tormes e a FEQ  

https://culinarybackstreets.com/cities-

category/porto/2020/cb-on-the-road-

52/?fbclid=IwAR2sTW-

cnfX71Z1RUEWAdr8WSPKRiOLtnUqbPfDbgXOSl2IqgxHM8yRGkIs 

18.01.2020: Programa “Assim é Portugal”, do Brasil, passou pela FEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=I0h4CXK2eKQ&feature=share&fbclid=IwAR3iswW

B8R5-oFh3yJKqzQZMVJ0y0RZA6qzGXXrLCSLElSJEZQxj6BByTC0 

29.01.2020: artigo sobre a apresentação de “O Primo Basílio” em bailado, um projecto 

no qual a FEQ foi parceiro institucional 

https://visao.sapo.pt/jornaldeletras/artesvisuais/2020-01-29-o-primo-basilio-em-

bailado/?fbclid=IwAR0nX_0rBD2uxBSzH8KTVHJbWh8np4OKHf_dtVxWisHThj0cWz3_

sNrCVuc 

22.04.2020: No vigésimo terceiro programa, o Stay to Talk Instituto de Imersão Cultural, 

em tempos de pandemia, fala da FEQ: https://www.youtube.com/watch?v=p87azo--

fN4&fbclid=IwAR10S9U81ZyRA8MVGBusSIvRDUzK3oMHW-

G_AEdhZnaysMdf0lzItUXtlCo  

04.05.2020: No trigésimo primeiro programa, o Stay to Talk Instituto de Imersão Cultural, 

em tempos de pandemia (COVID-19), volta a fazer referência à FEQ: 

https://culinarybackstreets.com/cities-category/porto/2020/cb-on-the-road-52/?fbclid=IwAR2sTW-cnfX71Z1RUEWAdr8WSPKRiOLtnUqbPfDbgXOSl2IqgxHM8yRGkIs
https://culinarybackstreets.com/cities-category/porto/2020/cb-on-the-road-52/?fbclid=IwAR2sTW-cnfX71Z1RUEWAdr8WSPKRiOLtnUqbPfDbgXOSl2IqgxHM8yRGkIs
https://culinarybackstreets.com/cities-category/porto/2020/cb-on-the-road-52/?fbclid=IwAR2sTW-cnfX71Z1RUEWAdr8WSPKRiOLtnUqbPfDbgXOSl2IqgxHM8yRGkIs
https://culinarybackstreets.com/cities-category/porto/2020/cb-on-the-road-52/?fbclid=IwAR2sTW-cnfX71Z1RUEWAdr8WSPKRiOLtnUqbPfDbgXOSl2IqgxHM8yRGkIs
https://www.youtube.com/watch?v=I0h4CXK2eKQ&feature=share&fbclid=IwAR3iswWB8R5-oFh3yJKqzQZMVJ0y0RZA6qzGXXrLCSLElSJEZQxj6BByTC0
https://www.youtube.com/watch?v=I0h4CXK2eKQ&feature=share&fbclid=IwAR3iswWB8R5-oFh3yJKqzQZMVJ0y0RZA6qzGXXrLCSLElSJEZQxj6BByTC0
https://visao.sapo.pt/jornaldeletras/artesvisuais/2020-01-29-o-primo-basilio-em-bailado/?fbclid=IwAR0nX_0rBD2uxBSzH8KTVHJbWh8np4OKHf_dtVxWisHThj0cWz3_sNrCVuc
https://visao.sapo.pt/jornaldeletras/artesvisuais/2020-01-29-o-primo-basilio-em-bailado/?fbclid=IwAR0nX_0rBD2uxBSzH8KTVHJbWh8np4OKHf_dtVxWisHThj0cWz3_sNrCVuc
https://visao.sapo.pt/jornaldeletras/artesvisuais/2020-01-29-o-primo-basilio-em-bailado/?fbclid=IwAR0nX_0rBD2uxBSzH8KTVHJbWh8np4OKHf_dtVxWisHThj0cWz3_sNrCVuc
https://www.youtube.com/watch?v=p87azo--fN4&fbclid=IwAR10S9U81ZyRA8MVGBusSIvRDUzK3oMHW-G_AEdhZnaysMdf0lzItUXtlCo
https://www.youtube.com/watch?v=p87azo--fN4&fbclid=IwAR10S9U81ZyRA8MVGBusSIvRDUzK3oMHW-G_AEdhZnaysMdf0lzItUXtlCo
https://www.youtube.com/watch?v=p87azo--fN4&fbclid=IwAR10S9U81ZyRA8MVGBusSIvRDUzK3oMHW-G_AEdhZnaysMdf0lzItUXtlCo
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https://www.youtube.com/watch?v=vxfgZrg72bU&fbclid=IwAR3G5-

7qu3jUZDeqx26LKt5dg1vpO-VnXva1pX5pOv4Dw74PyS_abk2M5m8  

05.05.2020: Notícia sobre Eça de Queiroz no Luso Jornal: https://lusojornal.com/eca-

de-queiros-um-dos-mais-ilustres-escritores-portugueses-foi-consul-de-portugal-em-

paris/?fbclid=IwAR2TSCGX5FA8qkhUpwH4PifSpjrH03pZISt18ut7OWJwkNQjriXv1kP0

4yM  

 

 

 

 

 

05.06.2020: Blog “Viajar entre Viagens”: 

https://www.viajarentreviagens.pt/portugal/fundacao-eca-

queiroz/?fbclid=IwAR0Egp0V3SFZcmYhYK1AS3Bei3-

CmCPUK4NdDNNKpqkLFTPLzVb-evBpJ-Y  

 

31.05.2020: Uma referência à Fundação Eça de Queiroz, ao minuto 40:45, no programa 

"A espantosa realidade das coisas", de Fernando Alves, da TSF: 

https://www.tsf.pt/programa/a-espantosa-realidade-das-coisas.html  

https://www.youtube.com/watch?v=vxfgZrg72bU&fbclid=IwAR3G5-7qu3jUZDeqx26LKt5dg1vpO-VnXva1pX5pOv4Dw74PyS_abk2M5m8
https://www.youtube.com/watch?v=vxfgZrg72bU&fbclid=IwAR3G5-7qu3jUZDeqx26LKt5dg1vpO-VnXva1pX5pOv4Dw74PyS_abk2M5m8
https://lusojornal.com/eca-de-queiros-um-dos-mais-ilustres-escritores-portugueses-foi-consul-de-portugal-em-paris/?fbclid=IwAR2TSCGX5FA8qkhUpwH4PifSpjrH03pZISt18ut7OWJwkNQjriXv1kP04yM
https://lusojornal.com/eca-de-queiros-um-dos-mais-ilustres-escritores-portugueses-foi-consul-de-portugal-em-paris/?fbclid=IwAR2TSCGX5FA8qkhUpwH4PifSpjrH03pZISt18ut7OWJwkNQjriXv1kP04yM
https://lusojornal.com/eca-de-queiros-um-dos-mais-ilustres-escritores-portugueses-foi-consul-de-portugal-em-paris/?fbclid=IwAR2TSCGX5FA8qkhUpwH4PifSpjrH03pZISt18ut7OWJwkNQjriXv1kP04yM
https://lusojornal.com/eca-de-queiros-um-dos-mais-ilustres-escritores-portugueses-foi-consul-de-portugal-em-paris/?fbclid=IwAR2TSCGX5FA8qkhUpwH4PifSpjrH03pZISt18ut7OWJwkNQjriXv1kP04yM
https://www.viajarentreviagens.pt/portugal/fundacao-eca-queiroz/?fbclid=IwAR0Egp0V3SFZcmYhYK1AS3Bei3-CmCPUK4NdDNNKpqkLFTPLzVb-evBpJ-Y
https://www.viajarentreviagens.pt/portugal/fundacao-eca-queiroz/?fbclid=IwAR0Egp0V3SFZcmYhYK1AS3Bei3-CmCPUK4NdDNNKpqkLFTPLzVb-evBpJ-Y
https://www.viajarentreviagens.pt/portugal/fundacao-eca-queiroz/?fbclid=IwAR0Egp0V3SFZcmYhYK1AS3Bei3-CmCPUK4NdDNNKpqkLFTPLzVb-evBpJ-Y
https://www.tsf.pt/programa/a-espantosa-realidade-das-coisas.html
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26.06.2020: Referência à Fundação Eça de Queiroz na Revista Evasões 

 

03.07.2020: Referência à Fundação Eça de Queiroz na Revista Evasões 

https://www.evasoes.pt/roteiros/viajar-entre-o-marao-e-o-douro-nos-passos-de-eca-de-

queiroz/962196/?fbclid=IwAR0LzGVQqcX1lsWQMfDQ7NNhUC70tGe8HWe_MsIfKTha

3-4dLetjqtPgexU  

25.07.2020: A vida e obra de Eça de Queiroz, na edição 

especial VISÃO Biografia.  

Volvidos 120 anos da morte do grande romancista e 

diplomata, eis que a VISÃO Biografia destaca a vida e obra 

de José Maria Eça de Queiroz. 

Ao longo de 130 páginas pode viajar, e deixar-se envolver, 

pela sua vida e obra, conhecendo todos os pormenores 

desde o nascimento até ao trágico momento da sua morte, 

com apenas 54 anos. 

Destaca-se, ainda, a referência à Fundação Eça de Queiroz, alto lugar queirosiano, que 

preserva o espólio e a memória do grande Eça de Queiroz. 

07.08.2020: Reportagem na página do Mais Norte, intitulada “Fundação Eça de Queiroz 

nasceu há 30 anos, em Baião, na Quinta de Tormes, 

celebrizada pelo romance A Cidade e as Serras”.  

 

https://www.evasoes.pt/roteiros/viajar-entre-o-marao-e-o-douro-nos-passos-de-eca-de-queiroz/962196/?fbclid=IwAR0LzGVQqcX1lsWQMfDQ7NNhUC70tGe8HWe_MsIfKTha3-4dLetjqtPgexU
https://www.evasoes.pt/roteiros/viajar-entre-o-marao-e-o-douro-nos-passos-de-eca-de-queiroz/962196/?fbclid=IwAR0LzGVQqcX1lsWQMfDQ7NNhUC70tGe8HWe_MsIfKTha3-4dLetjqtPgexU
https://www.evasoes.pt/roteiros/viajar-entre-o-marao-e-o-douro-nos-passos-de-eca-de-queiroz/962196/?fbclid=IwAR0LzGVQqcX1lsWQMfDQ7NNhUC70tGe8HWe_MsIfKTha3-4dLetjqtPgexU


 

Página 28 de 46 
Relatório e contas de 2020 

12.08.2020: Referência à FEQ e ao Restaurante de Tormes no blog Joland 

https://jolandblog.com/seis-sugestoes-de-escapadinhas-no-norte-e-centro-de-

portugal/?fbclid=IwAR2lLdevQ_3v39ucfh1lxBGxVQGz6WLQx8WJQDdiOOUCcSn0pp3

-GZOWFpo  

15.08.2020: Referência à FEQ no programa “Especial Verão 2020”, do Porto Canal  

 

16.08.2020: Referência à FEQ no Sapo Viagens: https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-

portugal/artigos/casa-de-tormes-a-casa-que-eca-de-queiroz-considerou-feia-muito-

feia-e-a-sede-da-fundacao-dedicada-ao-

escritor?utm_source=facebook_sharebutton&fbclid=IwAR0niBI9fAIkm1pj8N3EVzfmZw

Qo4XtYtH9EavzFWpIk4658i9yl42ogQW4  

16.08.2020: Expresso, com referência aos 120 anos da morte de EQ: 

https://expresso.pt/cultura/2020-08-16-Eca-de-Queiroz-morreu-ha-120-

anos?fbclid=IwAR0hEyBqOQmV9pd60oG0UyposTKxeJokoI3u48_nO7gV2HqPBEvHm

kkQHV0  

25.08.2020: Programa Ólha a Festa, da SIC passou pela Fundação Eça de Queiroz  

27.08.2020: Lançamento do vídeo Aboboreira – Cultura, da Associação de Municípios 

do Baixo Tâmega, com uma referência à FEQ 

03.09.2020: Time Out: https://www.timeout.pt/porto/pt/noticias/fundacao-eca-de-

queiroz-assinala-30-anos-com-leituras-de-30-escritores-

090320?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&cid=%7Eporto%7Enatsoc%7Ef

acebook%7Eechobox#Echobox=1599124670 

 

https://jolandblog.com/seis-sugestoes-de-escapadinhas-no-norte-e-centro-de-portugal/?fbclid=IwAR2lLdevQ_3v39ucfh1lxBGxVQGz6WLQx8WJQDdiOOUCcSn0pp3-GZOWFpo
https://jolandblog.com/seis-sugestoes-de-escapadinhas-no-norte-e-centro-de-portugal/?fbclid=IwAR2lLdevQ_3v39ucfh1lxBGxVQGz6WLQx8WJQDdiOOUCcSn0pp3-GZOWFpo
https://jolandblog.com/seis-sugestoes-de-escapadinhas-no-norte-e-centro-de-portugal/?fbclid=IwAR2lLdevQ_3v39ucfh1lxBGxVQGz6WLQx8WJQDdiOOUCcSn0pp3-GZOWFpo
https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/casa-de-tormes-a-casa-que-eca-de-queiroz-considerou-feia-muito-feia-e-a-sede-da-fundacao-dedicada-ao-escritor?utm_source=facebook_sharebutton&fbclid=IwAR0niBI9fAIkm1pj8N3EVzfmZwQo4XtYtH9EavzFWpIk4658i9yl42ogQW4
https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/casa-de-tormes-a-casa-que-eca-de-queiroz-considerou-feia-muito-feia-e-a-sede-da-fundacao-dedicada-ao-escritor?utm_source=facebook_sharebutton&fbclid=IwAR0niBI9fAIkm1pj8N3EVzfmZwQo4XtYtH9EavzFWpIk4658i9yl42ogQW4
https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/casa-de-tormes-a-casa-que-eca-de-queiroz-considerou-feia-muito-feia-e-a-sede-da-fundacao-dedicada-ao-escritor?utm_source=facebook_sharebutton&fbclid=IwAR0niBI9fAIkm1pj8N3EVzfmZwQo4XtYtH9EavzFWpIk4658i9yl42ogQW4
https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/casa-de-tormes-a-casa-que-eca-de-queiroz-considerou-feia-muito-feia-e-a-sede-da-fundacao-dedicada-ao-escritor?utm_source=facebook_sharebutton&fbclid=IwAR0niBI9fAIkm1pj8N3EVzfmZwQo4XtYtH9EavzFWpIk4658i9yl42ogQW4
https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/casa-de-tormes-a-casa-que-eca-de-queiroz-considerou-feia-muito-feia-e-a-sede-da-fundacao-dedicada-ao-escritor?utm_source=facebook_sharebutton&fbclid=IwAR0niBI9fAIkm1pj8N3EVzfmZwQo4XtYtH9EavzFWpIk4658i9yl42ogQW4
https://expresso.pt/cultura/2020-08-16-Eca-de-Queiroz-morreu-ha-120-anos?fbclid=IwAR0hEyBqOQmV9pd60oG0UyposTKxeJokoI3u48_nO7gV2HqPBEvHmkkQHV0
https://expresso.pt/cultura/2020-08-16-Eca-de-Queiroz-morreu-ha-120-anos?fbclid=IwAR0hEyBqOQmV9pd60oG0UyposTKxeJokoI3u48_nO7gV2HqPBEvHmkkQHV0
https://expresso.pt/cultura/2020-08-16-Eca-de-Queiroz-morreu-ha-120-anos?fbclid=IwAR0hEyBqOQmV9pd60oG0UyposTKxeJokoI3u48_nO7gV2HqPBEvHmkkQHV0
https://www.timeout.pt/porto/pt/noticias/fundacao-eca-de-queiroz-assinala-30-anos-com-leituras-de-30-escritores-090320?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&cid=%7Eporto%7Enatsoc%7Efacebook%7Eechobox#Echobox=1599124670
https://www.timeout.pt/porto/pt/noticias/fundacao-eca-de-queiroz-assinala-30-anos-com-leituras-de-30-escritores-090320?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&cid=%7Eporto%7Enatsoc%7Efacebook%7Eechobox#Echobox=1599124670
https://www.timeout.pt/porto/pt/noticias/fundacao-eca-de-queiroz-assinala-30-anos-com-leituras-de-30-escritores-090320?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&cid=%7Eporto%7Enatsoc%7Efacebook%7Eechobox#Echobox=1599124670
https://www.timeout.pt/porto/pt/noticias/fundacao-eca-de-queiroz-assinala-30-anos-com-leituras-de-30-escritores-090320?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&cid=%7Eporto%7Enatsoc%7Efacebook%7Eechobox#Echobox=1599124670


 

Página 29 de 46 
Relatório e contas de 2020 

06.09.2020: Jornal A Verdade: https://averdade.com/cultura/2020-09-06-Baiao-

Fundacao-Eca-de-Queiroz-assinala-30.-aniversario-com-30-

declamacoes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid

=IwAR1JMWhu8s0-1kbByqVUCSQ2s0zOAsmvG1jPn_WVBObl-9Sj6k27T-v0fdI  

16.10.2020: Artigo na revista Evasões  

 

16.11.2020: Herdeiros de Saramago, da RTP1, cujo episódio 11 foi dedicado a Afonso 

Reis Cabral, com passagem pela Fundação Eça de Queiroz: 

https://www.rtp.pt/play/p7972/e505900/herdeiros-de-saramago  

19.11.2020: Referência à gastronomia queirosiana no programa “Boa Vida”, da TSF: 

https://www.tsf.pt/programa/boa-vida/provar-eca-

13053698.html?fbclid=IwAR1yklNsr_5jkW72NkS_YENeJJwEBvUvwvXJT_9R-

OknRgx9j970HWK6Mq0  

 

 

 

 

 

https://averdade.com/cultura/2020-09-06-Baiao-Fundacao-Eca-de-Queiroz-assinala-30.-aniversario-com-30-declamacoes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid=IwAR1JMWhu8s0-1kbByqVUCSQ2s0zOAsmvG1jPn_WVBObl-9Sj6k27T-v0fdI
https://averdade.com/cultura/2020-09-06-Baiao-Fundacao-Eca-de-Queiroz-assinala-30.-aniversario-com-30-declamacoes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid=IwAR1JMWhu8s0-1kbByqVUCSQ2s0zOAsmvG1jPn_WVBObl-9Sj6k27T-v0fdI
https://averdade.com/cultura/2020-09-06-Baiao-Fundacao-Eca-de-Queiroz-assinala-30.-aniversario-com-30-declamacoes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid=IwAR1JMWhu8s0-1kbByqVUCSQ2s0zOAsmvG1jPn_WVBObl-9Sj6k27T-v0fdI
https://averdade.com/cultura/2020-09-06-Baiao-Fundacao-Eca-de-Queiroz-assinala-30.-aniversario-com-30-declamacoes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid=IwAR1JMWhu8s0-1kbByqVUCSQ2s0zOAsmvG1jPn_WVBObl-9Sj6k27T-v0fdI
https://www.rtp.pt/play/p7972/e505900/herdeiros-de-saramago
https://www.tsf.pt/programa/boa-vida/provar-eca-13053698.html?fbclid=IwAR1yklNsr_5jkW72NkS_YENeJJwEBvUvwvXJT_9R-OknRgx9j970HWK6Mq0
https://www.tsf.pt/programa/boa-vida/provar-eca-13053698.html?fbclid=IwAR1yklNsr_5jkW72NkS_YENeJJwEBvUvwvXJT_9R-OknRgx9j970HWK6Mq0
https://www.tsf.pt/programa/boa-vida/provar-eca-13053698.html?fbclid=IwAR1yklNsr_5jkW72NkS_YENeJJwEBvUvwvXJT_9R-OknRgx9j970HWK6Mq0
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24.11.2020: Programa “Visita Guiada”, de Paula Moura Pinheiro, na RTP 2: 

www.rtp.pt/play/p7378/e507931/visita-guiada 

 

14.12.2020: O Público destaca a entrega na Assembleia da República de projecto de 

resolução para concessão de honras de Panteão Nacional a José Maria Eça de Queiroz: 

https://www.publico.pt/2020/12/14/politica/noticia/honras-panteao-nacional-eca-

queiroz-1942935?fbclid=IwAR36DI0q5VsYlE-

3sWqv3pQKyj2TlF3_9fOVnsGhu3tZm9_czcFwXXPY39I  

14.12.2020: TSF destaca a entrega na Assembleia da República de projecto de 

resolução para concessão de honras de Panteão Nacional a José Maria Eça de Queiroz: 

https://www.tsf.pt/portugal/politica/ps-quer-eca-de-queiroz-no-panteao-nacional-

13138489.html?fbclid=IwAR3U7fspFZg7MWWIKShmh-

4ry6_tlGDESsSq15eiuAo4OYZPdDrePx7T-8w  

 

  

http://www.rtp.pt/play/p7378/e507931/visita-guiada
https://www.publico.pt/2020/12/14/politica/noticia/honras-panteao-nacional-eca-queiroz-1942935?fbclid=IwAR36DI0q5VsYlE-3sWqv3pQKyj2TlF3_9fOVnsGhu3tZm9_czcFwXXPY39I
https://www.publico.pt/2020/12/14/politica/noticia/honras-panteao-nacional-eca-queiroz-1942935?fbclid=IwAR36DI0q5VsYlE-3sWqv3pQKyj2TlF3_9fOVnsGhu3tZm9_czcFwXXPY39I
https://www.publico.pt/2020/12/14/politica/noticia/honras-panteao-nacional-eca-queiroz-1942935?fbclid=IwAR36DI0q5VsYlE-3sWqv3pQKyj2TlF3_9fOVnsGhu3tZm9_czcFwXXPY39I
https://www.tsf.pt/portugal/politica/ps-quer-eca-de-queiroz-no-panteao-nacional-13138489.html?fbclid=IwAR3U7fspFZg7MWWIKShmh-4ry6_tlGDESsSq15eiuAo4OYZPdDrePx7T-8w
https://www.tsf.pt/portugal/politica/ps-quer-eca-de-queiroz-no-panteao-nacional-13138489.html?fbclid=IwAR3U7fspFZg7MWWIKShmh-4ry6_tlGDESsSq15eiuAo4OYZPdDrePx7T-8w
https://www.tsf.pt/portugal/politica/ps-quer-eca-de-queiroz-no-panteao-nacional-13138489.html?fbclid=IwAR3U7fspFZg7MWWIKShmh-4ry6_tlGDESsSq15eiuAo4OYZPdDrePx7T-8w
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G. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA     

O ano de 2020 ficou marcado pelo surgimento da pandemia provocado pelo vírus SARS-

COV2, que obrigou ao encerramento da Fundação durante o período de confinamento 

e a uma redução significativa das suas actividades e das visitas, o que se traduziu 

também na quebra das receitas geradas pela actividade corrente da instituição.  

Apresenta-se de seguida um quadro com a estrutura de rendimentos, onde é possível 

verificar que o volume de negócios registou uma quebra de 31%, face a 2019. 

RUBRICA 2019 2020 VARIAÇÃO 

Vendas e Serviços Prestados  102 779,06 € 70 555,05 € - 32 224,01 €  

Subsídios, doações e legados  70 700,94 € 76 218,89 € 5 517,95 €  

Outros rendimentos  23 073,07 € 22 948,44 € - 124,63 €  

TOTAL RENDIMENTOS  196 553,07 €  169 722,38 €  - 26 830,69 €  

O quadro que se segue apresenta as várias rubricas das receitas:  

RUBRICA 2019 2020 VARIAÇÃO 

Livros  6 438,85 € 5 318,39 € - 1 120,46 €  

Merchandising 6 083,89 € 5 615,52 € - 468,37 €  

Covela  30 387,54 € 30 384,79 € - 2,75 €  

Vinho 10 901,46 € 7 253,28 € - 3 648,18 €  

Bilhetes 28 531,30 € 17 299,89 € - 11 231,41 €  

Gastronomia Queirosiana 4 960,78 € 732,97 € - 4 227,81 €  

Restaurante de Tormes 22 316,88 € 12 739,28 € - 9 577,60 €  

Alojamento 7 626,46 € 5 809,64 € - 1 816,82 €  

Actividades 752,43 € 0,00 € - 752,43 €  

Mecenas/Patronos 33 000,00 € 22 000,00 € - 11 000,00 €  

Donativos/subsídios 25 700,94 € 26 328,24 €   627,30 €  

Medidas de apoio COVID  0,00 € 11 142,60 €   11 142,60 €  

Outros 19 852,54 € 25 097,78 €   5 245,24 €  

TOTAL   196 553,07 €    169 722,38 €  - 26 830,69 €  

NOTA: Neste quadro há 12.000,00€ de donativos que estão incluídos no valor da Covela 
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Quanto aos gastos os valores são os seguintes:  

RUBRICA 2019 2020 VARIAÇÃO 

Variação nos inventários da produção  0,00 € 0,00 €       0,00 €  

Custo mercadorias vendidas e 
matérias consumidas  

8 783,11 € 15 095,54 €    6 312,43 €  

Fornecimentos e serviços externos  50 315,77 € 24 839,55 € - 25 476,22 €  

Gastos com pessoal  89 074,41 € 79 703,36 € - 9 371,05 €  

Outros gastos  11 373,64 € 3 834,47 € - 7 539,17 €  

TOTAL DE GASTOS  159 546,93 €  123 472,92 € - 36 074,01 €  

Resultado antes de depreciações, 
gastos de financiamento e 
impostos  

37 006,14 €  46 249,46 €  9 243,32 €  

 

Pelos dados acima apresentados pode-se verificar que a Fundação em 2020 apresenta 

um resultado positivo, antes de depreciações e impostos, sendo o EBITDA de 

46.249,46€, representando um aumento de 25% face a 2019. O resultado líquido ainda 

é negativo face ao montante bastante elevado das amortizações.  

Pela análise dos quadros apresentados é possível verificar que, em comparação com 

2019, as receitas da Fundação registaram uma quebra de 14%, enquanto que as 

despesas registaram uma redução de 23%. O aumento do CMCMC deve-se ao facto de 

em 2019 ter ocorrido uma regularização dos inventários no valor de 6.507,39€, que 

influencia o custo final desta rubrica.  

A quebra das receitas não foi maior porque se registou um apoio extraordinário da 

Câmara Municipal de Baião, no valor de € 17.600,00, um donativo da Associação dos 

Amigos de Eça de Queiroz de € 3.708,17 e os apoios governamentais, para fazer face 

às dificuldades causadas pela pandemia da COVID-19, num total de € 11.142,66, 

referente às medidas do Lay-off, apoio à retoma económica e programa APOIAR.  

As amortizações do exercício registaram o valor de € 54.455,27, fruto da revalorização 

do activo e do aumento do mesmo devido ao projecto de construção do Restaurante de 

Tormes. Por outro lado, os impostos passaram de € 36,42, em 2019, para € 113,06, em 

2020. Quanto aos custos financeiros, em 2020 situaram-se nos € 2.497,64, próximos do 

valor registado em de 2019, de € 2.480,30.  
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O resultado operacional, após amortizações e depreciações, foi negativo em € -

8.205,81, que, conjugados com os resultados financeiros e com os resultados 

extraordinários, originaram um resultado líquido do exercício de € -10.816,51, o que 

representa uma ligeira redução comparativamente com 2019 (€ -11.462,05).  

O resultado do exercício está a ser influenciado negativamente em € 31.763,40 pelas 

amortizações resultantes da revalorização dos activos. Expurgando o efeito da 

revalorização, o valor do resultado líquido da Fundação Eça de Queiroz seria positivo 

no montante de € 20.946,89. 

Em termos financeiros, verifica-se que os activos totais da Fundação registaram uma 

ligeira redução, passando de € 2.227.903,28 para € 2.204.503,34.  

Por sua vez, o passivo da Fundação reduziu-se, totalizando no final de 2020 a quantia 

de € 95.217,21, quando em 2019 era de € 118.859,03. Constata-se, ainda, que o activo 

corrente da Fundação apresenta um valor de € 60.438,25, sendo o passivo corrente de 

€ 95.217,21.  

Os capitais próprios da Fundação passaram de € 2.109.044,25 para € 2.109.286,13.  

Apesar do resultado líquido do exercício ser negativo, o Conselho de Administração 

congratula-se com os resultados obtidos, o que muito se deve ao forte empenho de 

todos os intervenientes na vida da Fundação: Pessoal, Órgãos Sociais, Curadores, 

Mecenas, Patronos e Amigos da Fundação.  
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H. PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2021 

As acções propostas, em sede do Plano de Actividades para 2021, 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.  

Em traços gerais, e considerando o definido no Plano de Actividades e Orçamento para 

2021, pretende-se consagrar e ajustar as várias actividades já existentes e consolidadas 

na Fundação e, por outro, lançar 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.  

A incerteza da duração da pandemia causada pela COVID-19 e do efeito que a mesma 

terá na economia nacional e internacional, obriga-nos a ponderar a estratégia que 

estava definida e a sermos cautelosos nas acções que venham a ser implementadas no 

corrente ano.  

Atendendo aos fins da Fundação, e a incerteza no futuro, propomos realizar as 

seguintes actividades/acções:  

No domínio educativo e museológico:  

- através do serviço educativo continuar a desenvolver actividades complementares às 

visitas, para que os alunos obtenham um conhecimento mais largo e aprofundado do 

escritor e dos seus pares;  

 

No domínio formativo:  

- Curso Internacional de Verão;  

- Centro de estudos e tradução na Fundação Eça de Queiroz, com dinamização de 

actividades de tradução literária;  
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No domínio da promoção e animação cultural:  

- eventos de promoção e divulgação da Fundação e do escritor;  

- promoção da gastronomia queirosiana; 

 

No domínio editorial:  

- edição da revista Queirosiana  

 

No domínio da valorização do património:  

- manutenção de todos os espaços da Fundação, com especial enfoque no museu 

queirosiano.  

 

- Procurar potenciar as capacidades existentes, responder às novas necessidades que 

se colocam e assegurar a rentabilidade das actividades, procurando que elas possam 

autofinanciar-se e, se possível, gerar fundos adicionais. 

Neste contexto, considera-se prioritário: 

a) promoção do Restaurante de Tormes e sua dinamização;  

b) requalificação e promoção da oferta do alojamento em espaço rural, garantindo assim 

uma taxa de ocupação mais elevada;  

c) comercialização dos produtos existentes na loja de vendas, alargando a oferta, 

através de novas edições e do lançamento de merchandising, e de acções de marketing 

on-line de forma a aumentar a receita deste espaço;  

d) rentabilização dos espaços existentes, por forma a garantir a criação de receitas fixas;  

 



 

Página 36 de 46 
Relatório e contas de 2020 

Em todos os casos dever-se-ão ter em consideração como condições de sucesso a 

médio e longo prazo da Fundação: 

• o reforço da relação com os Curadores, através da sua participação mais activa na 

vida da Fundação; 

• o reforço e alargamento das entidades e pessoas que integram os Mecenas e 

Patronos da instituição; 

• o incremento das parcerias com os Municípios Queirosianos, Instituições 

Governamentais, Universidades, Centros de Formação e outras entidades;  

• o aumento da solidez financeira, garantida por uma gestão prudente dos fundos 

próprios, por uma política de investimentos baseada na sua auto-sustentabilidade 

e no alargamento progressivo do mecenato obtido. 
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I. AGRADECIMENTOS  

O Conselho de Administração agradece a todos os que, por diversas vias, se 

empenharam e apoiaram o projecto da Fundação Eça de Queiroz durante o ano de 

2020. O apoio das entidades e personalidades que têm vindo a aderir a este projecto é 

imprescindível à manutenção de um nível de actividade de elevada qualidade, o que 

igualmente se regista reconhecidamente. 

De seguida apresenta-se um quadro com a descrição de todos os apoios externos que 

a Fundação recebeu em 2020, e que são:  

APOIO 2018 2019 2020 
Variação 

2019-2020 

1. Apoios de Entidades Governamentais   0,00€ 16 000,00€ 11 142,66€ -4 857,34€ 

        1.1 Ministério da Educação e Ciência 0,00€ 16 000,00€ 0,00€ -16 000,00€ 

        1.2 Medidas de apoio COVID  0,00€ 0,00€ 11 142,66€ 11 142,66€ 

2. Donativos de outras entidades  15 770,40€ 12 025,94€ 23 626,23€ 11 600,29€ 

        2.1 Donativos particulares e empresas 15 770,40€ 12 025,94€ 23 626,23€ 11 600,29€ 

3. Subsídios dos Curadores  0,00€ 10 000,00€ 17 600,00€ 7 600,00€ 

        3.2 Município de Baião 0,00€ 10 000,00€ 17 600,00€ 7 600,00€ 

4. Mecenas, Patronos e Amigos Tormes 22 275,00€ 32 675,00€ 23 850,00€ -8 825,00€ 

        4.1 Mecenas 20 000,00€ 30 000,00€ 20 000,00€ -10 000,00€ 

        4.2 Patronos 2 000,00€ 2 000,00€ 2 000,00€ 0,00€ 

        4.3 Donativos de Amigos de Tormes 275,00€ 675,00€ 1 850,00€ 1 175,00€ 

TOTAL 38 045,40€ 70 700,94€ 76 218,89€ 5 517,95€ 

NOTA: Nos anos de 2019 e 2020, 5.000,00€ dos apoios de Mecenas são da Câmara Municipal de 
Aveiro 

 

As fontes de rendimento da Fundação estão assim repartidas:  

 

Receitas próprias
42%

Apoios do Estado 
7%

Apoios do Poder local
13%

Entidades 
privadas e 

particulares
25%

Outros rendimentos 
13%
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1. Apoios Institucionais de Continuidade  

Um agradecimento é devido aos Curadores que têm colaborado com a Fundação, 

referindo aqui o importante contributo que a Câmara Municipal de Baião, enquanto 

Curador e membro do Conselho de Administração, tem dado para o desenvolvimento 

da Fundação.  

 

2. Mecenas e Patronos  

2.1. Mecenas:  

ANTÓNIO MANUEL QUEIRÓS VASCONCELOS DA MOTA 

FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA 

MOTA ENGIL, SGPS, S.A. 

MOTA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A. 

MUNICÍPIO DE AVEIRO  

 

2.2. Patronos:  

Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva 

José António Ferreira de Barros 

 

3. Mecenas das várias actividades  

A Fundação Eça de Queiroz agradece ainda o valioso contributo dos Membros do seu 

Conselho de Administração, Conselho Cultural e Conselho Fiscal - que exercem as 
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suas funções pro bono - das personalidades e das várias entidades que patrocinaram 

as suas realizações, tornando possível a sua concretização.  

 

Serviços oferecidos à Fundação:  

ATELIER ALVES:  

- Manutenção do site da FEQ e da loja online;  

- Serviços de designer de material de divulgação da FEQ e das suas iniciativas.  

 

4. Amigos de Tormes  

Registamos ainda um agradecimento aos Amigos de Tormes que, anualmente, 

contribuem com um apoio financeiro para a Fundação Eça de Queiroz, e que, no final 

de 2020 eram: 

✓ Afonso Eça de Queiroz Cabral 

✓ Afonso Reis Cabral  

✓ Ana Luísa Liberato Vieira Vilela 

✓ Ana Maria de Sousa Nunes Baptista 

da Costa 

✓ Ana Teresa Peixinho 

✓ Anabela Rodrigues Cardoso 

✓ Anna Maria Moog Rodrigues 

✓ António Américo Pimenta de Castro 

Damásio 

✓ António Eça de Queiroz 

✓ António Pinheiro Marques 

✓ Armando Barge Bouçon 

✓ Armênio Santiago Cardoso 

✓ Arminda de Sousa Pereira Vieira 

✓ Artur Manuel Rocha Nunes Pires 

✓ Ascenso Luís Seixas Simões 

✓ Avelino Heitor de Lima Soares 

✓ Beatriz Monteiro 

✓ Carla Alexandra Magalhães de 

Sousa 

✓ Carlos Sepúlveda 

✓ Dominique Sire 

✓ Eduardo Luiz Peixoto Fortuna 

✓ Fátima Castro 

✓ Francisco Avillez 

✓ Francisco Gomes da Costa 

✓ Gilda da Conceição Santos 

✓ Gonçalo Nuno Lousada Martins 

✓ Helena Maria e Silva Marques 

✓ Ida Maria Santos Ferreira Alves 

✓ Isabel Maria Reis Teixeira Cardoso 

✓ Ivo Filipe Cunha Fernandes 

✓ João Miguel Couto 

✓ Joaquim Manuel Esparteiro Lopes da 

Costa 

✓ Jorge Manuel de Abreu Castilho 

✓ José do Nascimento Ervedal 

✓ José Manuel Matos Nicolau 

✓ José Pinheiro 

✓ Júlio César Couceiro de Barros 

✓ Luís Paz da Silva 
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✓ Luisa Mellid Franco Monteiro 

✓ Manuel da Silveira Policarpo 

✓ Manuel Francisco Pizarro de 

Sampaio e Castro 

✓ Manuel Pereira Cardoso 

✓ Manuel Silva 

✓ Margarida Maria Silveira Dias 

✓ Maria Albertina Alves Jordão 

✓ Maria do Rosário Barbosa Dias de 

Castro 

✓ Maria do Rosário da Cunha Duarte 

✓ Maria do Rosário de Castro Pinto 

✓ Maria do Rosário Gambôa Carvalho 

✓ Maria Etelvina Pias 

✓ Maria Fernanda de Abreu 

✓ Maria Helena Jacinto Santana 

✓ Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu 

Ribeiro 

✓ Maria João Albuquerque Figueiredo 

Simões 

✓ Maria João Lisboa de Sousa Gomes 

Cabral 

✓ Maria Serena Felici 

✓ Matilde Eça de Queiroz 

✓ Nuno Braga da Cruz 

✓ Paolo Stupenengo 

✓ Paula Guimarães 

✓ Paulo Pereira 

✓ Renato Barroso 

✓ Ricardo Emmanuel Vieira Coelho 

✓ Ricardo Gil Machado Pereira 

✓ Roberto Loureiro Junior 

✓ Rubina Moniz Vieira 

✓ Teresa Maria Felgas da Siva 

Henrique Ramalho 

✓ Teresa Painho 

✓ Teresa Pereira de Araújo Moscoso 

✓ Vera Lúcia Martins de Moraes 

✓ Vítor Costa Ferreira 

 

5. Outros apoios  

Queremos, também, agradecer a todas as pessoas singulares, empresas e entidades 

que durante o ano de 2020 contribuíram com serviços ou doações monetárias, de 

equipamentos, objectos e utensílios necessários ao bom funcionamento da Fundação.   

 

A Fundação Eça de Queiroz expressa ainda um reconhecido agradecimento pelo 

empenho de todos os colaboradores da instituição, que com muita dedicação têm 

contribuído para a concretização da missão da FEQ, assim colaborando, com bom 

espírito, para o êxito e projecção deste projecto. 

  



 

Página 41 de 46 
Relatório e contas de 2020 

J. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS      
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K. RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL  

Ao  

Conselho de Administração da  

FUNDAÇÃO EÇA DE QUEIROZ 

 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias e do mandato que nos foi 
conferido, vimos submeter à Vossa apreciação o relatório sobre a actividade por 
nós desenvolvida, bem como o parecer sobre os documentos de prestação de 
contas apresentados pelo Conselho de Administração da FUNDAÇÃO EÇA DE 
QUEIROZ (“Fundação”), relativos ao período findo em 31 de Dezembro de 2020. 

No decorrer do exercício, acompanhámos com a periodicidade e a extensão que 
considerámos adequadas, a evolução da actividade da Fundação, a 
regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo 
legal e estatutário em vigor, tendo recebido do Conselho de Administração e dos 
diversos serviços da Fundação todas as informações e os esclarecimentos 
solicitados. 

Apreciámos o Balanço a 31 de Dezembro de 2020, a Demonstração dos 
resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa relativas ao 
período findo naquela data e o correspondente anexo. Adicionalmente, 
procedemos a uma análise do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2020, 
bem como a análise económico-financeira da Fundação, que traduzem a 
actividade desenvolvida no exercício de 2020.  

As contas a 31 de Dezembro de 2020 evidenciam um total de balanço de 
2.204.503 euros e um total de Fundos Patrimoniais de 2.109.286 euros, incluindo 
um resultado líquido do exercício negativo de 10.817 euros. Realçamos que o 
valor dos resultados antes das depreciações, gastos financeiros e impostos é 
positivo no montante de 46.249 euros. 

Tal como referido no Relatório de Gestão, tendo em conta a situação pandémica 
vivida em 2020, o Plano de Actividades previsto para o ano 2020 não foi 
globalmente cumprido.  

O segmento de actividade em que a Fundação Eça de Queiroz se insere (cultura 
e turismo) foi, sem dúvida, dos mais afectados, tendo a Fundação estado 
encerrada ao público durante o período de confinamento, razão pela qual houve 
necessidade de adesão ao regime do “lay-off simplificado”. 
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Registamos, contudo, com muito agrado, as actividades que a Fundação 
conseguiu promover, apesar do contexto e das dificuldades sentidas neste 
exercício. 

Pese embora se ter verificado em 2020 uma quebra de mais de 30% no volume 
de negócios da Fundação, o resultado líquido deste exercício melhorou face ao 
registado em 2019. Não obstante ainda ter sido negativo no valor de 10.817 
euros, verificou-se uma melhoria de 11.462 euros comparativamente ao 
exercício anterior (em 2019, foi negativo no valor de 22.279 euros). 

Esta variação é justificada, por um lado, pelos subsídios e apoios adicionais 
recebidos em 2020 (apoio extraordinário da Câmara de Baião, subsídios da 
segurança social no âmbito do “lay-off”, apoio do IEFP e subsídio no âmbito do 
programa APOIAR) e, por outro, pela diminuição dos gastos com fornecimentos 
e serviços externos e com o pessoal. 

 

Atendendo ao atrás referido, o Conselho Fiscal é de opinião que: 

a) As demonstrações financeiras supra-referidas e o Relatório de Gestão, 
bem como as propostas nele expressas, estão de acordo com as 
disposições contabilísticas e estatutárias aplicáveis, pelo que poderão ser 
aprovados; 

 
b) Seja conferido ao Conselho de Administração um voto de louvor pela 

competência e dedicação que colocou na gestão da actividade da 
Fundação. 

Tormes, 11 de Junho de 2021 

 

O Conselho Fiscal 

 

Presidente 
Avelino Heitor de Lima Soares 

Vogal 
Amadeu António Ribeiro Pegas 

Vogal  
Isabel Maria Reis Teixeira Cardoso (R.O.C. n.º 1745) 
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Aprovado em reunião do Conselho de Administração de 20 de Maio de 2021.  

 

O Presidente do Conselho de Administração 

 

(Afonso Eça de Queiroz Cabral) 


