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ENQUADRAMENTO 

1. Apreciação geral e síntese da actividade  

O presente Relatório e Contas, referente ao ano de 2021, 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.  

O ano de 2021 continuou 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 

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.  

Apesar dos constrangimentos existentes 2021 foi um ano marcado por aspectos muito 

positivos que aqui importa destacar.  

A 15 de Janeiro de 2021, foi aprovada por unanimidade, na Assembleia da República, 

a resolução n.º 55/2021 que resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição 

e do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 28/2000, de 29 de Novembro:  

1 — Conceder honras de Panteão Nacional aos restos mortais de José Maria Eça de 

Queiroz, em reconhecimento e homenagem pela obra literária ímpar e determinante na 

história da literatura portuguesa.  

2 — Constituir um grupo de trabalho composto por representantes de cada grupo 

parlamentar com a incumbência de determinar a data e de definir e orientar o programa 

de trasladação, em articulação com as demais entidades públicas envolvidas, bem como 

um representante da Fundação Eça de Queiroz. 
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Das actividades desenvolvidas salienta-se a inauguração do Núcleo Luís Santos Ferro, 

as comemorações do 31º aniversário da Fundação Eça de Queiroz e a entrega do 

prémio literário Fundação Eça de Queiroz / Fundação Millennium bcp.  

Na reunião de 30 de Julho do Conselho de Administração, foi aprovada a integração de 

49 novos membros no Conselho Cultural, tornando este órgão mais ecléctico, 

multicultural e multidisciplinar. Em Outubro decorreu a reunião deste conselho, que já 

contou com a participação dos novos membros.  

Assinala-se ainda o facto de se ter tido a capacidade de investir na recuperação do 

património, realizando intervenções que vinham sendo adiadas e que finalmente foi 

possível concretizar. Ainda não foi possível responder a todas as necessidades, mas já 

se deu um passo importante na preservação dos espaços existentes.  

 

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. 
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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.  

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. 

• 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€. 
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• 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 2021 

A. INTERVENÇÃO CULTURAL  

Tendo em conta a situação pandémica vivida em 2021, não foi possível cumprir na 

globalidade o Plano de Actividades relativo ao ano de 2021. 

1. Espaço Museológico da Casa de Tormes  

1.1 Visitas guiadas  

Apesar das contingências vividas em 2021, tendo a Fundação estado encerrada ao 

público de 15 de Janeiro a 4 de Abril, mantiveram-se as visitas guiadas ao espaço 

museológico da Casa de Tormes.  

Entre Janeiro e Dezembro, visitaram o museu queirosiano 4.572 pessoas, oriundas de 

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

Ucrânia, Alemanha, EUA, México, China, Turquia, Estónia e Roménia. Do total de 

visitantes, 301 eram alunos e professores integrados em visitas escolares e 31 

usufruíram do serviço de almoço queirosiano.  

 

O número de turistas estrangeiros, representou 2% do total de visitantes da casa.  
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Pela análise do gráfico apresentado a seguir, é possível constatar que, relativamente ao 

ano anterior, se verificou um ligeiro aumento dos visitantes, mas se compararmos em 

com 2019, verificamos que se regista uma redução de 42%.  

 

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.  

 

Dos visitantes que passaram pela Fundação durante o ano destacam-se:  

- 28 de Abril: visita de jornalistas do Porto Canal e da revista Visão, integrados numa 

visita promovida pela empresa Bello Giro.  
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- 14 de Maio: visita de jornalistas e influencers organizada pela Rota do Românico.  

- 6 de Junho: visita de influencers e jornalistas da área do turismo, promovida pela 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e a Dolmen.  

 

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.  

 

1.2 Serviço Educativo  

Em 2021, as visitas escolares continuaram bastante condicionadas, tendo visitado a 

Casa de Tormes 301 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, Águeda, Caldas da Rainha, Mesão Frio, Marco de Canaveses 

e Oeiras.  

Continuamos a proporcionar visita gratuita a escolas e instituições de Baião, tendo 

acolhido vários grupos de jovens que integravam programas de férias de Verão, 

nomeadamente:  

- 13 de Julho: grupo de 19 jovens do CLDS de Baião. 

- 27 de Julho: grupo de 50 alunos dos agrupamentos de escolas de Eiriz e do Sudeste, 

Baião.  

- 29 de Julho: grupo de 42 alunos do agrupamento de escolas de Vale de Ovil, Baião.  

- 10 de Agosto: grupo de 42 jovens da empresa Kool Kids de Baião. 

- 8 de Setembro: grupo de 14 jovens do ATL do Centro Social de Santa Cruz do Douro.  
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2. Actividades formativas  

2.1. Seminário Queirosiano - Curso Internacional de Verão  

Dadas as restrições impostas pela pandemia, e considerando que os professores do 

seminário vinham de Itália e muitos dos participantes eram estrangeiros, o curso foi 

adiado para 2022.  

 

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 2022.  

 

3. Actividades Editorial 

3.1 Revista Queirosiana  

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

Tormes.  

Em 2021, foi publicado o número 27-28, consagrado às “Adaptações cinematográficas 

e televisivas da obra queirosiana”, que conta com textos de Carolin Overhoff Ferreira, 

Filomena Antunes Sobral, Margarida Esteves Pereira, Maria do Carmo Cardoso 

Mendes, Irene Fialho, João Botelho, Carlos Reis, Diana Gomes Simões, Mónica Ganhão 

e Maria do Rosário Cunha.  

 

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

4.1 Inauguração do Núcleo Luís Santos Ferro  

A partir de 12 de Julho, a Fundação Eça de 

Queiroz passou a contar com um novo e 

importante pólo de interesse queirosiano: o 

Núcleo Luís Santos Ferro. Este núcleo, que 

configura a mais significativa queirosiana do 

país, está incluído na visita à Casa de Tormes, 

mas também disponível para consulta.  
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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 paixão duradoura 

por Eça levou-o a reunir todas as 

primeiras edições, bem como 

todas as publicações em vida do 

autor de Os Maias, além de manuscritos, revistas, estudos académicos, opúsculos, 

traduções, curiosidades bibliográficas, fotografias, documentos, objectos artísticos, etc. 

Trata-se de um rico acervo distribuído por 35 metros lineares em mais de mil entradas 

bibliográficas, não contando com os periódicos e demais monografias, correspondência, 

cópias de artigos, colecções temáticas, recortes de imprensa, fotografias, 

documentação novecentista, cartazes, desenhos, gravuras e originais de Eça de 

Queiroz de que se destaca um fragmento do manuscrito de O primo Basílio são algumas 

das tipologias encontradas. 

Aquando da sua morte, em Janeiro de 2020, a Família Ferro não quis dividir uma 

queirosiana que foi pensada como um todo e que configura o projecto de uma vida, 

tendo-a doado à Fundação Eça de Queiroz. Numa das salas de Tormes, ao lado do 

quarto que abriga os 

objectos pessoais dos 

aposentos do próprio 

escritor, está agora 

instalado o Núcleo 

Luís Santos Ferro. 

Incluído na visita 

guiada a Tormes, o 

acervo encontra-se 

também disponível 

para consulta.  

A FEQ agradece à Família Ferro a doação e a participação na sessão de inauguração 

do Núcleo que decorreu em Tormes, no dia 12 de Julho.  
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4.2 Comemorações do 31º aniversário da Fundação Eça de Queiroz 

A 2 de Outubro decorreu a sessão comemorativa do 31º 

aniversário da Fundação Eça de Queiroz, que se iniciou 

com a sessão de entrega do Prémio Literário Fundação 

Eça de Queiroz / Fundação Millennium bcp, no auditório, 

que contou com as intervenções do Presidente da 

Câmara Municipal de Baião, Paulo Pereira, o 

Administrador da FEQ responsável pela coordenação do 

prémio, Afonso Reis Cabral, o vencedor da edição de 

2021, Frederico Pedreira, o Presidente da Fundação 

Millennium bcp, Embaixador António Monteiro, o 

Presidenta da Fundação Eça de Queiroz, Afonso Eça de 

Queiroz Cabral e a Ministra da Cultura, Graça Fonseca.  

Na sessão estiveram presentes membros dos órgãos sociais da Fundação, 

representantes dos Curadores, Mecenas e Patronos e Amigos de Tormes.  

 

O programa encerrou com um jantar no Restaurante de Tormes, que contou com um 

momento musical preparado pelo Maestro Ferreira Lobo, da Ópera na Academia e na 
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Cidade, tendo como elenco Inês Pinho, Soprano, Pedro Telles, Barítono e Jairo Grossi, 

Piano.  

O recital de canto e piano teve a seguinte composição:  

Mozart – Deh viene alla 

finestra – Barítono; La ci 

darem la mano – Dueto; 

Madamina il catalogo é 

questo – Barítono; Ach 

ich fühls – Soprano; 

Papageno, Papagena – 

Dueto; Puccini – O mio 

babbino caro – 

Soprano; Bizet – Votre 

toast (Toreador) – 

Baritono; Lehar – Lippen Schweigen – Dueto; Gounod – Je veux vivre – Soprano; Jerry 

Bock – If I were a rich man – Barítono; Andrew Lloyd Webber – All i ask of you – Dueto; 

Francesco Sartori - Time to say goodbye – Dueto  

 

4.3 Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz / Fundação Millennium bcp  

 

O escritor Frederico Pedreira foi o vencedor do Prémio Literário Fundação Eça de 

Queiroz / Fundação Millennium bcp 2021 com o romance A Lição do Sonâmbulo. O júri, 

constituído por Bruno Vieira Amaral, Isabel Lucas, Luísa Mellid-Franco, Manuel Pereira 

Cardoso e Maria Helena Santana decidiu por unanimidade contemplar o romance, 

frisando que se trata de «uma narrativa original de tipo autobiográfico que tira sentido 

existencial do quotidiano familiar burguês». Entre os finalistas encontravam-se Lisboa, 

Chão Sagrado, Ana Bárbara Pedrosa; O Que Rasga o Céu, Mafalda Damas Revés; Uso 

Errado da Vida, Paulo Rodrigues Ferreira; Ussu de Bissau, Amadú Dafé.  
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O prémio, no valor de 10.000€, contempla bienalmente uma obra ficcional (romance ou 

novela) de autor português com idade não superior a 40 anos, e visa promover e 

incentivar a produção de obras literárias em língua portuguesa, bem como homenagear 

Eça de Queiroz, um dos maiores vultos nacionais e internacionais da literatura e cultura 

portuguesas. 

A entrega do prémio 

decorreu a 2 de 

Outubro, em Tormes, 

integrada na cerimónia 

de comemoração do 

31º aniversário de 

constituição da FEQ.  

 

Declaração completa do Júri 

«A Lição do Sonâmbulo, de Frederico Pedreira, é uma narrativa original de tipo 

autobiográfico que tira sentido existencial do quotidiano familiar burguês. Há, por parte 

do sujeito que narra, um trabalho de reconstituição de si mesmo e de uma época a partir 

do lugar central da casa, gerando no leitor empatia imediata que progressivamente se 

complexifica, afastando-se de uma exploração meramente sentimental. Mais do que 
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uma escavação arqueológica da infância e de um tempo, a rememoração funciona aqui 

como um dispositivo literário que tudo submete ao poder evocativo da linguagem e do 

minucioso sentido de observação do narrador. Graças à cadência declaradamente 

proustiana do texto, hipnótica e magnética, a fidelidade a uma hipotética realidade 

perde, assim, relevância. Dotado de uma grande elasticidade e amplitude, o autor 

integra influências literárias, indo muito longe em cada etapa, mas regressando sempre, 

de forma orgânica, ao ponto de partida, revelando um domínio absoluto da matéria 

narrativa.» Lisboa, 27 de Agosto de 2021, o Júri do Prémio Literário Fundação Eça de 

Queiroz/Fundação Millennium bcp 

 

4.4 Biblioteca e Arquivo de Tormes 

Até final de Dezembro de 2021, e no seguimento do trabalho iniciado em 1997, deu-se 

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

até ao momento 5.037 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.  

Desde 2021 que passamos a integrar no nosso espólio documental uma das mais 

relevantes queirosianas do país, doada pela família do Eng. Luís dos Santos Ferro e 

que reúne as primeiras edições de Eça de Queiroz, bem como todas as publicações em 

vida do autor de Os Maias, além de manuscritos, revistas, estudos académicos, 

opúsculos, traduções, curiosidades bibliográficas, fotografias, documentos, objectos 

artísticos, etc.. Trata-se de um rico acervo distribuído por 35 metros lineares em mais 

de mil entradas bibliográficas, não contando com os periódicos e demais monografias e 

recortes, correspondência, cópias de artigos, colecções temáticas, recortes de 

imprensa, fotografias, documentação novecentista, cartazes, desenhos, gravuras e 



 

Página 18 de 47 
Relatório e contas de 2021 

originais de Eça de Queiroz de que se destaca um fragmento do manuscrito de O primo 

Basílio são algumas das tipologias encontradas. 

 

5. Participação/colaboração em actividades organizadas por outras 

entidades  

Durante o ano de 2021, a Fundação Eça de Queiroz esteve representada ou colaborou 

em várias iniciativas, promovidas por outras entidades, nomeadamente:  

30 de Abril: A Directora Executiva da FEQ, Anabela Cardoso, proferiu a intervenção “A 

Tormes de A Cidade e as Serras”, no simpósio Internacional Literatura & Turismo: 

museificação e comunicação dos lugares dos escritores, organizado pela Universidade 

do Algarve.  

6 de Maio: A convite da encarregada de negócios de Portugal na Eslovénia, o Professor 

Carlos Reis, conselheiro cultural da FEQ, participou na conferência “Machado e Eça em 

Esloveno”.  

30 de Junho: Participação do Professor Carlos Reis, conselheiro cultural da FEQ, com 

palestra sore “O Crime do Padre Amaro”, no Clube de Leitura da Associação dos 

Magistrados Brasileira, em Brasília, que contou com a mediação da escritora Sílvia 

Bacarini.  

 

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

Queiroz  

6.1. Colóquio Internacional “Eça de Queiroz: viagens e diplomacia. Um olhar sobre 

o mundo”  

Decorreu a 4 e 5 de Novembro, online, o Colóquio Internacional 

“Eça de Queiroz: viagens e diplomacia. Um olhar sobre o mundo”, 

organizado pela UNINT (Itália) e que contou a com a colaboração 

da Fundação Eça de Queiroz, que apara além da cedência de 

vários documentos partilhou a transmissão do evento nas suas 

redes sociais.  
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Este colóquio contou com a intervenção de vários especialistas queirosianos, oriundos 

de vários países e integrou uma exposição de documentos do arquivo de Eça de 

Queiroz.  

 

6.2. Aveiro D’Eça   

Sendo o Município de Aveiro um dos Mecenas da FEQ 

foi prestado apoio institucional na organização da 

iniciativa “Aveiro D’Eça”, que decorreu de 25 a 27 de 

Novembro, através do contributo para a realização de 

um documentário sobre o escritor e a cidade de Aveiro 

e a participação da Directora Executiva da FEQ na 

sessão de abertura da conferência que decorreu no 

dia 27 na Biblioteca Municipal de Aveiro, e a 

apresentação pelo Professor Carlos Reis, conselheiro 

cultural da FEQ, de uma palestra sobre “Os Maias”.  
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B. INTERVENÇÃO TURÍSTICA   

1. Percurso pedestre “Caminho de Jacinto”   

Em 2021 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 2021 a Casa do Silvério acolheu 59 hóspedes, que 

pernoitaram 98 noites. Todos os visitantes tinham proveniência nacional.  

No mesmo período de 2020 a Casa do Silvério tinha um registo de 79 hóspedes, que 

pernoitaram 117 noites.  

Esta redução significativa justifica-se com o facto de ter ocorrido uma infiltração na Casa 

do Silvério que inviabilizou a utilização de dois quartos, só tendo sido possível proceder 

à reparação dos espaços no final do ano.  
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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 2021, 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 2021 a empresa continuou a promover e comercializar 

o vinho verde branco “Tormes”.  

Este vinho, para além dos canais de distribuição da Lima & Smith, 

encontra-se disponível para venda na loja da Fundação e na loja online.  

 

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)  

 



 

Página 24 de 47 
Relatório e contas de 2021 

4. Conselho Cultural  

Presidente:  

Afonso Eça de Queiroz Cabral  

Membros:  

Afonso Reis Cabral  

Ana Luísa Amaral  

Ana Luísa Vilela  

Ana Teresa Peixinho  

António Apolinário Lourenço  

Artur Carvalho Borges  

Boss AC  

Carlos Reis  

Duarte Azinheira  

Elza Assumpção Miné  

Filipa Melo  

Francisco Avillez  

Francisco Seixas da Costa  

Frank Sousa  

Gilda Santos  

Giorgio de Marchis  

Gonçalo Câmara  

Guilherme d’Oliveira Martins  

Henrique Leitão  

Hugo Van Der Ding  

Irene Fialho 

João Manuel Mesquita  

João Marecos  

João Ribas  

Jorge Bacelar  

José António Ferreira de Barros 

José Ferreira Lobo  

José Miguel Ribeiro Lume  

Katia Guerreiro  

Luís Adão da Fonseca  

Luísa Mellid-Franco 

Luiz Fagundes Duarte  

Mafalda Anjos  

Manuel Pereira Cardoso  

Maria do Rosário Cunha 

Maria Helena Santana  

Maria João Pires de Lima  

Maria João Simões  

Mariagrazia Russo  

Mónica Baldaque  

Mónica Guerreiro  

Orlando Grossegesse 

Pedro Abrunhosa  

Rita Ferro 

Rodrigo Costa Félix 

Rui Couceiro  

Sérgio Nazar David  

Zita Martins   



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 cinco 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 em 2021 se aposentaram os dois colaboradores que integravam o sector 

agrícola.  

 

Recursos Humanos – 2021 

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)  

 

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 (49 membros).   
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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  

Durante o ano de 2021 o site atingiu um total de 27.112 utilizadores, sendo que destes 

78,5% são novos visitantes, que visitaram 75.554, numa média de sessão a rondar os 

2,04 minutos.  

 

Já ao que se refere à loja de vendas online atingiu um total de 858 utilizadores, sendo 

que destes 83,6% são novos visitantes, que visitaram 3.547, numa média de sessão a 

rondar os 2 minutos.  
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No que se refere ao público alvo, constata-se que depois de Portugal, os países mais 

relevantes são o Brasil, EUA, China, Espanha, França e Inglaterra.  

 

 

2. Redes sociais  

A Fundação mantém uma presença nas redes sociais, sendo que a página do Facebook 

conta com 15.418 seguidores e o Instagram 743 seguidores, reflectindo os gráficos 

seguintes o alcance das páginas durante o ano.  

 

Já quanto ao público alvo o mesmo encontra-se reflectido nos gráficos que a seguir se 

apresentam:  
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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:  

14.01.2021: Notícia TVI24: https://tvi24.iol.pt/politica/aprovacao/parlamento-aprova-

transladacao-de-eca-de-queiroz-para-o-panteao-

nacional?fbclid=IwAR0fyvyXG27KBaoaQq3PbLtx2Sb6g8VxoC70dBDauP-

xv3NinaqipoIbFIY  

14.01.2021: Notícia Visão: https://visao.sapo.pt/atualidade/cultura/2021-01-14-eca-de-

queiros-no-panteao/?fbclid=IwAR3-SnOiNF3QKSl8mLYG7-cU0G6B4Gg8lAo1--KshLr-

MYYYa7WV-vkF6eY  

28.02.2021: O programa Sem Fronteiras, da RTP e TV Galiza passou por Tormes: 

https://www.rtp.pt/play/p8373/e527486/sem-fronteiras?fbclid=IwAR3RHRb31VvqjPi-

ZKhIdee73QhZxr_0-YjShVhMT4JFWxGwcQiU-L2PSbs  

https://tvi24.iol.pt/politica/aprovacao/parlamento-aprova-transladacao-de-eca-de-queiroz-para-o-panteao-nacional?fbclid=IwAR0fyvyXG27KBaoaQq3PbLtx2Sb6g8VxoC70dBDauP-xv3NinaqipoIbFIY
https://tvi24.iol.pt/politica/aprovacao/parlamento-aprova-transladacao-de-eca-de-queiroz-para-o-panteao-nacional?fbclid=IwAR0fyvyXG27KBaoaQq3PbLtx2Sb6g8VxoC70dBDauP-xv3NinaqipoIbFIY
https://tvi24.iol.pt/politica/aprovacao/parlamento-aprova-transladacao-de-eca-de-queiroz-para-o-panteao-nacional?fbclid=IwAR0fyvyXG27KBaoaQq3PbLtx2Sb6g8VxoC70dBDauP-xv3NinaqipoIbFIY
https://tvi24.iol.pt/politica/aprovacao/parlamento-aprova-transladacao-de-eca-de-queiroz-para-o-panteao-nacional?fbclid=IwAR0fyvyXG27KBaoaQq3PbLtx2Sb6g8VxoC70dBDauP-xv3NinaqipoIbFIY
https://visao.sapo.pt/atualidade/cultura/2021-01-14-eca-de-queiros-no-panteao/?fbclid=IwAR3-SnOiNF3QKSl8mLYG7-cU0G6B4Gg8lAo1--KshLr-MYYYa7WV-vkF6eY
https://visao.sapo.pt/atualidade/cultura/2021-01-14-eca-de-queiros-no-panteao/?fbclid=IwAR3-SnOiNF3QKSl8mLYG7-cU0G6B4Gg8lAo1--KshLr-MYYYa7WV-vkF6eY
https://visao.sapo.pt/atualidade/cultura/2021-01-14-eca-de-queiros-no-panteao/?fbclid=IwAR3-SnOiNF3QKSl8mLYG7-cU0G6B4Gg8lAo1--KshLr-MYYYa7WV-vkF6eY
https://www.rtp.pt/play/p8373/e527486/sem-fronteiras?fbclid=IwAR3RHRb31VvqjPi-ZKhIdee73QhZxr_0-YjShVhMT4JFWxGwcQiU-L2PSbs
https://www.rtp.pt/play/p8373/e527486/sem-fronteiras?fbclid=IwAR3RHRb31VvqjPi-ZKhIdee73QhZxr_0-YjShVhMT4JFWxGwcQiU-L2PSbs
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02.03.2021: Jornal A Verdade: https://averdade.com/tamega-e-sousa/baiao/2021-03-

02-Baiao-Aprovado-voto-de-congratulacao-por-honras-de-Panteao-Nacional-a-Eca-de-

Queiroz?utm_source=dlvr.it&utm_medium=share&utm_campaign=facebook&fbclid=Iw

AR25UbRbLw5ehKS7ZIsr6mlD955juOkDVmTWRarb_8Nx8WrS-zwkpb1DLZI  

30.04.2021: Referência ao Caminho de Jacinto, na Revista Trilhos  

 

03.06.2021: Referência à FEQ no Guia da Visão dedicado à Rota do Românico  

 

https://averdade.com/tamega-e-sousa/baiao/2021-03-02-Baiao-Aprovado-voto-de-congratulacao-por-honras-de-Panteao-Nacional-a-Eca-de-Queiroz?utm_source=dlvr.it&utm_medium=share&utm_campaign=facebook&fbclid=IwAR25UbRbLw5ehKS7ZIsr6mlD955juOkDVmTWRarb_8Nx8WrS-zwkpb1DLZI
https://averdade.com/tamega-e-sousa/baiao/2021-03-02-Baiao-Aprovado-voto-de-congratulacao-por-honras-de-Panteao-Nacional-a-Eca-de-Queiroz?utm_source=dlvr.it&utm_medium=share&utm_campaign=facebook&fbclid=IwAR25UbRbLw5ehKS7ZIsr6mlD955juOkDVmTWRarb_8Nx8WrS-zwkpb1DLZI
https://averdade.com/tamega-e-sousa/baiao/2021-03-02-Baiao-Aprovado-voto-de-congratulacao-por-honras-de-Panteao-Nacional-a-Eca-de-Queiroz?utm_source=dlvr.it&utm_medium=share&utm_campaign=facebook&fbclid=IwAR25UbRbLw5ehKS7ZIsr6mlD955juOkDVmTWRarb_8Nx8WrS-zwkpb1DLZI
https://averdade.com/tamega-e-sousa/baiao/2021-03-02-Baiao-Aprovado-voto-de-congratulacao-por-honras-de-Panteao-Nacional-a-Eca-de-Queiroz?utm_source=dlvr.it&utm_medium=share&utm_campaign=facebook&fbclid=IwAR25UbRbLw5ehKS7ZIsr6mlD955juOkDVmTWRarb_8Nx8WrS-zwkpb1DLZI
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11.06.2021: Referência à FEQ na Revista Evasões https://www.evasoes.pt/o-que-

fazer/baiao-viajar-entre-montes-e-memorias-de-

eca/1016608/?fbclid=IwAR2qi_fu6xV2_RqmPwpvWs_B3sNbn_16_AiMcAu218h3vsET

W4BqAY44gvk  

 

28.06.2021: O programa "Giro", da Record TV, passou por Tormes: 

https://www.youtube.com/watch?v=jbWXYdhGVdM  

02.07.2021: Tâmega TV: https://tamega.tv/2021/07/02/feq-abre-portas-a-mais-

importante-biblioteca-queirosiana-do-

pais/?fbclid=IwAR31fPFj9aryPiArizo0AV_PWgG2INf5l4nKcDiwJBgmsgVcuO6XtFtK8X

s  

24.07.2021: O Comércio de Baião: https://www.ocomerciodebaiao.pt/inaugurado-o-

nucleo-luis-santos-ferro-na-fundacao-eca-de-queiroz-a-mais-importante-biblioteca-

queirosiana-do-pais/?fbclid=IwAR1yrq8_SgsZ38b8ucqzf-

7PmcSAAlektzLBaX5R3OPBc5Wu-9fKZ-Pn9us  

31.07.2021: Publicação da primeira parte do artigo do Conselheiro Cultural da FEQ, 

Manuel Pereira Cardoso, na revista Descendencias https://descendencias.pt/eca-de-

queiroz/?fbclid=IwAR1GxYl2iDksvdojdmWBazOpCkoHhhf7HEIqKXSlnS1KELKt6kIehk

WzIYY  

https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/baiao-viajar-entre-montes-e-memorias-de-eca/1016608/?fbclid=IwAR2qi_fu6xV2_RqmPwpvWs_B3sNbn_16_AiMcAu218h3vsETW4BqAY44gvk
https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/baiao-viajar-entre-montes-e-memorias-de-eca/1016608/?fbclid=IwAR2qi_fu6xV2_RqmPwpvWs_B3sNbn_16_AiMcAu218h3vsETW4BqAY44gvk
https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/baiao-viajar-entre-montes-e-memorias-de-eca/1016608/?fbclid=IwAR2qi_fu6xV2_RqmPwpvWs_B3sNbn_16_AiMcAu218h3vsETW4BqAY44gvk
https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/baiao-viajar-entre-montes-e-memorias-de-eca/1016608/?fbclid=IwAR2qi_fu6xV2_RqmPwpvWs_B3sNbn_16_AiMcAu218h3vsETW4BqAY44gvk
https://www.youtube.com/watch?v=jbWXYdhGVdM
https://tamega.tv/2021/07/02/feq-abre-portas-a-mais-importante-biblioteca-queirosiana-do-pais/?fbclid=IwAR31fPFj9aryPiArizo0AV_PWgG2INf5l4nKcDiwJBgmsgVcuO6XtFtK8Xs
https://tamega.tv/2021/07/02/feq-abre-portas-a-mais-importante-biblioteca-queirosiana-do-pais/?fbclid=IwAR31fPFj9aryPiArizo0AV_PWgG2INf5l4nKcDiwJBgmsgVcuO6XtFtK8Xs
https://tamega.tv/2021/07/02/feq-abre-portas-a-mais-importante-biblioteca-queirosiana-do-pais/?fbclid=IwAR31fPFj9aryPiArizo0AV_PWgG2INf5l4nKcDiwJBgmsgVcuO6XtFtK8Xs
https://tamega.tv/2021/07/02/feq-abre-portas-a-mais-importante-biblioteca-queirosiana-do-pais/?fbclid=IwAR31fPFj9aryPiArizo0AV_PWgG2INf5l4nKcDiwJBgmsgVcuO6XtFtK8Xs
https://www.ocomerciodebaiao.pt/inaugurado-o-nucleo-luis-santos-ferro-na-fundacao-eca-de-queiroz-a-mais-importante-biblioteca-queirosiana-do-pais/?fbclid=IwAR1yrq8_SgsZ38b8ucqzf-7PmcSAAlektzLBaX5R3OPBc5Wu-9fKZ-Pn9us
https://www.ocomerciodebaiao.pt/inaugurado-o-nucleo-luis-santos-ferro-na-fundacao-eca-de-queiroz-a-mais-importante-biblioteca-queirosiana-do-pais/?fbclid=IwAR1yrq8_SgsZ38b8ucqzf-7PmcSAAlektzLBaX5R3OPBc5Wu-9fKZ-Pn9us
https://www.ocomerciodebaiao.pt/inaugurado-o-nucleo-luis-santos-ferro-na-fundacao-eca-de-queiroz-a-mais-importante-biblioteca-queirosiana-do-pais/?fbclid=IwAR1yrq8_SgsZ38b8ucqzf-7PmcSAAlektzLBaX5R3OPBc5Wu-9fKZ-Pn9us
https://www.ocomerciodebaiao.pt/inaugurado-o-nucleo-luis-santos-ferro-na-fundacao-eca-de-queiroz-a-mais-importante-biblioteca-queirosiana-do-pais/?fbclid=IwAR1yrq8_SgsZ38b8ucqzf-7PmcSAAlektzLBaX5R3OPBc5Wu-9fKZ-Pn9us
https://descendencias.pt/eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR1GxYl2iDksvdojdmWBazOpCkoHhhf7HEIqKXSlnS1KELKt6kIehkWzIYY
https://descendencias.pt/eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR1GxYl2iDksvdojdmWBazOpCkoHhhf7HEIqKXSlnS1KELKt6kIehkWzIYY
https://descendencias.pt/eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR1GxYl2iDksvdojdmWBazOpCkoHhhf7HEIqKXSlnS1KELKt6kIehkWzIYY
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30.08.2021: O Comércio de Baião: https://www.ocomerciodebaiao.pt/frederico-pedreira-

venceu-premio-literario-fundacao-eca-de-

queiroz/?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-

deb1TuZRRypUUoypY  

30.08.2021: O Público: 

https://www.publico.pt/2021/08/30/culturaipsilon/noticia/frederico-pedreira-vence-

premio-literario-fundacao-eca-queiroz-

1975741?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-

deb1TuZRRypUUoypY  

02.09.2021: Publicação da segunda parte do artigo do Conselheiro Cultural da FEQ, 

Manuel Pereira Cardoso, na revista Descendencias https://descendencias.pt/eca-de-

queiroz-parte-2/?fbclid=IwAR0XTOhQU9PJ_ypDge43s0snrHmJq5Psa4-hxLBB-

GzOGIZtUyd54OcaMLk  

03.09.2021: Reportagem da FEQ na Revista I Like This  

 

 

https://www.ocomerciodebaiao.pt/frederico-pedreira-venceu-premio-literario-fundacao-eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-deb1TuZRRypUUoypY
https://www.ocomerciodebaiao.pt/frederico-pedreira-venceu-premio-literario-fundacao-eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-deb1TuZRRypUUoypY
https://www.ocomerciodebaiao.pt/frederico-pedreira-venceu-premio-literario-fundacao-eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-deb1TuZRRypUUoypY
https://www.ocomerciodebaiao.pt/frederico-pedreira-venceu-premio-literario-fundacao-eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-deb1TuZRRypUUoypY
https://www.publico.pt/2021/08/30/culturaipsilon/noticia/frederico-pedreira-vence-premio-literario-fundacao-eca-queiroz-1975741?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-deb1TuZRRypUUoypY
https://www.publico.pt/2021/08/30/culturaipsilon/noticia/frederico-pedreira-vence-premio-literario-fundacao-eca-queiroz-1975741?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-deb1TuZRRypUUoypY
https://www.publico.pt/2021/08/30/culturaipsilon/noticia/frederico-pedreira-vence-premio-literario-fundacao-eca-queiroz-1975741?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-deb1TuZRRypUUoypY
https://www.publico.pt/2021/08/30/culturaipsilon/noticia/frederico-pedreira-vence-premio-literario-fundacao-eca-queiroz-1975741?fbclid=IwAR2nanK1ukF5K_oXypXY2O9ugzutR5oqn6X82s6-u-deb1TuZRRypUUoypY
https://descendencias.pt/eca-de-queiroz-parte-2/?fbclid=IwAR0XTOhQU9PJ_ypDge43s0snrHmJq5Psa4-hxLBB-GzOGIZtUyd54OcaMLk
https://descendencias.pt/eca-de-queiroz-parte-2/?fbclid=IwAR0XTOhQU9PJ_ypDge43s0snrHmJq5Psa4-hxLBB-GzOGIZtUyd54OcaMLk
https://descendencias.pt/eca-de-queiroz-parte-2/?fbclid=IwAR0XTOhQU9PJ_ypDge43s0snrHmJq5Psa4-hxLBB-GzOGIZtUyd54OcaMLk
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18.09.2021: A Fundação Eça de Queiroz esteve representada no programa Aqui 

Portugal da RTP 

https://www.facebook.com/FundacaoEcaDeQueiroz/videos/160746906243779  

 

26.09.2021: Jornal A Verdade: https://averdade.pt/tamega-e-sousa/baiao/2021-09-26-

Baiao-Fundacao-Eca-de-Queiroz-comemora-31-anos-em-outubro-

46638080?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid=Iw

AR0Ws09l2CVHzHildvsn0x2h4NX9DFD5jDTVwulznIGuWkinGudr0fIGBRI  

30.09.2021: O Comércio de Baião: https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-

cultura-presente-nas-comemoracoes-do-31-o-aniversario-da-fundacao-eca-de-

queiroz/?fbclid=IwAR2VB6qzRYM4X7ibEEl7MXXqBwn0j2NN9cdUIZ-

xZs8MRndLFGbx127BmMk  

04.10.2021: O Comércio de Baião: https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-

cultura-presente-na-fundacao-eca-de-queiroz-na-entrega-do-premio-literario-e-no-31-

oaniversario/?fbclid=IwAR3e2YgWxXtm7JHvSdPhwhXKQp1b35t9MVlvOrvaYO2tKAQ

JiDHK8mNCN7A  

 

  

https://www.facebook.com/FundacaoEcaDeQueiroz/videos/160746906243779
https://averdade.pt/tamega-e-sousa/baiao/2021-09-26-Baiao-Fundacao-Eca-de-Queiroz-comemora-31-anos-em-outubro-46638080?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid=IwAR0Ws09l2CVHzHildvsn0x2h4NX9DFD5jDTVwulznIGuWkinGudr0fIGBRI
https://averdade.pt/tamega-e-sousa/baiao/2021-09-26-Baiao-Fundacao-Eca-de-Queiroz-comemora-31-anos-em-outubro-46638080?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid=IwAR0Ws09l2CVHzHildvsn0x2h4NX9DFD5jDTVwulznIGuWkinGudr0fIGBRI
https://averdade.pt/tamega-e-sousa/baiao/2021-09-26-Baiao-Fundacao-Eca-de-Queiroz-comemora-31-anos-em-outubro-46638080?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid=IwAR0Ws09l2CVHzHildvsn0x2h4NX9DFD5jDTVwulznIGuWkinGudr0fIGBRI
https://averdade.pt/tamega-e-sousa/baiao/2021-09-26-Baiao-Fundacao-Eca-de-Queiroz-comemora-31-anos-em-outubro-46638080?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&utm_campaign=feed&fbclid=IwAR0Ws09l2CVHzHildvsn0x2h4NX9DFD5jDTVwulznIGuWkinGudr0fIGBRI
https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-cultura-presente-nas-comemoracoes-do-31-o-aniversario-da-fundacao-eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR2VB6qzRYM4X7ibEEl7MXXqBwn0j2NN9cdUIZ-xZs8MRndLFGbx127BmMk
https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-cultura-presente-nas-comemoracoes-do-31-o-aniversario-da-fundacao-eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR2VB6qzRYM4X7ibEEl7MXXqBwn0j2NN9cdUIZ-xZs8MRndLFGbx127BmMk
https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-cultura-presente-nas-comemoracoes-do-31-o-aniversario-da-fundacao-eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR2VB6qzRYM4X7ibEEl7MXXqBwn0j2NN9cdUIZ-xZs8MRndLFGbx127BmMk
https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-cultura-presente-nas-comemoracoes-do-31-o-aniversario-da-fundacao-eca-de-queiroz/?fbclid=IwAR2VB6qzRYM4X7ibEEl7MXXqBwn0j2NN9cdUIZ-xZs8MRndLFGbx127BmMk
https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-cultura-presente-na-fundacao-eca-de-queiroz-na-entrega-do-premio-literario-e-no-31-oaniversario/?fbclid=IwAR3e2YgWxXtm7JHvSdPhwhXKQp1b35t9MVlvOrvaYO2tKAQJiDHK8mNCN7A
https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-cultura-presente-na-fundacao-eca-de-queiroz-na-entrega-do-premio-literario-e-no-31-oaniversario/?fbclid=IwAR3e2YgWxXtm7JHvSdPhwhXKQp1b35t9MVlvOrvaYO2tKAQJiDHK8mNCN7A
https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-cultura-presente-na-fundacao-eca-de-queiroz-na-entrega-do-premio-literario-e-no-31-oaniversario/?fbclid=IwAR3e2YgWxXtm7JHvSdPhwhXKQp1b35t9MVlvOrvaYO2tKAQJiDHK8mNCN7A
https://www.ocomerciodebaiao.pt/ministra-da-cultura-presente-na-fundacao-eca-de-queiroz-na-entrega-do-premio-literario-e-no-31-oaniversario/?fbclid=IwAR3e2YgWxXtm7JHvSdPhwhXKQp1b35t9MVlvOrvaYO2tKAQJiDHK8mNCN7A
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G. SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA     

O ano de 2021continuou marcado pela pandemia provocada pela COVID-19, o que se 

implicou uma redução significativa das actividades da FEQ 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 um aumento de 2%, face a 2020. 

RUBRICA 2020 2021 
VARIAÇÃO 
2020-2021 

Vendas e Serviços Prestados  70 555,05 € 77 535,14 € 6 980,09 €  

Subsídios, doações e legados  76 218,89 € 75 440,37 € - 778,52 €  

Outros rendimentos  22 948,44 € 20 319,20 € - 2 629,24 €  

TOTAL RENDIMENTOS  169 722,38 €  173 294,71 €  3 572,33 €  

 

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

RUBRICA 2020 2021 VARIAÇÃO 

Livros  5 318,39 € 6 474,18 €  1 155,79 €  

Merchandising 5 615,52 € 7 602,34 € 1 986,82 €  

Covela  30 384,79 € 26 625,18 € - 3 759,61 €  

Vinho 7 253,28 € 11 142,96 € 3 889,68 €  

Bilhetes 17 299,89 € 20 072,00 € 2 772,11 €  

Gastronomia Queirosiana 732,97 € 904,89 € 171,92 €  

Restaurante de Tormes 12 739,28 € 10 918,98 € - 1 820,30 €  

Alojamento 5 809,64 € 5 469,03 € - 340,61 €  

Actividades 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €  

Mecenas/Patronos 22 000,00 € 27 000,00 € 5 000,00 €  

Donativos/subsídios 26 328,24 € 7 275,00 € - 19 053,24 €  

Medidas de apoio COVID  11 142,60 € 16 699,80 € 5 557,20 €  

Outros 25 097,78 € 13 110,35 € - 11 987,43 €  

TOTAL   169 722,38 €   173 294,71 €    3 572,33 €  

NOTA: Neste quadro há 8.400,00€ de donativos que estão incluídos no valor da Covela 
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Quanto aos gastos os valores são os seguintes:  

RUBRICA 2020 2021 VARIAÇÃO 

Custo mercadorias vendidas e 
matérias consumidas  

15 095,54 € 21 995,83 € 6 900,29 €  

Fornecimentos e serviços externos  24 839,55 € 44 992,89 € 20 153,34 €  

Gastos com pessoal  79 703,36 € 82 526,49 € 2 823,13 €  

Outros gastos  3 834,47 € 4 126,92 € 292,45 €  

TOTAL DE GASTOS  123 472,92 € 153 642,13 € 30 169,21 €  

Resultado antes de depreciações, 
gastos de financiamento e 
impostos  

46 249,46 €  19 652,58 €  - 26 596,88 €  

 

Pelos dados acima apresentados pode-se verificar que a Fundação em 2021 apresenta 

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

19.652,58, representando um decréscimo de 58% face a 2020. 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 

2020, as receitas da Fundação registaram um aumento de 2%, enquanto que as 

despesas registaram um acréscimo de 24%.  

As amortizações do exercício registaram o valor de € 53.663,09, 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 € 113,06, em 2020, para € 197,71, 

em 2021. Quanto aos custos financeiros, em 2021 situaram-se nos € 2.471,57, próximos 

do valor registado em de 2020, de € 2.497,64.  

O resultado operacional, após amortizações e depreciações, foi negativo em € -

34.010,51, que, conjugados com os resultados financeiros e com os resultados 

extraordinários, originaram um resultado líquido do exercício de € -36.679,79, o que 

representa um aumento comparativamente com 2020 (€ -10.816,51).  

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 é negativo no 

montante de € 4.916,36. 

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

ligeira redução, passando de € 2.204.503,34 para € 2.148.137,85.  
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Por sua vez, o passivo da Fundação reduziu-se, totalizando no final de 2021 a quantia 

de € 89.134,67, quando em 2019 era de € 95.217,21. Constata-se, ainda, que o activo 

corrente da Fundação apresenta um valor de € 39.421,69, sendo o passivo corrente de 

€ 89.134,67.  

Os capitais próprios da Fundação passaram de € 2.109.286,13para € 2.059.003,18.  

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 2022 

As acções propostas, em sede do Plano de Actividades para 2022, 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 

2022, 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.  

Atendendo aos fins da Fundação, 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;  

- com um intuito de dar a conhecer aos visitantes o arquivo de Eça de Queiroz, serão 

desenvolvidas um conjunto de exposições temporárias, que ficarão patentes ao público 

por períodos de 3 meses, abordando várias temáticas da vida e obra do escritor.  

No domínio formativo:  

- Curso Internacional de Verão;  

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

actividades de tradução literária;  

- Residências Literárias em Tormes;  

- Ciclo de conferências online.  

No domínio da promoção e animação cultural:  

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

- promoção da gastronomia queirosiana; 
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No domínio editorial:  

- edição da revista Queirosiana, que passará para um formato digital.  

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 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;  

 

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 

2021. 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 entre 2019 e 2021, e que são:  

 

As fontes de rendimento da Fundação estão assim repartidas:  

 

2020 2021
Variação 

2020-2021

1. Apoios de Entidades Governamentais 11 142,66 € 16 699,80 € 5 557,14 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

11 142,66 € 16 699,80 € 5 557,14 €

2. Donativos de outras entidades 4 811,18 € 20 000,00 € 15 188,82 €

0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

4 811,18 € 0,00 € -4 811,18 €

3. Subsídios dos Curadores 17 600,00 € 5 000,00 € -12 600,00 €

17 600,00 € 5 000,00 € -12 600,00 €

24 100,62 € 29 275,00 € 5 174,38 €

20 000,00 € 25 000,00 € 5 000,00 €

2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 €

2 100,62 € 2 275,00 € 174,38 €

57 654,46 € 70 974,80 € 13 320,34 €

        3.1 Município de Baião

APOIO

        1.1 Ministério da Educação e Ciência

        1.2 Medidas de apoio COVID 

        2.2 Donativos particulares e empresas

        2.1 Fundação Millennium bcp 

4. Mecenas, Patronos e Amigos Tormes

        4.1 Mecenas

        4.2 Patronos

        4.3 Donativos de Amigos de Tormes

TOTAL

Receitas próprias
45%

Apoios do Estado 
10%

Apoios do Poder 
local
6%

Entidades privadas e 
particulares

25%

Outros 
rendimentos 

14%



 

Página 39 de 47 
Relatório e contas de 2021 

 

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 

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;  
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- 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 2021 eram: 

✓ Ana Maria de Sousa Nunes Baptista 

da Costa 

✓ Afonso Eça de Queiroz Cabral 

✓ Afonso Reis Cabral 

✓ Ana Luísa Liberato Vieira Vilela 

✓ Ana Teresa Peixinho 

✓ Anabela Rodrigues Cardoso 

✓ Anna Maria Moog Rodrigues 

✓ António Américo Pimenta de Castro 

Damásio 

✓ António Eça de Queiroz 

✓ Antonio João Miranda da Cruz Paes 

de Faria 

✓ António Jorge Bacelar Feio Bacelar 

Vilar 

✓ António Pinheiro Marques 

✓ Armando Barge Bouçon 

✓ Armênio Santiago Cardoso 

✓ Arminda de Sousa Pereira Vieira 

✓ Artur Emanuel Mesquita Ferreira dos 

Santos 

✓ Artur Manuel da Silva Carvalho 

Borges 

✓ Artur Manuel Rocha Nunes Pires 

✓ Ascenso Luís Seixas Simoes 

✓ Avelino Heitor de Lima Soares 

✓ Beatriz Monteiro 

✓ Carla Alexandra Magalhães de 

Sousa 

✓ Carlos Sepulveda 

✓ Dominique Sire 

✓ Eduardo Luiz Peixoto Fortuna 

✓ Fátima Castro 

✓ Francisco Adão da Fonseca 

✓ Francisco Avillez 

✓ Francisco Gomes da Costa 

✓ Francisco Seixas da Costa 

✓ Gilda da Conceição Santos 

✓ Giorgio de Marchis 

✓ 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 Manuel da Cunha Martinho 

✓ 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 

✓ Miguel Cerqueira da Silva 

✓ Miguel Paiva Raposo de Sousa Lara 

✓ Nuno Braga da Cruz 

✓ Paolo Stupenengo 

✓ Paula Cristina Martins Carvalhal 

✓ Paula Guimarães 

✓ Paulo Pereira 

✓ Rafael Cavalcanti Lemos 

✓ 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 Lucia 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 2021 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.  
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J. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS      
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K. RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL  
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Aprovado em reunião do Conselho de Administração de 25 de Fevereiro de 2022.  

 

O Presidente do Conselho de Administração 

 

(Afonso Eça de Queiroz Cabral) 


