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Corpos Sociais
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Introdução ao Relatório de Actividades

2

Mantendo o modelo de apresentação de anos anteriores, publica-se, de seguida, uma síntese das
ACTIVIDADES CULTURAIS

e de

SOLIDARIEDADE SOCIAL ,

bem como dos apoios recebidos; e, no final, as

CONTAS DE GERÊNCIA.
O Conselho de Administração,

Pedro Álvares Ribeiro, Presidente

___________________________________________________

João Duque, Vice-Presidente

___________________________________________________

Adelino Silva Costa, Vogal

___________________________________________________

Amândio de Oliveira Carvalho, Vogal

___________________________________________________

António Gonçalves da Costa, Vogal

___________________________________________________

Faustino José de Campos Taxa de Faria, Vogal

___________________________________________________

Paulo Alexandre Matos Cunha, Vogal

___________________________________________________

Paulo Jorge Oliveira Pimenta de Araújo, Vogal

___________________________________________________
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Apresentação

3

2014 foi um ano especial na vida da Fundação Cupertino de Miranda; o ano em que se
prosseguiram as celebrações dos seus 50 Anos de existência. Quando em 1963 Arthur e
Elzira Cupertino de Miranda decidiram criar uma Fundação, fizeram-no com a certeza de
continuidade desta sua Obra. Os primeiros 50 anos da Fundação Cupertino de Miranda são
uma realidade e, em grande parte, graças à visão estratégica de Arthur Cupertino de
Miranda, um Homem que pensava para além do seu tempo.
No âmbito das comemorações dos 50 anos e já em 2014, decorreu a Carmina I, um encontro
nacional de Poesia que se realizará regularmente, cuja primeira edição foi coordenada por
Tolentino Mendonça e Pedro Mexia. A parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão permitiu um forte envolvimento local e trouxe a esta cidade um grupo de
especialistas em poesia como Sousa Dias, Alex Villas Boas, Fernando J. B. Martinho, Maria
João Reynaud, Rosa Maria Martelo, Maria João Costa, Frederico Lourenço, Jorge Sousa
Braga, Rui Lage e Pedro Sobrado; e 3 dos Poetas antologiados: Armando Silva Carvalho,
Carlos Poças Falcão e Fernando Echevarría. Durante 2 dias mais de 250 pessoas
participaram num evento único de Poesia no Auditório da FCM; mas, também nas praças
mais emblemáticas da cidade viveram-se momentos ímpares de poesia, como no Parque da
Devesa, na Praça D. Maria II e noutros espaços públicos o que permitiu o envolvimento da
comunidade local.
Uma iniciativa chave no âmbito destas comemorações, «O Cânone», contará com a
participação de mais 30 autores, coordenados por António Feijó, Miguel Tamen e João
Figueiredo, cuja edição bibliográfica está prevista para 2015.
O capital próprio da Fundação – hoje superior a 17 milhões de euros –, o apoio dos
membros natos e dos Órgãos Sociais da Fundação, a equipa de Colaboradores dinâmica e
versátil, com muita qualidade e potencial, permitem que possamos assumir como
prioridade para o futuro a construção de um Novo Edifício, da autoria do Arquitecto
Eduardo Souto Moura, que nos irá proporcionar uma maior sustentabilidade e preparar a
Fundação Cupertino de Miranda para os próximos 50 anos. A Apresentação do Novo
Edifício foi um momento importante na celebração dos seus primeiros 50 Anos.
Apresentamos os factos mais relevantes na vida da Fundação no ano de 2014.
Em 2014, o número de visitantes ao Museu cresceu 3%, face ao ano anterior; e o número
global de visitantes à Fundação Cupertino de Miranda, foi de 16.080 pessoas. O enfoque
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nesta prioridade ao longo dos últimos anos permitiu duplicar o número de visitantes desde
2007, ou seja evoluir de 8.247 para 16.080 visitantes.
Durante o ano realizaram-se: 3 exposições no Museu; 3 na Galeria de exposições do
Espaço Aberto; 2 exposições itinerantes, resultantes de parcerias estabelecidas com o
Município de Amarante; e a Colecção esteve representada em 3 outras exposições
(Cascais, Lisboa e Porto). Realizaram-se os «Mário Cesariny – Encontros VIII», destacandose a poesia na rua, recitais de poesia, sessão de cinema, lançamento de edições e
conferências. Foi prestado apoio directo ao público da Biblioteca; continuou-se com o
processo de informatização do espólio bibliográfico, nomeadamente o de Mário Cesariny.
No Auditório da Fundação realizaram-se 29 eventos – conferências, concertos, recitais,
sessões de cinema, lançamento de livros e outros – merecendo um especial destaque os
Ciclos de Música e Poesia da FCM, já na sua VI Edição; 21 entidades receberam subsídios
monetários pontuais; 4 entidades continuaram a usufruir de subsídios mensais, com
carácter de continuidade; 4 Estudantes foram distinguidos com os “Prémios FCM” e várias
entidades usufruíram de condições especiais na cedência do auditório. No apoio e
lançamento de edições a Fundação assegurou o lançamento do Caderno n.º 13 do CES, o
livro da IV Edição do Festival Internacional de Polifonia Portuguesa; apoiou a edição
“Verbo. Deus como interrogação na poesia portuguesa”, apresentado no Carmina I; e mais
outras 2 edições apresentadas no âmbito dos “Mário Cesariny – Encontros VIII”.
Realizaram-se 4 Estágios Curriculares e acompanharam-se a execução de 5 trabalhos
académicos.
Retomando a tradição da Polifonia Portuguesa dos séculos XVI e XVII a Fundação criou, em
2009, a Cappella Musical Cupertino Miranda que se vai afirmando como um embaixador da
Polifonia Portuguesa. O lançamento do Festival Internacional de Polifonia Portuguesa, em
2011, representou um momento alto da programação cultural da Fundação. Em 2014
realizou-se a IV edição deste Festival, o qual integrou 9 concertos com a Cappella Musical
Cupertino de Miranda e, em 4 deles, com a participação de músicos de renome
internacional, Arianna Savall (harpista) e John Butt (organista); Luís Miguel Cintra,
declamou o Sermão do Mandato, de Padre António Vieira na Igreja de São Lourenço
completamente lotada; realizou-se, ainda, um Seminário do Barroco em parceria com a
Universidade do Porto, com: Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, José Manuel Tedim, José
Ferrão Afonso, José Abreu e Eugénio Amorim; e procedeu-se à edição de um livro bilingue.
Estima-se que tenham assistido a este Festival cerca de 2.250 pessoas.
A Cappella Musical Cupertino Miranda, em 2014, realizou 23 concertos: Alcobaça, Amarante
(2), Barcelos, Braga [Bom Jesus (3) e S. Victor (2)], Bragança, Coimbra (2), Guimarães,
Landim (2), Porto (2), Rates, Tibães (2), Vila do Conde (2) e Pequeno Auditório da FCM
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As actividades de Solidariedade Social são uma prioridade da Fundação e nesse âmbito o
Projecto Homem é um dos principais beneficiários dos apoios que a Fundação concede;
estamos a preparar um reforço da nossa colaboração para além da luta contra a
toxicodependência, analisando novas áreas de apoio que os novos desafios sociais
recomendam. Os apoios financeiros, ou em espécie, concedidos são uma prioridade da
Fundação, que manteve os seus habituais subsídios a entidades sem fins lucrativos, das
quais destacamos: A Casa do Caminho, ARTEMAVE - Associação de Promoção das Artes e
Música do Vale do Ave, Associação Dar as Mãos, Associação Famalicense Prevenção
Apoio Deficientes (AFPAD), Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão,
Bombeiros Voluntários Famalicenses, Bombeiros Voluntários de Famalicão, Centro de
Solidariedade Social de Braga – Projecto Homem, Creche Jardim Infantil D. Elzira Cupertino
Miranda, Creche-Mãe e Patronato da Sagrada Família, Engenho – Associação de
Desenvolvimento Local, Irmãs Clarissas Adoradoras, Missionários Combonianos, Orfeão
Famalicense, UNICEF, entre outros. Mantemos o acesso gratuito às nossas actividades
culturais e educacionais, nomeadamente, visita às exposições, recitais de música e poesia,
concertos com a Cappella Musical Cupertino de Miranda, acesso à Sala de Leitura, área
gratuita de wirless, sessões de cinema para o público infantil e sénior, etc.
Estima-se que cerca de 20.000 pessoas tenham beneficiado gratuitamente da actividade
cultural e educacional promovida ou apoiada pela Fundação.

As actividades asseguradas pelo Serviço de Biblioteca têm sido uma constante nas
actividades culturais da Fundação, graças à supervisão que tem tido e ao empenho dos
Colaboradores. É, ainda, de realçar a programação do Serviço Educativo que em muito
contribuiu para o aumento contínuo de visitantes e na formação dos Públicos.
Estamos confiantes que o Novo Edifício da FCM será uma mais-valia cultural para a Região
Norte. Deu-se continuidade ao projecto para a construção do Novo Edifício da Fundação
Cupertino Miranda, da responsabilidade do Arq. Eduardo Souto Moura, que foi bem
recebido pela comunidade local, o qual representa um importante investimento para o
reforço da sustentabilidade da Instituição.

Reiteramos aqui uma palavra especial de gratidão ao nosso mecenas principal –
Millenniumbcp – que nos tem apoiado ao longo dos anos; e ao Município de Vila Nova de
Famalicão, quer ao Executivo Camarário, quer à Assembleia Municipal, pela doação dos
terrenos para a construção do Novo Edifício.
O Resultado do Exercício de 2014 foi negativo em 209.936€, numa conjuntura económica
muito exigente em que os resultados da carteira não foram suficientes para cobrir o défice
nos resultados de exploração e demais custos.
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O Relatório de Actividades e as Demonstrações Financeiras da Fundação Cupertino de
Miranda espelham as principais actividades desenvolvidas, a sua tradução patrimonial no
exercício económico e a situação financeira registada a 31 de Dezembro de 2014.

Por fim, quero realçar o inestimável contributo ao longo de toda a vida da Fundação do
Senhor José Peixoto que nos deixou em 2014, que tanto se dedicou a esta Casa e cujo
exemplo será sempre uma fonte de inspiração para todos nós.

Os principais objectivos traçados para este ano foram concretizados, foi desenvolvida a
diversificação da actividade cultural da Fundação captando-se Novos Públicos, foi lançado
o Carmina I, reforçou-se a visibilidade do Festival Internacional de Polifonia Portuguesa e
da Cappella Musical Cupertino de Miranda; simultaneamente, reduziram-se custos e
manteve-se um rigoroso controlo orçamental estando a Fundação preparada para o grande
desafio da construção do Novo Edifício.

Presidente do Conselho de Administração

Página 9/85

(versão final)

Relatório de Actividades e Contas 2014
Fundação Cupertino de Miranda

50 Anos da Fundação Cupertino de Miranda

4

No dia 2 de Outubro de 2013, iniciaram-se as comemorações dos 50 anos de instituição da
Fundação Cupertino de Miranda, a qual foi criada por estatutos de 15 de Agosto de 1963,
aprovados por despacho de Sua Excelência, o Ministro da Saúde e Assistência, de 2 de Outubro
de 1963.

Estas comemorações prolongaram-se até finais de Setembro de 2014, com a
realização de eventos específicos, como é o caso do «Carmina I», a edição do
«Cânone», a criação de um logotipo dos 50 anos que foi utilizado em todo o
material gráfico durante o período referido. O site da FCM foi, também,
actualizado criando-se um link para os 50 anos onde se disponibilizou um vídeo
da Sessão Especial que assinalou o cinquentenário da instituição e um conjunto

Logotipo 50 Anos FCM

de imagens antigas da FCM.

Em 2014 mereceu especial destaque o Carmina I, um encontro
nacional de poesia, coordenado por Tolentino Mendonça e Pedro
Mexia.
Este Encontro de Poesia, organizado em parceria com a Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão, decorreu nos dias 11 e 12
de Julho no Auditório da Fundação Cupertino de Miranda e por
vários espaços públicos da cidade de Vila Nova de Famalicão,
nomeadamente, na “Concha” do Parque da Devesa e na Praça D.
Maria II onde foram efectuadas intervenções poéticas.
Imagem: Convite (frente)

O «Carmina» pretendeu reunir um grupo de especialistas em literatura, tornando-o num evento
único no universo da poesia. Nomes como Sousa Dias, Alex Villas Boas, Fernando J. B. Martinho,
Maria João Reynaud, Rosa Maria Martelo, Maria João Costa, Frederico Lourenço, Jorge Sousa
Braga, Rui Lage e Pedro Sobrado fomentaram conversas com o intuito de aproximarem o Público
das interrogações de Deus na poesia.
No âmbito deste Encontro foi apresentada a antologia Verbo. Deus como interrogação na
poesia portuguesa.
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“Deus como interrogação, assim se chama a antologia, porque Deus existe, na poesia como na vida,
em modo interrogativo, mesmo para quem tem fé. Esta não é uma antologia para crentes ou para
não-crentes, é uma antologia de poesia que dá exemplos de um tema, de um motivo, de uma
obsessão, exemplos portugueses, numa época que também nos deu Claudel, Eliot, Luzi ou Milosz,
1

poetas com uma questão, com uma pergunta que nunca está respondida.”

Dos poetas antologiados contou-se com a presença de Armando Silva Carvalho, Carlos Poças
Falcão e Fernando Echevarría que promoveram uma conversa moderada por Pedro Mexia e
Tolentino Mendonça.

Programa:

Ainda no âmbito das comemorações do Cinquentenário da Fundação Cupertino de Miranda está a
ser preparada a edição do «Cânone», ainda como título provisório, o qual contará com a
participação de mais 30 autores. Esta edição bibliográfica está a ser coordenada pelos
especialistas António Feijó, João Figueiredo e Miguel Tamen. A sua publicação está prevista para
2015.

1

Verbo. Deus como interrogação na poesia portuguesa. Lisboa: Assírio & Alvim, 2014. p. 13.
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Museu

5

O Museu da Fundação Cupertino de Miranda é um serviço cultural e educativo, disponibilizado ao
Público, que tem por missão a divulgação da Arte Moderna e Contemporânea, especialmente do
Surrealismo. Tem como principais objectivos o estudo, a documentação, conservação e
divulgação do seu acervo. Dotado de um importante acervo, composto essencialmente por obras
de artistas portugueses, reforça um património cada vez mais representativo do Surrealismo
português, enriquecendo continuamente a colecção e permitindo tornar visíveis as obras do seu
acervo através de uma sucessão de exposições. Actualmente tem mais de 3.000 obras de arte e
cerca de 130 autores representados. Possui, ainda, núcleos específicos: Mário Cesariny, Cruzeiro
Seixas, Julio (dos Reis Pereira), Fernando Lemos, Gonçalo Duarte, Eurico Gonçalves.
A acção do Museu ao longo do ano de 2014 inscreveu-se nas linhas de acção definidas para o
sector museológico e, de acordo com a Lei-Quadro dos Museus Portugueses continuou, a
desenvolver as funções que lhe são inerentes: estudo e investigação; incorporação; inventariação
e documentação; conservação; interpretação e exposição; e educação.

5.1-

Estudo e investigação
5.1.1- Visitantes

Totalizaram 8.242 Visitantes
ao

longo

de

todo

o

ano,

incluindo-se aqui as visitas às
exposições temporárias (7.899
visitantes) e permanente.

Imagem: parte da exposição “do mais fundo de nós o mais útil segredo - Mário Cesariny”

Da totalidade de visitantes, 7.187 procuraram o museu em contexto do serviço educativo (87,2%),
registando-se uma descida comparativamente ao ano anterior, cujos visitantes do serviço
educativo representaram 89,5% da totalidade de visitas. Contudo, salienta-se que o número total
de visitantes ao Museu cresceu face ao ano anterior.

Passa-se a apresentar a distribuição dos Públicos, em 2014, por cada Exposição:
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Exposições Temporárias

Total Visitantes

Ainda Julio
Fundação Cupertino de Miranda
2 de Outubro / 28 Fevereiro de 2014

603

2.907
Até onde a vista alcança – Desenho – Cruzeiro Seixas
Fundação Cupertino de Miranda
15 de Março / 20 de Junho de 2014
4.389

do mais fundo de nós o mais útil segredo - Mário Cesariny
Fundação Cupertino de Miranda
5 de Julho / 2 de Janeiro 2015
Visitantes fora do período de exposições temporárias
Total

5.1.2-

343

8.242

Investigação

Continuação da investigação directamente relacionada com o inventário, nomeadamente sobre o
curriculum vitae e as obras do acervo do Museu (descrição, representação gráfica em documentos
e exposições).
5.1.3-

Clipping

Elaboração do clipping de todas as exposições, concertos, oficinas de expressão plástica e outros
temas relacionados com a Fundação Cupertino de Miranda, nomeadamente, Surrealismo e
autores representados no acervo.

5.2-

Incorporação

O enriquecimento patrimonial traduziu-se na incorporação, por compra, legado e doação,
conforme a seguinte distribuição:
Compras:

3 obras de Mário Cesariny (FCM. 02843, FCM.02844, FCM.02845)
1 obra de Carlos Eurico da Costa (FCM.02847)

Legados:

84 obras de Julio dos Reis Pereira (2.ª entrega do legado do Eng.º José Alberto
Ventura Reis Pereira, filho do Autor)

Doações:

8 obras de Toni Coll (doadas pelo Pintor Cándido Ballester)
2 obras de Julio Pagano (doadas pelo Pintor Cándido Ballester)
1 obra de Cándido Ballester (doado pelo próprio)
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5.3-

Inventário e documentação

a) A gestão e documentação do acervo do Museu prosseguiu em 2014 com a utilização da base
de dados In Arte Plus. Foram preenchidos os módulos “Inventário” (registo da informação
genérica e específica dos objectos), “Entidades” (registo dos dados relativos aos autores),
“Eventos” (registo dos dados relativos a exposições), “Documentação” (registo de dados
relativos aos documentos de biblioteca).

b) A actividade editorial centrou-se nas seguintes edições:
 Caderno n.º 13 do Centro de Estudos do Surrealismo: «A palavra que detona», de
Valter Hugo Mãe.
c) Em parceria com a Editora Documenta editaram-se, aquando dos Mário Cesariny – Encontros
VIII, os seguintes livros:
 Cesariny em casas como aquela, com fotografias de Duarte Belo e texto de José
Manuel dos Santos; e
 Cartas de Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas: 1941-1975, de Perfecto E.
Cuadrado, António Gonçalves e Cristina Guerra.

5.4-

Conservação

Foram realizadas melhorias no “Espaço Mário Cesariny”, espaço de exposição permanente do
Museu, nomeadamente, alteração do espaço expositivo e dos objectos expostos.

5.5-

Interpretação e exposição
5.5.1-

Exposições no Museu
Ainda Julio inaugurada a 2 de Outubro de 2013 e com encerramento a
15 de Fevereiro de 2014. Exposição composta por obras recentemente
integradas na Colecção da Fundação Cupertino de Miranda legadas por
José Alberto Ventura Reis Pereira. Comissariada por Prof. Doutor
Perfecto E. Cuadrado e Dr. António Gonçalves. Foram realizados
registos fotográficos e de vídeo.

Imagem: Cartaz da Exposição

.
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FOLHA DE SALA DA EXPOSIÇÃO:
A entrega, dedicação e criação de uma obra é por si um labor audaz, ambicioso, atesto de
trabalho e entrega profunda, com base na qual o corpo de uma obra se ergue e povoa a herança
cultural. Julio dedicou a sua vida a burilar sensibilidades registadas em gestos e palavras. José
Alberto Ventura Reis Pereira, filho de Júlio Maria dos Reis Pereira e Maria Augusta da Silva
Ventura, cresceu no seio de uma família portadora de uma vivência e
interesse pela cultura e suas constelações. A poesia, a pintura, a escrita, as visitas, os encontros,
os livros, as exposições e os objectos que se recolhiam lá por casa acompanhavam o crescimento
de José Alberto. Seu pai, Julio, e seu tio José Régio têm nele uma influência saudável, construtiva,
estruturadora da sua personalidade, do seu entendimento e desenvolvimento intelectual.
A doação a entidades públicas do acervo de seu pai é um gesto de louvor e relevo, uma atitude
nobre e de elevada consciência do entendimento da partilha do património cultural. Um gesto que
nos merece toda a gratidão e prevalecerá como um contributo para a preservação de uma obra e
de uma memória que nos engrandece culturalmente e que sem dúvida virá completar e revalorizar o conhecimento da extraordinária qualidade e modernidade da obra plástica de Julio.

Até onde a vista alcança – desenho – Cruzeiro Seixas inaugurada a
15 de Março e com encerramento a 20 de Junho. Exposição com
desenhos e documentos da colecção da Fundação Cupertino de Miranda
e do acervo documental de Cruzeiro Seixas pertencente à Biblioteca da
FCM. Comissariada por Prof. Doutor Perfecto E. Cuadrado e Dr. António
Gonçalves. Foram realizados registos fotográficos e de vídeo.

.

Imagem: Cartaz da Exposição

FOLHA DE SALA DA EXPOSIÇÃO:
24 cadernos pessoais

60 desenhos

60 fotografias

Após a passagem pelo espaço Cruzeiro Seixas - que se encontra em permanência no museu surge ao visitante o primeiro núcleo das duas vertentes do trabalho do Cruzeiro Seixas aqui
apresentadas. Quatro salas com 24 cadernos pessoais do autor, que se encontram à guarda da
Biblioteca da Fundação Cupertino de Miranda e se expõe pela primeira vez. Estes cadernos
proporcionam o acesso a um universo mais íntimo e desconhecido do autor, pela facilidade de
comunicação e leitura com esta forma de trabalho, onde são visíveis desenhos, colagens,
transcrições, pensamentos, estudos, desabafos e fotografias.
Um segundo núcleo expositivo é revelado através da mostra de desenhos, num registo automático
e solto, onde a mão é a principal interveniente e atua livremente pela superfície do papel. Um
conjunto de desenhos de cariz particular, que revelam a fragilidade dos vários suportes que o
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autor elege para estes registos, e nos convidam a entrar em diálogo com o surrealismo e mais
particularmente com o trabalho plástico e peculiar de Cruzeiro Seixas.
do mais fundo de nós o mais útil segredo – mário cesariny
inaugurada a 5 de Julho, esta exposição tinha previsto o seu
encerramento para 31 de Outubro, mas foi prolongada até 2 de
Janeiro de 2015. Exposição documental e artística com obras da
colecção da Fundação Cupertino de Miranda e da Biblioteca pessoal
de Mário Cesariny, que se encontra na Biblioteca da FCM.
Comissariada por Prof. Doutor Perfecto E. Cuadrado e Dr. António
Gonçalves. Foram realizados registos fotográficos e de vídeo.
.

Imagem: Cartaz da Exposição

FOLHA DE SALA DA EXPOSIÇÃO:

A oportunidade de acedermos ao processo criativo é uma ocasião singular, ficamos perante o
ensejo da revelação, o entusiasmo da descoberta. Apreciar uma obra, ler um livro é estar perante
o resultado da vontade criativa, do ser que se propôs revelar originalidades. Revemo-nos nas
obras, nos mais ínfimos espaços por elas projectados, nos quais passamos a habitar e desfrutar,
de uma memória portadora da herança cultural.
O que podemos então encontrar no mais fundo de nós? Uma existência íntima, auxiliada pela
intuição de vida, como estado que nos assiste na presença de Eros e da Morte. Há, então, uma
simplicidade oculta portadora do mais útil segredo, revelado na sensibilidade que nos habita. Ao
mistério assistirá o pretérito áureo de tempo, tão intenso quanto a liberdade que o assista, tão
sólido quanto a verdade que o sustente.
Agora que nos é facultado visualizar aspectos mais íntimos da obra de Mário Cesariny, somos
levados ao âmago do seu trabalho, às formas edificantes de um labor audacioso. Trabalho
sedimentado na cavada curiosidade, auferido de minucioso estudo e dedicação, que lhe permitiu ir
para além da mais vulgar presença, assumindo o mais alto voo de sublime liberdade. As suas
leituras, os seus apontamentos, reflexões, comentários, as críticas, revelam a laboriosa forma de
elaboração do seu trabalho. As anotações são debate aberto com os autores dos livros, são
opiniões elaboradas que resultam num aprofundar de conhecimento.
Esta revelação mais íntima, não se prende apenas com o seu fazer da escrita, apresenta-se na
sua pintura, no seu desenho e de uma forma muito própria nos objectos. Mas comecemos pelo
desenho, em específico com as sismofiguras, onde o deslizar do meio riscador se deixa levar ao
ritmo do trepidar do eléctrico, afinal a mão apenas segura o lápis, cada movimento é uma acaso
vindo da deslocação do eléctrico, este acto é em si uma expressão de liberdade, uma declaração
de verdade. O mesmo se projecta nos aquamotos, onde a água progride e elabora o
acontecimento do acaso em articulação com os gestos de tinta lançados em cada plano. Um
informalismo que destitui a elaboração mais cuidada e respeitosa dos cuidados técnicos atribuídos
ao “fazer mais académico”.
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Os objectos são expressão poética por natureza, são fragmentos de existência, recuperados em
novas articulações, restituindo-lhes presença de nova consideração. Ficamos perante o “verbo
feito carne”, numa atitude de contemplação, mesmo quando o mais insólito faz de nós reais
observadores em poético estado.
Mário Cesariny e Vieira da Silva
Vieira Da Silva – Arpad Szenes ou o Castelo Surrealista, foi um dos livros de marcante entrega por
parte de Mário Cesariny. Um livro dedicado à obra da Vieira da Silva e de Arpad Szenes, um
profundo mergulho na obra destes dois grandes pintores, uma revelação para cada um de nós da
amplitude deste singular casal e da sua maravilhosa relação. Mário Cesariny deixou registado uma
dedicada obra, um afectuoso estudo, revelador da grandiosidade da obra e das personalidades de
Vieira e Arpad.
“Conheci Vieira e a sua pintura antes de conhecer Szenes e a pintura dele. Parecia-me que o
trabalho de golfinho em que submergiam sem descanso, ambos saídos do seu mar natural, aquela
espécie de istmo que os dois eram sempre com os olhos nas profundas do tempo, deviam ser
temor e insegurança bastantes. Os triunfos do génio: fumar um cigarrinho, «fumá-lo como um
prémio, se vejo que trabalhei bem…» (Mário Cesariny; Vieira Da Silva – Arpad Szenes ou o
Castelo Surrealista; Assírio & Alvim).
Teixeira de Pascoaes o Mago
Teixeira de Pascoaes foi um dos poetas marcantes na obra de Mário de Cesariny, conheceram-se
em Amarante quando Pascoaes proferiu no Teatro Amarantino (19 de Março,1950) uma
conferência sobre O Drama Junqueiriano. A Casa de Gatão acolheu Cesariny em muitas visitas
onde o estudo e vivência o ligaram ao Poeta e ao lugar onde o magma expolia resplandecentes
feitos.
“É que, se alguma coisa realmente acaba e alguma coisa realmente começa, o Inferno Celeste
que tem em Pascoaes o seu Vidente, e a Idade de Ouro que começa talvez com o Surrealismo,
ver-se-iam ali face a face (faca a faca, escreveu a minha máquina de escrever).
Pois quem escreveu isto?: «Se a vida «social» do Poeta nos pode parecer erradamente miserável,
porque o é quase sempre economicamente, reparando bem vemos que mais ninguém sobre a
Terra viveu Verdadeira Vida, conjugação magnífica do Sonho e da chamada Realidade: a
Surrealidade – pois foi nesta Vida que todos os Poetas afinal viveram! Nunca eles pactuaram com
a Realidade Inferior dos bichos alinhados à espera do céu ou do inferno, eles viveram sempre no
céu ou no inferno, eles conquistaram sempre o céu e o inferno! E conquistaram sem comprar
Deus ou o Diabo – pois o Poeta é ele mesmo Deus e Diabo MAGNETICAMENTE FUNDIDOS
PELO DESEJO E VONTADE DE AMAR E ODIAR!» (Mário Cesariny; Poesia de Teixeira de
Pascoaes, antologia organizada por Mário Cesariny; Assírio & Alvim).
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5.5.2- Cedência de peças e colaborações com outras entidades

 «A poesia está na rua», de 25 de Abril a 22 de Junho de 2014, na Galeria Municipal Almeida
Garrett, Porto. Empréstimo de 1 obra.

 «A ordem e o caos», de 22 de Maio a 23 de Novembro de 2014, na Casa das Histórias Paula
Rego, Cascais. Empréstimo de 2 obras.

 «É preciso dizer Para Sempre em vez de dizer Agora – Mário Cesariny», de 27 de
Setembro a 30 de Novembro 2014, no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso,
Amarante. Empréstimo de 54 obras.
 «António Dacosta uma Retrospetiva», de 16 de Outubro de 2014 a 25 de Janeiro de 2015,
na Fundação Calouste Gulbenkian – Centro de Arte Moderna, Lisboa. Empréstimo de 1 obra.
 «Julio – obra plástica – coleção Fundação Cupertino de Miranda», de 6 de Dezembro de
2014 a 1 de Março de 2015, no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante.
Empréstimo de 49 obras.

5.5.3-

Mário Cesariny – Encontros VIII

PROGRAMA
Quinta-feira | 27 Novembro
21h45
Luz teimosa – Um filme de Luís Alves de Matos (Portugal, 2010, 75 min).
Sessão no Pequeno Auditório da Casa das Artes de Famalicão.
Cineclube de Joane.
Sexta-feira | 28 Novembro
14h00-18h00 Poesia na Rua – Oficina locomovente da poesia.
Coordenação de Isaque Ferreira, com João Rios e Rui Spranger.
21h30

Quotidiano (peça de teatro).
De Neusa Fangueiro e Rui Alves Leitão, Fértil – Associação Cultural.
[Auditório]

Sábado | 29 Novembro
11h00-13h00

Poesia na Praça – Oficina locomovente da poesia. Coordenação de
Isaque Ferreira, com João Rios e Rui Spranger.

16h00

Lançamentos:
Caderno 13 – A palavra que detona do Centro de Estudos do Surrealismo,
por António Gonçalves.
Cesariny – em casas como aquela, por Duarte Belo e João Pinharanda.
Cartas de Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas, por Perfecto E. Cuadrado.
[Pequeno Auditório]
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5.6-

17h30

Concerto
Cesariny Iluminações Rimbaud
Ibu Galissá e António Poppe
[Auditório]

18h15

Cocktail.

Educação

No âmbito do Serviço Educativo destacam-se as visitas orientadas dirigidas a grupos escolares ou
provenientes do público em geral, as oficinas de expressão plástica (interrupções lectivas) e a
comemoração de dias festivos.

5.6.1- Visitas Orientadas
Efectuaram-se 45 visitas orientadas a grupos, fundamentalmente, para alunos e professores
provenientes de escolas da região e zona Norte.

5.6.2-

Viagens pelo Património Cultural

Prosseguimento da participação no Projecto “Viagens pelo Património Cultural” promovido pela
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

5.6.3- Programas Especiais para as Escolas
Foram realizados Programas Especiais para as Escolas, pelos quais passaram um total de 5.414
participantes, conforme segue:
Oficina de Expressão Plástica Carnaval
25 a 27 de Fevereiro | 9 sessões [240 crianças]
Sessões de Cinema na Páscoa
31 de Março a 17 de Abril | 12 sessões de cinema [925 crianças]
Oficinas de Expressão Plástica Dia do Pai
12 a 19 de Março | 4 sessões [96 crianças]

Página 19/85

(versão final)

Relatório de Actividades e Contas 2014
Fundação Cupertino de Miranda

Dia Mundial da Árvore
21 de Março | 2 sessões [46 crianças]
Dia Internacional do Livro Infantil
23 de Abril | 1 sessão [23 crianças]
Dia da Mãe
28 de Abril a 2 de maio | 9 sessões [229 crianças]
Dia Mundial da Criança
30 de Maio | 3 sessões [76 crianças]

Imagem: Oficinas de Expressão Plástica do Natal.

Sessões de Cinema: Verão
12 de Junho a 21 de Julho | 18 sessões [1.082 crianças]
Sessões de Cinema: início do ano lectivo | Setembro
3, 9, 23 e 24 de Setembro | 5 sessões [521 crianças]
Oficinas de Expressão Plástica Halloween
27 a 31 de Outubro | 15 sessões [399 crianças]
Sessões de Cinema de Natal
1 a 30 de Dezembro | 19 sessões [1.650 crianças]
Oficinas de Expressão Plástica de Natal
1 a 30 de Dezembro | 6 actividades [127 crianças]

5.6.4- Comemoração do Dia e Noite Internacional dos Museus
Programa:

Noite Dos Museus [Sábado, 17 de Maio]
21h30 Concerto Jam-Session pela ARTAVE
[Museu]

Programa:

Dia Internacional dos Museus [Domingo, 18 de Maio]
10H00-12H30 | 14H00-20H00
Visitas à exposição “Até onde a Vista Alcança - Desenho – Cruzeiro
Seixas”
[Museu]
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14H00-20H00
Visitas à Torre
[Edifício Fundação Cupertino de Miranda]
Promoções até 80% nas Edições FCM
[Livraria]
15H00 Ciclo de Cinema Surrealista – Max Erns.
[Auditório]
17H00 Inauguração Exposição “Colecção FCM – As colecções criam conexões”
[Sala de Exposições Temporárias]

5.7-

Outras Acções

 Integração do Museu da Fundação Cupertino de Miranda na Rede de Museus e Monumentos
da Comunidade Intermunicipal do Ave. Participação da Fundação na primeira reunião realizada
na Fundação Castro Alves, em Bairro, no dia 4 de Fevereiro.
 Visita da Associação de Antigos Deputados à Assembleia da República à Fundação Cupertino
de Miranda, em visita guiada pelo Director Artístico e com a participação de Cruzeiro Seixas, a
qual decorreu no dia 13 de Setembro.

 Assinatura da carta de princípios da REMMO – Rede de Museus e Monumentos da
Comunidade Intermunicipal do Ave, no Salão Nobre da Sede do CIM do Ave, no dia 28 de
Outubro. Representação do Museu pelo Director Artístico.
 Visita Oficial do Governador do Distrito Rotário 1970, Senhor Fernando Laranjeira à Fundação
Cupertino de Miranda no dia 19 de Novembro. Iniciativa promovida pelo Clube Rotário de Vila
Nova de Famalicão.

 Participação do Dr. António Gonçalves, em 13 de Dezembro, na apresentação dos livros
Cesariny em casas como aquela e Cartas de Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas. Esta
iniciativa, promovida pela Editora Sistema Solar/Documenta, decorreu no Pátio Siza, em
Lisboa, estando também presentes na Mesa, Duarte Belo e José Manuel dos Santos.
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Biblioteca

6

O presente relatório reúne informação
sobre as actividades desenvolvidas na
Biblioteca, no ano de 2014. Fornece
dados para a tomada de decisões,
preserva a história e demonstra a
importância desta Biblioteca para as
actividades

de

ensino,

pesquisa

e

extensão cultural.
Imagem: Sala de Leitura.

A Biblioteca tem por missão promover o acesso eficaz e actualizado à informação, assim como
traçar alternativas na gestão da informação e de desenvolvimento de actividades. Esta Biblioteca,
especialmente destinada a prestar serviços à população do Município de Vila Nova de Famalicão
e arredores, oferece um fundo documental heterogéneo, abarcando todas as áreas do
conhecimento, com especial ênfase para a área das artes, nomeadamente Surrealismo. Assim, o
seu acervo é permanentemente actualizado nos domínios da arte surrealista, mas também da
poesia e da música impressa polifónica.
Tem sido objecto de estudo por parte de alunos, investigadores e críticos, principalmente dos
acervos pessoais de Mário Cesariny e Cruzeiro Seixas.
Dada a sua importância no contexto artístico surrealista, tem sido dado um especial destaque
através de exposições temporárias. Os temas eleitos são diversos e intimamente ligados à
programação que é apresentada no conjunto de exposições para o Museu.
O seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10H00 às 12H30 e das 14H30 às
18H00. Está aberta à comunidade em geral para consulta local e não permite empréstimos
domiciliares aos utilizadores. É de acesso livre e gratuito.

6.1 Gestão de Informação
Tal como aconteceu nos anos transactos, continua a proceder-se ao registo e informatização dos
documentos. A gestão e manutenção dos documentos que integram o acervo da Biblioteca
efectua-se de forma a zelar pelo seu estado de conservação e preservação. Assim, todos os
documentos são devidamente tratados: acondicionados em material acid-free, carimbados na
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folha de rosto com o carimbo de posse (com o logótipo da FCM) e com o carimbo de registo
(número de registo, cota e data de entrada). Realiza-se, ainda, a descrição bibliográfica
(catalogação e indexação) dos documentos que integram a Biblioteca no Sistema de Gestão de
Informação Porbase5.
6.1.1. Informatização

A informatização do acervo documental da Biblioteca contínua em curso. Em 2014, deram entrada
na base de dados “Biblioteca” 192 registos, perfazendo no final do ano, um total de 20.435
registos. Actualmente estão inseridos todos os documentos que deram entrada na Biblioteca, por
compra e oferta; excluindo os que pertenceram aos acervos de Mário Cesariny, de Cruzeiro
Seixas e da biblioteca pessoal de João Dinis Cupertino de Miranda (sobrinho de Arthur Cupertino
de Miranda, fundador da FCM).
A estes dados há a acrescentar a base específica do fundo “Mário Cesariny”, com 4.404 registos
inseridos, devidamente tratados e parcialmente fotografados.

6.1.2. Aquisições
Deram entrada durante o ano de 2014 na Biblioteca 193 obras monográficas, a que correspondem
142 volumes, assim distribuídas:

Compras

106 obras

152 vols.

Ofertas/Permutas

31 obras

31 vols.

Edição da Fundação

5 obras

10 vols.

142 obras

193 vols.

TOTAL

Por compra e oferta entraram, ainda, 28 títulos de publicações periódicas.

Como se tem referido nos anos anteriores, é importante estabelecer protocolos de permuta com
outras instituições, com as nossas publicações, de forma a permitir a actualização do acervo
documental da Biblioteca e a divulgação das nossas edições.
Continua a verificar-se a necessidade de manter a procura de novas aquisições no domínio do
Surrealismo, de forma a enriquecer a nossa biblioteca e de a tornar uma referência na área.
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De referir, que este ano efectuou-se
uma importante compra para o estudo
do Surrealismo Internacional, o livro
intitulado "Prière de toucher", de
Marcel Duchamp, datado de 1947.
Capa do livro “Prière de toucher", de Marcel Duchamp.

Ainda, grande parte das compras bibliográficas direccionaram-se para a poesia portuguesa, de
forma a permitir aos nossos utilizadores um maior contacto com esta área da literatura.

6.1.3. Política de aquisições por compra
Os critérios de aquisição mantêm-se os mesmos dos anos transactos:
- Obras de referência;
- Bibliografia relativa às Artes plásticas;
- Surrealismo;
- Poesia;
- Música Polifónica;
- Camiliana;
- Autores Famalicenses;
- Obras de interesse para o desenvolvimento económico e social da região.

6.2 Utilizadores
Em 2014 contamos com 4.741 utilizadores, existindo assim, em relação ao ano de 2013, um
aumento de 448 utilizadores. Verificou-se, ainda, que tem vindo a aumentar o público da
Biblioteca, como podemos observar nos seguintes dados:
- 2014: 4741 Utilizadores
- 2013: 4293 Utilizadores
- 2012: 3840 Utilizadores.
- 2011: 3525 Utilizadores.
- 2010: 3134 Utilizadores.
- 2009: 2528 Utilizadores.
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- 2008: 3040 Utilizadores.
- 2007: 2899 Utilizadores.
- 2006: 2902 Utilizadores.
- 2005: 2666 Utilizadores.
No seguinte gráfico podemos verificar o número de visitantes da Biblioteca pelos vários meses do
ano, salientando que no mês de Agosto a sala de leitura encerra ao público para manutenção e
limpeza profunda dos espaços e documentos.

Gráfico 1- Número do público mensal

Os meses com maior afluência dos utilizadores à Biblioteca continuam a ser Janeiro e Junho,
coincidindo com as datas de avaliação da actividade lectiva.
A Biblioteca é procurada por alunos dos anos terminais do Ensino Secundário e Universitário,
muitos dos quais a frequentar Faculdades ou Escolas do Porto ou de Braga, para além das
existentes em Vila Nova de Famalicão. É, ainda, bastante procurada por leitores de periódicos,
nomeadamente de jornais diários; disponibilizando-se, também, uma rede livre de wirless e três
computadores para usufruto dos leitores.
Contamos ainda com a presença de investigadores de Doutoramento, Pós-Doutoramento,
Mestrado e Licenciatura, nas áreas das Artes, Arquitectura e História da Cultura Portuguesa.
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6.3

Actividades Culturais
6.3.1 Exposições

Realizaram-se 11 exposições bibliográficas temporárias, em que alguns dos temas estiveram
intimamente ligados à programação apresentada no Museu. Identificam-se de seguida as
exposições apresentadas no ano de 2014:

Dia Mundial da Liberdade
23 de Janeiro a 23 de Fevereiro 2013
Até onde a vista Alcança – Desenho – Cruzeiro Seixas
10 de Março a 20 de Junho de 2014
Dia do livro
6 de Março a 30 de Março de 2014
O livro infantil
1 de Abril a 30 de Abril de 2014
Os Museus
2 de Maio a 31 de Maio de 2014
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
10 de Junho a 20 de Junho de 2014
Do mais fundo de nós. O mais íntimo segredo – Mário Cesariny
5 de Julho a 31 de Outubro de 2014
Dia do Escritor
1 a 30 de Julho de 2014
29.º Aniversário da elevação de Vila Nova de Famalicão a cidade
9 a 31 Julho de 2014
Implantação da República
5 a 30 de Outubro de 2014
Camiliana
4 Novembro a 30 Dezembro de 2014

6.3.2 Visitas guiadas
Realizaram-se visitas guiadas, quer individuais, quer a grupos, de forma a promover e dinamizar a
Biblioteca, divulgando a sua história, mas também incentivando a sua frequência.
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Cappella Musical Cupertino de Miranda

7

Enquanto alcançava a linha dianteira no contexto geopolítico mundial, Portugal vivia, nos séculos
XVI e XVII, um momento único de criação artística, internacionalmente aclamado como a “Idade
de Ouro” da música portuguesa. Para celebrar e retomar esta tradição, alicerçada num núcleo de
compositores de renome mundial como Duarte Lobo (c.1565-1646), Manuel Cardoso (1566-1650),
Filipe de Magalhães (c.1571-1652) ou Pedro de Cristo (c.1550-1618), a Fundação Cupertino de
Miranda lançou, em 2009, a Cappella Musical Cupertino de Miranda. Deste modo, a Fundação
Cupertino de Miranda assumiu como uma nova missão, a divulgação deste riquíssimo repertório
da Música Renascentista Portuguesa.
A divulgação da Polifonia Portuguesa tem sido um leit motiv na programação da Fundação e a
Cappella Musical Cupertino de Miranda tem sido o principal mensageiro neste item da
programação, que se vem concretizando através de concertos em ambientes únicos, como nas
Igrejas barrocas que também representam uma realidade verdadeiramente grandiosa na criação
artística do Norte de Portugal. Desta forma, a Cappella Musical Cupertino de Miranda constitui um
novo embaixador desta música portuguesa, com sede em Vila Nova de Famalicão.
Neste contexto, a Cappella Musical (constituída por oito elementos com formação académica
específica e uma relevante experiência coral, sob direcção artística de Luís Toscano) apresentou
já cerca de uma centena de obras, incluindo mais de quatro dezenas de estreias modernas.
A Cappella Musical Cupertino de Miranda é constituída por:
Cantus Eva Braga Simões
Joana Pereira
Altus

Brígida Silva
Gabriela Braga Simões

Tenor

Luís Toscano
Pedro Marques

Bassus Pedro Silva
Pedro Lopes

Cappella Musical Cupertino de Miranda
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Em 2014 realizaram-se vários concertos, uns inseridos na programação da Cappella Musical
Cupertino de Miranda, outros a convite de outras Entidades, de acordo com a disposição seguinte:

Local:

Igreja de Santa Maria de Landim (Landim, Vila Nova de Famalicão)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:
Data:

Duarte Lobo (c1565-1646).

Assistência:

70 pessoas

Local:

Igreja de São Victor (Braga)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:
Data:

Pedro de Cristo; Manuel Cardoso; Estêvão de Brito; Filipe de Magalhães.

Assistência:

50 pessoas

Local:

Igreja Matriz de Vila do Conde (Vila do Conde)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:
Data:

Pedro de Cristo; Manuel Cardoso; Estêvão de Brito.

Assistência:

220 pessoas

Local:

Capela São Miguel, Universidade de Coimbra (Coimbra)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:

Bartolomeu Trosylho; [Afonso Perea] Bernal; Francisco Guerrero e
[Afonso Perea] Bernal; [Afonso Perea] Bernal e Fernão Gomes; António Lopez;
Aires Fernandes.

11 de Janeiro de 2014, 21h30

15 de Fevereiro de 2014, 21h30

14 de Março de 2014, 21h30

(Enfoque no MM34 - Livro dos Defuntos, compilado na segunda metade do séc. XVI e preservado no
Fundo Musical da Universidade de Coimbra)
Data:

12 de Abril de 2014, 21h30

Assistência:

120 pessoas

Local:

Igreja Românica de São Pedro de Rates (Rates, Póvoa de Varzim)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:

Bartolomeu Trosylho; [Afonso Perea] Bernal; Francisco Guerrero e
[Afonso Perea] Bernal; [Afonso Perea] Bernal e Fernão Gomes; António Lopez;
Aires Fernandes.
(Enfoque no MM34 - Livro dos Defuntos, compilado na segunda metade do séc. XVI e preservado no
Fundo Musical da Universidade de Coimbra)

Data:

11 de Maio de 2014, 18h30

Assistência:

120 pessoas
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Local:

Mosteiro de Tibães (Mire de Tibães, Braga)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:

Bartolomeu Trosylho; [Afonso Perea] Bernal; Francisco Guerrero e
[Afonso Perea] Bernal; [Afonso Perea] Bernal e Fernão Gomes; António Lopez;
Aires Fernandes.
(Enfoque no MM34 - Livro dos Defuntos, compilado na segunda metade do séc. XVI e preservado no
Fundo Musical da Universidade de Coimbra)

Data:

16 de Maio de 2014, 21h30

Assistência:

50 pessoas

Local:

Igreja do Bom Jesus (Braga) – no âmbito 3º Congresso da Sociedade
Portuguesa de Alergologia Pediátrica.
Luís Toscano

Direcção:
Obras
interpretadas:
Data:

Selecção de obras inéditas do património musical português dos séculos XVI e
XVII, internacionalmente aclamado como o Período de Ouro da Polifonia
Portuguesa
13 de Junho de 2014, 19h00

Assistência:

110 pessoas

Local:

Ensaio Geral Aberto (Pequeno Auditório Fundação Cupertino de Miranda)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:
Data:

Ante-estreia da obra O LUCE ETTERNA escrita para a Cappella Musical
Cupertino de Miranda por Ivan Moody (1964)
10 de Julho de 2014, 21h30-22h30

Assistência:

40 pessoas

Local:

Mosteiro de Alcobaça (Alcobaça)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:

Bartolomeu Trosylho; [Afonso Perea] Bernal; Francisco Guerrero e
[Afonso Perea] Bernal; [Afonso Perea] Bernal e Fernão Gomes; António Lopez;
Ivan Moody.
(Enfoque no MM34 - Livro dos Defuntos, compilado na segunda metade do séc. XVI e preservado no
Fundo Musical da Universidade de Coimbra)

Data:

11 de Julho de 2014, 21h30

Assistência:

200 pessoas

Local:

Igreja de São Gonçalo (Amarante)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:

Bartolomeu Trosylho; [Afonso Perea] Bernal; Francisco Guerrero e
[Afonso Perea] Bernal; [Afonso Perea] Bernal e Fernão Gomes; António Lopez;
Ivan Moody.
(Enfoque no MM34 - Livro dos Defuntos, compilado na segunda metade do séc. XVI e preservado no
Fundo Musical da Universidade de Coimbra)

Data:

31 de Julho de 2014, 22h00

Assistência:

100 pessoas
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Local:

Capela de São Miguel - Universidade de Coimbra (Coimbra)
Participação Mundos e Fundos 2014

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:
Data:

Lux perpetua

Assistência:

110 pessoas

Local:

Igreja de Castro de Avelãs (Bragança)
Participação Ciclo de Concertos Espaços da Polifonia promovida pela
Direcção Regional de Cultura do Norte (DRC-Norte)
Luís Toscano

Direcção:
Obras
interpretadas:

Música do Livro dos Defuntos (séc. XVI) da Universidade de Coimbra

22 de Outubro de 2014, 21h30

Lux Perpetua (a partir do manuscrito 34 da Universidade de Coimbra)
Hodie per totum mundum
(exclusivamente dedicado a Duarte Lobo (c1565-1646)

Data:

26 de Outubro de 2014, 17h00

Assistência:

160 pessoas

Local:

Igreja de São Domingos (São Paio, Guimarães)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:

Bartolomeu Trosylho; [Afonso Perea] Bernal; Francisco Guerrero e
[Afonso Perea] Bernal; [Afonso Perea] Bernal e Fernão Gomes; António Lopez;
Ivan Moody.
(Enfoque no MM34 - Livro dos Defuntos, compilado na segunda metade do séc. XVI e preservado no
Fundo Musical da Universidade de Coimbra)

Data:

14 de Novembro de 2014, 22h00

Assistência:

100 pessoas

Local:

Igreja do Bom Jesus do Monte (Braga)

Direcção:

Luís Toscano

Obras
interpretadas:
Data:

Duarte Lobo (c1565-1646).

Assistência:

50 pessoas

7.1-

5 de Dezembro de 2014, 21h30

Festival Internacional de Polifonia Portuguesa

De 18 a 21 e de 25 a 27 de Setembro decorreu o Festival Internacional de Polifonia Portuguesa |
International Festival of Portuguese Polyphony (IV Edição), adiante designado por IV FIPP, cujo
orçamento foi totalmente assumido pela Fundação Cupertino de Miranda. Lembramos que a I e II
Edição do Festival Internacional de Polifonia Portuguesa | International Festival of Portuguese
Polyphony foi objecto de candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte (ON.2), tendo
merecido a sua aprovação.
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Este Festival tem como principais objectivos:
 Projectar a Cappella Musical Cupertino de Miranda, inserindo-a no mapa dos grupos
vocais de referência no país.
 Difundir a música polifónica portuguesa dos sécs. XVI-XVII.
 Divulgar a região, seus monumentos e produtos.
 Criar e solidificar sinergias institucionais para promoção da Região, nomeadamente nos
campos do turismo e da cultura.
 Captar Novos Públicos e fidelizar os já existentes.
 Transformar o Festival Internacional de Polifonia Portuguesa num dos eventos de
referência no panorama da música erudita, a nível internacional.

Em 2014, no âmbito do IV FIPP, a Cappella Musical Cupertino de
Miranda realizou um total de 9 concertos: Amarante, Barcelos, Braga
(Bom Jesus, São Victor e São Martinho de Tibães), Porto (São
Lourenço e São Francisco), Vila do Conde e Vila Nova de Famalicão.
Em quatro destes concertos, para além da Cappella Musical Cupertino
de Miranda, estiveram presentes os músicos de renome internacional:
John Butt (órgão) e Arianna Savall (harpa). A edição deste ano
contou, ainda, com a participação Luís Miguel Cintra a declamar
Padre António Vieira, Sermão do Mandato.

Imagem: capa do desdobrável

No âmbito da edição deste ano do Festival apresentaram-se os seguintes programas:

Programa I
Igreja de São Victor (Braga) | Igreja Matriz de Vila do Conde (Vila do Conde)
Circumdederunt me - Bartolomeu Trosylho (séc. XVI)
Introitus (da Missa Pro Defunctis) - [Afonso Perea] Bernal (séc. XVI)
Kyrie (da Missa Pro Defunctis) - [A. P.] Bernal
Gradual (da Missa Pro Defunctis) - Francisco Guerrero (1528-1599)/[A. P.] Bernal
Offertorium (da Missa Pro Defunctis) - [A. P.] Bernal/Fernão Gomes (séc. XVI)
Sanctus & Benedictus (da Missa Pro Defunctis) - [A. P.] Bernal
Heu mihi domine - António Lopes (séc. XVI)
Agnus dei (da Missa Pro Defunctis) - [A. P.] Bernal
Communio (da Missa Pro Defunctis) - [A. P.] Bernal
Libera me - Aires Fernandes (séc.XVI)
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Programa II
Mosteiro de Tibães (Mire de Tibães, Braga) | Igreja São Gonçalo (Amarante) | Mosteiro de
Santa Maria de Landim (Landim, Vila Nova de Famalicão)
Lacrimans sitivit anima mea - Pedro de Cristo (c1550-1618)
Kyrie & Gloria (da Missa Anima mea turbata est) - Manuel Cardoso (1566-1650)
Lamentatio Jeremiæ prophetæ, Feria Quarta (I) - Estêvão de Brito (c1575-1641)
Credo (da Missa Anima mea turbata est) - Manuel Cardoso
In monte oliveti - Pedro de Cristo
De profundis - Pedro de Cristo
Sanctus & Benedictus (da Missa Anima mea turbata est) - Manuel Cardoso
Lamentatio Jeremiæ prophetæ, Feria Quinta (I) - Estêvão de Brito
Agnus Dei (da Missa Anima mea turbata est) - Manuel Cardoso
Miserere mei Domine - Pedro de Cristo
O Rex gloriæ - Estêvão de Brito

Programa III

com Arianna Savall (harpa e canto)

Igreja de S. Francisco (Porto) | Igreja Nossa Senhora do Terço (Barcelos)
Lacrimans sitivit anima mea - Pedro de Cristo (c1550-1618)
Mille regretz (Canción del Emperador) - Josquin Desprez (c1440-1521)/Luys de Narváez (fl1526-49)
Yo me soy la morénica - Anónimo (séc. XVI) – Cancionero de Palacio
Kyrie & Gloria (da Missa Anima mea turbata est) - Manuel Cardoso (1566-1650)
Fantasia que contrahaze la harpa - Alonso Mudarra (c1510-1580)
Marionas - Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-c1677)
Lamentatio Jeremiæ prophetæ, Feria Quarta (I) - Estêvão de Brito (c1575-1641)
Harpa e delírio d'água - Aurelino Costa(n1956)/Arianna Savall (n1972)
Tarantela - Lucas Ruiz de Ribayaz
Agnus Dei (da Missa Anima mea turbata est) - Manuel Cardoso
Toccata Arpeggiata - Giovanni Girolamo Kapsberger
(c1580-1651)
Miserere mei Domine - Pedro de Cristo
La música calada - San Juan de la Cruz (15421591)/Arianna Savall
Jotas - Santiago de Murcia (1673-1739)
O Rex gloriæ - Estêvão de Brito

Arianna Savall com Cappella Musical Cupertino de Miranda.
Igreja Nossa Senhora do Terço, Barcelos.
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Programa IV

com John Butt (órgão)

Igreja de S. Lourenço (Porto) | Igreja do Bom Jesus (Braga)
1ª parte
Lacrimans sitivit anima mea - Pedro de Cristo (c1550-1618)
Kyrie & Gloria (da Missa Anima mea turbata est) - Manuel Cardoso (1566-1650)
Lamentatio Jeremiæ prophetæ, Feria Quarta (I) - Estêvão de Brito (c1575-1641)
Agnus Dei (da Missa Anima mea turbata est) - Manuel Cardoso
Miserere mei Domine - Pedro de Cristo
O Rex gloriæ - Estêvão de Brito

2ª parte
Meio registo de 2º tom de dois tiples - Pedro de
Araújo (c1615-1695)
Primeira Susana - Manuel Rodrigues Coelho
(c1555-1635)
Terceiro Tento do 1º tom - Manuel Rodrigues
Coelho
Magnificat – versos do 1º tom para se cantarem ao
órgão - Manuel Rodrigues Coelho

John Butt com Cappella Musical Cupertino de Miranda.
Igreja de São Lourenço, Porto.

Batalha de 6º tom - António Correia Braga (séc.XVII)

O Festival integrou um Seminário, subordinado ao tema «O Barroco e a Polifonia em Portugal»,
que decorreu no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, no dia 19 de Setembro,
contou com a presença de importantes especialistas da área: Gonçalo de Vasconcelos e Sousa,
Professor Catedrático da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e investigador
integrado do CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes (EA/UCP), que
abordou o tema “Ourivesaria Barroca no Norte de Portugal”; José Ferrão Afonso, Professor
Auxiliar da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e investigador integrado do
CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes (EA/UCP), com o tema “O
tempo e a Forma”; José Manuel Tedim, Professor da Universidade Portucalense, o tema “Cenários
do Barroco no Norte de Portugal”; Eugénio Amorim, Professor na Escola Superior de Música,
Artes e Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto, com o tema “Anima mea turbata est:
Lamentações e miserere na música da primeira metade do século XVIII em Portugal, à luz da obra
de João Rodrigues Esteves, no contexto da música romana”; e José Abreu, Professor da
Universidade de Coimbra e do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de
Coimbra, com o tema “O repertório litúrgico do Livro dos Defuntos da Biblioteca Geral da
Universidade de Coimbra”.
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O Seminário contou, ainda, com a participação da Cappella Musical Cupertino de Miranda que ia
complementando a intervenção do Professor José Abreu, exemplificando as músicas que eram
cantadas à época.
Efectuaram-se, também, em cada monumento, visitas guiadas que permitiram aos assistentes
obter um conhecimento arquitectónico e histórico dos mesmos.

No âmbito deste projecto foi editado um livro bilingue (português e inglês), intitulado IV Festival
Internacional de Polifonia Portuguesa | IV International Festival of Portuguese Polyphony,
coordenado por Marlene Oliveira, contendo textos de Pedro Álvares Ribeiro, Luís Toscano, José
Abreu, Eugénio Amorim, José Manuel Tedim, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa e José Ferrão
Afonso. São textos referentes à música e aos monumentos onde decorreu esta edição do Festival.
Contém, ainda, os currículos dos músicos da Cappella Musical Cupertino de Miranda, de Arrianna
Savall (harpista) e John Butt (organista). Foi feita uma tiragem de 500 exemplares.
Como acção de divulgação do Sermão do Mandato, do Padre António Vieira, foi impresso e
distribuído um livrinho com o texto integral deste sermão declamado por Luís Miguel Cintra.
A nível de divulgação, para além dos materiais habitualmente criados para os vários eventos da
FCM (cartazes, convites e outros matérias), foram executados livros/programas dos concertos e
foi criada uma nova página na internet: http://festivalpolifoniafcm.wix.com/ivfipp.
Ainda, no âmbito da divulgação do IV FIPP, o Director da Cappella Musical Cupertino de Miranda,
Luís Toscano, participou num programa na Rádio Renascença, a 17 de Setembro, e deu uma
entrevista à Rádio Linear, em Vila do Conde, no dia 18 de Setembro. Foi ainda dada uma outra
entrevista à RUM (Rádio Universitária do Minho), pela Coordenadora do FIPP, Marlene Oliveira.
O IV FIPP encerrou com um balanço bastante positivo. Calcula-se que passaram pelos diferentes
locais dos eventos cerca de 2.250 espectadores, onde se incluem turistas nacionais e
internacionais.
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Ciclos de Música e Poesia

8

Na continuidade do Projecto de dinamização musical e poética iniciado em 2009, realizaram-se
um conjunto de Ciclos de Música e Poesia, constituído por cinco recitais, um por mês, os quais
decorreram entre Fevereiro e Junho de 2014. O acesso foi livre e gratuito. Esta iniciativa,
coordenada por Cidália Fernandes, contou com a colaboração da ARTAVE – Escola Profissional
Artística do Vale do Ave, através do seu Director José Alexandre Reis, responsável pela
programação musical dos recitais de música, e Isaque Ferreira, responsável pela programação
poética dos recitais de poesia.
Os Ciclos de Música e Poesia pretendem promover jovens músicos com grande potencial artístico;
bem como diseurs da nova geração, contemporâneos ou, então, convidados ligados ao panorama
artístico e cultural.

Em 2014, realizaram-se os seguintes concertos:
Dia 18 de Fevereiro, 21h30:
 Recital de Música “O contrabaixo concertante”
com Alexandre Samardjiev (apresentação e
comentários), Daniel Aires (contrabaixo), Nuno
Osório (contrabaixo), José Trigo (contrabaixo) e
Isolda Crespi Rubio (piano). Interpretaram obras
de R. Gnattali (1906-1988), R. Gliére (19111979), N. Rota (1875-1956), G. Bottesini (18211889) e A. Peña (1948-).
Local: Auditório

Imagem: Cartaz dos Ciclos de Música e Poesia (Fevereiro)

 Recital de Poesia: Correntes d’Escritas. Isaque Ferreira com Luís Diamantino e Rui
Zink. Foram lidos poemas de Alberto Pimenta, Yvette Centeno, Ricardo Marques, Paul
Celan, Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos, Manuel António Pina, Ana Hatherly e Ruy
Zink.
Local: Pequeno Auditório
Dia 25 de Março, 21h30:
 Recital de Música “Os Herdeiros de Paganini”, com Raquel Costa (apresentação e
comentários), Maria Francisca Portugal (violino), Raquel Martinez (violino), Pedro Soares
(violino), Sara Martinez (violino) e José Ricardo Reis (violino). Interpretaram obras de
Nicolo Paganini (1782-1840), Pablo Sarasate (1844-1908), Eugene Ysaye (1858-1931),
Giovanni Baptista Viotti (1755-1824).
Local: Auditório
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 Recital de Poesia com Isaque Ferreira e Adolfo Luxúria Canibal os quais recitaram
Jorge Sousa Braga, João Damasceno, João Camilo, Delfim Lopes, Isabel de Sá, António
José Forte, Ângelo de Lima, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros, Luiza Neto Jorge,
Herberto Hélder, Adolfo Luxúria Canibal.
Local: Pequeno Auditório
Dia 29 de Abril, 21h30:
 Recital de Música “O piano romântico” com Dânia Araújo (apresentação e comentários),
Cristina Lima (piano), Carlos Lopes (piano), João Fernandes (piano), João Monteiro
(piano). Interpretaram obras de Franz Schubert (1797-1828), Frederic Chopin (18101849), Alexander Scriabin (1872-1915) e Franz Liszt (1811-1886).
Local: Auditório
 Recital de Poesia, com Isaque Ferreira e Manuel Jorge Marmelo. Declamaram poemas
de Luís Vaz de Camões, Cesário Verde, Vinicius de Moraes, Eugénio Tavares, Fernando
Pessoa/ Álvaro de Campos, António Gedeão, Alexandre O’Neill, Ruy Belo, Eugénio de
Andrade, Herberto Hélder, Manuel António Pina, Vítor Nogueira e Manuel Jorge Marmelo.
Local: Pequeno Auditório
Dia 27 de Maio, 21h30:
 Recital de Música “As transcrições para saxofone” com Dânia Araújo (apresentação e
comentários), Beatriz Pinto (saxofone), Mafalda Oliveira (saxofone), Cláudio Pereira
(saxofone), Diogo Fernandes (saxofone), Fernando Ferreira (saxofone) e Sara Vilaça
(piano). Interpretaram obras de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) e Antonio Vivaldi (1678-1741).
Local: Auditório
 Recital de Poesia: Isaque Ferreira e Daniel Serrão que declamaram poemas de José
Régio, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Daniel Faria.
Local: Pequeno Auditório.
Dia 24 de Junho, 21h30:
 Recital de Música “Os concertos do Barroco tardio para Orquestra de Câmara e
solistas” com Dânia Araújo (apresentação e comentários), Orquestra de Câmara de
Cordas ARTAVE e os solistas: Nuno Meira (violino), Francisca Portugal (violino) e Elisa
Trigo (flauta). Interpretaram Georg Friedrich Händel (1685-1759) e Antonio Vivaldi (16781741).
Local: Auditório
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 Recital de Poesia com Isaque Ferreira e Paulo Brandão os quais declamaram poemas
de Alexandre O’Neill, Caio Fernando Abreu, Helberto Helder, Luís de Camões, Mário
Cesariny e Paulo Leminski.
Local: Pequeno Auditório

Aos Ciclos de Música e Poesia, em 2014, assistiram um total 595 pessoas, representando um
crescimento de 54% face ao ano anterior, onde se registou um total de 387 pessoas.
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Auditórios

9

Durante o ano de 2014 o Auditório
continuou a merecer a escolha de
entidades públicas e privadas que o
utilizaram para múltiplas iniciativas,
muitas

delas

Fundação

com

Cupertino

Destacamos,

entre

o
de
o

apoio

da

Miranda.
total

de

utilizações, as seguintes:

Imagem: Auditório.

18 de Fevereiro:

Ciclo de Música e Poesia (1.º Recital) com Alexandre Samardjiev
(apresentação e comentários), André Aires (contrabaixo), Nuno Osório
(contrabaixo), José Trigo (contrabaixo) e Isolda Crespi Rubio (piano); e
“Correntes d´Escrita” com Rui Zink (poesia), Luís Diamantino (poesia) e
Isaque Ferreira (poesia).
Local: Auditório e Pequeno Auditório.
Organização: Fundação Cupertino de Miranda

1 de Março:

Apresentação pública da Equipa de BTT «TomaTu Bikers», que integra a
Associação Horas Alegres, entidade organizadora.
Local: Auditório.

8 de Março:

Projecção do filme “Des Hommes et des Dieux” (Dos Homens e dos
Deuses), um filme francês, dirigido pelo cineasta Xavier Beauvois. Esta
sessão de cinema integrou-se na Programação da Quaresma/ Páscoa
organizada pela Confraria das Santas Chagas do Arciprestado de Vila
Nova de Famalicão.
Local: Auditório.

15 de Março:

Ciclo de conferências "Conhecer para agir...", com a presença de Isabel
Jonet, Presidente do Banco Alimentar. Esta conferência integrou-se na
Programação da Quaresma/ Páscoa organizada pela Confraria das Santas
Chagas do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão.
Local: Auditório.
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22 de Março:

Projecção do filme “Villagio di Cartone” (Aldeia de Cartão), um filme
italiano de 2011, dirigido pelo cineasta Ermano Olmi. Esta sessão de
cinema integrou-se na Programação da Quaresma/ Páscoa organizada
pela Confraria das Santas Chagas do Arciprestado de Vila Nova de
Famalicão.
Local: Auditório.

25 de Março:

Ciclo de Música e Poesia (2.º Recital) com Os Herdeiros de Paganini:
Raquel Costa (apresentação e comentários), Maria Francisca Portugal
(violino), Raquel Martinez (violino), Pedro Soares (violino), Sara Martinez
(violino) e José Ricardo Reis (violino); Adolfo Luxúria Canibal (poesia) e
Isaque Ferreira (poesia).
Local: Auditório e Pequeno Auditório.
Organização: Fundação Cupertino de Miranda

29 de Abril:

Ciclo de Música e Poesia (3.º Recital) com O piano romântico: Diana
Araújo (apresentação e comentários), Cristina Lima (piano), Carlos Lopes
(piano), João Fernandes (piano) e João Monteiro (piano); Manuel Jorge
Marmelo (poesia) e Isaque Ferreira (poesia).
Local: Auditório e Pequeno Auditório.
Organização: Fundação Cupertino de Miranda

10 de Maio:

Espectáculo “Contraste de Culturas e Tradições", organizado por Alunos
do 11.º ano do Curso de Animação Sociocultural da Escola Profissional
Cior, de Vila Nova de Famalicão.
Local: Auditório.

17 de Maio:

Conferência “Uma Igreja atenta à realidade em que vive” enquadrado no
ciclo de debates “Conhecer para Agir”. Esta conferência integrou-se na
Programação da Quaresma/ Páscoa organizada pela Confraria das Santas
Chagas de Adrião, do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão.
Local: Auditório.

27 de Maio:

Ciclo de Música e Poesia (4.º Recital) com As transcrições para
saxofone: Diana Araújo (apresentação e comentários), Fernanda Ferreira
(solista: saxofone), Beatriz Pinto (saxofone), Mafalda Oliveira (saxofone),
Cláudia Pereira (saxofone), Diogo Fernandes (saxofone) e Sara Vilaça
(piano); Daniel Serrão (poesia) e Isaque Ferreira (poesia).
Local: Auditório e Pequeno Auditório.
Organização: Fundação Cupertino de Miranda
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31 de Maio:

Sessão inserida no projecto «Mês da Família» promovida pela Divisão da
Família do Município de Vila Nova de Famalicão.
Local: Pequeno Auditório.

10 de Junho:

Comemorações do «Dia do Dador Famalicense» promovidas pela
Associação de Dadores de Sangue, de Vila Nova de Famalicão.
Local: Auditório.

24 de Junho:

Ciclo de Música e Poesia (5.º Recital) com Os concertos do Barroco
tardio

para

Orquestra

de

Câmara

e

Solistas:

Diana

Araújo

(apresentação e comentários, Orquestra de Câmara de Cordas ARTAVE e
os solistas Nuno Meira (violino), Francisca Portugal (violino) e Elisa Trigo
(flauta); Paulo Brandão (poesia) e Isaque Ferreira (poesia).
Local: Auditório e Pequeno Auditório.
Organização: Fundação Cupertino de Miranda

3 de Julho:

Workshop de Bateria, promovido pela FAMINHO, com a presença dos
músicos Alexandre Frazão e André Silva.
Local: Auditório.

7 de Julho:

Festa de Finalistas do Jardim Infantil do Centro Social D. Maria Gomes
Oliveira, de Calendário.
Local: Auditório.

11 e 12 de Julho:

Encontro de Poesia «Carmina I».
Local: Auditório.
Organização: Fundação Cupertino de Miranda

25 de Setembro:

Meeting - Advanced Training Programme on Transnational Famillies
Support organizado pela Associação Teia Amiga.
Local: Pequeno Auditório.

2 de Outubro:

Encontro com Empresários sobre “Internacionalização em Angola”,
promovido pela ONEBIZ – Franchising & Serviços, Lda., inserido no
Movimento “Empreenda por favor!”.
Local: Pequeno Auditório.

Página 40/85

(versão final)

Relatório de Actividades e Contas 2014
Fundação Cupertino de Miranda

18 de Outubro:

Apresentação do livro «Francisco de Roma a Jerusalém», de autoria de
Henrique Cymerman e Jorge Reis-Sá. A apresentação do livro foi
efectuada pelo autor Jorge Reis-Sá, Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão – Dr. Paulo Cunha, Vereador da Educação e
Conhecimento – Dr. Leonel Rocha, e Administrador e Director Artístico da
Fundação Cupertino de Miranda – Dr. António Gonçalves.
Local: Auditório.

21 de Novembro:

Sessão Solene de Entrega de Diplomas aos alunos finalistas da Escola
Profissional CIOR.
Local: Auditório.

28 de Novembro:

Peça de teatro “Quotidiano”, de Neusa Fangueiro e Rui Alves Leitão –
Associação Fértil Cultural. Evento inserido nos «MÁRIO CESARINY –
Encontros VIII»:
Local: Auditório.
Organização: Fundação Cupertino de Miranda

29 de Novembro:

do programa «MÁRIO CESARINY – Encontros VIII»:
 Lançamento de edições: Caderno n.º 13 «A Palavra que Detona», do
Centro de Estudos do Surrealismo, por António Gonçalves; «Cesariny –
em casas como aquela», por Duarte Belo e João Pinharanda; «Cartas de
Mário Cesariny para Cruzeiro Seixas», por Perfecto E. Cuadrado.
Local: Pequeno Auditório.
 Cesariny Iluminações Rimbaud, por António Poppe (Voz) e Ibu Galissá
(Kora).
Local: Auditório.
Organização: Fundação Cupertino de Miranda

4 de Dezembro:

Lançamento do livro «Francisco Rebelo Mesquita - Biografia», de autoria
de Teresa Mesquita, organizado pelo Jornal de Famalicão.
Local: Auditório.

6 de Dezembro:

Concurso de Dança "Achas que sabes dançar", organizado por Alunas
do 12.º Ano do Curso Técnico de Secretariado da Escola Secundária D.
Sancho I, Vila Nova de Famalicão.
Local: Auditório.
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16 de Dezembro:

Festa de Natal dos Alunos da Escola Básica e Jardim de Infância das
Lameiras, organizado pela Associação de Pais da Escola EB1/JI das
Lameiras.
Local: Auditório.

Em

termos conclusivos, em

passaram

pelos

Auditórios

2014
da

Fundação Cupertino de Miranda 3.097
pessoas distribuídas pelos 27 eventos
ou espectáculos (29 sessões, no total)
que aí se realizaram, quer por iniciativa
da Fundação Cupertino de Miranda
quer por iniciativa de outras Entidades.
Imagem: Pequeno Auditório.

Se compararmos com o ano anterior, onde se registou um número absoluto de 5.313 pessoas,
representa um decréscimo de 42% face ao seu período homólogo. A justificação para este
decréscimo de públicos prende-se, com uma menor procura por outras Entidades para a
realização de eventos, admite-se, seja um reflexo directo da crise que o País atravessa.
Passaram, ainda pelo Auditório, embora sem relevância nesta análise dado estarem já incluídos
nos Públicos do Museu, 4.178 pessoas que assistiram a Sessões de Cinema – uma acção do
Serviço Educativo da FCM, destinada à Comunidade Escolar e à Terceira Idade do concelho de
Vila Nova de Famalicão; normalmente, estas sessões são antecedidas por uma visita ao Museu.
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Livraria

10

A Livraria/Loja surge como complemento cultural às várias iniciativas promovidas pela Fundação
Cupertino de Miranda e como forma de divulgação das suas próprias edições e das de outras
editoras, em especial as da Assírio & Alvim (integrada desde 2012 no Grupo Porto Editora) com
quem se estabeleceu uma parceria de representação da sua colecção editorial.
Neste espaço são apresentadas também
outras edições bibliográficas que se
relacionam com o universo da poesia ou
das artes plásticas.
Prosseguindo

o

plano

complemento

às

literatura

produções

e

realizaram-se

as

editorial

artes

de

plásticas,
expositivas

seguintes

edições, disponíveis para venda:

novas
Imagem: Livraria

 Caderno n.º 13 do Centro de Estudos do Surrealismo: A palavra que detona, Valter Hugo
Mãe; Vila Nova de Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, 2014; 32 p.
 Livro: IV Festival Internacional de Polifonia Portuguesa | International Festival of
Portuguese Polyphony; Vila Nova de Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, 2014;
edição bilingue (português e inglês); 168 p.
 Verbo. Deus como interrogação na poesia portuguesa, selecção e prefácio de José
Tolentino Mendonça e Pedro Mexia; uma co-edição com a Assírio & Alvim (chancela da Porto
Editora); 1.ª edição: Junho de 2014; 232 p.
 Cesariny – em casas como aquela; fotografias de Duarte Belo e texto de José Manuel dos
Santos; uma co-edição entre Fundação Cupertino de Miranda, Fundação EDP e a Documenta
(Sistema Solar, CRL); 88 p.
 Cartas de Cruzeiro Seixas para Mário Cesariny, Perfecto E. Cuadrado, António Gonçalves e
Cristina Guerra; uma co-edição entre Fundação Cupertino de Miranda e a Documenta (Sistema
Solar, CRL); 1.ª edição: Novembro 2014; 320 p.

10.1-

Edição Gráfica

A Fundação Cupertino de Miranda lançou este Projecto Editorial, proporcionando um
conhecimento mais amplo do que é a sua Colecção, ao divulgar a obra de seus autores,
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possibilitando a um público reduzido a partilha de exemplares reproduzidos (gravura e serigrafia),
pertencentes ao acervo e assinados pelos próprios autores. Presentemente disponibilizam-se,
para venda, trabalhos serigrafados de: Cruzeiro Seixas, um dos nomes mais relevantes do
Surrealismo português, e de Ana Hatherly situada num território paralelo a este Movimento.
Disponibiliza-se, assim, aos interessados um conjunto de peças criteriosamente escolhido por
especialista da responsabilidade da Fundação cujo fim consiste, também, no desenvolvimento de
uma acção de fomento cultural, através de constante e diversificadas iniciativas, como por
exemplo, a realização de exposições, com estas edições gráficas. Os resultados destinam-se ao
desenvolvimento das actividades de assistência social e cultural da Fundação.
Para divulgação desta edição gráfica, realizaram-se as seguintes exposições:

 Faculdade de Filosofia, Universidade Católica Portuguesa (Braga).
 Sala do Espaço Aberto da Fundação Cupertino de Miranda.
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Beneficência

Solidariedade Social

11

Desde a sua instituição, a Fundação tem assumido uma intervenção no campo social pelo apoio
prestado a instituições, sem fins lucrativos e de acentuadas carências económicas e financeiras.
Apoiou a constituição e construção da Creche Jardim Infantil D. Elzira Cupertino de Miranda
(Louro, Vila Nova de Famalicão) [custo total, entre 1993 e 1996: 200.000,00€]; financiou em 50%
do custo total, a construção da Comunidade Terapêutica do Projecto Homem, inaugurada a
20/10/2001 (Falperra, Braga) [o apoio financeiro FCM, em 1992 e anos seguintes foi cerca de
250.000,00€, sendo que o Estado comparticipou com igual montante] e a implantação do CentroDia Acolhimento do Projecto Homem (Vila Nova de Famalicão) [custo total, em 2000: 17.000,00€].
Mantém, desde há muitos anos, apoios permanentes como é o caso de: A Casa do Caminho,
Associação Famalicense de Prevenção e Apoio a Deficientes, Creche-Mãe e Patronato da
Sagrada Família, Creche D. Elzira Cupertino de Miranda, Engenho, Irmãs Clarissas Adoradoras,
Missionários Combonianos, Orfeão Famalicense, Projecto Homem – Centro de Solidariedade
Social de Braga, entre outros. Como iniciativa de fomento ao estudo, tem instituído alguns prémios
de reconhecido mérito académico: Melhor Aluno da Universidade Lusíada – Pólo de Vila Nova de
Famalicão, dois Melhores Alunos da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Braga e
comparticipação no Prémio de História Contemporânea, atribuído pela Universidade do Minho.
Este é o impacto financeiro directo nas contas da instituição.
No entanto, toda a actividade cultural da Fundação é de livre acesso e gratuito. O acesso ao
Museu e à Biblioteca é gratuito. Os recitais de música e poesia, bem como os concertos da
Cappella Musical Cupertino de Miranda são de acesso livre e gratuito. As diversas sessões de
cinema realizadas para as crianças e seniores do concelho, também são gratuitas; assim como as
acções dirigidas às escolas do concelho. E, por diversas vezes, a Fundação Cupertino de Miranda
cede os seus auditórios e outros espaços, gratuitamente ou em condições especiais, às escolas
concelhias ou a outras entidades que pretendem aí realizar eventos, sem qualquer finalidade
lucrativa, mas que não dispõe de local próprio, nem de meios para pagar o aluguer de uma sala.
Passamos a apresentar a actividade desenvolvida no âmbito da vertente de Solidariedade Social,
em 2014.

11.1-

Atribuição de subsídios pecuniários

A Fundação Cupertino de Miranda manteve os seus apoios financeiros habituais e concedeu
outros, pontualmente. Destacamos, as seguintes entidades a quem foram atribuídos donativos
pecuniários:
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A Casa do Caminho
ARTEMAVE - Associação de Promoção das Artes e Música do Vale do Ave
Associação Comercial e Industrial de Famalicão
Associação Dar as Mãos
Associação Famalicense Prevenção Apoio Deficientes
Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão
Bombeiros Voluntários Famalicenses
Bombeiros Voluntários de Famalicão
Centro de Solidariedade Social de Braga – PROJECTO HOMEM
Creche Jardim Infantil D. Elzira Cupertino Miranda
Creche-Mãe e Patronato da Sagrada Família
Engenho – Associação de Desenvolvimento Local
Igreja Paroquial do Louro
Irmãs Clarissas Adoradoras
Missionários Combonianos
Orfeão Famalicense
UNICEF

11.2-

Prémios de mérito académico e outros

Para além daquelas e outras entidades beneficiárias de donativos, a Fundação Cupertino de
Miranda procedeu à atribuição dos seguintes prémios de mérito académico, como forma de
estimular os alunos ou investigadores à obtenção dos melhores resultados:
Prémio «Fundação Cupertino de Miranda»:
Atribuído, anualmente, ao melhor aluno finalista da Universidade Lusíada, pólo de Vila
Nova de Famalicão, no montante de mil euros.
Ano lectivo 2012/2013:
Premiado:

Ivo Filipe Ferreira Cardoso

Curso:

Licenciatura em Marketing

Média:

17,58 valores

Prémio «Bolsa de Mérito Padre Manuel Simões»:
Este Protocolo celebrado entre a Fundação Cupertino de Miranda e a Faculdade de
Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, de Braga, em 27/11/1997, foi reformulado
em 2012 passando a Fundação a atribuir duas Bolsas de Mérito, no montante de

Página 46/85

(versão final)

Relatório de Actividades e Contas 2014
Fundação Cupertino de Miranda

quinhentos euros, cada. Estes prémios de mérito académico são atribuídos, anualmente,
ao melhor Aluno de Licenciatura de Estudos Artísticos e Culturais, ou outra previamente
acordada, e ao melhor Aluno de Mestrado na Faculdade de Filosofia da Universidade
Católica Portuguesa.
Ano lectivo 2012/2013:
Prémio:

Melhor Aluno da Licenciatura de Estudos Portugueses e Espanhóis

Premiado:

Christiane Ferreira Lisboa Dias

Média:

17,00 valores

Ano lectivo 2012/2013:
Prémio:

Melhor Aluno de Mestrado

Premiado:

Guilherme Moreno Barrero

Média:

19,00 valores

Prémio «Fundação Cupertino de Miranda»:
Atribuído ao melhor aluno finalista do Curso de Licenciatura em Ciências e Tecnologias
da Documentação e Informação (CTDI) da ESEIG/IPP – Escola Superior de Estudos
Industriais e Gestão do Instituto Politécnico do Porto, pólo de Vila do Conde, no
montante de duzentos e cinquenta euros.
Ano lectivo 2012/2013:
Premiada:

Cristiana Marisa Gomes Costa

Curso:

Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e
Informação

Prémio Victor de Sá de História Contemporânea:
Concurso lançado anualmente pelo Conselho Cultural da Universidade do Minho o qual
conta com o apoio financeiro de várias instituições, onde se inclui a Fundação Cupertino
de Miranda. A sessão solene para entrega do prémio referente à edição de 2014 decorreu,
no dia 11 de Dezembro, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho.
O premiado foi o Doutor Pedro Urbano da Gama Machuqueiro, com a obra intitulada
“Nos bastidores da Corte: O Rei e a Casa Real na crise da Monarquia 1889-1908”.
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11.3-

Cedência dos Auditórios em condições especiais

Ainda no âmbito social, a Fundação Cupertino de Miranda apoiou algumas iniciativas e eventos
promovidos por Associações, Escolas e Instituições sem fins lucrativos, através da cedência do
Auditório, gratuitamente, ou em condições especiais. Destacamos:
Associação de Dadores de Sangue (Vila Nova de Famalicão)
Associação de Pais da Escola EB1/JI das Lameiras (Vila Nova de Famalicão)
Associação Horas Alegres (Vila Nova de Famalicão)
Associação Teia Amiga (Vila Nova de Famalicão)
Centro Social D. Maria Gomes Oliveira (Calendário, Vila Nova de Famalicão)
Confraria das Santas Chagas do Arciprestado de VNF (Vila Nova de Famalicão)
Escola Secundária D. Sancho I (Vila Nova de Famalicão)
Escola Profissional CIOR (Vila Nova de Famalicão)
Faminho – Instrumentos Musicais (Vila Nova de Famalicão)
Guerra e Paz Editores/ Club do Livro da SIC
Jornal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)
Município de Vila Nova de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)

11.4-

Acesso gratuito às actividades promovidas pela Fundação Cupertino de Miranda

A Fundação Cupertino de Miranda manteve ao longo de 2014 o acesso livre e gratuito às
actividades por si desenvolvidas, nomeadamente:

 Exposições realizadas no seu Museu e noutros espaços expositivos;
 Carmina I – Encontro de Poesia;
 Ciclos de Música e Poesia;
 Encontros Mário Cesariny;
 Concertos com a Cappella Musical Cupertino de Miranda;
 Festival Internacional de Polifonia Portuguesa;
 Acesso à Sala de Leitura da Biblioteca;
 Acesso gratuito à internet;
 Sessões de Cinema;
 Acções direccionadas para as Escolas; e
 Outras iniciativas.
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Num total, estima-se que cerca de 19.830 pessoas tenham beneficiado deste apoio indirecto que
a Fundação Cupertino de Miranda dá ao Público em geral. Não incluímos aqui os públicos
beneficiários dos eventos de rua, como por exemplo, Poesia na Rua ou performances de
divulgação dos eventos.
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Receitas ao abrigo do

Mecenato Social e Cultural
12.1-

12

Projecto de Luta Contra a Toxicodependência

A Fundação Cupertino de Miranda, desde 1997, tem vindo a manter como prioridade no objectivo
estatutário que persegue e relacionado com a solidariedade social, o seu envolvimento na luta
contra a toxicodependência. Esta preocupação justifica-se pelo agravamento deste drama da
sociedade actual que, apesar dos esforços desenvolvidos por inúmeras associações e
organismos, nomeadamente pelo Estado e até pelas campanhas de informação e sensibilização a
que todos os dias assistimos, continua a flagelar um crescente número de pessoas, denunciando
a insuficiência do combate que se desenvolve.

Foi neste sentido que, em 1997, se lançou uma campanha de angariação de fundos, em parceria
com o Millennium BCP, cuja receita obtida é aplicada na luta contra a toxicodependência,
nomeadamente, através de Centros de Recuperação e Reinserção de Toxicodependentes,
credíveis e sem fins lucrativos. Temos privilegiado o PROJECTO HOMEM – Centro de
Solidariedade Social de Braga, a quem desde a sua instalação em Portugal, tem contado com o
nosso apoio.
Registamos, agradecendo-lhes uma vez mais, os seguintes Benfeitores deste Projecto que em
2014, contribuíram com o seu donativo:
Adolfo Teixeira do Fundo
Aires Pinto Belinha
Amândio Oliveira Carvalho
Ana Cristina Andrade Barros
Ana Cristina G. P. Nunes Silva Camões
António Eduardo Fernandes Alves
António Silva Ferreira
Armando Correia Melo
Cândida Manuela S.V. Moura Cunha Nicolau
Custódio Manuel Fialhos Carretas
Ernestina Fátima Vieira Pinto
Fernando Ferreira Casal dos Santos
Helena Cristina F. Pinheiro da Silva

Imagem: frente do cartão para angariação de donativos.

João Arnaldo Osório Rebelo Silva
João Maria Teixeira
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João Mendes da Silva
José Álvaro Pereira de Almeida
José João Pereira Peixoto
José Maria Carvalho Furtado
José Pais da Rocha e Melo
Lino Augusto dos Santos Solposto
Luciano Ramos Matias
Luís Carlos Morais de Carvalho Correia
Maria Ana V. T. Avides Moreira
Maria Cândida C. Dias Zamith Silva
Maria da Conceição Lucas Martins
Maria de Fátima C. M. Durão Castilho de Abreu
Maria de Fátima Costa Machado
Maria Elisa Alves Rocha
Maria Filomena Guedes Paixão Machado
Norberto Alves Monteiro Oliveira
Olímpia Queirós Ferreira Pinto
Rolando Miranda Ferreira
Rui Bastos Viana
Valentim Maximiliano D. Sousa Lemos

12.2-

Amigos da Fundação Cupertino de Miranda

Os Amigos da Fundação – inicialmente intitulados “Amigos do Projecto Arte da Fundação
Cupertino de Miranda” – distribuem-se em cinco categorias: «Amigo Fundador», «Amigo Júnior»,
«Amigo Sénior», «Família Amiga» e «Amigo Benemérito». Os Amigos da FCM usufruem de
diversos benefícios dos quais se salientam: desconto de 10% sobre o valor das compras
efectuadas no Projecto Arte – obras de arte e pratas; acesso a “títulos de crédito” correspondentes
a 70% das contribuições pagas à Fundação, utilizáveis nesse mesmo ano; possibilidade de
pagamento até 50% do preço do valor da compra sendo a parte restante paga em quatro
prestações trimestrais, sem acréscimo de juros; inclusão no mailling da Fundação. Para além
disso, existem benefícios próprios de cada uma das categorias, tais como, descontos nas edições
da Fundação, cedência do Auditório em condições especiais, oferta de catálogos, e requisição de
livros na Biblioteca.
Amigos adquiridos em 2014 a quem saudamos reconhecidamente: Maria da Luz Gago Belo
Albuquerque.
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12.3-

Legados e Doações
Legado: José Alberto Reis Pereira

No seguimento da comunicação recebida do advogado testamenteiro do Eng.º José Alberto Reis
Pereira, falecido a 18 de Dezembro de 2012, onde comunicou que a Fundação Cupertino de
Miranda é uma das entidades beneficiárias de parte do seu legado, a FCM recebeu, no ano
transacto, um núcleo de 333 obras de arte (desenhos e pinturas) da fase surrealista do Pintor
Julio, pai do Eng.º José Alberto Reis Pereira.
No decorrer de 2014, recebeu-se, um segundo núcleo com 84 de obras de arte. Totalizando,
portanto, este legado 417 obras de arte do Julio.
Ambos os núcleos foram incorporados na Colecção de Arte da Fundação Cupertino de Miranda. E,
em 2014, conclui-se o processo de avaliação interna, encontrando-se ambos os núcleos
refelectidos, contabilisticamente, nos activos da FCM.

Doação: Município de Vila Nova de Famalicão

Em 2 de Janeiro de 2014 foi celebrada a escritura de doação da última parcela dos quatro terrenos
necessários à construção do Novo Edifício da Fundação Cupertino de Miranda, conforme projecto
2

do Arq. Eduardo Souto Moura. No total são 1620 m de domínio público que foram entregues à
2

FCM, dos quais 1225 m correspondente à área de ocupação do subsolo.
Assim, desde Janeiro deste ano que a
Fundação Cupertino de Miranda possui
a totalidade dos terrenos necessários à
construção da Nova Torre, bem como
da guardaria de obras de arte. Procurase agora a forma adequada para o
financiamento da construção do Novo
Edifício.
Imagem: Projecção da actual e da Nova Torre da FCM, segundo Projecto do Arq. Eduardo Souto Moura.

Página 52/85

(versão final)

Relatório de Actividades e Contas 2014
Fundação Cupertino de Miranda

12.4-

Donativos e ofertas recebidas

Ao longo do ano 2014 a Fundação Cupertino de Miranda recebeu das seguintes Pessoas,
singulares ou colectivas, donativos monetários ou em espécie, destinados ao desenvolvimento da
sua actividade ou enriquecimento do seu espólio artístico e literário, a quem uma vez mais e
publicamente agradecemos.

Apoios financeiros:
Município de Vila Nova de Famalicão: que, através do estabelecimento de parceria,
apoiou financeiramente a realização do Encontro de Poesia «CARMINA I».
Ocidental Seguros: manteve o seu habitual apoio.

Apoios em espécie:
A Biblioteca tem recebido várias ofertas de livros e publicações as quais vêm, assim,
enriquecendo o acervo bibliográfico e documental da Fundação Cupertino de Miranda. Passa-se a
relacionar as Entidades e Particulares que ao longo de 2014 permutaram ou ofereceram
publicações à Biblioteca:
Alex Januário
António Cândido Franco
Artur Cruzeiro Seixas
Câmara Municipal de Amarante
Carlos Calvet
Centro das Artes Casa das Mudas, Madeira
Centro de Estudos Camilianos, Vila Nova de Famalicão
Direção Regional da Cultura Norte, Vila Real
Emília Maria Cela
Emília Nóvoa Faria
Escola Superior de Artes e Design – pólo de Guimarães
Faculdade de Filosofia da Universidade de Braga
Filipe Gonçalo Macedo
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
Fundação Cidade de Guimarães
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, Porto
Fundação Eng.º António de Almeida, Porto
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Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela
Fundación Juan March, Madrid
Fundación Telefónica, Madrid
Hugo Miguel da Silva Moreira
Maria Antonieta Costa
Maria de Fátima Barros Neves
Museu Abade Pedrosa, Santo Tirso
Museu Amadeo de Souza Cardoso, Amarante
Museu Municipal de Penafiel
Pedro Dias
Perfecto Cuadrado
Universidade do Minho, Braga
Vicente Sanches

A todos testemunhamos o nosso profundo reconhecimento.
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Formação Profissional

13

O Quadro de Pessoal da Fundação Cupertino de Miranda, a 31 de Dezembro de 2014, é
constituído por 9 trabalhadores (média anual de trabalhadores: 10). Ao longo do ano 2014, foram
disponibilizadas as seguintes Acções de Formação:



Workshop “Como fazer acontecer a Notícia em 3 passos” realizado pela Associação dos
Antigos Estudantes da Universidade do Minho, o qual decorreu na Sala de Formação da
Associação dos Antigos Estudantes da Universidade do Minho, em Braga, no dia 3 de
Fevereiro, em horário pós-laboral.
Participantes: Catarina Leonardo e Marlene Oliveira.



Sessão de Esclarecimentos sobre Novidades da versão 3.0 do Sistema de Gestão
Integrada de Bibliotecas, promovida pela MIND, realizada na Biblioteca Municipal de
Esposende, Esposende, no dia 24 de Março, durante toda a manhã.
Participantes: Marlene Oliveira e Paula Ribeiro.



Ciclo de Conferências promovida pela Rede de Museus de Famalicão, os quais decorreram
no Centro de Estudos Camilianos, entre as 15H00 e as 17H00, com os seguintes temas:
Documentação e gestão (programas e organização), com o Dr. Alexandre Matos
(realizado a 10 de Março); Conservação preventiva; com a Dra. Paula Menino Homem
(realizado a 17 de Março; Certificação de qualidade dos núcleos museológicos, com a
Dra. Daniela Pinto Ferreira (realizado a 24 de Março); e Serviços educativos, com a Dra.
Alice Semedo (realizado a dia 31 de Março).
Participantes: Catarina Leonardo e Constança Amador.



Conferência

"Investigação

e

Intervenção

em

Recursos

Humanos:

Aspectos

contemporâneos em GRH (IIRH14)”, realizada na Escola Superior de Estudos Industriais e
de Gestão do Instituto Politécnico do Porto, ESEIG, Vila do Conde, nos dias 10 e 11 de Abril
de 2014, em horário laboral.
Participante: Cidália Fernandes.



Acção de Formação “Marketing Cultural e Comunicação em Museus” realizado pela
Direcção-Geral do Património Cultural, a qual decorreu no Museu Municipal de Penafiel, em
Penafiel, nos dias 18, 19, 20 e 21 de Novembro, em horário laboral.
Participante: Constança Amador.
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Outros
14.1-

14

Novo Edifício da FCM

No dia 19 de Setembro de 2011, na Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão, procedeu-se à
apresentação pública do ante projecto para o Novo Edifício da Fundação Cupertino de Miranda.
Esta sessão foi comentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Pedro Álvares
Ribeiro, e pelo autor do projecto, o Arquitecto Eduardo Souto Moura e teve por objectivo dar a
conhecer a todos os interessados o grande projecto que está a ser ponderado pela Fundação,
desenhado por um dos, internacionalmente, mais conceituados arquitectos portugueses,
auscultando, assim, a comunidade Famalicense e recolhendo eventuais sugestões. A maquete do
Novo Edifício manteve-se exposta, desde então, na entrada principal da Fundação, em local de
grande destaque e visível do exterior. Junto à mesma, encontra-se um Livro para recolha de
sugestões e opiniões.
A execução deste projecto tem sido
alvo de vasto debate promovido pela
Fundação Cupertino de Miranda junto
da

sociedade

demais

civil

interessados,

famalicense
tendo

e

sido

amplamente reconhecido como uma
importante mais-valia para o concelho
e para a Região.
Imagem: Vista do actual Edifício FCM e Nova Torre, conforme Projecto do Arq. Eduardo souto Moura.

A Fundação Cupertino de Miranda formalizou um pedido ao Município de Vila Nova de Famalicão
para a desanexação do domínio público para domínio privado da parcela de terreno necessário à
construção do Novo Edifício da Fundação Cupertino de Miranda, de acordo com o projecto do
Arquitecto Eduardo Souto Moura. E, em 13 de Setembro de 2013, após aprovação pelo Executivo
Camarário, foi aprovada a doação desses mesmos terrenos em Assembleia Municipal. As
outorgas das escrituras de doação foram realizadas a 22 de Novembro de 2013 e a 2 de Janeiro
de 2014. A FCM reitera o seu agradecimento ao Município de Vila Nova de Famalicão pela
concretização desta doação, fundamental para a concretização deste projecto.
A Fundação Cupertino de Miranda possui, assim, todos os terrenos necessários à construção do
Novo Edifício, de acordo com o projecto do Arquitecto Eduardo Souto Moura, procurando agora, a
melhor forma de financiar a sua construção, nomeadamente, através de Fundos Comunitários.
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O actual edifício torna-se insuficiente para acolher de forma adequada as mais de 3.000 obras de
arte do seu acervo e os vários núcleos documentais do Centro de Estudos do Surrealismo,
nomeadamente, de Mário Cesariny e de Cruzeiro Seixas.
Pretende-se com este Novo Edifício dotá-lo de amplas salas de exposição, espaços para a
realização de eventos, restaurante e guardaria de obras de arte. No actual edifício será criada a
Torre Literária, um projecto onde se pretende dar visibilidade à literatura de língua portuguesa, não
só de origem nacional, como de outros países de língua oficial portuguesa. Neste âmbito,
pretende-se estabelecer Protocolos de Parceria, transfronteiriços, com outras Entidades culturais.
Com o Projecto do Novo Edifício, muito mais do que dar visibilidade à Fundação Cupertino de
Miranda, pretende-se que Vila Nova de Famalicão se afirme nos roteiros culturais internacionais
de Arte e Literatura portuguesa.

14.2-

Realização de estágios curriculares

No ano de 2014 proporcionaram-se a realização dos seguintes Estágios:



Área do Museu: realizou-se um estágio curricular de um aluno do 3.º Ano da Licenciatura em
Gestão Artística e Cultural, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana
do Castelo. O estágio, inserido nas Unidades Curriculares de Iniciação à Prática Profissional I
e II, decorre em dois semestres lectivos, iniciando-se em Outubro de 2014 e prolonga-se até
Maio de 2015, totalizando 160 horas.
Este estágio foi orientado pelo Dr. António Gonçalves.
Estagiário:



Mário Jorge Rocha de Sousa

Área da Biblioteca: realizou-se um estágio curricular de um aluno do 3.º Ano do Curso de
Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação, da Escola Superior
de Estudos Industriais e de Gestão, do Instituto Politécnico do Porto, Vila do Conde. O
estágio decorreu entre 10 de Fevereiro e 31 de Julho de 2014, totalizando 210 horas.
Este estágio foi orientado pela Dra. Marlene Oliveira
Estagiário:



Hugo Miguel da Silva Moreira

Área da Biblioteca: realizou-se um estágio extra curricular de uma aluna do 1.º Ano do Curso
de Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação, da Escola
Superior de Estudos Industriais e de Gestão, do Instituto Politécnico do Porto, Vila do Conde.
O estágio decorreu entre 27 de Outubro de 2014 e prolongou-se até 30 de Janeiro de 2015,
totalizando 80 horas.
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Este estágio foi orientado pela Dra. Marlene Oliveira
Estagiária:



Catarina Mendo

Área Administrativa: dando continuidade ao Protocolo celebrado com a Escola Secundária
D. Sancho I (Vila Nova de Famalicão), em 2007, o qual tem vindo a ser renovado,
proporcionou-se a realização de um estágio curricular (FCT – Formação no Contexto de
Trabalho) a uma aluna do 12.º Ano do Curso Profissional de Técnico de Secretariado. O
estágio iniciou-se a 31 de Março e terminou a 23 de Junho de 2014, totalizando 420 horas.
Este estágio foi orientado pela Dra. Armandina Silva.
Estagiária:

14.3-

Ana Catarina Freitas Ferreira.

Integração de júri

 A convite do Dr. António Pereira Pinto, Director da Escola Secundária D. Sancho I, a Dra.
Armandina Silva integrou o Júri de Avaliação na Apresentação e Defesa do Projecto de
Aptidão Profissional (PAP) do Curso Profissional de Técnico de Secretariado (12.º
ano), como Elemento Externo à Escola, em representação da Fundação Cupertino de
Miranda. A avaliação decorreu no dia 7 e 8 de Julho, durante todo o dia, na Escola
Secundária D. Sancho I.

14.4- Comboio Presidencial

A Fundação Cupertino de Miranda participou na viagem do Comboio Presidencial, com partida do
Entroncamento à estação de destino, em Lousado, realizada no dia a 27 de Março. No final toda a
comitiva efectuou uma visita aos espaços da FCM e o Artista Artur do Cruzeiro Seixas, aí
presente, efectuou uma visita à exposição patente no Museu a si dedicada.
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Contas

15

Balanço,
Demonstração de Resultados,
Demonstração de Fluxos de Caixa,
Demonstração de Fluxos Patrimoniais e
Anexo às Demonstrações Financeiras2
Período findo em 31 de Dezembro de 2014

2

Informação elaborada pela Empresa de Contabilidade, CONTIVA, Lda., representada pelo TOC n.º 79913.
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15.1- Balanço em 31 de dezembro de 2014.

NOTAS

RUBRICAS

DATA
31-dez- 2014

31-dez-2013

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

6

1.259.813,65

1.292.173,85

Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Investimentos financeiros

5

7.434.293,19
1.860.148,88
794,28
4.599.123,25
15.154.173,25

6.381.108,81
1.924.703,56
1.088,56
4.075.258,14
13.674.332,92

525.172,85
1.185,00
97.961,14
7.892,01
1.000.000,00
650.097,71
2.282.308,71
17.436.481,96

532.688,01
2.597,50
168.435,27
6.982,66
2.170.455,23
76.750,25
2.957.908,92
16.632.241,84

3.358.242,93
6.118.678,68
4.352.879,36
3.732.004,40
17.561.805,37
(209.935,78)
17.351.869,59

3.358.242,93
6.006.664,43
4.352.879,36
2.711.104,40
16.428.891,12
112.014,25
16.540.905,37

17

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

18

17.380,43
12.602,69
12.834,26
39.794,99
82.612,37
84.612,37
17.436.481,96

9.514,64
12.431,18
11.372,90
56.017,75
89.336,47
91.336,47
16.632.241,84

8
7
9

Activo corrente
Inventários
Clientes
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários

10
11
13
14
9
15

Total do activo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais
Fundos
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado liquido do período
Total do fundo patrimonial

16

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outro entes públicos
Diferimentos
Outras contas a pagar

12
14
19

Total do passivo
Total do fundo patrimonial e do passivo

(valores em Euros)
A Administração

EMPRESA DE CONTABILIDADE CONTIVA, LDA
representada pelo TOC Nº 79913, Dr. Carlos Miguel Pedrosa Quintas

Página 61/85

(versão final)

Relatório de Actividades e Contas 2014
Fundação Cupertino de Miranda

15.2- Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2014.

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

ANOS
31-dez- 2014

31-dez-2013

Vendas e serviços prestados

20

21.581,97

9.544,43

Subsídios, doações e legados à exploração
Custos das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas

21

29.104,43

52.704,29

22

(4.898,83)

(4.554,95)

Fornecimentos e serviços externos

23

(227.392,18)

(225.465,88)

Gastos com o pessoal

24

(196.209,80)

(191.894,65)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Outras imparidades (perdas/reversões)

25

(858,00)

-

25

9.437,14

10.443,90

9

(25.906,74)

159.882,22

Aumentos/reduções de justo valor
Outro rendimentos e ganhos

26

248.629,42

183.600,98

Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos

27

(94.850,27)

(93.620,19)

(241.362,86)

(99.359,85)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

28

(112.623,68)

(123.529,03)

(353.986,54)

(222.888,88)

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

29

144.155,95

336.799,50

Juros e gastos similares suportados

29

(105,19)

(1.896,37)

(209.935,78)

112.014,25

-

-

(209.935,78)

112.014,25

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
A Administração

30

(valores em Euros)
EMPRESA DE CONTABILIDADE CONTIVA, LDA
representada pelo TOC Nº 79913, Dr. Carlos Miguel Pedrosa Quintas
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15.3- Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2014.

PERÍODOS

RUBRICAS

2014

2013

Recebimentos de clientes e utentes

100 783,37

123 477,46

Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

23 360,03
6 647,25
265 335,46
124 944,40

11 675,00
7 245,00
279 507,55
126 760,34

(319 503,77)

(301 710,43)

6 841,44

25 603,44

(312 662,33)

(327 313,87)

47 080,84
114,69
2 755 203,34
-

441,93
132,84
6 226 836,47
-

3 569 068,15

6 443 239,46

121 270,65
-

83 524,50
-

887 939,93

299 352,72

Actividades Operacionais - método directo

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

Actividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instru/ de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de fundos
Outras operações de financiamento

-

-

1 930,14
-

3 170,89
-

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

(1 930,14)

(3 170,89)

573 347,46
547,78
76 750,25
650 097,71

(31 132,04)
357,61
107 882,29
76 750,25

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Administração

EMPRESA DE CONTABILIDADE CONTIVA, LDA
representada pelo TOC Nº 79913, Dr. Carlos Miguel Pedrosa Quintas
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15.4- Demonstração dos Fundos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2013.

Fundos Patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mãe
Descrição

Notas

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1

1

3 358 242,93 5 850 565,75

ALTERAÇÕES DO PERÍODO
Aplicação do RLE
Alterações de politícas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis
Excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

4 352 879,36 2 694 194,55

-

156 098,68

-

16 411 981,27

(156 098,68)

-

- (156 098,68)

-

112 014,25

112 014,25

3

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações

16 909,85
5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1

Total dos
Fundos
Patrimoniais

resultado
liquido do
periodo

156 098,68

156 098,68

2
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

outras
variações nos
fundos
patrimoniais

Excedentes de
revalorização

Result ados
t ransitados

Fundos

-

6=1+2+3+5

-

3 358 242,93 6 006 664,43

-

16 909,85

16 909,85

-

16 909,85

4 352 879,36 2 711 104,40

112 014,25

16 540 905,37

(i) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
A Administração

EMPRESA DE CONTABILIDADE CONTIVA, LDA
representada pelo TOC Nº 79913, Dr. Carlos Miguel Pedrosa Quintas

15.5- Demonstração dos Fundos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2014.

Descrição

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

Notas

6

3.358.242,93 6.006.664,43 4.352.879,36 2.711.104,40

ALTERAÇÕES DO PERÍODO
Aplicação do RLE
Alterações de politícas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis
Excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
7
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

112.014,25

-

112.014,25

16
10
6+7+8+10

Total dos
Fundos
Patrimoniais

112.014,25 16.540.905,37

(112.014,25)

-

-

(209.935,78)

(209.935,78)

1.020.900,00
-

-

-

- (112.014,25)

8

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N

Fundos Patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mãe
outras
Excedentes
resultado
Resultados
variações nos
Fundos
de
liquido do
transitados
fundos
revalorização
periodo
patrimoniais

- 1.020.900,00

1.020.900,00
-

1.020.900,00

3.358.242,93 6.118.678,68 4.352.879,36 3.732.004,40 (209.935,78) 17.351.869,59

(i) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros
A Administração

EMPRESA DE CONTABILIDADE CONTIVA, LDA
representada pelo TOC Nº 79913, Dr. Carlos Miguel Pedrosa Quintas
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15.6- Anexo às Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014.
(Valores expressos em euros)
1- Nota introdutória
A Fundação Cupertino de Miranda (doravante designada por FCM ou de Entidade), criada em 1963, é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, sem fins lucrativos, e
encontra-se registada a título definitivo na Direcção-Geral da Segurança Social no Livro 1 das Fundações de
Solidariedade Social, sob o n.º 63/1982, folhas 128 verso e 129. Os Estatutos iniciais, que criaram a FCM foram
aprovados por despacho de 2 de outubro de 1963, publicados no Diário do Governo - III Série, n.º 279, de 28/11/1963; e
os atuais, encontram-se publicados no Diário da Republica - III Série, n.º112, de 14/05/1993. Tem a sua sede na Praça D.
Maria II (vulgarmente denominada por Praceta Cupertino de Miranda), na freguesia, cidade e concelho de Vila Nova
Famalicão. Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão sob o número único
de matrícula e NIPC 500 832 404. A FCM tem mantido no âmbito da sua atividade principal (Atividades Sociais e
Culturais) o CAE 88990.
Na sequência de uma acção inspectiva da Direcção-Geral da Segurança Social realizada em 2012 e no âmbito da LeiQuadro das Fundações, foi proposto pela Secretaria-Geral da Presidência de Conselho de Ministros que a FCM
apresentasse um pedido de alteração estatutária onde fique claramente definido que os seus fins principais são de
natureza cultural e se iniciasse, assim, o processo de transformação de «fundação de solidariedade social» em
«fundação de interesse geral». Esta transformação não terá consequências na manutenção do Estatuto de Pessoa
Colectiva de Utilidade Pública, já que a situação é submissível ao disposto no n.º 2, do artigo 24.º da LQF, conforme
consta do Despacho da SG-PCM. A actual situação jurídica e fiscal mantém-se até que novo enquadramento seja
definido, perspectivando-se, pois, que os efeitos da transformação sejam apenas prospectivos. Em conclusão, este
processo de transformação da fundação não terá impactos fiscais no Exercício de 2014; acrescendo, ainda, que à data
de 31 de dezembro, o mesmo ainda não se iniciou.
As demonstrações financeiras foram preparadas nos pressupostos subjacentes ao regime do acréscimo e da
continuidade, atentas às características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade,
representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade. A moeda de
relato apresentada é o Euro.

2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
Em 2014 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações
a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011,
de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para
Entidades do Setor Não Lucrativos é composto por:
 Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
 Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011, de 14 de março;
 Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011, de 14 de março;
 NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de março.
 Normas interpretativas (NI)

3- Principais políticas contabilísticas
3.1- Bases de apresentação usadas na elaboração das demonstrações financeiras
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações
Financeiras (BADF).
3.1.1- Continuidade
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a FCM continuará a operar no futuro previsível,
assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas
operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou
financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins – no
caso concreto, prosseguir objetivos de natureza social e cultural.
3.1.2- Regime do acréscimo (periodização económica)
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições
e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do
pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos
períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes
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rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e
“Diferimentos”.
3.1.3- Consistência de apresentação
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos
movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que,
nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável
e mais relevante para os utentes.

3.1.4- Materialidade e Agregação
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação
da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas
tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são
materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser
materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.
3.1.5- Compensação
Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos,
estes não devem ser compensados.
3.1.6- Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior.
Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de
maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações
das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em
conta:
a) A natureza da reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) Razão para a reclassificação.

3.2- Políticas de reconhecimento e mensuração
3.2.1- Ativos fixos tangíveis
Os Ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, de produção ou de reavaliação, deduzido das
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui
o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na
localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de
desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos
que a Entidade espera vir a incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, considerado
como custo de aquisição à data da sua obtenção.
Os gastos com grandes reparações são capitalizadas desde que aumentem o período de vida útil do respetivo bem.
Quaisquer outras despesas de reparação e manutenção são contabilizadas como gastos da Entidade.
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em
conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:
Rubrica do ativo fixo tangível
Edifícios e Outras Construções
Benfeitorias
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensílios
Equipamento administrativo

Vida útil
2
14,28
16,66
25
25
12,5-20-25-33,33

As vidas úteis e métodos de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas
estimativas será reconhecido prospetivamente na demonstração dos resultados.
As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou
benefícios significativos nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos nos exercícios em que
ocorreram.
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O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate, são determinados pela diferença entre
o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos
resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos ou Outros gastos e perdas.
3.2.2- Ativos intangíveis
Os Ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por
imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos
futuros para a Entidade, sejam controláveis pela Entidade e se possa medir razoavelmente o seu valor.
As despesas de investigação incorridas com novos conhecimentos técnicos são reconhecidas na demonstração dos
resultados quando incorridas.
As despesas de desenvolvimento são capitalizadas, quando a Entidade demonstre capacidade para completar o seu
desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar
benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como
gasto do período em que são incorridas.
As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade com o
período de vida útil estimado, o qual corresponde genericamente a três anos, com exceção dos direitos de gestão de
instalações, os quais são amortizados de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.
Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de
testes de imparidade numa base anual.
3.2.3- Propriedades de investimento
As propriedades de investimento foram mensuradas segundo o modelo de custo nos termos da NCRF nº 11, em
alternativa ao modelo de justo valor.
3.2.4- Bens do Património Histórico e Cultural
Os bens do Património Histórico e Cultural foram mensurados segundo o modelo de custo, não existindo qualquer tipo
de depreciação conforme a sua natureza.
3.2.5- Investimentos financeiros
Os investimentos financeiros e Outros ativos financeiros encontram-se valorizados ao valor de cotação a 31 de
dezembro de 2014. Os valores de perdas e ganhos potenciais são registados na rubrica de aumentos / reduções de justo
valor. As perdas e ganhos reais ocorridos no exercício são registados nas rubricas de outros rendimentos e ganhos e
outros gastos e perdas.
3.2.6- Imparidade em ativos fixos
Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis da FCM com vista a
determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é
estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa), a fim de determinar a extensão
da perda por imparidade (se for o caso).
3.2.7- Locações
A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos. Assim, os
contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente
todos os riscos e vantagens inerentes à posse ou como locações operacionais se através deles não forem transferidos
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas
correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os
juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na
demonstração dos resultados do período a que respeitam.
3.2.8- Inventários
As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao
valor realizável das mesmas.
Quando existir obsolescência, deterioração física, quebra de preços ou quando o custo de aquisição ou de produção for
superior ao preço de mercado, as diferenças serão expressas na rubrica de ajustamentos em inventários, a qual será
reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.
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3.2.9- Contas a receber
As contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente ao justo valor sendo subsequentemente deduzidas, se
necessário, das perdas por imparidade.
A imparidade das contas a receber é estabelecida quando exista evidência objetiva de que a Entidade não receberá a
totalidade dos montantes em dívidas nas condições originais das contas a receber.
O valor da perda por imparidade é a diferença entre o valor apresentado e o valor presente estimados dos fluxos de
caixa futuros, descontados à taxa de juro efetiva. O valor da perda por imparidade é reconhecido na demonstração dos
resultados
3.2.10- Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente
mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. Os descobertos bancários são apresentados nos Balanço, no
passivo corrente, na rubrica Financiamentos obtidos, caso haja.
3.2.11- Fornecedores e Outras contas a pagar
As rubricas Fornecedores e Outras contas a pagar encontram-se reconhecidas pela quantia amortizável das respetivas
dívidas.
3.2.12- Subsídios do Governo
Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando há uma certeza razoável de que a Entidade irá cumprir as
condições para a sua atribuição e que os mesmos irão ser recebidos. Pelo que, as comparticipações destinadas a fazer
face às despesas de funcionamento incorridas pela FCM são registadas na rubrica de Subsídios, doações e legados à
exploração no momento do recebimento, para cobertura dos encargos das correspondentes despesas.
3.2.13- Rédito
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito proveniente da venda de
bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:
 Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
 A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
 O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
 É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a FCM;
 Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade.
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a
receber.
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data
de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:
 O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
 É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a FCM;
 Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
 A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.
O rédito de juros é reconhecido utilizando o regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a
taxa efetiva durante o período até à maturidade desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a FCM
e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.
3.2.14- Especialização entre períodos
A FCM regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização dos períodos, pelo qual as
receitas e despesas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são
recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas
geradas são registados nas rubricas de acréscimos e diferimentos.
3.2.15- Provisões
São constituídas provisões sempre que a FCM tenha uma obrigação futura (legal ou implícita) resultante de um
acontecimento passado e sempre que seja provável que uma diminuição, estimada com fiabilidade, de recursos
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incorporando benefícios económicos venha a ser necessária para liquidar essa obrigação. Não são reconhecidas
provisões para perdas operacionais futuras.
3.2.16- Saldos e transações expressos em moeda estrangeira
Todos os ativos e passivos expressos em moeda fora da zona Euro foram convertidos para Euros utilizando-se as taxas
de câmbio vigentes em 31 de dezembro de 2014. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas
diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, pagamentos
ou à data do balanço, foram registadas como rendimentos e gastos na demonstração dos resultados do período.
3.2.17- Impostos sobre o rendimento
A FCM encontra-se isenta de tributação em IRC no que respeita às categorias de rendimentos das Categorias C, E
(exceção para os títulos ao portador não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor), F e G.
O imposto sobre o rendimento sujeito é tributado segundo as regras do regime geral de IRC, pelo que contabiliza
anualmente, a coleta de IRC, derrama e tributação autónoma sempre que existam.
3.2.18- Ativos e passivos contingentes
Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja existência somente será
confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controlo da
Entidade.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da FCM, mas são objeto de divulgação,
quando é provável a existência de um benefício económico futuro.
Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja
existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros incertos não
totalmente sob o controlo da FCM; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não
são reconhecidas porque não é provável que um fluxo de recursos que afete benefícios económicos, seja necessário
para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da Entidade, sendo os mesmos, objeto
de divulgação; a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja
remota, caso este em que não são objeto de divulgação.

3.3- Outras políticas contabilísticas relevantes:
3.3.1- Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e
da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por
qualquer rendimento, ambos vice-versa.
3.3.2- Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de aplicação
das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações
financeiras
Os juízos de valor utilizados nas demonstrações financeiras foram os que resultaram da melhor estimativa que a
Administração tem à data da sua elaboração, sendo que muitas delas já foram apuradas com base nos valores
efetivamente incorridos no início do período de 2014.
3.3.3- Principais pressupostos relativos ao futuro
As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a FCM intenção nem a
necessidade de liquidar ou reduzir o nível das suas operações.
3.3.4- Julgamentos e estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras, a FCM adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e
passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela Administração foram
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elaboradas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos
eventos e transações em curso.
As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das
demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes.
No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram
consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das
demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospetiva.

4- Caixa e depósitos bancários
4.1- Comentário da Administração sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não
estão disponíveis para uso
Não existem saldos nesta situação.
4.2- Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários
Ver nota 15.

5- Bens do património histórico, artístico e cultural
Esta rubrica verificou os seguintes movimentos:
Bibliotecas
Euro

Museus
Euro

Total
Euro

1 180 456,87
22 075,68

5 200 651,94
15 208,70

6 381 108,81
37 284,38

1 202 532,55

1 015 900,00
6 231 760,64

1 015 900,00
7 434 293,19

-

-

-

31 de dezembro de 2013

1 180 456,87

5 200 651,94

6 381 108,81

31 de dezembro de 2014

1 202 532,55

6 231 760,64

7 434 293,19

Valores brutos

31 de dezembro de 2013
Aquisições
Doações/Legado:
Legado "Obras de Júlio"
Transferências
Alienações / Abates
31 de dezembro de 2014
Amortizações acumuladas

31 de dezembro de 2013
Dep. do período
Alienações /A bates
Regularizações
31 de dezembro de 2014
Valores líquidos

Doações e Legados registados em Obras de Arte:
Referente ao ano de 2014, existiu uma incorporação de “Obras do Júlio” resultante da avaliação interna ao Legado do
Eng.º José Ventura Reis Pereira, filho do artista (ver nota 16).

6- Ativos fixos tangíveis
Esta rubrica verificou os seguintes movimentos:
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Terrenos e
Edifícios
Euro

Equipamento
básico
Euro

Equipamento
Transporte
Euro

Equipamento
Administrativo
Euro

Outros Ativos
Euro

Ativos fixos
tangíveis
em curso
Euro

Total
Euro

31 de dezembro de 2013 2 328 354,15
Aquisições
5 400,00
Doações
Transferências
Alienações / Abat es

161 072,41
-

98 612,78
-

21 478,27
86,10
-

24 542,56
-

-

261 203,30
9 813,73
-

-

2 895 263,47
9 899,83
5 400,00
-

2 333 754,15

161 072,41

98 612,78

271 017,03

21 564,37

24 542,56

2 910 563,30

31 de dezembro de 2013 1 090 932,08
31 796,28
Dep. do período
Alienações /Abat es
Regularizações

160 698,93
321,89
-

86 824,38
6 139,18
-

246 559,73
8 321,70
-

18 074,50
1 080,98
-

-

1 603 089,62
47 660,03
-

1 122 728,36

161 020,82

92 963,56

254 881,43

19 155,48

-

1 650 749,65

31 de dezembro de 2013 1 237 422,07

373,48

11 788,40

14 643,57

3 403,77

24 542,56

1 292 173,85

1 211 025,79
31 de dezembro de 2014

51,59

5 649,22

16 135,60

2 408,89

24 542,56

1 259 813,65

Valores brutos

31 de dezembro de 2014
Amortizações acumuladas

31 de dezembro de 2014
Valores líquidos

As aquisições realizadas no período foram provenientes da renovação do parque informático da FCM; e doação de um
terreno para a construção do Novo Edifício (ver nota 16).

7- Ativos intangíveis
Esta rubrica verificou os seguintes movimentos:
Goodwill Euro

Despesas de
desenvolvimento
Euro

Programas de
Computador
Euro

Propriedade
Industrial
Euro

Outros Ativos
Intangiveis
Euro

Ativos
intangiveis
em curso
Euro

Total
Euro

-

-

28 397,97
114,69
-

-

-

-

28 397,97
114,69
-

-

-

28 512,66

-

-

-

28 512,66

-

-

27 309,41
408,97
-

-

-

-

27 309,41
408,97
-

-

-

27 718,38

-

-

-

27 718,38

31 de dezembro de 2013

-

-

1 088,56

-

-

-

1 088,56

31 de dezembro de 2014

-

-

794,28

-

-

-

794,28

Valores brutos

31 de dezembro de 2013
Aquisições
T ransferências
Alienações / Abates
31 de dezembro de 2014
Amortizações acumuladas

31 de dezembro de 2013
Depres. do período
Alienações /Abates
Regularizações
31 de dezembro de 2013

-

Valores líquidos

As aquisições realizadas no período foram: Software, não incorporado na renovação do parque informático.

8. Propriedades de investimento
Esta rubrica verificou os seguintes movimentos:
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Arrendadas
Euro

Para uso
indeterminado
Euro

Para Venda
Euro

Adiantament
os Euro

Total
Euro

2 766 178,46

-

-

-

2 766 178,46

Aquisições

-

-

-

-

-

Dispêndio subsequente

-

-

-

-

-

Alienações / Abates

-

-

-

-

-

Reclassificações para/de detidos para
venda

-

-

-

-

-

Transferências

-

-

-

-

-

Diferenças cambiais

-

-

-

-

-

Variação no justo valor entre anos

-

-

-

-

-

2 766 178,46

-

-

-

2 766 178,46

841 474,90

-

-

-

841 474,90

64 554,68

-

-

-

64 554,68

Aumentos

-

-

-

-

-

Reversões

-

-

-

-

906 029,58

-

906 029,58

31 de dezembro de 2013

1 924 703,56

-

1 924 703,56

31 de dezembro de 2014

1 860 148,88

-

1 860 148,88

Valores brutos

31 de dezembro de 2013
Adições

31 de dezembro de 2014
Amortizações e perdas por imparidade acumuladas

31 de dezembro de 2013
Amortização do período
Perdas por imparidade do exercício

31 de dezembro de 2014

-

Valores líquidos

Informação complementar, referente às propriedades de investimento:
designação
Edificio Sede - [A gência BCP]
1º E Fr
1º E Tr
1º D Fr
1º D Tr

Freguesia

Valor
contabilístico

Justo valor

V. N. famalicão

493 227,13

900 000,00

Antas

249 685,44

55 000,00
55 000,00
87 500,00
57 500,00

A v. Humberto Delgado, 603

255 000,00

(garagem AJ)
(garagem AL)
(garagem AM)
(fracção BB - R/C)
(fracção BB - 1.º andar)
(fracção BF - 1.º andar)
(fracção BJ - Esc. 2.º andar)

8 000,00
8 000,00
8 000,00
180 000,00
150 000,00
150 000,00
100 000,00

Antas

289 691,94

Edificio Las Vegas I
Casa do Penedo
Campo de Estrude (ou Penedo Dentro)

Campo da Estrada
Bouça de Sande
A p. Expo - Parque das Nações (fr. AZ)

604 000,00
Louro
Louro
Lemenhe
Lemenhe
Lisboa

Total das Propriedades de Investimento

57 351,10

150 000,00

43 273,89

60 000,00

118 339,57

300 000,00

466 405,95

800 000,00

142 173,86

270 000,00

1 860 148,88

3 339 000,00

Como comprovado com o quadro acima, não se verifica qualquer tipo de imparidade nas propriedades de investimento,
uma vez que o justo valor é superior ao valor contabilístico. O justo valor apresentado resulta de avaliação preparada
internamente.
Doações e Legados registados em propriedades de investimento:
Referente ao ano de 2014, não existiu qualquer Doação relacionado com a rubrica de propriedades de investimento.
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9. Investimentos financeiros e Outros ativos financeiros
As contas indicam aplicações desta natureza que, por via das mais-valias geradas, financiam as atividades da FCM, com
prazos superiores a um ano, a maioria das vezes subordinadas às cotações de mercado:
31-12-2014
Euro
330,79
330,79

Saldo (justo valor) a 1 de janeiro
Aquisições no período
Regularização de conta
Alienações no período
Justo valor a 31 de dezembro

31-12-2013
Euro
997,59
262,79
929,59
330,79

O valor apresentado refere-se a participações de capital na entidade Adrave.
Movimentos ocorridos nas rubricas de Investimentos financeiros e Outros ativos financeiros

Saldo Inicial
Valor de
Balanço

Entidades
BARCLAYS "Fundos"
BCP "Obrigações"
BCP Invest - Certificados
Deutsche
Deutsche Bank
BES - Obrig. Cap. Gar.
BCP - Liq FI Aberto Tes
Fundo de Compensação
Somas

Valorização
Aquisições Alienações

7711;7721; 76 231
7712; 7722; 7623 2
Ganhos (subid as de Reduções (recup .
cotação)
cotações)

Desvalorização
6611;6622; 65312
Reposições (desc.
cotação)

6612; 6622;
65312
Provisões
(desc. cotação)

Saldo Final Movimento
Valor de
s Exercício
Balanço
SF-SI

105 327,35

0,00

114 764,49

0,00

15 778,58

0,00

6 341,44

0,00

1 616 652,80

525 000,00

0,00

188 571, 84

21 855,88

104 364,04

22 708,33

2 225 008,15

608 355,35

1 994 756,84

1 056 595,01

956 565,22

418 628, 82

28 900,53

489 096,51

163 776,15

1 889 443,32

-105 313,52

248 152,92

0,00

0,00

80 448,96

14 446,65

12 883,08

14 446,65

315 718,80

67 565,88

215 338,01

0,00

75 510,62

29 937,45

16 643,82

13 651,33

4 314,17

168 443,16

-46 894,85

2 000 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

-1 000 000,00

65 127,88

170 000,00

235 027,45

189,51

0,00

289,93

0,00

0,01

-65 127,87

26,77

152,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,02

152,25

717 776,58

97 625,46

620 284,89

2 11 5 8 6 ,7 4

5 598 792,46

-646 590,11

6 245 382,57

2 751 747,26 3 381 867,78

-105 327,35

Obrigações BES: a FCM detém em carteira 1 milhão de euros em obrigações BES cujo vencimento ocorrerá em 2015.
Foram negociados com o Novo Banco a constituição de depósitos a prazo que assegurarão a recuperação a curto/médio
prazo do capital investido e juros corridos, assegurando, ainda, uma remuneração desses depósitos a prazo superior à
que actualmente corre no mercado.

Informação complementar dos movimentos ocorridos ao justo valor e ao valor histórico nas rubricas de Investimentos
financeiros e Outros ativos financeiros:
Valorização

Desvalorização

Saldo

Cont as ao justo valor

799 623,46

825 530,20

-25 906,74

771 / 661
772 / 662

189,51
799 433,95

289,94
825 240,26

Cont as ao valor histórico

15 778,58
15 778,58

6 341,44
6 341,44

7623 / 6531

9 437,14

10. Inventários
Os inventários da FCM em 31 de dezembro de 2014 e 2013 eram compostos da seguinte forma:

Mercadorias

31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

525 172,85

532 688,01

(7 515,16)

(1%)

525 172,85

532 688,01

(7 515,16)

(1%)

Estas mercadorias integram essencialmente edições da FCM (serigrafias, catálogos, livros e outras edições) no
montante de 378.739,48 euros, obras de arte para venda do espaço aberto no montante de 50.304,06 euros, pratas no
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montante de 36.619,86 euros, artesanato (cerâmicas, linhos, tapeçarias, cordofones e outros) no montante de
22.580,24 euros e outros artigos no montante de 8.818,80 euros.
Em poder de terceiros existe ainda o montante de 10.743,74 euros. O restante valor refere-se a trabalhos em curso na
elaboração do livro “O Canone”, no montante de 17.366,67 euros.

11. Clientes
Esta rubrica é constituída pelos seguintes montantes:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

435,00

2 489,50

(2 054,50)

(83%)

-

-

-

-

Fitlene - Tex. Artes, Lda

580,80

580,80

-

-

Grupo Criador editora

108,00

108,00

-

-

José Maria da Rocha Moreira

1 500,00

-

1 500,00

-

(1 438,80)

(580,80)

(858,00)

148%

1 185,00

2 597,50

(1 412,50)

(54%)

Clientes conta corrente
Clientes gerais
Clientes - entidades associadas
Clientes de cobrança duvidosa

Perdas por Imparidade acumuladas

12. Estado e outros entes públicos
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 os montantes a haver e a pagar ao Estado e a outros entes públicos podem ser
analisados da seguinte forma:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

Imposto Sobre rendimento

-

-

-

-

Retenções

-

-

-

-

Segurança social

-

-

-

-

Imposto Valor acrescentado

-

-

-

-

-

-

-

-

Ativo

Passivo
Imposto Sobre rendimento

-

-

-

-

Retenções

5.150,32

5.539,81

(389,49)

(7%)

Segurança social

7.004,23

6.581,93

422,30

6%

448,14

309,44

138,70

45%

12.602,69

12.431,18

171,51

1%

Imposto Valor acrescentado

O IRC estimado em 2014 da atividade sujeita a imposto, é nulo, não existindo nenhum valor a pagar ou a reembolsar
à/pela Autoridade tributária pela/à FCM após a entrega da modelo 22.
As retenções de IRS e Segurança Social, bem como a contribuição da Entidade para a Segurança Social, foram pagas em
janeiro de 2015, relativamente ao IVA, o imposto foi liquidado no mês de fevereiro de 2015.

13. Outras contas a receber
As outras contas a receber são constituídas pelos seguintes montantes:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

97 499,14

167 824,92

(70 325,78)

(42%)

462,00

610,35

(148,35)

(24%)

97 961,14

168 435,27

(70 474,13)

(42%)

Devedores de acréscimos de ganhos
Juros de depósitos a prazo
Outros
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14. Diferimentos
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 esta conta era constituída pelos seguintes montantes:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

Ativo
Renda (equipamentos e edifícios)

-

-

-

-

Seguros

6.778,76

6.404,41

374,35

6%

Outros gastos

1.113,25

578,25

535,00

93%

7.892,01

6.982,66

909,35

13%

11.707,05

10.245,69

1.461,36

14%

1.127,21

1.127,21

-

-

12.834,26

11.372,90

1.461,36

13%

Passivo
Rendimentos a reconhecer (rendas)
Outros rendimentos

15. Caixa e depósitos bancários
Esta rubrica é constituída pelos seguintes montantes:
31-12-2014
Euro
Numerário
Depósitos bancários
Caixa e equivalentes de caixa na demonstração
de fluxos de caixa

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

999,61

1 516,97

(517,36)

(34%)

649 098,10

75 233,28

573 864,82

763%

650 097,71

76 750,25

573 347,46

747%

Os depósitos à ordem respeitam a montantes nas instituições financeiras nacionais (Millennium BCP, BIC, CGD, Novo
Banco e Deutsche Bank), os quais não apresentam qualquer remuneração.
O montante registado na rubrica Caixa é justificado fundamentalmente por dinheiro (notas e moedas) existente no
caixa da FCM.

16. Fundos Patrimoniais
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:
31-12-2014
Euro
51-Fundos
3 358 242,93
55-Reservas
56-Resultados transitados
6 118 678,68
57-Ajustamentos em activos financeiros
58-Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis 4e 352
intangíveis
879,36
59-Outras variações dos fundos patrimoniais
3 732 004,40
81-Res. líquido do período
(209 935,78)

31-12-2013
Euro
3 358 242,93
6 006 664,43
4 352 879,36
2 711 104,40
112 014,25

17 351 869,59

16 540 905,37

Variação
Euro

(321 950,03)

Variação
%
2%
38%
(287%)

810 964,22

5%

112 014,25
1 020 900,00

A variação existente na rubrica de Outras variações dos fundos patrimoniais é exclusivamente derivado de doações.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão doou à Fundação Cupertino de Miranda, a quarta parcela de terreno
necessária à construção do Novo Edifício da Fundação Cupertino de Miranda, conforme projeto do Arq. Eduardo Souto
de Moura (as anteriores parcelas (três das quatro) foram doadas no ano anterior).O valor atribuído a esta doação
conforme escritura de doação foi de Euro 5.000,00, a parcela.
Conforme referido no relatório de 2013, em janeiro do mesmo ano, a FCM recebeu a comunicação do Advogado
testamenteiro do Eng.º José Alberto Ventura dos Reis Pereira (filho do Pintor Júlio), onde informa a FCM que herdou
um espólio de 333 obras (entregues em 2013) e 84 obras de arte (entregues em 2014) do pintor Júlio. Dada a extensão
e importância deste legado, a avaliação interna de todo este núcleo, ficou concluída em 2014 atingindo um valor global
de Euro 1.015.900,00.
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17. Provisões
Esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

Saldo a 1 de Janeiro

31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

2 000,00

2 000,00

-

-

Reforço no período (i)

-

-

-

-

Reduções no período (ii)

-

-

-

-

Utilizações no período (iii)

-

-

-

-

2 000,00

2 000,00

-

-

Saldo a 31 de Dezembro

18. Fornecedores
O saldo desta rubrica é explicado pelo quadro seguinte:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

17 380,43

9 514,64

7 865,79

83%

-

-

-

-

17 380,43

9 514,64

7 865,79

83%

Fornecedores conta corrente
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros

19. Outras contas a pagar
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 esta rubrica era constituída pelos seguintes valores:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

Montantes a pagar ao pessoal

-

-

-

-

Fornecedores de investimentos

-

-

(6%)

Credores de acréscimos de gastos
Remunerações a liquidar
Despesas de manutenção
Trab. Especializados / Honorários
Outros
Outros devedores e credores

22.707,58

24.281,21

(1.573,63)

-

-

-

-

11.227,65

24.074,31

(12.846,66)

(53%)

5.159,34

6.980,39

(1.821,05)

(26%)

700,42

681,84

18,58
-

3%
-

39.794,99

56.017,75

(16.222,76)

(29%)

20. Vendas e serviços prestados
As prestações de serviços registadas no período de 2014 e de 2013 podem ser analisadas da seguinte forma:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

Venda de mercadorias

7 536,66

7 007,62

529,04

8%

Prestação de Serviços

14 045,31

2 536,81

11 508,50

454%

21 581,97

9 544,43

12 037,54

126%

As vendas englobam: venda de livros, catálogos de exposições, serigrafias e artigos de merchandising. As prestações de
serviço referem-se a cedências de auditório, produção de exposições e concertos da Cappella Musical Cupertino de
Miranda.
Quando comparado o período homólogo existiu uma variação de 126% destes rendimentos.
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21. Subsídios, doações e legados à exploração
Esta rubrica pode analisar-se da seguinte forma:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

Subsidios do Estado
Município do Fundão
Município V.N. Famalicão
IEFP
Outros apoios

-

1 500,00

(1 500,00)

(100%)

16 000,00

-

16 000,00

-

82,37

-

82,37

-

13 022,06

51 204,29

(38 182,23)

(75%)

29 104,43

52 704,29

(23 599,86)

(45%)

Na rubrica outros apoios traduz-se essencialmente nos apoios recebidos dos Mecenas: para o ano de 2014 - Ocidental
Seguros (Euro 8.351,79) e Fundação EDP (Euro 2.100,00) e para o ano de 2013 - Millennium BCP (Euro 40.000,00) e
Ocidental Seguros (Euro 8.351,79).

22. Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
A demonstração no custo da mercadoria vendida e consumida, ocorrida nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2014 e de 2013, foi como segue:

Saldo inicial
Compras
Regularizações
Saldo final
Custo da mercadoria vendida e da matéria
consumida

31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

532 688,01

499 219,18

33 468,83

7%

16 318,47

50 845,64

(34 527,17)

(68%)

(18 934,80)

(12 821,86)

(6 112,94)

48%

525 172,85

532 688,01

(7 515,16)

(1%)

4 898,83

4 554,95

343,88

8%

23. Fornecimentos e serviços externos
Os gastos com fornecimentos e serviços externos são constituídos pelos seguintes valores:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Trabalhos especializados

13 791,52

14 002,76

(211,24)

(2%)

Publicidade e propaganda

1 527,33

338,25

1 189,08

352%

Vigilância e segurança
Honorários
Conservação e reparação
Ferram.utens.de desgate rápido
Livros e doc.técnica

Variação
Euro

Variação
%

5 994,43

6 002,18

(7,75)

(0%)

13 988,14

14 818,56

(830,42)

(6%)

6 997,48

7 128,26

(130,78)

(2%)

27,54

97,56

(70,02)

(72%)
(68%)

19,00

59,52

(40,52)

Material de escritório

3 643,78

3 060,19

583,59

19%

Artigos para oferta

1 007,93

1 012,92

(4,99)

(0%)

Electricidade

11 223,52

12 720,36

(1 496,84)

(12%)

Combustíveis

3 989,25

4 366,81

(377,56)

(9%)

329,19

652,25

(323,06)

(50%)

Água
Outros fluidos

-

78,45

(78,45)

(100%)

Deslocações e estadas

6 136,36

4 337,12

1 799,24

41%

Rendas e alugueres

2 590,49

1 701,12

889,37

52%

Comunicação

7 694,03

8 120,54

(426,51)

(5%)

11 986,27

12 010,53

(24,26)

(0%)

195,00

495,00

(300,00)

(61%)

Despesas de representação

4 201,64

3 863,54

338,10

9%

Limpeza, higiene e conforto

8 721,88

9 043,59

(321,71)

(4%)

Seguros
Contencioso e notariado

Outros serviços diversos
Programação

2 369,84

4 632,18

(2 262,34)

(49%)

120 957,56

116 924,19

4 033,37

3%

227 392,18

225 465,88

1 926,30

1%
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Existiu uma quebra generalizada na maioria das despesas, contudo existiu um aumento das despesas de publicidade e
propaganda, material de escritório, das despesas de representação, deslocações e estadas, rendas e alugueres e
programação, atingindo um aumento global de 1%.

24. Gastos com o pessoal
Esta rubrica pode analisar-se da seguinte forma:
31-12-2014
Euro
Órgãos sociais

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

-

-

-

-

160.765,75

157.089,86

3.675,89

2%

Encargos s/remunerações

31.585,24

30.388,24

1.197,00

4%

Seguros acidentes trabalho

3.315,90

3.113,39

202,51

7%

Outros gastos com pessoal

542,91

1.303,16

(760,25)

(58%)

196.209,80

191.894,65

4.315,15

2%

Pessoal

Relativamente ao pessoal da FCM, será ainda de salientar a seguinte informação:
Ano 2014
Número de trabalhadores no final do período

9

Número médio de trabalhadores no período em análise

10

25. Outras Imparidades (perdas/reversões)
As perdas e reversões de outras imparidades são constituídos pelos seguintes valores:
31-12-2013
Euro

Investimentos financeiros
Clientes Cob. Duv.

Reforços
Euro

Reversões
Euro

Utiliz./Reg.
Euro

31-12-2014
Euro

9 439,98

-

9 437,14

2,84

0,00

580,80

858,00

-

-

1 438,80

10 020,78

858,00

9 437,14

2,84

1 438,80

26. Outros rendimentos e ganhos
Esta rubrica pode ser analisada da seguinte forma em 31 de dezembro de 2014 e 2013:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

118 841,57

113 715,75

5 125,82

5%

Rendimentos e ganhos em investimentos
não financeiros
Rendas

Outros
Correções periodos anteriores
Ganhos em Inst. Fin. Na Venda realizada
Outros não especificados
Outros rendimentos e ganhos financeiros

1 016,28

3 351,51

(2 335,23)

(70%)

128 081,67

65 755,86

62 325,81

95%

689,90

361,61

328,29

91%

-

416,25

(416,25)

(100%)

248 629,42

183 600,98

65 028,44

35%

A principal variação ocorrida nesta rubrica, efetuadas no ano 2014, é relativa a mais-valias geradas com a alienação de
certificados do BCP.

Página 78/85

(versão final)

Relatório de Actividades e Contas 2014
Fundação Cupertino de Miranda

27. Outros gastos e perdas
Esta rubrica pode ser analisada da seguinte forma em 31 de dezembro de 2014 e 2013:

Impostos
Gastos e perdas nos restantes inv. Financeiros
Gastos e perdas em inv. Financeiros

31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

373,46

518,40

(144,94)

(28%)

-

578,45

(578,45)

(100%)

3 006,01

5 755,65

(2 749,64)

(48%)

Correções periodos anteriores

17 697,65

4 632,12

13 065,53

282%

Reposição de mais valias titulos

33 441,53

30 310,44

3 131,09

10%

6 560,80

23 494,03

(16 933,23)

(72%)

33 770,82

28 331,10

5 439,72

19%

94 850,27

93 620,19

1 230,08

1%

Outros não especificados
Custos com apoios financeiros concedidos

28. Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Em 31 de dezembro de 2014 esta rubrica engloba depreciações de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e
propriedades de investimento montante de Euro 112.623,68 (ver notas 5, 6, 7 e 8).

29. Resultados financeiros
Os resultados financeiros, nos períodos de 2014 e de 2013, tinham a seguinte composição:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos

144.155,95

336.799,50

(192.643,55)

(57%)

Dividendos obtidos

-

-

-

-

Outros rendimentos similares

-

-

-

-

144.155,95

336.799,50

(192.643,55)

(57%)

Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Outros Juros
Outros gastos e perdas de financiamento
Outros

105,19

-

105,19

-

-

1.896,37

(1.896,37)

(100%)

-

-

-

-

105,19

1.896,37

(1.791,18)

(94%)

30. Imposto sobre o rendimento do período
Os gastos com impostos sobre lucros registados em resultados, bem como a carga fiscal, podem ser apresentados como
se segue:
A FCM encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”), à taxa de 23%, nos termos do
artigo 87º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, relativamente à atividade de “Livraria e
Espaço aberto” (Atividade comercial), Relativamente às restantes atividades consagradas através das categorias C, E
(exceção para os títulos ao portador não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor), F e G, as
mesmas encontram-se isentas de IRC.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades
fiscais durante um período de quatro anos. Deste modo, as declarações fiscais da FCM relativas aos anos de 2011 a
2014 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão e a matéria coletável a eventuais correções.
Contudo, na opinião da Administração da FCM, não é previsível que ocorram correções com impacto significativo nas
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014.
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A FCM à data de 31 de dezembro de 2014 tem a situação regularizada perante Segurança Social e a Administração
Fiscal.

31. Eventos subsequentes
Até à data da aprovação de contas não foram identificados quaisquer eventos subsequentes que ponham em causa as
demonstrações financeiras a 31 de dezembro de 2014.

32. Ativos contingentes
Em 31 de dezembro de 2014 não existiram quaisquer processos judiciais em curso que originam Ativos contingentes.

33. Passivos contingentes
Em 31 de dezembro de 2014 não existiam quaisquer passivos contingentes identificáveis.

34. Outras informações com relevo do ponto de vista dos utentes das contas
- Repartição do valor líquido das vendas e das prestações de serviços por atividades:
31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

Atividades denominadas de Estrutura

2 145,31

Atividades do Museu (inclui ações educativas)

1 500,00

2 536,81

(391,50)

(15%)

-

1 500,00

Atividades denominadas de Livraria

7 536,66

-

7 007,62

529,04

8%

10 400,00

-

10 400,00

-

21 581,97

9 544,43

12 037,54

126%

31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Variação
Euro

Variação
%

33.770,82

28.331,10

5.439,72

19%

33.770,82

28.331,10

5.439,72

19%

31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

31-12-2014
Euro

31-12-2013
Euro

Atividades por naturezas

Atividades de Música

- Repartição dos Apoios Financeiros concedidos:

Atividades de Solidariedade social

- Repartição por atividades dos rendimentos e respetivos gastos:
rendimentos

Atividades denominadas de Estrutura

gastos

1 237 381,44

1 257 784,39

1 291 628,16

950 712,85

Atividades do Museu (inclui ações educativas)

1 500,00

1 500,00

103 931,34

112 178,02

Atividades de Solidariedade social

2 055,71

2 392,50

-

28 331,00

-

-

20 742,48

23 217,47

7 536,66

7 007,62

9 711,45

9 345,71

10 400,00

-

42 796,16

32 885,21

1 258 873,81

1 268 684,51

1 468 809,59

1 156 670,26

Atividades de Biblioteca
Atividades denominadas de Espaço Aberto e livraria
Atividades denominadas de Musica
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- Número médio de utentes por valências:
Nº de
visitantes

Á rea

A tividades Cultural
- Visitantes às exposições no museu (acesso gratuit o)

8.242

Cultural/ Social

- Eventos no Auditório; em iniciat iva da FCM ou com
apoio da FCM: (acesso gratuito)

3.097

Cultural/ Social

Auditório

4.741

Cultural/ Social

Biblioteca

3.750

Cultural/ Social

Música

- Biblioteca: (acesso grat uito)

- Outros eventos culturais "Capela Musical"
(acesso gratuito)

Museu

19.830
A tividade Social

n.a

Social

35. Data de autorização para emissão
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram aprovadas pela Administração em
26 de março de 2015.

36. Divulgações exigidas por diplomas legais
Nos termos do nº1, do art.º 9, da Lei-quadro das Fundações aprovada pela Lei nº24/2012, de 9 de julho, a FCM está
obrigada a disponibilizar no seu SITE as contas dos três últimos exercícios.
Das informações legalmente exigidas noutros diplomas, designadamente nos artigos 66.º, 324.º e 397.º do Código das
Sociedades Comerciais (C.S.C.) e das disposições referidas nos Decreto-Lei nº 411/91, de 17 de outubro, Decreto-Lei n.º
534/80, de 7 de novembro, importa referir que:
a) Em obediência ao disposto no n.º 4 do artigo 397.º do C.S.C., informa-se que, no decorrer do período de 2014, não
foram efetuados quaisquer negócios entre a Entidade e membros dos seus órgãos;
b) Em obediência ao disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a Entidade
não é devedora em mora a qualquer Caixa de Previdência, resultando os saldos contabilizados em 31 de dezembro
de 2014, da retenção na fonte dos descontos e contribuições referentes ao mês de dezembro de 2014, cujo
pagamento se efetuou em janeiro de 2015, nos prazos legais;
c) Nos termos do Decreto-Lei n.º 534/80 de 7/11, informa-se que em 31 de dezembro de 2014 não existem dívidas em
mora ao Estado e a Trabalhadores.

***
Vila Nova Famalicão, 26 de março de 2015

O Técnico Oficial de Contas

A Administração
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Auditoria às Contas

Relatório de Auditoria

16
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Parecer

17

Conselho Fiscal

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
Nos termos do art.º 23 dos Estatutos da Fundação Cupertino de Miranda, vimos submeter à apreciação de
V.Exas. o Relatório do Conselho Fiscal e dar o nosso Parecer sobre os documentos apresentados pelo
Conselho de Administração relativamente ao Exercício findo em 31 de Dezembro de 2014.
No âmbito das nossas funções:


Acompanhamos a actividade desenvolvida pela Fundação;



Verificamos a regularidade da escrituração;



Analisamos as demonstrações financeiras as quais compreendem o Balanço (que evidencia um total do
Activo de 17.436.481,96€ e um total do Fundo Patrimonial de 17.351.869,50€), a Demonstração de
Resultados Líquidos do Exercício (a qual apresenta um resultado líquido negativo em 209.935,78€); a
Demonstração de Fluxos de Caixa; a Demonstração dos Fundos Patrimoniais; e o correspondente
Anexo;



Procedemos ao exame do Relatório de Actividades, que se apresenta em conformidade com as Contas
do Exercício;



Apreciamos o relatório anual de Auditoria elaborado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com o qual concordamos.

Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas, somos de parecer:
1. Que sejam aprovadas as Contas apresentadas;
2. Que seja conferido à Administração um voto de louvor pelo esforço e competência
demonstrado neste Exercício.
Vila Nova de Famalicão, 26 de Março de 2015.
O Conselho Fiscal
Dr. António Jorge Pinto Couto
Dr. Daniel Pinheiro da Silva

Dr. António José C. Sousa,
(Representante de Dr. José Pereira Alves)
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Fundação Cupertino de Miranda
Morada
Praça D. Maria II
4760-111 Vila Nova de Famalicão

Endereço postal
Apartado 71
4764-968 Vila Nova de Famalicão

Telefone: 252301650
Fax: 252301669
E-mail: geral@fcm.org.pt

www.fcm.org.pt
Texto escrito no Antigo Acordo Ortográfico.
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