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1 -   Introdução 

 

A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, com sede social em Largo de S. Domingos de Benfica 

1 1500-554 Lisboa, com uma dotação de 638.513,89 €, tem como actividade principal (CAE 

91030)-"Actividades dos sítios e monumentos históricos". O presente relatório de gestão expressa 

de forma apropriada a situação financeira e os resultados da actividade exercida no período 

económico findo em 31 de Dezembro de 2016. 

O presente relatório é elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais 

(CSC) e contem uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição 

da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, procedendo a uma análise equilibrada e global da 

evolução dos negócios, dos resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a 

dimensão e complexidade da sua actividade, bem como uma descrição dos principais riscos e 

incertezas com que a mesma se defronta. 

2 -   Análise da Actividade e da Posição Financeira 

No período de 2016 os resultados espelham uma evolução positiva da catividade desenvolvida 

pela empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 273.115,19 €, representando 

uma variação de 21,60% relativamente ao ano anterior. 

A evolução dos rendimentos, bem como a respectiva estrutura, são apresentadas nos gráficos 

seguintes: 
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A rubrica "Vendas" diz respeito aos produtos cedidos à loja que é explorada pela Associação dos 

Amigos da Fundação sendo que o valor referido respeita a uma única operação realizada 

directamente pela Fundação.  

As "Prestações de Serviços" dizem respeito basicamente a Aluguer de Instalações e a Venda de 

Bilhetes. De 2014 para 2015 este valor aumentou em cerca de 57.000 euros e a que correspondeu 

um incremento de 40%. De 2015 para 2016 esta receita aumentou de 223.846,23 para 273.095,85 

a que corresponde um acréscimo de 49.249 euros e um incremento percentual de 22%. 

As visitas tiveram um ligeiro aumento devendo-se o incremento verificado no volume de negócios  

(cresceu de 224.598 em 2015 para 273.115 euros em 2016) à rubrica Aluguer de Instalações que 

cresce de 96.021 para 146.446 euros e que corresponde a uma subida de 52%. 

Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a 

sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade: 
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A Análise da Estrutura de Gastos revela que houve um aumento no item "Fornecimento e Serviços 

Externos" de 127.766 para 144.154 euros justificados com:  

- Aumento da verba correspondente a "Trabalhos Especializados" – de 13.916 para 22.667 euros 

– que se deve aos trabalhos realizados pela Althum; 

- Aumento com "Honorários" -  em cerca de 17.000 euros – principalmente pagamentos ao 

necessário acompanhamento, segurança e limpeza durante o "Aluguer de Instalações", mas 

também com a conservação de património azulejar e com a organização, produção 

e leccionamento de Actividades Culturais; 

- Consumo de electricidade. 

Percentualmente verificamos um aumento global da rubrica de " Fornecimentos e Serviços 

Externos" face ao ano anterior. 

As "Depreciações e Amortizações" passaram para 86.983,63 euros quando em 2015 foram 

80.086,54 euros, fruto de aumento do valor dos "Outros Activos Fixos Tangíveis". 

No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apresenta a evolução dos gastos com o pessoal, 

bem como o respectivo nº de efectivos. 

 Os "Gastos com Pessoal" diminuíram de 303.840 para 290.088 €, fruto, principalmente, de ter 

saído um funcionário, cujo contracto de estágio se concluiu. 

Analisando percentualmente em relação à Estrutura Total de Gastos verificou-se que os "Gastos 

com Pessoal" passaram de 57% em 2015 para 53% , aumentando os "Fornecimentos Externos" de 

23.98% em 2015 para 26.53%. 
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RUBRICAS  
 

PERIODOS 

2016 2015 2014 

Gastos com Pessoal 290.088,46 303.840,97 307.828,10 

Nº Médio de Pessoas 14,00 15,00 15,00 

Gasto Médio por Pessoa 20.720,60 20.256,06 20.521,87 
 

 

 

 

Os custos com a Administração da Fundação são inexistentes pois o art. 14º dos Estatutos não 

permite remunerações e apesar de ser possível atribuir subvenções de presença e/ou ajuda de custo 

nenhuma verba foi facultada. 

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente 

ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Assim a Fundação apresentou um resultado líquido negativo de 12.833,26 euros, resultado que 

consolida a evolução de sentido positivo que vem desde 2014. Esta evolução aparece também 

reflectida numa melhoria dos resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações que 

passam de 2014 para 2015 e para 2016 de -37.112,60 euros para + 41.769.24 e para 74.150,37 

euros. 

Em resultado da sua actividade, a posição financeira da entidade apresenta, também 

comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de 

autonomia financeira e endividamento: 



7 
 

 

 

 

 

 

 

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos 

seguintes itens de balanço: 

 

ESTRUTURA DO BALANÇO 

 

 

RUBRICAS 2016 2015 

Ativo não corrente 8.623.057,97 99 % 8.680.556,39 99 % 

Ativo corrente 114.557,81 1 % 117.222,24 1 % 

Total ativo 8.737.615,78  8.797.778,63  

 

 

RUBRICAS 2016 2015 

Capital Próprio 8.299.457,78 95 % 8.339.157,09 95 % 

Passivo não corrente 0,00 0 % 0,00 0 % 

Passivo corrente 438.158,00 5 % 458.621,54 5 % 

Total Capital Próprio e Passivo 8.737.615,78  8.797.778,63  
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3 -   Resultados 

A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna no período económico findo em 31 de Dezembro de 

2016 apurou um Resultado Líquido Negativo de 12.833,26 €. 

 

4 -   Outras Informações 

 

A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna não dispõe de quaisquer sucursais quer no território 

nacional, quer no estrangeiro. 

 

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afectem a situação económica e 

financeira expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2016. 

 

Considera-se que os eventuais riscos financeiros não provocarão efeitos materialmente relevantes 

na sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão 

de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não 

são geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade. 

 

Não existem dívidas em mora perante o sector público estatal. 

Também não existem dívidas em mora perante a segurança social.  

 

  5 -   Considerações Finais 

 

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e 

empenho, os quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a 

sustentabilidade da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna. 

 

Apresenta-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que 

compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de 

Alterações do Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo. 
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RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

31.12.16 31.12.15 

ACTIVO       

Activo não corrente       

Activos fixos tangíveis 2 876.925,08       512.191,18 

Bens do património histórico e cultural 2 1.776.574,97 1.773.217,49 

Propriedades de investimento 3 - 378.251,52 

Investimentos financeiros 4 4.265.324,36 2.941.910,01 

Outros créditos e ativos não correntes 4 1.704.233.56 3.074.986,19 

       8.623.057,97 8.680.556,39 

Activo Corrente      

Inventários 5 12.938,73 13.731,19 

Créditos a receber 6 52.214,16 54.014,54 

Estados e outros entes públicos 9 - - 

Outras contas a receber 6 - 2.679,69 

Diferimentos  3.079,60 2.120,15 

Caixa e depósitos bancários 7 46.325,32 44.676,67 

       114.557,81 117.222,24 

Total do activo  8.737.615,78 8.797.778,63 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO      

Fundos patrimoniais      

Fundos 8 638.513,89 638.513,89 

Reservas  - - 

Resultados transitados 8 3.446.603,36 3.485.521,93 
Ajustamentos/Out variações nos fundos 

patrimoniais 
8 

4.227.173,79 4.254.039,84 

           

Resultado líquido do período  (12.833,26) (38.918,57) 

Total do fundo de capital  8.299.457,78 8.339.157,09 

Passivo      

Passivo não corrente      

           

Passivo corrente      

Fornecedores  1.635,68 957,31 

Adiantamentos de clientes  - - 

Estados e outros entes públicos 9 13.539,70 11.468,41 

Financiamento obtidos 10 - - 

Diferimentos  - - 

Outras contas a pagar 11 422.982,62 446.195,82 

       438.158,00 458.621,54 

Total do Passivo   438.158,00 458.621,54 

Total do capital próprio e do passivo   8.737.615,78 8.797.778,63 

  



15 
 

  

 

  

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
DATA 

31.12.16 31.12.15 

Vendas e serviços prestados 12 273.115,19 224.598,09 

Subsídios, doações e legados à exploração 15  - 8.265,80  

Custos das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas 

  (1.061,03) (633,44) 

Fornecimento e serviços externos  13 (144.153,95) (127.766,69) 

Gastos com o pessoal  14 (290.088,46) (303.840,97) 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  - - 

Outras imparidades (perdas/reversões)  - - 

Aumentos/reduções   4;16 - 1.047,07 

Outros rendimentos   17 257.504,87 259.963,65 

Outros gastos   18 (21.166,25) (19.864,27) 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamentos e impostos 

  74.150,37 41.769,24 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  2 (86.983,63) (80.086,54) 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) 

  (12.833,26) (38.317,30) 

Juros e gastos similares suportados  19 - (601,27) 

Resultado antes de imposto   (12.833,26) (38.918,57) 

Imposto sobre o rendimento do período  9 - - 

Resultado líquido do período   (12.833,26) (38.918,57) 
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Nota 1— Regime Fiscal  

As Fundações que prosseguem objectivos tidos como de interesse geral para a comunidade e 

cooperam com a Administração Pública na prossecução de fins humanitários e de beneficência 

ou que prestam apoio social nas suas múltiplas vertentes são especialmente valorizadas pelo 

Estado, através da concessão de beneficias e regalias fiscais. 

O Decreto-Lei n° 151/99 de 14 de Setembro estabelece que, mediante despacho do Ministro da 

Finanças, as pessoas de direito privado e utilidade pública podem beneficiar das seguintes 

isenções: 

(i) Imposto do selo; 

(ii) Imposto municipal de sisa, pela aquisição de imóveis destinados à prossecução de 

fins estatutários (actualmente Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas - 

IMT); 

(iii) Contribuição autárquica de prédios urbanos destinados aos seus fins estatutários 

(actualmente Impostos Municipal sobre Imóveis —IMI; 

(iv) Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, nos termos do despectivo 

código; 

(v) Impostos sobre veículos, imposto de circulação e imposto automóvel, nos casos em 

que os veículos a adquirir a título oneroso sejam classificados como ligeiros de 

mercadorias, derivados de ligeiros de passageiros, todo-o-terreno e furgões ligeiros 

de passageiros; 

Este quadro genérico é complementado pelo Estatuto dos Beneficias Fiscais. Os aspectos fiscais 

mais relevantes aplicáveis às fundações, à luz dos despectivos códigos, são: 

(i) O código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, considerando que 

as Fundações não exercem a título principal actividade comercial, industrial ou 

agrícola, isenta de imposto as pessoas colectivas de utilidade pública, as instituições 

de solidariedade social e as pessoas colectivas de mera utilidade pública que 

prossigam exclusiva ou predominantemente fins científicos ou culturais, de 

caridade, assistência ou beneficência, solidariedade social ou defesa do ambiente 

(Artigo 10º do CIRC). 

No entanto esta isenção não é automática, dependendo de reconhecimento 

expresso e prévio da Administração Fiscal e da observância das condições 

legalmente exigidas para o efeito, a requerer pelas Fundações. 

O código não isenta, no entanto, das obrigações acessórias, nomeadamente de 

apresentação de: (i) declaração de inicio, de alterações ou de fim de actividade; (ii) 

Declaração periódica de rendimentos; (iii) declaração anual de informação 

contabilística e fiscal e (iv) mapa recapitulativo. 

(ii) O código do Imposto sobre o Valor Acrescentado não isenta deste imposto as 

pessoas colectivas de utilidade pública, nomeadamente as Fundações, sem prejuízo 

de algumas actividades destas instituições caírem no âmbito de isenção deste 

código, como por exemplo prestações de serviços no âmbito educativo-cultural 

(artigo 90 n° 10 a 18 do CIVA). 
Para além disso, prevê a possibilidade de restituição de IVA correspondente às 

aquisições de bens e serviços relacionados com a construção, manutenção e 
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conservação de imóveis utilizados na prossecução dos fins estatutários, desde que 

constantes de facturas de valor não inferior a 998 Euros excluindo IVA (Decreto-Lei 

20/90 de 13 de Janeiro). 

 

(iii) O código da Contribuição Autárquica estabelecia isenção para os imóveis 

classificados como monumento nacional ou de interesse público (artigo 12° n° 1 al. 

a) do CCA); actualmente o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis não 

estabelece qualquer isenção específica para aqueles imóveis, no entanto, o artigo 

11º n° 3 do Decreto-Lei 287/2003 de 12 de Novembro (diploma que procede à 

reforma da tributação do património) estabelece que "as isenções que tenham sido 

concedidas ou reconhecidas no âmbito da contribuição autárquica mantêm-se nos 

termos em que foram concedidas ou reconhecidas, reportadas ao IMI"; por outro 

lado, o artigo 400 n° 1 als. e) e f) do Estatuto do Benefícios Fiscais estabelece isenção 

unicamente para os prédios ou parte dos mesmos destinados directamente à 

realização dos seus fins estatutários e o artigo 40º n°1 al. n) do mesmo diploma 

estabelece isenção para os prédios classificados como monumentos nacionais ou 

imóveis de interesse público e bem assim os classificados de imóveis de valor 

municipal ou como património cultural (que é o caso do Palácio Fronteira). No 

entanto, estas isenções carecem de reconhecimento por parte da entidade 

competente, a conceder mediante requerimento devidamente fundamentado. 

(iv) O código da Sisa e Imposto sobre Sucessões e Doações isentava as aquisições de 

prédios por pessoas colectivas de mera utilidade pública ou de utilidade pública 

administrativa, onde se incluem as Fundações assim reconhecidas, desde que 

destinados à directa e imediata realização dos seus fins (artigo 11° n° 16). A referida 

isenção era concedida pela Administração Fiscal, mediante requerimento 

apresentado pela Fundação. Por outro lado, a alienação dos bens imóveis isentos 

de Sisa, dependia de autorização do Ministro das Finanças. Esta isenção foi 

transposta para o novo imposto (IMT) nos mesmos termos da anterior (artigo 60 al. 

g)). 

 

 

Este código vinha ainda isentar do imposto sobre sucessões e doações as heranças, 

legados e donativos a favor das pessoas colectivas de utilidade pública e utilidade 

pública administrativa, bem como outras entidades tais como museus, bibliotecas, 

instituições que prossigam fins no âmbito do ensino, educação, cultura científica, 

literária ou artística (artigo 12° n° 11). Aqui também a isenção era concedida pela 

Administração Fiscal mediante requerimento. Este imposto foi revogado pelo 

Decreto-Lei 287/2003. 
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Nota 2 - Ativos Fixos Tangíveis     

     

  31.12.15 Aumentos Abates 31.12.16 

Ativos fixos tangíveis        

Terrenos e recursos naturais   378.252    378.252 

Edifícios e outras construções 307.118 - -  307.118 

Equipamento básico 26.004 - -  26.004 

Equipamento transporte 10.000 - -  10 000 

Equipamento administrativo 73.315 59 -5.121  68.253 

Outros activos fixos tangíveis 1.571.034 73.406 -357  1.644.083 

  1.987.471 451.717 -5.478  2.433.710 

Depreciações Acumuladas       

Edifícios e outras construções -184.136 -30.629 -  -214.765 

Equipamento básico -26.004 - - -26.004 

Equipamento transporte - -2.500 -  -2.500 

Equipamento administrativo -71.021 -703 5.121  -66.603 

Outros activos fixos tangíveis -1.194.119 -53.151 357 -1.246.913 

  -1.475.280 -86.983 5.478  -1.556.785 

  512.190  364.735 0  876.925 

     

     

Bens do património histórico e cultural       

Inalienável 249.797 - -  249.797 

Mobilizável 1.523.421 3.357 -  1.526.778 

  1.773.218 3.357 -  1.776.575 

 

As principais variações neste quadro referem-se a gastos com conservação e manutenção do 

palácio e jardins registado na rubrica Outros Activos Fixos Tangíveis. 

Devido a alterações ao normativo em vigor a Herdade Torre das Vargens  (378 252) que até 

31.12.2015 estava registada em Propriedades de Investimento passou a integrar os Activos 

Fixos Tangíveis. 

1. Activos fixos tangíveis 

O saldo na rubrica Outros Activos Fixos Tangíveis inclui Grandes reparações, no valor de 1 644 

084 Euros, compreende exclusivamente reparações de conservação e restauro do edifício 

"Palácio de Fronteira" nos exercícios de: 

1992     42 547 

1995     33 774 

1996     89 050 

1997     19 381 
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1998     18 192 

1999     25 322 

2000     38 762 

2001     20 948 

2002     88 007 

2003     88 287 

2004     36 265 

2005     59 489 

2006     38 229 

2007     17 755 

2008       6 789 

2009     70 072 

2010     20 180 

2011      5 589 

2012    19 975 

2013    33 756 

2014    26 433 

 

 

 

      2015                   21 232 
      2016      73 050   

Total: 1 644 084 

 

As despesas de conservação e reparação relativas aos exercícios de 1993 e parte de 1996 (328 

683 Euros) foram lançadas em custos do exercido e não imobilizadas segundo parecer do então 

Revisor Oficial de Contas. 

As obras de conservação e restauro na ala do século XVIII foram subsidiadas pelo IPPAR no 

montante de 399 040 Euros, os quais foram reconhecidos como proveitos no exercício em que 

foram recebidos (de 1995 a 1997), em vez de imputar aos resultados dos exercícios de 1995 a 

2007, proporcionalmente ao valor das depreciações (reintegrações) dos custos das obras já 

realizadas. Relativamente aos custos das obras suportadas directamente pela Fundação para 

restauro da ala do século XVIII, não foi portanto utilizado um critério uniforme, tendo-se 

registado aquelas despesas até meados de 1996 directamente na rubrica de Conservação e 

reparação (custos) passando no ano seguinte a registá-los na rubrica de Imobilizações 

corpóreas, procedendo naturalmente à devida depreciação anual de acordo com as taxas de 

amortizações aplicáveis. 

Para além destas obras de conservação, a Fundação foi apoiada a partir de 1995 através de 

restauros da ala do séc. XVII directamente subsidiados pela Direcção Geral de Edifícios e 

Monumentos Nacionais sem passagem de verbas pela Fundação, suportando directamente 

aquele organismo as despesas, obras que ascenderam ao montante aproximado de 202 451 

Euros. Tratando-se de uma beneficiação do património da Fundação foi solicitado junto da 

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais um comprovante dos trabalhos 

efectuados com os despectivos valores, procedendo no final do exercício de 1999 ao registo 

contabilístico na conta de Imobilizado por contrapartida de Reservas — Doações. 

Da mesma forma, durante os anos de 2000 e 2001 foi efectuado o restauro do Torreão do Pátio 

e Pombal directamente subsidiado pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

com verba do PIDDAC. No exercício de 2001 foi recebido o comprovativo das obras efectuadas 
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no montante de 105 151 Euros, procedendo-se ao seu registo contabilístico na conta de 

Imobilizado por contrapartida de Reservas - Doações. 

As reintegrações são calculadas pela aplicação do método das quotas constantes, aplicando na 

generalidade dos bens (à excepção dos bens Inalienáveis que não estão sujeitos a amortizações) 

as taxas máximas aceites para efeitos fiscais, definidas no Decreto Regulamentar 25/09. 

Os mapas de amortizações preparados à data de 31 de Dezembro de 2016 estão concordantes 

com os valores registados na contabilidade nesta data. 

1.1-Terrenos e Recursos Naturais 

Respeita à Herdade Torre das Vargens (378 252 Euros) doada pela Sociedade Agrícola do 

Condado da Torre, SA, por escritura pública de 28 de Janeiro de 1999 composta por um prédio 

misto sito no conselho de Ponte de Sor, Herdade Torre das Vargens, o qual foi atribuído um valor 

de 378 252 Euros, correspondente ao valor matricial. Tratando-se de uma doação de património 

à Fundação este valor foi registado a débito de Propriedades de Investimento por contrapartida 

Reservas-Doações. 

2. Inalienável 

Os bens inalienáveis da Fundação compreendem os bens constantes do património cultural da 

Fundação constituído segundo inventário anexo ao documento complementar dos seus 

estatutos: (i) prédio urbano denominado Jardins e Palácio dos Marqueses de Fronteira", com 

valor tributável de 26 362 Euros e ao qual foi atribuído o mesmo valor para efeitos de doação; 

(ii) recheio existente no "Palácio dos Marqueses da Fronteira" constituído por bens móveis, ao 

qual foi atribuído um valor de 124 700 Euros; (iii) obras de arte existentes no 'Palácio dos 

Marqueses da Fronteira" atribuído um valor de 9 977 Euros e (iv) colecção de tapetes e outros 

objectos de arte doados pela Senhora Dona Maria Margarida George e pelo Senhor Professor 

Arquitecto Frederico Henrique George à qual foi atribuído um valor de 19 952 Euros. 

Além dos bens descritos anteriormente, no exercido de 2002, foi transferido para Inalienável o 

património registado em Mobilizável, o qual consistia em: 

(i) Colecção de Livros históricos e manuscritos antigos, ao qual foi atribuído um valor 

de 32 225 Euros; 

(ii) Conjunto de quadros, ao qual foi atribuído um valor de 2 494 Euros; 

(iii) Tapeçaria à qual foi atribuído um valor de 31 823 Euros. 

No exercício de 2003, foi efectuado um restauro do quadro "5° Marquês", doado pela 

Associação de Amigos da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, no valor de 1 167 Euros. 

3. Mobilizável 

O saldo registado em Mobilizável respeita essencialmente a obras literárias adquiridas para a 

biblioteca da Fundação, bem como à integração dos bens recebidos pela Fundação das Casas de 

Fronteira e Alorna respeitantes à herança do Sr. D. Fernando José Fernandes Costa Mascarenhas 

no montante de 1.513.499 €. 

 

Nota 3 - Propriedades de investimento 

 

 

      

   31.12.16  31.12.15 



21 
 

Herdade Torre das Vargens -  378.252 

   -  378.252 

 

Por escritura pública de 28 de Janeiro de 1999 foi doado pela Sociedade Agrícola Condado da 

Torre, SA um prédio misto sito no conselho de Ponte de Sor, Herdade Torre das Vargens, ao qual 

foi atribuído um valor de 378 252 Euros, correspondente ao valor matricial. Tratando-se de uma 

doação de património à Fundação este valor foi registado a débito de Propriedades de 

Investimento por contrapartida Reservas – Doações.  

Tal como referido na nota 2, por força do normativo, o valor anteriormente registado em 

Propriedades de Investimento  passou a integrar os Activos Fixos Tangíveis 

Nota 4 - Investimentos financeiros      

         

    31.12.16  31.12.15  

Investimentos Financeiros        

Partes de capital     

Sociedade Agrícola do Condado da Torre, Lda. 4.265.324  2.941.910  

     4.265.324  2.941.910  

         

Outros Activos Financeiros       

Sociedade Agrícola do Condado da Torre, Lda. 1.513.682  2.878.302  

Investimentos em outras empresas     

Ascor Dealer 33.734  33.734  

Outros investimentos financeiros     

    ES Liquidez                                                                                          40.769  40.769  

    Sport Lisboa e Benfica            104  104  

    Novo Banco London      43.125  43.125  

GNB-Gestão de Patrimónios 115.418  112.445  

Fundos Compensação   410   241  

     1.747.242  3.108.720  

         

Ajustamentos de investimentos financeiros     

Investimentos em outras empresas -33.734  -33.734  

    Novo Banco London     -9.265  -----  

    NB Liquidez     -3    

    Sport Lisboa e Benfica     -6    

         -43.008  -33.734  

         

     1.704.234  3.074.986  
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1. Sociedade Agrícola Condado da Torre 

Investimentos Financeiros 

O saldo evidenciado da Sociedade Agrícola do Condado da Torre, SA, no montante de 4 265 324 

Euros, respeita a (i) doação inicial efectuada pelo Senhor Dom Fernando José Fernandes Costa 

de Mascarenhas para a constituição da Fundação, no valor de 23 942 Euros, representativas de 

quatro mil e oitocentas acções, ou seja, 80% do capital social daquela sociedade; (ii) compra de 

420 acções, em 15 de Julho de 1998, a D. Margarida Canavarro de Menezes Fernandes Costa 

George, representativo de 7% do capital social pelo valor de 1 047 476 Euros e (iii) compra de 

750 acções, em 15 de Julho de 1998, ao D. Fernando José Fernandes Costa Mascarenhas, 

representativo de 12,5% do capital da sociedade, pelo valor de 1 870 492 Euros; (iv) aumento 

de capital por conversão de créditos da Fundação e cobertura de prejuízos em 2016 no valor de 

1 323 414 Euros 

As aquisições referidas em (ii) e (iii) tiveram por base uma avaliação da Sociedade Agrícola do 

Condado da Torre, SA de cerca de 14 963 937 Euros. 

A 31-12-16 a Fundação detém 99.49% (quota de 994 900 euros no capital social de 1 000 000 

euros) do capital da Sociedade Agrícola Condado da Torre. 

 

 
Antes 17-07-93 17-07-93 15-07-98 31-12-01 20-12-07 31-03-2016 

 
N acções % N acções % N acções % N acções % Quotas % Quotas % 

Fundação das Casas de 
Fronteira e Alorna 

    4 800 80% 5 970 99,5% 8 955 89,6% 44 900 89,8% 994 900 99.49% 

D. José Mascarenhas             5 100 10,2% 5 100 0.51% 

Ao portador       30 0,5% 1 045 10,5%      

D. Margarida George 450 7,5% 450 7,5%            

Dr. Fernando 
Mascarenhas 

5 550 92,5% 750 12,5%             
  

  6 000 100% 6 000 100% 6 000 100% 10 000 100% 50 000 100% 
1 000 
000 

100% 

 

Em Novembro de 2001 a Sociedade Agrícola Condado da Torre procedeu à redenominação do 

capital social no montante de 6 000 contos, expresso em escudos, para o correspondente em 

euros. Nesta data foi efectuado ainda o aumento para o capital mínimo para as sociedades 

anónimas no valor de 10 024 contos por incorporação de Reservas Livres. 

Em 2007 a Sociedade Agrícola Condado da Torre foi transformada em sociedade por quotas. 

Ao abrigo das novas normas de relato financeiro, desde 2010 a Fundação optou por não aplicar 

o Método de equivalência patrimonial, dado se verificarem restrições severas e duradouras que 

prejudicam significativamente a capacidade de transferência de fundos para a Fundação, em 

resultado dos incêndios de 2003 e o investimento que tem vindo a ser feito na herdade, 

esperando-se o retorno a muito longo prazo. 

Outros Activos Financeiros 

O montante de 1 513 682 € relativo à Sociedade Agrícola do Condado da Torre representa a 

relação financeira entre as duas entidades. 
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O saldo da Sociedade Agrícola do Condado da Torre, no valor de 1 513 682 Euros, corresponde 

essencialmente a rendas em dívida. Este montante foi considerado até 31 de Dezembro de 2013 

como um activo corrente. À data 31 de Dezembro de 2014 foi acordado entre as direções da 

SACT e da Fundação considerar este valor como não corrente. O saldo encontra-se concordante 

com idêntico saldo na Sociedade Agrícola do Condado da Torre. A redução do saldo deveu-se à 

conversão de créditos em cobertura de prejuízos e aumento de capital 

2. Ascor Dealer – Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. 

Para a constituição do capital inicial da Fundação foi-lhe afecto uma carteira de títulos 

constituídos por obrigações (92,7%) e acções (0,49%) valorizadas pela sociedade financeira de 

corretagem em 30 de Novembro de 1989, em 261 245 Euros. À data de 31 de Dezembro de 

2002, a carteira de títulos da Fundação, respeitava somente a 4 000 obrigações da FNAC, 3 000 

acções da Fiação Tecidos Oliv. e Ferreira, S.A., 113 cautelas da Europroteínas e 340 acções da 

Europroteínas, S.A., cuja valorização efectuada pela sociedade financeira é zero tendo a 

Fundação efectuado o seu ajustamento. A Fundação efectuou o levantamento destes títulos em 

14 de Maio de 2002 mantendo-os em carteira. 

3. BES Finance 

Em 7 de Fevereiro de 2005, a Fundação subscreveu 400 000 Euros de obrigações BES Finance 

Ltd , tendo vendido 150 000 Euros de obrigações em Outubro de 2006, pelo valor de 124 000 

Euros, o que originou uma menos valia de 25 500 Euros, devidamente reconhecida em Custos e 

perdas financeiros. Estes títulos em 2011 foram integrados na Carteira ESAF (Ver nota 16). 

 4. GNB-Gestão de Patrimónios 

À data de 31 de Dezembro de 2016, a Fundação detém 115 418 Euros relativos a investimentos 

numa carteira de Gestão Discricionária no Novo Banco. 

Deduzida uma comissão no montante 1.129 Euros ficou a carteira com o total de 115 418 Euros 

que valorizada à data de 31 de Dezembro de 2016 registou uma mais valia de 4 102 Euros. 

À data de 31 de Dezembro de 2015 foram integrados valores mobiliários provenientes da 

herança do Sr. D. Fernando Mascarenhas no valor de 83.998 €. 

         5. NB London 

Em 2015, a Fundação herdou 50 000 obrigações NB London no valor de 43 125 Euros do Dr. 

Fernando Mascarenhas, contudo a 31.12.2016 estes títulos estavam valorizados a 33 860 Euros, 

tendo sido registada uma perda por imparidade no valor de 9 265 Euros. 

        6. NB Liquidez 

Em 2015, A Fundação herdou 7 298 UP’s NB Liquidez no valor de 40 769 Euros do Dr. Fernando 

Mascarenhas. A 31.12.2016 estes títulos estavam valorizados a 40 766 Euros. 

 

                                                                                                                                                                                               

Nota 5 – Inventários 

      31.12.16  31.12.15 

Mercadorias      12 939  13 731 

       12 939  13 731 
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1. O valor das Existências em Balanço corresponde aos stocks inventariados pela Fundação 

naquela data, os quais respeitam essencialmente a Revistas Alcipe, no valor de 9 099 Euros e 

postais . 

2. As mercadorias são valorizadas ao último preço de aquisição (LIFO).  

 

Nota 6 – Créditos a Receber 

Uma vez mais por força do normativo os valores de clientes e outras contas a receber 

passaram para a rubrica Créditos a Receber. 

6.1-Clientes 

      31.12.16  31.12.15 

Silvicaima (Altriflorestal)       43 378  43 120 

Outros Clientes     11 366  16 536 

       54 745  59 656 

Perdas de imparidade      (5 641)  (5 641) 

       49 103  54 015 

 
O saldo da Silvicaima encontrava-se regularizado à data de elaboração destas notas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 – Outras Contas a Receber 

        31.12.16  31.12.15 

Devedores e credores diversos 
Fornecedores                 1 565                  597 

Sociedade Agrícola do Condado da Torre, Lda (rendas)    -  - 

Adiantamentos de Compensação para 2014     -  - 

Cauções pagas    837  932 

Outros Devedores    709  1 151 

Fornecedores - saldos devedores    -                 - 

Devedores por acréscimo de rendimentos     -  - 

        3 111  2 680 

  

Nota 7 – Caixa e Depósitos Bancários  

      31.12.16  31.12.15 

Caixa 2 539  2 322 

Depósitos à Ordem 36 535  35 104 

Outros Depósitos 7 251  7 251 

      46 325  44 677 
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O saldo de Caixa a 31 de Dezembro de 2016 na contabilidade, devedor em 2 539 Euros, 

corresponde ao saldo do mapa extra-contabilístico elaborado pelos serviços da Fundação. 

As reconciliações bancarias com referência a 31 de Dezembro de 2016 estão concordantes com 

os saldos apresentados pelas entidades bancárias na mesma data. 

Em 2015, a Fundação herdou depósitos a prazo no valor de 7.251 Euros no Banco da Irlanda do 

Dr. Fernando Mascarenhas. 

Nota 8 – Capital Próprio 

    31.12.15 Aumentos Diminuições 31.12.16 

Fundos     

Fundo inicial 485 457 - - 485 457 

Prestações suplementares 153 057 - - 153 057 

Resultados transitados 3 485 522 - (38 919) 3 446 603 

Outras variações nos fundos patrimoniais     

Doações 4 209 392 - (15 785) 4 193 607 

Subsídios 44 648 - (11 081) 33 567 

Resultado liquido 2015 (38 919) 38 919 - - 

Resultado liquido 2015 - -    (12 833)   (12 833)  

    8 339 157  38 919 (78 618) 8 299 458  

 

O saldo da subrubrica Doações, no montante de 4 193 607 Euros, respeita a: (i) benfeitorias no 

Palácio dos Marqueses de Fronteira e Alorna pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais no montante 307 602 Euros, dos quais 202 451 Euros em 1999 e 105 151 Euros em 

2001; (ii) doação do terreno efectuada pela Sociedade Agrícola do Condado da Torre, Lda em 

1999, no montante de 378 252 Euros; (iii) doação pela Associação de Amigos da Fundação das 

Casas de Fronteira e Alorna, do restauro do quadro 5º Marquês, no valor de 1 167 Euros, em 

2003; de conservação e restauro do tecto da Sala dos Painéis, no valor de 12 300 Euros, em 2012 

e do valor de  3 946.071 Euros decorrentes da integração no património da Fundação das Casas 

de Fronteira e Alorna da herança doada pelo Sr. D. Fernando José Fernandes Costa Mascarenhas 

em 2015. 

O montante de 3.946.071 Euros corresponde a 2.273.354 Euros referente à anulação do 

montante do crédito sobre a Fundação, vide Balanço Nota 12 -2014; 

1.513.390 Euros estão incorporados na rubrica Bens do Património Histórico e Cultural, vide 

Balanço Activo Não Corrente; 

10.000 Euros correspondentes a um veículo incorporado na rubrica Activos Fixos Tangíveis; 

83.998 Euros  referentes reconhecidos na rubrica Outros Activos Financeiros   

65.614 Euros nas rubricas Caixa e Depósitos Bancários (vide Demonstração de Fluxos de Caixa – 

Doações) 

A estes montantes há que abater 285 Euros de pagamentos efectuados. 
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A Fundação assumiu responsabilidades registadas em Outras Contas a Pagar (vide Nota 11) no 

montante de 436.000 Euros dos quais foram liquidados um total de 72.000 Euros. 

O valor de 3.510.071 Euros referido no quadro anterior em Doações constitui o valor líquido 

entre os direitos e obrigações herdados  

Em 2016 procedeu-se ao reembolso a D. Mafalda Osório Miquelino de valores recebidos 

indevidamente na conta do Dr. Fernando Mascarenhas herdada pela Fundação na importância 

de 15 785 Euros 

O saldo dos Subsídios respeita a financiamento recebido do projecto de Recuperação de 

Estruturas Hidráulicas e Muros em Jardins co-financiado pela Associação Portuguesa dos Jardins 

e Sítios Históricos registado em Activos fixos tangíveis. Este subsídio é reconhecido em 

rendimentos na proporção das amortizações dos bens investidos. 

 

Bem Centro/Conta/Bem Valor Aquis. % Subsid. 
Valor 

Subsíd. 
Tx 

Amortiz. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

782 Recuperação Jardim 2 500  891 10% 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

783 Recuperação Jardins 4 719  1 682 10% 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 

771 
Jardim do Palácio 
Fronteira 292 486   104 270 10% 29 249 29 249 29 249 29 249 29 249 29 249 29 249 29 249 29 249 29 249 

776 Restauro Jardim 1 520  542 10% 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

781 Restauro Jardim 5 070  1 807 10% 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 

  306 295 35,65% 109 193   30 629 30 629 30 629 30 629 30 629 30 629 30 629 30 629 30 629 30 629 

  Valor de subsídio a reconhecer 9 144 12 695 11081 11081 11081 11081 11081 11081 11081 11081 

 

Em 2011 Fundação recebeu 17 757 Euros. Em resultado disso o subsídio desse ano incluiu o 

recálculo referente a 2010. 

Anualmente é reconhecido o proveito do montante correspondente. 

Nota 9 – Estado e Outros Entes Públicos 

      31.12.16  31.12.15 

Saldos devedores    

      Impostos sobre o valor acrescentado -  - 

Saldos credores    

      Retenção de impostos sobre rendimentos    

            Trabalho dependente 2 313  2 167 

            Trabalho independente 211  612 

            Capitais -  - 

     Impostos sobre o valor acrescentado 5 930  3 432 

        Contribuições para a Segurança Social 5 086  5 257 

       13 540  11 468 

 

Os saldos das rubricas referentes a retenções na fonte de Trabalho Dependente, Trabalho 

Independente, Capitais e Contribuições para a Segurança Social, respeitam aos valores 

liquidados em Janeiro de 2017 tendo os respectivos processamentos e pagamentos sido 

efectuados dentro dos prazos legais. 
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O saldo credor da rubrica Imposto sobre o Valor Acrescentado, 5 930 Euros, respeita ao valor a 

pagar do referido imposto apresentado na declaração periódica do quarto trimestre de 2016. 

Todas as declarações foram entregues no prazo legalmente estabelecido. 

As contas não consideram qualquer provisão para IRC dado que a Fundação está isenta (Ver 

nota 1). 

Nota 10 – Financiamentos Obtidos 

      31.12.16  31.12.15 

Empréstimos bancários -  - 

       -  - 

 

A Fundação possui uma conta caucionada junto do Novo Banco, vencendo juros indexados à 

Euribor a 6 meses acrescida de 5,00 pontos percentuais e arredonda à milésima. Os vencimentos 

dos juros são semestrais e postcipados. Como garantia existe uma livrança que poderá ser 

preenchida pelo Novo Banco em caso de incumprimento de obrigações. 

 

 

Nota 11 – Outras Contas a Pagar  

      31.12.16  31.12.15 

    

Dr. Fernando Mascarenhas (acções) -  - 

Devedores e credores diversos    

Cauções recebidos 4 590  4 590 

Dr. Fernando Mascarenhas (compensação acções) -  - 

Mafalda Osório Mascarenhas                        284 000  308 000 

Pedro Cassiano Neves 40 000  45 000 

Teresa Margarida Albuquerque 40 000  45 000 

Credores por acréscimos de gastos    

Remunerações a liquidar 39 122  37 700 

Juros a liquidar -  - 

Outros acréscimos de custos  15 271  5 906 

       422 983  446 196 

 

 

 Até ao ano de 2014, o saldo da rubrica Outras Contas a Pagar registava essencialmente os 

valores em dívida a D. Fernando Mascarenhas, relativos: à compra de acções da Sociedade do 

Condado da Torre pela Fundação no total 2 273 354 Euros. 

Os contractos de venda das acções celebrados em 15 de Julho de 1998 estabeleciam que as 

amortizações destas serão efectuadas da seguinte forma: 
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(i) Para o Dr. Fernando Mascarenhas este valor será amortizado anualmente por um 

valor correspondente a 2,3% da cortiça facturada pela Sociedade Agrícola no ano 

anterior, 

(ii) Para a Dª. Margarida George este valor será amortizado anualmente por um valor 

correspondente a 1,3% da cortiça facturada pela Sociedade Agrícola no ano 

anterior, 

Estabeleciam ainda um valor a pagar a título de compensação pelo diferimento dos pagamentos 

referidos, calculado da seguinte forma: 

(i) Para o Dr. Fernando Mascarenhas o valor da compensação é 3,5% sobre a cortiça 

facturada pela Sociedade Agrícola no ano anterior; 

(ii) Para a Dª. Margarida o valor da compensação é calculado é 1,9% sobre a cortiça 

facturada pela Sociedade Agrícola no ano anterior. 

 

Por carta datada de 15 de Novembro de 2003, o crédito de D. Margarida George foi cedido ao 

D. Fernando Mascarenhas com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2003. As amortizações 

anuais e os valores pagos a título de compensação passaram a ser calculados pelas percentagens 

de 3,6% e 5,4%, prospectivamente. 

À data de 31 de Dezembro de 2015 este saldo extingue-se por confusão em consequência da 

integração do património resultante do óbito do Sr. D. Fernando Mascarenhas. 

Os montantes referentes aos Srs. Drs. Mafalda Osório Mascarenhas, Pedro Cassiano Neves e 

Teresa Margarida Albuquerque referem-se a legados testamentários do Sr. D. Fernando 

Mascarenhas, sendo o primeiro (D. Mafalda Osório) uma renda vitalícia. 

O saldo credor da rubrica Remunerações a Liquidar, no valor de 39 122 Euros, corresponde à 

provisão para férias, subsídios de férias e respectivos encargos sociais, cujo pagamento ocorrerá 

no exercício de 2017. 

O saldo de Outros Acréscimos de Custos respeita, essencialmente, a imputação de custos 

referentes a 2016 cujos documentos foram recepcionados em 2017. 

 

Nota 12 – Vendas e Serviços Prestados  

      31.12.16  31.12.15 

Vendas 19  752 

Prestações de serviços    

      Visitas Palácio/Jardim 96 111  98 600 

      Inscrições/Cursos/Colóquios 5 649  6 365 

      Visitas Jardim 19 499  14 820 

      Visitas de estudo 279  750 

      Aluguer de instalações 146 446  96 021 

      Diversos 5 112  7 290 

      273 115  224 598 
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Em 2016 verificou-se um aumento do número de visitas ao Palácio e aos Jardins  e do aluguer 
de instalações. 

 

As prestações de Serviços estão isentas de IVA ao abrigo do artigo 9º, nº 13 do Código do IVA. 

 

Nota 13 – Fornecimentos e Serviços Externos  

 31.12.16  31.12.15 
Subcontratos 1 744  6 880 
Fornecimentos e serviços    
      Trabalho especializados 22 667  13 916 
      Publicidade e Propaganda 138  - 
      Vigilância e Segurança 244  - 
      Honorários 37 909  20 966 
      Comissões 517  - 
      Conservação e reparação 12 291  28 274 
      Outros 1 336  1 205 
      Ferramentas e utensílios desgaste rápido 800  - 
      Material de escritório 5 450  5 074 
      Artigos para Oferta 50  - 
      Electricidade 20 740  17 848 
      Combustíveis 2 484  2 187 
      Água 3 513  2 494 
      Deslocações e estadas 99  779 
      Transportes de Pessoal 85  98 
      Comunicação 5 686  5 740 
      Seguros 1 582  1 527 
      Contencioso e notariado 290  560 
      Despesas de representação 390  - 
      Limpeza, higiene e conforto 5 527  5 315 
      Outros serviços  20 612  14 904 

       144 154  127 767 

 

 

 Os encargos com Fornecimentos e Serviços Externos aumentaram face a 2015, devido 

essencialmente ao aumento dos honorários e trabalhos especializados parcialmente 

compensado com a redução de conservação e reparação. 

 

A rubrica Honorários, 37 909 Euros, respeita aos recibos verdes dos trabalhadores 

independentes que prestam serviços à Fundação. Todos os serviços prestados estão no âmbito 

da actividade da Fundação, destacando-se os serviços de guias, porteiros e informática, bem 

como músicos e outros profissionais da área da cultura. 

 

A rubrica Trabalhos Especializados, 22 667 Euros, compreende essencialmente custos com 

avenças mensais nomeadamente a contabilidade, serviços da Althum e auditoria . 
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 Nota 14 – Gastos com Pessoal 

      31.12.16  31.12.15 

Remunerações do pessoal 223 108  234 736 

Encargos sobre remunerações 48 591  52 801 

Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 3 980  3 459 

Outros gastos com o pessoal  14 409  12 845 

       290 088  303 841 

 

Os Gastos com Pessoal tiveram um ligeiro decréscimo em relação a 2015. Os custos com a 

Administração da Fundação são inexistentes. 

 

Nota 15 – Subsídios, Doações e Legados à Exploração 

      31.12.16  31.12.15 

Subsídios de Outras Entidades:    

    IEFP,IP -  6 674 

    Fundação Calouste Gulbenkian -  1 392 

    Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa   -  200 

      -  8 266 

 

Nota 16 – Reversões 

      31.12.16  31.12.15 

De perdas por imparidade:    

    Em investimentos financeiros -  1 047 

    

            1 047  1 047 

Nota 17 – Outros Rendimentos  

      31.12.16  31.12.15 

Rendimentos suplementares    

      Rendas 238 593  241 815 

      Aluguer de Instalações -  - 

      Subsídio Associação Portuguesa Jardins Sítios Hist. 11 081  11 081 
      Direitos de Autor 
Ganhos em Inventários -  4 190 

Descontos de pronto pagamento obtidos 16  - 

Rendimentos e Ganhos Invest. Financeiros 4 102   

Juros obtidos 2.500  - 

Outros rendimentos e ganhos 1 213   2 877 

       257 505  259 963 
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1. O valor do subsidio da Associação Portuguesa Jardins Históricos refere-se à 

especialização do subsídio recebido em 2010 (Ver nota 8) 

2. A diminuição da rubrica Outros Rendimentos e Ganhos deveu-se, essencialmente ao 

valor da renda da Sociedade Agrícola Condado da Torre, relativamente ao ano de 2015. 

3. As rendas referidas nos pontos anteriores estão isentas de retenção na fonte ao abrigo 

do artigo 97º do Código de IRC. 

Historial 

Em 1999 a Fundação celebrou dois contractos com a Sociedade Agrícola do Condado da Torre: 

(i) um de arrendamento rural relativo ao prédio rústico denominado Herdade da Torre, por um 

período de 10 anos e renda anual de 49 880 Euros e (ii) outro de arrendamento florestal relativo 

ã exploração silvícola da Herdade da Torre, por um período de 10 anos e renda anual de 50% do 

valor bruto das vendas de cortiça e outros produtos florestais e das rendas recebidas pelo 

subarrendamento do prédio, sendo, no entanto, este pagamento no mínimo de 374 098 Euros. 

No ano de 2001 decidiu-se rever os contractos firmados com efeitos desde o seu início (1999), 

fixando-se nesses contractos que as rendas devidas passariam a ascender a 42% da cortiça, 

outras receitas florestais e rendas facturadas pela Sociedade Agrícola do Condado da Torre, no 

mesmo ano, mais 49 880 Euros do arrendamento rural. 

Para os anos de 1999 e 2000, foi assumido que os montantes recebidos de 119 712 Euros e 259 

375 Euros, respectivamente, não sofreriam alterações. 

Em 2014 por acordo entre as partes (Fundação das Casas de Fronteira e Alorna e a Sociedade 

Agrícola do Condado da Torre, Lda.) voltou a ser alterada a percentagem correspondente as 

rendas florestais e vendas de cortiça. 

 

 

Apresentamos de seguida o quadro resumo com o cálculo das vendas 

 

 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vendas de cortiça 554.560 633.032 750.974 362.381 780.625 722.779 753.601 661.971 767.927 

Vendas de outros prod. 
florestais 

32.854 16.990 17.155 14.551 29.507 17.810 0 162.416 21.224 

Rendas 30.481 32.697 32.387 36.464 34.853 35.184 31.041 33.365 33.790 

Total 617.895 682.719 800.507 413.396 844.985 775.773 784.642 857.752 822.941 

Arrendamento Florestal 259.516 286.742 336.213 173.626 354.893 325.825 78.464 85.775 82.294 

Arrendamento Rural 49.880 49.880 49.880 49.880 49.880 50.000 50.000 50.000 50.000 

Total das Rendas 309.396 336.622 386.093 223.506 404.773 375.825 128.464 135.775 132.294 

Rendas Pagas - 51.000 40.000 100.660 125.106 140.000 167.600 197.100 173.500 

Aumento Capital Conv 
Creditos 

        1.323.414 

Rendas a Pagar 1.708.710 1.994.332 2.340.424 2.463.271 2.742.938 2.978.763 2.939.627 2.878.302 1.513.682 
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Nota 18 – Outros Gastos  

      31.12.16  31.12.15 

Impostos 4 383  3 737 

Descontos de pronto pagamento concedidos -  - 

Outros custos e perdas    

Perdas em investimentos financeiros 9 274   

Correcções relativas a períodos anteriores 5 240  1 277 

Quotizações 1 169  800 

Compensações -  - 

Donativos 1 100   4 050 

Outros -  10 000 

       21 166  19 864 

 

A rubrica Outros Ganhos e Perdas respeita essencialmente a perdas com as obrigações do Novo 

Banco London 

 

 

Nota 19 – Juros e Rendimentos Similares Suportados 

 

      31.12.16  31.12.15 

Juros suportados    

      Empréstimos bancários                                                                 -  601 

      Outros Juros                           -  1 

      -  602 

 
 

 


