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Começamos por 
reconhecer e 
agradecer a todos 
aqueles que em 
2018 nos ajudaram a 
transpor fronteiras e 
que têm, com todo o 
seu apoio, contribuído 
para o incontornável 
sucesso da Fundação. 
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Palavras de Reconhecimento

Ao Estado Português, por todo o seu apoio, aprovação 
pública e reconhecimento do papel fundamental de 
Serralves no desenvolvimento cultural do País.

Aos nossos Mecenas, Patronos e Fundadores, sem os 
quais não conseguiríamos concretizar uma programação 
tão diversa, abrangente e intensa, nem ser a Instituição 
de referência que somos hoje. 

À Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 
Região Norte pelo acolhimento e atenta avaliação que 
tem feito das nossas candidaturas, que constituem um 
instrumento fundamental para a concretização de um 
importante conjunto de atividades, de investimentos e 
de projetos. 

Reconhecemos igualmente todo o apoio prestado pela 
Câmara do Porto e restantes Autarquias nossas 
Fundadoras aos projetos por nós desenvolvidos em 
parceria com eles.

Aos Artistas, Curadores, Investigadores e todos 
aqueles que, com o seu conhecimento, trabalho 
especializado, obra e dedicação contribuem para a 
qualidade e relevância das atividades desenvolvidas.

Aos Amigos de Serralves pela confiança. Com o seu 
contributo incentivam-nos a crescer e ajudam a que o 
nosso desempenho institucional corresponda a um nível 
de exigência mais elevado. 

Aos Voluntários por toda a dedicação, entusiasmo e 
generosidade com que aderem às atividades de Serralves, 
tornando-as experiências de mútuo enriquecimento.

Agradecemos, de forma muito especial, ao Público que 
nos visita em cada vez maior número, validando a nossa 
atuação e ajudando a Fundação a cumprir a sua Missão.

E por fim, é devido um reconhecimento a todos 
os Colaboradores cujo empenho e dedicação é 
imprescindível para o sucesso deste projeto. 

O Conselho de Administração
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Conselho de Fundadores 
Emílio Rui Vilar — Presidente
 

Fundadores 
1989
Estado Português
A Boa Reguladora – Com. e Ind. de Relógios, Lda.
Airbus Industrie
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
António Brandão Miranda
Arsopi – Indústria Metalúrgica Arlindo S. Pinho, S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A.
Banco Borges e Irmão, S.A.
Banco de Comércio e Indústria, S.A.
Banco Fonsecas & Burnay
Banco Internacional de Crédito, S.A.
Banco Nacional UltraMarino
Banco Português do Atlântico, E.P.
Banco Santander Totta, S.A.
BNP Paribas Factor – Inst. Financeira de Crédito S.A.
BPI – Banco Português de Investimento, S.A.
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Chelding, Lda.
Cinca – Companhia Industrial de Cerâmica, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
Fábrica de Malhas Filobranca, S.A.
Fnac – Fábrica Nacional de Ar Condicionado
Fromageries Bel Portugal, S.A.
Fundação Luso-Americana
Grupo NORS
Grupo Salvador Caetano
I.P. Holding, SGPS, S.A.
Indústrias Têxteis Somelos, S.A.
João Vasco Marques Pinto
Jorge de Brito
Maconde SGPS., S.A.
Millennium BCP
Nestlé Portugal, S.A.
Polimaia, SGPS, S.A.
Produtos Sarcol, S.A.
RAR. – Sociedade de Controle (Holding) S.A. 
Rima, S.A.

Riopele, S.A.
Rolporto (Soleasing)
Santogal, SGPS, S.A.
Sociedade Com. Tasso de Sousa – Automóveis, S.A.
Sociedade Têxtil A Flor do Campo, S.A.
Sogrape Vinhos, S.A.
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae SGPS, S.A.
Super Bock Group, SGPS, S.A.
Têxteis Carlos Sousa, S.A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S.A.
União de Bancos Portugueses, S.A.
Vera Lilian Cohen Espírito Santo Silva
Vicaima – Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.

Fundadores por Natureza 
Árvore – Cooperativa de Atividades Artísticas, CRL
Associação Comercial do Porto
Associação Empresarial de Portugal
Câmara Municipal do Porto
Fundação Engenheiro António de Almeida
Universidade do Minho
Universidade do Porto

1994
AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A.
APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e 

Viana do Castelo, S.A.
Auchan Retail Portugal, S.A.
Cerealis, SGPS, S.A.
Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
Crédito Predial Português, S.A.
Entreposto – Gestão e Participações, SGPS, S.A.
Europarque – Centro Económico e Cultural
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.
Filinto Mota, SUCRS, S.A.
Francisco José Marques Pinto
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
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Estrutura Fundacional

JMA Felpos, S.A.
Joaquim Moutinho
Miguel Pais do Amaral
Mota – Engil, SGPS, S.A.
NOVO BANCO, S.A. 
Parque Expo 98, S.A.
Symington Family Estates
Vista Alegre Atlantis, S.A.

1995
Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. 
Banco Finantia, S.A.
EDP – Electricidade de Portugal, S.A.
N. Quintas, SGPS, S.A.
SAG Geste – Soluções Automóveis Glob., SGPS, S.A.

1996
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
GALP Energia, SGPS, S.A. (Petrogal – Petróleos de 

Portugal, S.A.)
GALP Energia, SGPS, S.A. (Transgás – Soc. Port. de Gás 

Natural, S.A.)
Mário Soares

1997
Edifer – Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.

1998
Banco BPI, S.A.
McKinsey & Company

1999
ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
André Jordan
Banco Privado Português, S.A.
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.
Bosch Termotecnologia, S.A.
Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A.
CTT – Correios de Portugal, S.A.
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.
Ericsson Telecomunicações, Lda.
Fernando Simão, SGPS, S.A.
JBT – Tecidos, S.A.
Maria Cândida e Rui Sousa Morais
NOS, SGPS, S.A.
Pedro Almeida Freitas
Pharol, SGPS, S.A.

Ramada Aços, S.A.
REN Portgás Distribuição, S.A.
Rumape, SGPS, S.A.
SIC – Soc. Independente de Comunicação, S.A.
STCP – Soc. de Transportes Colectivos do Porto, S.A.

2000
Águas do Douro e Paiva, S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Gamobar – Sociedade de Representações, S.A.
MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.

2001
Euronext Lisbon – SGMR, S.A.
Metro do Porto, S.A.
Montepio Geral
The Navigator Company, S.A.

2002
ASA Editores II, S.A.
Ascendi Norte – Auto-estradas do Norte, S.A.
Inditex, S.A. (Zara Portugal)
Sacyr Somague, S.A.
Siemens, S.A.
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.

2003
Álvaro Siza
El Corte Inglés, S.A.
João Rendeiro
Refrige – Sociedade Industrial de Refrigerantes, S.A.
SCC – Sociedade Central de Cervejas, S.A.
Teresa Patrício Gouveia

2004
Martifer – Construções Metalomecânicas, S.A.
Rangel Invest – Investimentos Logísticos, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

2005
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Ibersol, SGPS, S.A.
Jorge Sampaio
José Berardo
Prosegur 
SAP Portugal
Varzim-Sol – Turismo, Jogo, Animação, S.A.
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2006
Adalberto Neiva de Oliveira
Câmara Municipal de Matosinhos
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
JVC – Holding, SGPS, S.A.
Norprint – Artes Gráficas, S.A.
Tabaqueira, S.A.

2007
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.
Área Metropolitana do Porto
Associação Nacional das Farmácias
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Câmara Municipal de S. João da Madeira
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Câmara Municipal de Santo Tirso
Câmara Municipal de Vila do Conde
Gestifute, S.A.
Grupo Media Capital
Imatosgil – Investimentos, SGPS, S.A.
J. Soares Correia, S.A.
José Paulo Fernandes
Manoel de Oliveira 
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados

2008
Agustina Bessa-Luís
Câmara Municipal de Ovar
Câmara Municipal de Viseu
Inter IKEA Centre Portugal, S.A.
McCann Erickson, Portugal, Publicidade, Lda.
Sovena Group – SGPS, S.A.

2009
BA GLASS Portugal, S.A.
Câmara Municipal de Viana do Castelo
José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.
Maria Antónia Pinto de Azevedo Mascarenhas

2010
Câmara Municipal de Ponta Delgada
CPCIS – C. Port. de Computadores, Informática e Sistemas, S.A.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, RL, Soc. Advogados
Douro Azul, Soc. Marítimo-Turística, S.A.

2011 
Câmara Municipal de Barcelos 
Grupo Simoldes
M. Couto Alves, S.A. 
Robert Frederick Illing 
Santa Casa Misericórdia do Porto

2012
Porto Editora

2013
Carlos Moreira da Silva e Fernanda Arrepia

2014 
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 
Ferpinta – Indústrias de Tubos de Aço F.P.T., S.A. 
Luís Valente de Oliveira 
Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. 
Paulo Pimenta 
Polopique – Comércio, Indústria e Confeções, S.A. 
Sakthi Portugal, S.A.

2015 
António Gomes de Pinho
APCER – Associação Portuguesa de Certificação
Câmara Municipal de Braga
Câmara Municipal da Maia
CEiiA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria 

Automóvel
Luís Braga da Cruz

2016 
Águas do Porto
Aníbal Cavaco Silva
AON Portugal – Corretores de Seguros, S.A.
Câmara Municipal de Abrantes
Câmara Municipal de Beja
Câmara Municipal de Caminha
Câmara Municipal de Castelo Branco
Câmara Municipal de Chaves
Câmara Municipal de Coimbra
Câmara Municipal de Faro
Câmara Municipal da Figueira da Foz
Câmara Municipal da Guarda
Câmara Municipal de GuiMarães
Câmara Municipal de Torres Vedras
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Câmara Municipal de Vila Real
Lameirinho – Indústria Têxtil, S.A.
LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto
PLMJ – Sociedade de Advogados, RL
PricewaterhouseCoopers &Associados – SROC, Lda 
PROEF, SGPS, S.A.
RTP - Rádio e Televisão de Portugal, S.A.
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2017
AMG Services S.A.
Artur Santos Silva
BCG – Boston Consulting Group
Câmara Municipal de Aveiro
Câmara Municipal de Espinho
Câmara Municipal de Lisboa
Câmara Municipal de Ponte de Lima
Crispim & Abreu
ERT Têxtil Portugal, S.A.
Fundação Manuel Sampaio Couto
Golden Wealth Management
Grupo EGOR
Havas Worldwide
Infraestruturas de Portugal S.A.
João Rafael Koehler
José Maria Ferreira
SECURITAS – Serviços e Tecnologias de Segurança, S.A.
Sogevinus Fine Wines S.A.
SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.
TAP Air Portugal

2018
ANTARTE
Banco de Investimento Global, S.A.
Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal 
Câmara Municipal de Mirandela
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
David Rodrigues Advogados
David Rosas, Lda.
Fuste – Construção Imobiliária, S.A.
Galeria Mário Sequeira
Grupo ACA
Inspauto – Inspeção de Veículos, Lda.
KPMG & Associados - SROC, S.A.
Lucios – Engenharia e Construção
Lusíadas Saúde
Prozinco - Construção e Manutenção, S.A.
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Sociedade Ponto Verde, S.A.
Telles Advogados
Trade Game S.A.

Conselho de Administração*
Ana Pinho – Presidente
Manuel Ferreira da Silva – Vice-Presidente
Isabel Pires de Lima – Vice-Presidente
José Pacheco Pereira – Vice-Presidente
Carlos Moreira da Silva
António Pires de Lima
Manuel Sobrinho Simões
Fernando Cunha Guedes
Rosa Cullell

* Membros por ordem de entrada no Conselho  
de Administração

Comissão Executiva
Ana Pinho – Presidente
Manuel Ferreira da Silva
Isabel Pires de Lima

Conselho Fiscal
Amílcar Pires Salgado – Presidente
Adalberto Neiva de Oliveira
PriceWaterhouseCoopers &Associados — SROC, Lda, 
representada por José Manuel Bernardo

Direções
Diretor do Museu – Philippe Vergne 
Diretora Administrativa-Financeira – Sofia Castro
Diretor Comercial, Desenvolvimento e Comunicação – 

Miguel Rangel
Diretor de Recursos e Projetos Especiais – Rui Costa
Diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira – António Preto

Estrutura Fundacional
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Cofinanciamento Portugal 2020 
Arquitetura 3.0 – Promoção de Novos Modelos de Internacionalização
Casa do Cinema Manoel de Oliveira
Extraordinary Art for Exceptional Architecture
Inovdesign – Qualificação, Inovação e Competitividade by Design
O Mundo em Serralves
Valores Naturais do Parque de Serralves: Promoção e Divulgação

 Con(s)cienciarte
      

Olhares Inclusivos
Janelas para o Mundo
  

Serralves +Acessível
 

Câmara Municipal do Porto 
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Apoios

Grandes Mecenas

Mecenas Exclusivo do Museu de Arte Contemporânea
Mecenas Exclusivo de uma Exposição Anual
Mecenas do “Serralves em Festa!”

Patrocinador do “Serralves em Festa!”
Patrocinador das Indústrias Criativas

Mecenas da Grande Exposição Anual no Parque
 

Mecenas Institucional 

 
Parceiro do Serviço Educativo

 

Mecenas de uma Exposição Anual
 

Mecenas do Prémio NOVO BANCO Revelação

  

Outros Mecenas 

* Mecenas que apoiaram a Fundação de Serralves em 2018
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ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
Águas do Douro e Paiva, S.A. 
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.
APCER – Associação Portuguesa de Certificação
APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi – Indústria Metalúrgica Arlindo S. Pinho, S.A.
Ascendi Norte – Auto-estradas do Norte, S.A.
Associação Comercial do Porto 
Associação Nacional das Farmácias
Auchan Retail Portugal, S.A.
BA GLASS Portugal, S.A. 
Bial – Portela & Cª, S.A.
Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A.
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Câmara Municipal de Barcelos
Câmara Municipal de Matosinhos
Câmara Municipal de Santo Tirso
Cerealis, SGPS, S.A.
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
CTT – Correios de Portugal, S.A.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, RL, Soc. Advogados 
Douro Azul, Soc. Marítimo-Turística, S.A.
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Ferpinta – Indústrias de Tubos de Aço F.P.T., S.A. 
GALP Energia, SGPS, S.A. 
Gamobar – Sociedade de Representações, S.A.
Grupo Media Capital
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Grupo NORS
Grupo Salvador Caetano, S.A.
Grupo Simoldes
Ibersol, SGPS, S.A.
Inditex, S.A. 
João Vasco Marques Pinto
José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.
M. Couto Alves, S.A. 
Metro do Porto, S.A.
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
Mota – Engil, SGPS, S.A.
NOS, SGPS, S.A.
Ramada Aços, S.A.
Rangel Invest – Investimentos Logísticos, S.A.
RAR – Sociedade de Controle (Holding), S.A. 
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
REN Portgás Distribuição, S.A.
Riopele, Têxteis, S.A.
Robert Frederick Illing 
Santa Casa da Misericórdia do Porto
Sogrape Vinhos, S.A.
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae SGPS, S.A.
Tabaqueira, S.A.
Vicaima – Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.
 
* Fundadores que contribuíram para o Fundo Anual da Fundação de Serralves em 2018.

*



Apoios
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236
Investimentos

240
Órgãos Sociais

246
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252
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256
Situação Económica 

e Financeira

262 
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Em 2018 propusemo-nos cumprir a missão que nos é confiada diariamente pelos visitantes, pelos 
fundadores e por todos os que apoiam e vivem Serralves, transpondo várias fronteiras nos espaços 
da Fundação, pelo país e pelo mundo. Foi nosso propósito que a atividade de Serralves transmitisse 
excelência, rigor, originalidade, surpresa e ousadia nas várias áreas a que nos dedicamos – arte 
contemporânea, arquitetura, paisagem, cinema, ambiente e reflexão sobre a sociedade e seu futuro. 
 
No Museu apresentámos exposições de alguns dos mais relevantes artistas do mundo, como Anish 
Kapoor, Robert Mapplethorpe ou Marisa Merz acompanhados por muitos outros – como Jeff Koons, 
Gilbert & George ou Hiroshi Sugumoto – presentes na exposição da Coleção Sonnabend, uma das mais 
importantes coleções a nível internacional. A arte portuguesa esteve em destaque na mais abrangente 
retrospetiva dedicada a Álvaro Lapa e na exposição da obra do cineasta Pedro Costa, em que Rui 
Chafes e Paulo Nozolino também foram protagonistas. Os jovens artistas estiveram representados pelas 
promissoras Dayana Lucas e Martine Syms que integraram o programa “Projetos Contemporâneos” e 
pelos finalistas (Ana Linhares, Carlos Arteiro e Coletivo Sem Título) e vencedora (Maria Trabulo) do prémio 
NOVO BANCO Revelação, dedicado à fotografia jovem.

O papel estrutural da arquitetura contemporânea ganhou realce na programação de 2018, com o espaço 
expositivo da Biblioteca de Serralves alocado durante todo o ano à apresentação de três exposições 
dedicadas à obra dos arquitetos Manuel Marques de Aguiar, seguida da coletiva do japonês Go Hasegawa 
e dos belgas Kersten Geers & David Van Severen, e terminando com Álvaro Siza, numa exposição do seu 
arquivo escolhida pelo arquiteto inglês Tom Emerson. Também no Foyer do Auditório do Museu foi organizada 
uma exposição das maquetas dos trabalhos finalistas do concurso para a conceção de um pavilhão expositivo 
móvel, realizado por Serralves com o objetivo de promover soluções arquitetónicas inovadoras. 

Na Casa foi apresentada a importante exposição  “Joan Miró e a morte da pintura” focada na última fase 
de produção artística do grande mestre catalão. Esta mostra integrou não só trabalhos pertencentes à 
Coleção do Estado Português, mas também obras provenientes de algumas das mais relevantes coleções 
internacionais dedicadas ao artista – as coleções Fundació Joan Miró (Barcelona), Fundación Pilar i 
Joan Miró (Mallorca), Fundación Mapfre (Madrid) e Collection Adrien Maeght (Saint-Paul-de-Vence). A 
mostra “Joan Miró: Materialidade e Metamorfose”, inaugurada em 2016 na Casa de Serralves e que rumou 
ao Palácio Nacional da Ajuda em 2017, foi este ano levada à Fondazione Bano, Palazzo Zabarella, em 
Pádua (Itália), tendo sido objeto de enorme reconhecimento de crítica e público. Em outubro de 2018 foi 
publicamente anunciada a celebração de dois protocolos – entre o Estado Português e a Câmara Municipal 
do Porto, e entre a Câmara Municipal do Porto e a Fundação de Serralves – que formalizarão o depósito 
em Serralves, durante 25 anos, desta importante Coleção de obras de Joan Miró pertencente ao Estado 
Português. 

A Coleção de Arte Contemporânea de Serralves desempenha um papel central na prossecução da missão 
da Fundação e esteve exposta em permanência no Museu e na Casa, através de duas apresentações 
coletivas – dedicadas às aquisições recentes e ao tema do mau comportamento nas obras dos artistas – 
e de duas mostras individuais – centradas no trabalho de Ana Vieira e dos belgas Luc Tuymans e Marcel 
Broodthaers. A Coleção de Serralves incorpora quase 4 mil trabalhos, entre obras próprias e depósitos de 
longo prazo. Trata-se de uma coleção de referência internacional, integrando obras de artistas portugueses 
e estrangeiros, que tem sido construída com o apoio do Estado Português, através do Ministério da Cultura, 
e também com as contribuições dos novos fundadores que anualmente se juntam a Serralves. Em 2018, 
foram incorporadas 43 novas obras próprias na Coleção – 27 aquisições e 16 doações.

A Coleção foi também exposta de forma muito intensa por todo o território nacional, dando corpo à 
nossa determinação de a levar ao encontro de cada vez mais pessoas. Foram organizadas 29 iniciativas 
de Serralves em diferentes pontos do país, na sua grande maioria exposições da coleção de arte 
contemporânea, mas também algumas iniciativas noutras áreas – ciclos de cinema, exposições focadas 
na biodiversidade e atividades de reflexão. Estas ações foram organizadas em parceria com as nossas 
Autarquias Fundadoras – nomeadamente Abrantes, Aveiro, Barcelos, Braga, Caminha, Castelo Branco, 
Chaves, Espinho, Famalicão, Guarda, Guimarães, Maia, Matosinhos, Ponta Delgada, Ponte de Lima, 
Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Torres Vedras e Vila Real – e outras instituições fundadoras detentoras de 
marcantes espaços públicos, como o Palácio da Bolsa, o Museu da Misericórdia do Porto, o Aeroporto do 
Porto, as Estações de São Bento e do Rossio e o Terminal de Cruzeiros de Leixões.
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No mundo, Serralves transpôs fronteiras através de várias exposições organizadas por si ou em parceria: 
para além da exposição de Miró em Pádua, referida acima, Serralves organizou uma exposição de 
Francisco Tropa no CND – Centre Nacional de la Danse, em Paris; e os Pavilhões Bienal de São Paulo 
expostos em 2017 no Parque de Serralves fizeram parte da representação portuguesa na Bienal de 
Arquitetura de Veneza 2018 (Itália). Serralves participou ainda em três importantes co-parcerias 
internacionais centradas na obra das artistas: Joan Jonas, Joana Vasconcelos e Mariza Merz, com 
presenças, respetivamente, na Tate Modern, em Londres (Reino Unido), no Museu Guggenheim Bilbau 
(Espanha) e no Museum der Moderne Salzburg (Áustria).

Nas artes performativas, Serralves recebeu nomes incontornáveis da dança contemporânea 
internacional, como Adam Linder e Nadia Lauro, acompanhada pela compositora Zeena Parkins. O 
Festival DDD – Dias da Dança (organizado pelos Municípios do Porto, Matosinhos e Gaia), trouxe a 
Serralves as propostas de Ana Rita Teodoro e Julie Nioche. “O Museu como Performance”, na sua 
quarta edição, invadiu o Museu com uma programação de artistas provenientes de várias geografias, 
representando projetos de teatro, dança, vídeo, artes visuais e música. O Jazz no Parque, na sua 27ª 
edição, apresentou três formações internacionais de base muito diversa – um sexteto liderado por Mané 
Fernandes, a banda hispano-germânica Lucía Martínez & The Fearless e os multiculturais Naked Wolf – 
enchendo o Ténis de Serralves. Ainda na música, apresentámos os artistas de vanguarda Eliane Radigue, 
Tarek Atoui e Nicholas Bussmann. O teatro teve também a sua presença, através de duas iniciativas no 
âmbito da exposição Álvaro Lapa de João Sousa Cardoso e Ana Deus, e de Jorge Silva Melo.

O Cinema em Serralves viveu um período importante que precedeu o ano de abertura ao público da Casa 
do Cinema Manoel de Oliveira. Foram organizados ciclos dedicados a dois dos mais internacionalmente 
consagrados realizadores portugueses da atualidade – Pedro Costa e Teresa Villaverde (a obra desta 
última foi objeto de uma retrospetiva integral), apresentados ciclos e sessões de cinema no âmbito das 
exposições Álvaro Lapa e Robert Mapplethorpe, e mostrados filmes de Manthia Diawara e Isabel Lopes 
Gomes (este último dedicado à obra do artista Manuel Casimiro). 

Os 18 hectares do Parque de Serralves permanecem uma referência no universo de jardins históricos 
internacionais, mas também, e cada vez mais, um enorme palco para desenvolvimento de atividades 
artísticas, ambientais, científicas e educacionais. O ano ficou marcado pelas quatro visitas sazonais que 
mostram a magia da biodiversidade do Parque a cada estação, e por iniciativas continuadas como o “Café 
com ciência”, “Há vida no Parque” ou “Astronomia no Parque”, mantendo viva a ligação entre a ciência e 
a comunidade, e a partilha de temas científicos no contexto do Parque de Serralves. A cada estação do 
ano os “Mercados Sazonais” oferecem uma diversidade de produtos biológicos, artesanais e tradicionais. 
Na área da educação, inúmeras visitas temáticas e oficinas para escolas e famílias, incluindo as muitas 
atividades realizadas na Quinta Pedagógica de Serralves, encheram de vida o Parque de Serralves. O “Há 
Luz no Parque” aconteceu pela quarta vez, desta feita com instalação de luz de João Paulo Feliciano, que 
também iluminou a Casa e participou no desenho de luz do Parque. Foi também dinamizada a plataforma 
online de monotorização da biodiversidade do Parque e realizaram-se várias intervenções ao nível da 
conservação e reparação: concluiu-se a recuperação do Jardim das Aromáticas iniciada no ano anterior, 
iniciou-se a recuperação do Roseiral, realizaram-se melhorias no sistema de rega, na horta e nos estábulos, 
recuperaram-se vários caminhos e substituíram-se as vedações do Prado. 

No âmbito da manutenção e conservação do património, em 2018 a Fundação terminou ainda a pintura 
do Museu, iniciou a construção da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, de autoria do Arquiteto Álvaro 
Siza, começou a desenvolver o projeto para uma nova e impactante estrutura no Parque – o Tree Top 
Walk, um passadiço elevado ao nível da copa das árvores – e disponibilizou parte da sua coleção de Arte 
Contemporânea na plataforma Google Arts & Culture, através da qual é também possível fazer uma visita 
virtual aos espaços da Fundação.

Os grande eventos reforçaram o seu papel como instrumento indispensável na relação de grande 
proximidade de Serralves com os seus diversificados públicos. O Serralves em Festa, recebeu quase 250 
mil visitantes, solidificando o estatuto de maior evento de cultura contemporânea em Portugal e um dos 
maiores a nível internacional. Uma das marcas da 15ª edição foi o crescente envolvimento de autarquias 
de todo o país na programação da Festa, com a presença de 11 municípios naquela que é mais uma 

Mensagem da Presidente
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forma de dinamização das parcerias que Serralves estabelece com as câmaras suas fundadoras. Também 
a Festa do Outono contou com 12 autarquias como parceiras da programação (o dobro do ano anterior); 
quase 60 mil visitantes participaram nas atividades desta festa, relacionadas com a preservação do 
ambiente, da biodiversidade e da manutenção das tradições ancestrais que a nossa cultura transmite de 
geração em geração. O Bioblitz mobilizou quase 37 mil participantes que, com a ajuda de investigadores 
especializados, transformaram este evento de inventariação e classificação rápida da fauna e flora do 
Parque de Serralves no mais importante realizado no nosso país na área da educação ambiental. 

O Serviço Educativo de Serralves acolheu milhares de crianças e jovens de todo o país, oferecendo-
lhes inúmeros programas no domínio das Artes e do Ambiente. O Projeto Anual com Escolas, que 
culminou com uma exposição de trabalhos em Serralves, tratou o tema Arquiteturas Móveis: Energia; 
Sustentabilidade, Futuro. A inclusão social esteve mais presente nas atividades do Serviço Educativo, 
tendo-se dado início, no final do ano, a três grandes projetos nesta importante vertente – “Con(s)
cienciarte”, “Janelas para o Mundo” e “Olhares Inclusivos”- numa parceria com o Portugal Inovação Social. 
Durante o ano, foram também realizados diversos programas específicos para professores e no que 
respeita ao público adulto, para além das atividades do Serviço Educativo Ambiente já referidas acima, 
realizaram-se inúmeras conversas e visitas guiadas às exposições patentes no Museu com a intervenção 
de educadores, investigadores, artistas, curadores, críticos, filósofos, historiadores e realizadores. Às 
famílias foram dedicadas ações de arte e ambiente a cada domingo, e o programa “Férias em Serralves” 
reforçou a sua oferta para as férias de Páscoa, Verão e Natal.

Na área da Reflexão, Serralves organizou conferências com grandes nomes, que possibilitaram 
momentos de intensa discussão e reflexão: o ciclo de conferências “Novas Perspetivas”, este ano 
subordinado ao tema “Descolonização, a arte e o museu”; a primeira edição do programa anual The 
Álvaro Siza Talks, onde marcou presença, como oradora principal, a arquiteta Kazuyo Sejima, Prémio 
Pritzker 2010, e o artista Christian Boltansky, apresentou uma conferência no âmbito do Fórum do Futuro, 
entre muitos outros oradores. Também na área do ambiente e da ciência aconteceram várias conversas 
ao longo do ano, dedicadas a temáticas diversas. A Reflexão envolveu, ainda, muitas outras áreas do 
conhecimento: o ciclo de conferências Utopias Europeias trouxe a Serralves diversas personalidades 
relevantes das áreas social, política, económica, da justiça, comunicação social, academia e ambiente, 
como Carlos Moedas, Paulo Rangel ou Viriato Soromenho Marques. A 9ª edição das Jornadas AEP/
Serralves foi desta vez dedicada ao tema “Os investigadores nas empresas. As empresas na academia!”. 
Serralves organizou ainda um programa exclusivamente dedicado às autarquias, sob o tema “Que cultura 
para as cidades do século XXI”, que se prolongou por várias semanas.

O Xº Prémio Nacional Indústrias Criativas, fruto de uma parceria que junta o Super Bock Group e Serralves 
no incentivo e apoio a novos empreendedores, premiou várias ideias e projetos inovadores, numa 
cerimónia realizada na Casa de Serralves. Este ano a Fundação lançou um novo programa que envolveu 
vários workshops e seminários – Inovdesign – com o objetivo de sensibilizar e capacitar as Pequenas e 
Médias Empresas da Região Norte de Portugal para a adoção de modelos inovadores de desenvolvimento 
e design de produtos. A primeira edição premiou a empresa Wewood através da estante “X2 bookshelf”, e 
foram ainda selecionadas sete ideias que irão ao longo de vários meses concretizar as suas intenções em 
produtos reais, prontos a serem lançados no mercado, todos eles com uma forte componente de design. 

O trabalho de Serralves prolonga-se no tempo e no espaço através das suas importantes edições, 
publicadas a cada ano. Em 2018 foram produzidas 23 publicações – 8 catálogos de exposições, 1 
publicação dedicada à Coleção de Serralves, 12 brochuras para exposições itinerantes, 1 livro ilustrado 
sobre o Parque de Serralves e o livro Arte e Infinitude, de Bernardo Pinto de Almeida. 

A Biblioteca de Serralves é detentora de uma das mais completas e atualizadas coleções documentais 
do país na área da arte contemporânea, atualmente com cerca de 50 mil entradas. Serralves desenvolve 
também um importante trabalho na catalogação e conservação dos seus arquivos – a Coleção de Livros 
e Edições de Artista de Serralves, uma das mais importantes deste género a nível europeu, que é também 
usada como matéria-prima para várias exposições em Serralves e fora de portas; e os importantes 
arquivos Manoel de Oliveira e Álvaro Siza.
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Um dos resultados mais motivadores do ano foi o crescimento do nosso público, dando sequência a 
um movimento de aumento sustentado iniciado nos anos anteriores. O total de visitantes aproximou-se 
dos 950 mil, o maior número de sempre, com um crescimento superior a 13% face ao ano anterior, 25% 
deles estrangeiros. Para além destes, foram mais de 500 mil os visitantes a iniciativas de Serralves fora 
de portas, em Portugal e no estrangeiro, o que perfaz um total de mais de 1,5 milhões de visitantes às 
nossas atividades só durante 2018.

Este panorama leva-nos a olhar 2019 com uma acrescida responsabilidade. Serralves continuará a 
procurar agregar e mobilizar pessoas e recursos, ancorada numa visão e num planeamento estratégico 
claro, que nos permitem encarar esse compromisso com a segurança de que a nossa missão de serviço 
público e o projeto nacional de âmbito internacional de Serralves sairão reforçados.   
Seguindo as linhas programáticas que foram caucionadas pelos seus Fundadores e pela sua 
Administração, Serralves propõe-se continuar a oferecer uma intensa e diversificada programação, 
sempre assente num responsável cenário económico e financeiro. É, por isso, fundamental, manter o 
controle orçamental que muito têm contribuído para tornar possível o crescimento do nível de atividade 
da Fundação sem comprometer a sua sustentabilidade. À semelhança do que tem acontecido nos anos 
recentes, em que foram conseguidos bons resultados em várias frentes, prosseguiremos o esforço de 
angariação de apoios de natureza diversa e procuraremos entusiasmar novos fundadores a juntarem-se 
ao projeto. Tentaremos continuar a aumentar as nossas receitas próprias, as contribuições do mecenato 
e do Estado, esta última especialmente necessária e justificável à luz do nosso enorme aumento de 
oferta, em Serralves e pelo país, e do início de operação de uma nova e importante estrutura, a Casa do 
Cinema Manoel de Oliveira.

Agradeço, muito reconhecida, a todos os que contribuíram para Serralves – o Estado Português, 
a Comissão de Coordenação da Região Norte, o Portugal Inovação Social, o Fundo Ambiental, a 
Câmara do Porto e de todas as outras Autarquias Fundadoras, os nossos Grandes Mecenas – o BPI, 
o Super Bock Group, a Fundação “la Caixa”, a Sonae, a Fundação Galp, a Fundação EDP e o NOVO 
BANCO; e os outros mecenas – a Nors, a Lipor, a Tabaqueira, a CIN e a NOS. Agradeço ainda aos 
nossos Fundadores Patrono e restantes Fundadores, salientando que, também em 2018, tal como 
já tinha acontecido nos dois últimos anos, um grande número de novos fundadores (19) voltou a 
juntar-se a Serralves. No triénio 2016–2019 a Fundação conseguiu atrair 61 novos fundadores, tal 
representando um aumento em 30% do número de fundadores em apenas três anos. Também o 
número de fundadores patrono aumentou de forma significativa – 40% no total destes três anos, 
quando comparados com o triénio anterior.

Agradeço ainda aos Amigos de Serralves, aos artistas, curadores, investigadores e a todos os parceiros 
que regularmente colaboram com Serralves nas mais diversas áreas. Obrigada ainda aos muitos 
participantes nos nossos programas de voluntariado, bem como à equipa de colaboradores da Fundação.

Um obrigada especial ao presidente do Conselho de Fundadores, Luís Braga da Cruz, que depois 
de longos anos de dedicação a Serralves terminou este ano o seu mandato. Por fim, agradeço aos 
meus colegas do Conselho de Administração, dirigindo uma palavra também particular aos dois 
administradores que terminaram os seus mandatos em 2018, Manuel Cavaleiro Brandão e Vera Pires 
Coelho, que contribuíram também durante longos anos para Serralves, muitas vezes com grande 
sacrifício pessoal.

No próximo ano, a Fundação celebra 30 anos de existência. Foi em 1989 que Serralves surgiu em 
Portugal com a ambição de se tornar uma referência no mundo na abordagem à contemporaneidade 
através da arte, da cultura, da paisagem, do ambiente e do conhecimento. 

Em 2019 celebram-se também os 20 anos de abertura ao público do Museu de Serralves. Tal marco 
justifica a introdução na programação de elementos que, recuperando momentos e peças que fazem 
parte da nossa história, permitam repensar o contemporâneo e perspetivar o futuro. Assim, assistiremos 
ao regresso de nomes que marcaram a história de Serralves e que serão apresentados em diversas 
exposições ao longo do ano, como forma de celebrar este marco temporal.

Mensagem da Presidente
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A Educação, elemento central da nossa atuação, continuará a desenvolver uma programação capaz de 
mobilizar públicos das mais diversas idades, localidades e contextos sociais, económicos ou culturais.
A Arquitetura continuará presente na programação, tendo o Arquivo de Álvaro Siza como base, e deste 
partindo para diversas iniciativas e exposições, uma delas sobre o próprio arquiteto e a forma como vive 
a arquitetura. A abertura de portas da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, pensada pelo traço de Álvaro 
Siza, será mais uma razão para que Serralves passe a ser, também no domínio do cinema, uma referência 
assente no legado pessoal que o Mestre Manoel de Oliveira confiou a Serralves e na forma como outros 
autores e cineastas se inspiram para continuar a criar e a darem-nos novos olhares. 

O novo passadiço ao nível da copa das árvores, que construiremos em 2019, permitirá exponenciar o 
trabalho que o Parque de Serralves vem desde há muito desenvolvendo na sensibilização do público para 
a necessidade de preservação do ambiente e proteção da biodiversidade.

Olhar em frente é partir dos 30 anos de história deste lugar, mágico e belo, contemporâneo e cosmopolita, 
e abri-lo cada vez mais ao mundo e ao futuro. Como sempre, termino agradecendo ao público que nos 
visita e nos dá energia para continuar a abrir diariamente as portas da Fundação com a alegria de sermos 
contagiados pelas cores, pelos sons e pela vida que trazem diariamente a estes espaços. 

Esperamos continuar a contar com todos em 2019. 

Ana Pinho
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Desde a constituição da Fundação em 1989, até hoje, 
passaram pelos vários espaços de Serralves mais de 
9 milhões de visitantes de todas as idades e vindos de 
todos os pontos do país e do mundo, dos quais mais de 
8 milhões visitaram Serralves após a abertura do Museu 
em 1999.

No último triénio, o número de visitantes ascendeu a 
mais de 2,4 milhões, o que representa um crescimento 
de 72% face ao período homólogo anterior.

N.º de visitantes à 
Fundação

2.463.973

2010 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2018

1.340.670 1.432.157 2.463.973

+72%

Tendo terminado no triénio 
2016-2018, o mandato do 
Conselho de Administração, é 
oportuno fazer um breve 
balanço dos resultados mais 
relevantes da atividade da 
Fundação neste período.
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Indicadores de Desempenho Institucional

O número de visitantes estrangeiros que se registam 
na Fundação de Serralves tem evoluído ao longo 
dos anos de forma significativa. No último triénio o 
número ultrapassou os 655 mil, o que representa 
um crescimento de 114% face ao triénio anterior. 

N.º de visitantes 
estrangeiros 

655.126

2010 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2018

224.570 305.613 655.126

+114%

2010 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2018

308.869 262.590 367.455

A Fundação de Serralves, através do seu Serviço 
Educativo, desenvolve uma vasta ação formativa, 
dirigida ao público em geral e às crianças, jovens e 
professores, em particular. Com a sua atuação dirigida 
às áreas fundamentais da Missão, Arte Contemporânea, 
Ambiente e Arquitetura, o Serviço Educativo tem vindo 
progressivamente a complementar o programa escolar 
com programas dedicados aos públicos individuais 
e famílias. São frequentes e relevantes os projetos 
realizados em parceria com escolas, desde o ensino 
pré-escolar ao secundário, bem como as colaborações 
com universidades, associações e outras instituições 
nacionais e internacionais para a criação de novas 
formas de participação cultural.

Desde a abertura do Museu e até à data, o Serviço 
Educativo recebeu mais de 1,8 milhões de crianças e 
jovens, tendo registado entre 2016 e 2018, mais de 367 
mil participantes.

N.º de participantes no 
Serviço Educativo

367.455
+40%
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às atividades do Serralves em Festa tem vindo a crescer 
consideravelmente, tendo, desde 2004, superado a 
marca de 1,5 milhões de participantes acumulados 
durante as suas mais de 50 horas de programação. Entre 
2016 e 2018, o Serralves em Festa registou 636.008 
participantes, o que corresponde a um crescimento de 
71% face ao triénio anterior. 

N.º de participantes no 
Serralves em Festa

636.008

2010 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2018

285.464 372.957 636.008

+71%

O número de participantes na Festa do Outono também tem 
vindo a crescer de forma significativa ao longo dos anos. 
No último triénio registou um crescimento de 155% face ao 
triénio anterior, tendo recebido mais de 165 mil visitantes. 

N.º de participantes 
na Festa do Outono 

165.361

2010 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2018

68.350 64.880 165.361

+155%
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+1013%

Indicadores de Desempenho Institucional

2014 - 2015 2016 - 2018

6.203 69.023

Entre 2016 e 2018 mais de 69 mil jovens e crianças 
participaram nesta grande ação de inventariação da 
Biodiversidade do Parque de Serralves, participando no 
evento BioBlitz, que teve a sua primeira edição em 2014 
e que tem vindo a registar um enorme crescimento. 

N.º de participantes 
no BioBlitz 

69.023

O triénio 2016-2018 mostrou-se produtivo em atividades 
realizadas por Serralves fora de portas um pouco por 
todo o país. Foram realizadas 68 iniciativas, o que 
corresponde a um impressivo crescimento de 172% face 
ao triénio anterior. 

N.º de iniciativas  
por Portugal

68
2010 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2018

36 25 68

+172%
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Registou-se no último triénio a entrada de 61 novos 
Fundadores, o que corresponde a um crescimento de 
343% face aos anos de 2013 e 2015. Serralves conta hoje 
com 259 Fundadores. 

Novos Fundadores

 61

2010 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2018

10 14 61

+343%

Também o número de Fundadores Patrono 
cresceu, tendo registado no triénio 2016 e 2018 um 
crescimento superior a 40% face a 2013-2015; 

Fundadores Patrono

180

2010 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2018

128 126 180

+40%



Indicadores de Desempenho Institucional





035

R
e

la
tó

ri
o

 e
 C

o
n

ta
s 

2
0

18

Em 2018 transpusemos fronteiras apresentando nos nossos espaços uma programação 
artística ambiciosa, mostrando alguns dos mais reconhecidos artistas a nível nacional e 
internacional, implementando novos projetos de interligação entre o Museu e o Parque e entre 
arte e ciência, e reforçando a apresentação de iniciativas nas áreas da arquitetura e do cinema, 
da reflexão e no âmbito do Serviço Educativo; procurámos também chegar mais longe na área 
da economia criativa e empreendendo novos projetos no Parque. Transpusemos fronteiras em 
Portugal - realizando perto de trinta iniciativas de Serralves por todo o país - e fronteiras reais, 
organizando várias exposições de Serralves no estrangeiro.

Principais números de 2018:

Maior número total de visitantes     1.516.182
Maior número de visitantes de sempre à Fundação                        946.932
Maior número de visitantes às ações de Serralves fora de portas                      569.250
Maior número de visitantes estrangeiros        274.388
Maior número de participantes do Serviço Educativo         148.564
Maior número de visitantes ao Serralves em Festa      249.897

Indicadores de Desempenho Institucional
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Durante 2018 a Fundação continuou a fortalecer a sua posição como uma das principais 
atrações turísticas da cidade e do país, tendo sido novamente contemplada com o “Certificado de 
Excelência” do TripAdvisor, um importante reconhecimento na àrea do de Turismo atribuído 
por um dos maiores sites de viagens do mundo, que prestigia a excelência na hospitalidade e 
reconhece as instituições às quais os utilizadores dão notas e críticas excelentes.

Em 2018 Serralves recebeu também importantes prémios: o Prémio Marketeer na 
categoria Arte e Cultura - os prémios Marketeer, premeiam, anualmente, o que de melhor se 
faz ao nível das Marcas em Portugal; e o prémio Portugal Cinco Estrelas, na categoria “Museus” 
- Portugal Cinco Estrelas é um sistema de avaliação que premeia empresas portuguesas. 
Com a atribuição deste prémio, a Fundação Serralves, passa a integrar um conjunto restrito de 
marcas que se destacam pela excelência e elevado nível de satisfação junto dos consumidores, 
contribuindo para a promoção do Distrito do Porto e do país.  Serralves foi também vencedora 
da Categoria “Melhor Atividade de Fim de Semana” dos prémios Pumpkin. 

A notoriedade de Serralves na Comunicação Social, medida em AEV (Advertising 
Equivalent Value ou valor equivalente de publicidade), que define o valor de mercado do espaço 
ocupado pelas notícias convertido em preços de tabela de publicidade, foi em 2018 de 27,8 
milhões de euros, um crescimento de 18% em relação ao ano anterior.

No que à imprensa internacional diz respeito, Serralves continuou a receber visitas regulares 
de jornalistas e críticos estrangeiros, que resultaram em dezenas de artigos publicados em 
meios de comunicação social de inúmeros países. Entre estes resultados destacam-se os que 
recomendam o Porto como destino e consideram incontornável a visita a Serralves, como uma 
das mais importantes atrações da cidade. 

No ano de 2018, vimos desaparecer algumas figuras com uma grande ligação a Serralves 
que, com grande pesar, aqui recordamos: Fernando Guedes, Presidente do Conselho de 
Administração da Sogrape, que esteve ligado a Serralves desde a sua fundação, tendo 
exercido o cargo de Vice-Presidente da Fundação de Serralves nos primeiros Conselhos de 
Administração, de 1989 a 1997 - a Sogrape é fundadora de Serralves desde a constituição da 
Fundação, contribuindo de forma generosa e empenhada para o cumprimento da missão da 
Serralves e Fernando Guedes sempre personalizou esta inestimável colaboração; Amândio 
Secca, Presidente da Cooperativa Árvore, que esteve ligado a Serralves desde a sua fundação, 
representando a Cooperativa Árvore no Conselho de Fundadores; Guy Schraenen, consultor da 
Biblioteca de Serralves desde 1998, cuja perda foi muito sentida por Serralves e, os artistas com 
representação na Coleção de Serralves: Helena Almeida, Robert Morris. Lothar Baumgarten e 
Júlio Pomar.

Por fim, é de salientar a visita à Fundação de diversas personalidades: Os reis da Bélgica, 
Philippe e Mathilde; o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o Primeiro-Ministro, 
António Costa; os Ministros da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes e Graça Fonseca; o Ministro 
da Ciência, Tecnologia, e Ensino Superior, Manuel Heitor; o Ministro do Ambiente e da Ação 
Climática, João Pedro Matos Fernandes; o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues; 
o Secretário de Estado da Educação, João Costa; o Secretário de Estado da Cultura, Miguel 
Honrado; o Secretário de Estado da Economia, João Correia Neves; o Presidente da Câmara do 
Porto, Rui Moreira e os Presidentes de diversas Autarquias portuguesas; o anterior Embaixador 
de Itália, Giuseppe Morabito; o Embaixador da Coreia do Sul, Chul Min Park; o Embaixador 
de Itália, Uberto Vanni D’Archirafi; Embaixadores de estados-membros da União Europeia, 
representantes da Alemanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, 
Roménia, Suécia, Eslováquia, República Checa, Reino Unido, Hungria, Chipre e ainda a 
representante da Comissão da UE em Lisboa numa visita realizada a convite do Embaixador da 
Áustria em Portugal, Robert Zischg; a Embaixadora da Suécia, Helena Pilsas Ahlin e o Cônsul 
Honorário da Suécia no Porto, Tomás Jervell; o Embaixador de Israel, Raphael Gamzou; o 
Ministro-Adjunto dos Negócios Estrangeiros da Grécia, George Katrougkalos; a Embaixadora da 
Grécia, Ekaterina Simopoulou e o Cônsul Honorário da Grécia no Porto, Álvaro Sequeira Pinto; 
a Comissária Europeia do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, 
Marianne Thyssen; entre muitas outras personalidades das mais diversas áreas.
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No ano de 2018, o Museu de Serralves sedimentou e expandiu decisivamente o carácter 
internacional da sua programação – através da apresentação de exposições de alguns dos 
nomes mais destacados da arte dos nossos dias, nomeadamente Marisa Merz, Anish Kapoor e 
Robert Mapplethorpe –, prosseguiu a sua atenção a nomes emergentes da arte contemporânea 
portuguesa e internacional – como a norte-americana Martine Syms e a portuguesa Dayana Lucas 
–, divulgou e estudou a Coleção da Fundação de Serralves através da grande exposição “Zero em 
Comportamento” e da publicação a ela associada, e sublinhou a natureza transdisciplinar da arte 
contemporânea, organizando pelo quinto ano consecutivo um programa que promove e reflete as 
relações entre as artes visuais e as artes performativas: “O Museu como Performance”.

Tirando partido da arquitetura e da paisagem singulares de Serralves, o programa artístico foi 
apresentado em diversas localizações no Museu, Casa e Parque. O ano começou com duas 
exposições retrospetivas da escultora e pintora italiana Marisa Merz e do pintor português Álvaro 
Lapa. Estas exposições, resultantes de uma investigação exaustiva, chamaram a atenção do 
público para a obra de dois artistas europeus que, embora considerados seminais, só começam 
agora a ocupar um lugar central na história da arte desde a década de 1960.

A segunda exposição do Museu dedicada à Coleção Sonnabend, umas das mais importantes 
coleções de arte europeia e americana da segunda metade do século XX, trouxe a Serralves várias 
obras icónicas de alguns dos artistas mais influentes do século XX. A exposição privilegiou, a 
fotografia conceptual da década de 1960 e as suas consequências na obra dos artistas na década 
de 1980. Esta mostra integrou uma pequena retrospetiva de esculturas e pinturas de Jeff Koons, 
indiscutivelmente um dos artistas mais provocadores a trabalhar no domínio da cultura pop 
desde Andy Warhol. Outro ícone da cultura visual é Robert Mapplethorpe, cuja extraordinária obra 
fotográfica foi em 2018 alvo de uma grande exposição que reuniu pela primeira vez em Portugal 
várias séries da obra do artista, nomeadamente aquelas que mais contribuíram para o celebrizar, 
em que fotografa flores e corpos negros.

Um dos grandes destaques de 2018 foi a exposição de Anish Kapoor concebida para o Parque de 
Serralves. Esta exposição apresentou uma seleção de trabalhos de exterior representativos da 
linguagem escultórica de Kapoor, para a qual a materialidade, a escala, o relacionamento com a 
arquitetura, a paisagem e o observador são fatores constitutivos. A sua escolha e a sua localização 
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

relativa no Parque de Serralves foram cuidadosamente definidas pelo artista para criar um itinerário 
através do tempo, do espaço, das formas de perceção e de atribuição de significado. A presença 
no espaço expositivo central do Museu de 56 maquetas de projetos executados e não executados 
remeteu para a escala íntima do ateliê do artista, como espaço de conceptualização onde as suas 
ideias têm sido testadas nos últimos quarenta anos.

O programa de 2018 também foi marcado pela apresentação de uma ambiciosa exposição sobre 
o universo de Pedro Costa, premiado cineasta português, em que a fotografia se aliou ao cinema 
e às artes visuais. Tomando a forma de uma grande instalação, com desenho a cargo do arquiteto 
José Neves, colaborador de longa data de Costa, e uma narrativa curatorial definida pelo próprio 
cineasta, esta exposição reuniu excertos de filmes do cineasta e de realizadores com quem a sua 
obra dialoga, e fotografias, esculturas, pinturas e filmes de artistas que o inspiraram, constituindo-
se como uma incontornável porta de entrada para a compreensão do seu cinema.

Ao mesmo tempo que dedicámos grandes exposições a artistas consagrados, também olhámos para 
o presente e futuro próximo com a série Projetos Contemporâneos - um ciclo de exposições e projetos 
que promovem a obra de uma nova geração de artistas em Portugal e no estrangeiro –, e o prémio 
NOVO BANCO Revelação, que destaca a obra de jovens artistas que trabalham com o meio fotografia.

A continuação da apresentação da Coleção de Serralves teve um papel destacado no programa 
ao longo do ano, com três novas mostras na galeria central do Museu, na sua ala direita e na Casa 
de Serralves: a primeira dedicada às aquisições recentes, a segunda uma extensa reflexão sobre 
o tema do mau comportamento nas obras de artistas na Coleção e a terceira, uma exposição 
monográfica, apresentando uma seleção de obras da artista Ana Vieira que fazem parte do acervo 
de Serralves. 

O Museu de Serralves e as coleções ao seu cuidado estiveram em relevo com a nova exposição 
na Casa de Serralves dedicada às obras de Joan Miró pertencentes ao governo português. “Joan 
Miró e a Morte da Pintura” analisou as radicais práticas artísticas de Miró da década de 70, reunindo 
trinta e quatro obras, algumas pela primeira vez apresentadas em Portugal. Do núcleo em depósito 
e anteriormente exposto na sua totalidade, mostraram-se onze pertencentes à Coleção do Estado 
Português em depósito na Fundação de Serralves, sendo as restantes provenientes de importantes 
coleções públicas e privadas de Espanha e de França. Esta exposição permitiu aos visitantes uma 
contínua descoberta da obra de Joan Miró.

Da mesma forma, o ambicioso programa de exposições itinerantes que leva a Coleção de 
Serralves a todo o país e o nosso plano de publicação de livros e catálogos de nível mundial 
prolongam e expandem a missão do Museu de investigar, expor e comunicar com um público 
vasto e diversificado.

A arquitetura assumiu uma forte presença numa nova série de exposições apresentadas ao longo 
de todo o ano nas galerias no mezanino da Biblioteca do Museu. Iniciando-se com os desenhos 
do arquiteto e urbanista português do século XX Manuel Marques de Aguiar, o ano continuou 
com exposições que adotam a forma de conversa para se debruçarem sobre novas posições na 
arquitetura contemporânea, a exposição “E depois, a História”, dos ateliers OFFICE Kersten Geers, 
David van Severen, de Bruxelas e Go Hasegawa & Associates, de Tóquio. A exposição dedicada 
ao arquiteto escocês Tom Emerson em diálogo com o arquivo de Álvaro Siza, inaugurou aquilo que 
foi pensado como um novo ciclo, em que alguns dos artistas contemporâneos mais interessantes 
trazem novas perspetivas à obra de Siza.

Em 2018, o Museu continuou a destacar-se nas artes performativas, com uma rica oferta de dança, 
música e performance, que teve no Serralves em Festa e no “O Museu como Performance” os seus 
pontos altos. 

Também a Educação esteve em destaque na programação de 2018, com vários programas que 
vieram sublinhar o papel dos museus na produção de conhecimento – nomeadamente através da 
promoção de discussões em torno de problemáticas fundamentais para a compreensão da arte e da 
cultura contemporâneas. Num período em que se colocam em causa os cânones ocidentais com que 
a produção artística tem sido lida e valorizada, e em que os colonialismos têm vindo a ser examinados, 
Serralves dedicou o seu programa de conversas Novas Perspetivas a um repensar da relação de 
Portugal com as suas ex-colónias e como ela tem conseguido transformar a arte e a cultura.
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Em 2018, o Museu de Arte Contemporânea realizou um total de 54 mostras: 19 no edifício 
do Museu, Casa e Parque de Serralves, 29 iniciativas por todo o país e ainda 6 iniciativas e 
parcerias no estrangeiro.

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresentou “The Sky is a Great Space”, uma exposição retrospetiva da pintora 
e escultora italiana Marisa Merz (1926, Turim, Itália). A mostra reuniu cinco décadas de obras da artista e exibiu as primeiras 
experiências de Merz no contexto da Arte Povera com materiais e processos não tradicionais; as cabeças e rostos enigmáticos 
que criou nas décadas de 1980 e 1990; e as instalações que conciliam a intimidade com uma escala impressionante.

Esta exposição, uma importante itinerância internacional, foi originalmente organizada pelo Hammer Museum, Los Angeles, 
e pelo The Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque. A exposição na Europa foi coorganizada pela Fundação de Serralves — 
Museu de Arte Contemporânea, Porto, e pelo Museum der Moderne Salzburg, Salzburgo, desenvolvida em colaboração com a 
Fondazione Merz, de Turim . 

Marisa Merz
O Céu é um Grande Espaço
19 Jan 2018 - 22 Abr 2018
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

No contexto do projeto Arquitetura 3.0 - Promoção de Novos 
Modelos de Internacionalização, a Fundação de Serralves 
promoveu o concurso de conceção de um pavilhão expositivo 
móvel que pudesse contribuir para reduzir as lacunas que 
ainda se verificam a nível de espaços expositivos em diversos 
locais do território nacional. 

Este pavilhão poderia constituir um interessante 
complemente aos equipamentos existentes nesses locais, 
ainda que de caracter temporário. 

A concretização deste projeto, poderia contribuir para 
uma maior disseminação da cultura e da arte, tornando-a 
acessível a um público mais alargado, designadamente, 
através da promoção de exposições da Coleção de 
Serralves, e, simultaneamente, colaborar para os 
processos de qualificação e valorização territorial por via da 
concretização de projetos artísticos de referência.

Os dez trabalhos melhor classificados foram apresentados 
numa exposição que promoveu o debate em torno de 
soluções inovadoras.

Work in Progress
25 Jan 2018 - 29 Jul 2018
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Esta exposição apresentou algumas das mais recentes aquisições registando desta forma 
a evolução da coleção de Serralves, uma referência da arte contemporânea em Portugal. 
As aquisições apresentadas nesta exposição garantem o desenvolvimento permanente da 
coleção e permitem ampliar o seu cerne de trabalhos históricos, assegurando que a história 
fundamental da arte dos anos 1960–70 é constantemente enriquecida, repensada e atualizada 
— é o caso das obras de Sarkis, e de Victor Pires Vieira. Por outro lado, as aquisições recentes 
denotam uma preocupação em aumentar a presença da fotografia na coleção — são disso 
exemplo as incorporações de obras de Wolfgang Tillmans, John Divola e António Júlio Duarte, 
artistas cujos trabalhos são pela primeira vez incluídos na coleção. A arte dos nossos dias foi 
representada por Trisha Donnelly, Ana Manso, Christine Sun Kim e Yonamine. Algumas destas 
obras foram especificamente produzidas para as exposições realizadas em Serralves (Ana 
Manso e Monir Sharoudy Farmanfarmaian) e como no caso de Nick Mauss, concebidas em 
diálogo com o contexto histórico, social e arquitetónico da Fundação.

As novas aquisições também refletem o alargamento da coleção a outras geografias para 
além do eixo Europa—Estados Unidos, como a Turquia, Irão e Angola e a ênfase dada a 
artistas que tratam temas relacionados com o pós-colonialismo e, especificamente, com a 
relação entre Portugal e as suas ex-colónias, como é o caso de Ângela Ferreira.

Novas Linhas, 
Imagens, Objetos
Obras da Coleção de 
Serralves 
02 Fev 2018 - 24 Jun 2018



047

R
e

la
tó

ri
o

 e
 C

o
n

ta
s 

2
0

18

A exposição “Álvaro Lapa: No Tempo Todo” foi a mais abrangente retrospetiva da obra deste 
artista (Évora, 1939 — Porto, 2006) alguma vez realizada. 

“No Tempo Todo” juntou obras de importantes museus e de coleções institucionais e 
privadas, incluindo coleções pertencentes a artistas, arquitetos e escritores que definiram, 
também eles, a paisagem artística e intelectual em Portugal na segunda metade do século 
XX. Pela primeira vez estiveram reunidas mais de 290 obras de vários períodos da carreira de 
Álvaro Lapa, Abrangendo pintura, desenho e os raros objetos que criou, numa exposição que 
evidenciou o extraordinário contributo do artista para a arte contemporânea. 

Álvaro Lapa é uma das figuras mais enigmáticas da arte portuguesa do século XX, com um 
corpo de trabalho tão relevante e visualmente atrativo quanto elusivo. Ao longo de quatro 
décadas, Lapa desenvolveu uma exploração sustentada do território da pintura enquanto 
texto e da imagem enquanto pensamento.

Álvaro Lapa
No Tempo Todo
08 Fev 2018 - 20 Mai 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Manuel Marques de Aguiar (1927-2015), pertenceu a uma geração de arquitetos do Porto 
para quem o desenho constitui uma ferramenta privilegiada de pensamento. De origem 
transmontana, foi arquiteto, urbanista, gestor urbano e desenhador de paisagens, e 
desenvolveu a sua formação e ação em várias geografias, entre França, o Norte de Portugal e 
o arquipélago dos Açores.

Foi através de desenhos, assim como de planos e projetos, que esta exposição revelou o seu 
desejo de transformar a cidade e a paisagem, “construindo lugares”.

Ao longo de seis núcleos — ou de seis “lugares” — a exposição 
apresentou diferentes testemunhos de personalidades da sua 
geração (Luiz Cunha, Carlos Carvalho Dias e Álvaro Siza, entre 
outros), memórias de quem acompanhou a persistência de 
Marques de Aguiar na integração entre trabalho e vida.

A exposição foi organizada pela Fundação de Serralves em 
parceria com a Família Marques de Aguiar.

Manuel Marques 
de Aguiar
1927 – 2015: 
Construir Lugares
09 Mar 2018 - 17 Jun 2018
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A prática artística de Dayana Lucas (Caracas, Venezuela, 1987) assenta no exercício quotidiano 
do desenho. Entendido pela artista como algo vivido com o corpo, o seu trabalho destaca a 
importância do processo, do gesto, da ação. 

Interessada em sublinhar a relação do desenho com o seu corpo e com os corpos dos 
espectadores, Dayana Lucas tem vindo a ensaiar uma passagem das linhas dos seus desenhos à 
tridimensionalidade. Na Galeria Contemporânea do Museu de Serralves, a artista decidiu trabalhar 
de facto com o espaço, ampliar e materializar algumas linhas dos seus desenhos e fazê-las 
conversar com o branco da sala. 

A composição deste desenho em que pudemos entrar foi dramaticamente alterada pela 
deslocação dos visitantes no espaço. Suspensas do teto, à medida que os visitantes se 
movimentavam as linhas pareciam, numa autêntica coreografia, ganhar vida, encontrar-se, divergir.

Dayana Lucas
Espírito Manual - Projetos 
Contemporâneos
22 Mar 2018 - 03 Jun 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Na sequência da apresentação em 2016 de “A Coleção Sonnabend. Meio Século de Arte 
Europeia e Americana. Part I”, o Museu de Serralves apresentou em 2018  “A Coleção 
Sonnabend: Meio Século de Arte Europeia e Americana. Part II”, a segunda grande exposição 
dedicada à Coleção Sonnabend, 

Criada pela influente galerista Ileana Sonnabend, a Coleção Sonnabend é considerada uma 
das mais importantes coleções de arte americana e europeia da segunda metade do século 
XX, e representa alguns dos movimentos fundamentais da arte ocidental dos nossos dias. 

A Parte II abordou dois temas presentes na Coleção Sonnabend: o uso da fotografia, desde 
a Arte Conceptual dos anos 1960 até ao presente; e o trabalho de artistas dos anos 1980 
relacionados com a Pop Art, o minimalismo e a arte conceptual. A exposição incluiu obras 
de Gilbert & George, Bernd e Hilla Becher, John Baldessari, Hiroshi Sugimoto, Candida Höfer, 
Haim Steinbach e Ashley Bickerton, entre outros. 

Uma apresentação de esculturas de Jeff Koons produzidas entre 1985 e 2012 constituiu uma 
pequena retrospetiva do icónico artista norte-americano. 

A exposição em Serralves foi organizada com a colaboração da Sonnabend Collection 
Foundation e da Fondazione Musei Civici Venezia (MUVE), Ca’ Pesaro, em Veneza. 

A Coleção 
Sonnabend
Meio Século de Arte Europeia 
e Americana. Part II
11 Mai 2018 – 23 Set 2018
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Incorrigível, indesejável, indisciplinada — que atitudes reprime o museu? “Zero em comportamento” 
apresentou gestos de irreverência ou desobediência na Coleção de Serralves, quer dirigidos 
a instituições, como a escola ou o museu, ou a formas de repressão ou controlo. Da ironia e 
do subterfúgio, ao desrespeito pelas regras do bom gosto e do comportamento adequado, a 
exposição explorou o potencial de agir contra a norma. Enquanto temas intratáveis, imagens 
desagradáveis, objetos ingovernáveis, as obras em exposição refletiram a complexa diversidade 
das estratégias aplicadas — desde o furto como apropriação até à rejeição das convenções da arte 
— como formas de resistência artísticas e espaciais. 

Reunindo um conjunto intergeracional de artistas que recorrem a uma vasta gama de meios — 
incluindo pintura, escultura, fotografia, obra gráfica, desenho, som e instalação — esta exposição 
percorreu uma série de comportamentos e temas, dos anos 1960 até aos nossos dias, desde 
aqueles que supostamente deveriam ser corrigidos ou censurados até à normalização da 
violência e a afirmações de acidente, amadorismo e antivirtuosismo. Nesta medida, as obras 
expostas ecoaram muitas das circunstâncias da nossa atual realidade política, simultaneamente 
questionando quem pode transgredir ou comportar-se indevidamente, como e porquê.

Zéro de Conduite
Obras da Coleção de 
Serralves 
01 Jun 2018 – 09 Set 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Martine Syms (Los Angeles, California, USA, 1988) é uma artista residente em Los Angeles. 
Recorrendo ao vídeo e à performance, Syms examina representações de negritude e a sua 
relação com a narrativa, o vernáculo, o pensamento feminista e as tradições raciais. A sua 
obra engloba temas tão diversos como afro-futurismo, teoria queer, o poder da linguagem e 
a natureza espiritual da cor púrpura. 

Em Serralves, Martine Sysms apresentou “Lessons I-CLXXX”, uma obra em curso constituída 
por vídeos de trinta segundos – um poema cumulativo cuja estrutura se desenvolveu de 
forma aleatória. Imagens desconexas de experiências e sujeitos que se acumulam num 
aglomerado de narrativas fragmentárias relacionadas (direta a acidentalmente) com a vida 
dos negros americanos. Retirados de uma miríade de fontes e contextos – incluindo vídeos 
do Youtube, programas de televisão dos anos 1980 e material filmado do arquivo pessoal 
da artista – esses fragmentos autónomos formam um corpus crescente que Syms compila 
desde 2014.

Martine Syms - 
Lessons I-CIXXX 
Projetos Contemporâneos 
14 Jun 2018 – 30 Set 2018
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Esta exposição propôs uma dupla conversa: por um lado, entre dois ateliês de arquitetura e, 
por outro, entre cada um deles, e a história da arquitetura colocando-se no centro de um dos 
debates mais interessantes da prática arquitetónica contemporânea e investiga o papel que 
a história da arquitetura - de passados recentes ou mais distantes - tem no trabalho duma 
nova geração de arquitetos.

Os ateliês que participaram nesta exposição foram: OFFICE Kersten Geers, David van Severen 
e Go Hasegawa & Associates, sediados respetivamente em Bruxelas e Tóquio.

A exposição foi organizada pelo Canadian Centre for Architecture (CCA).

Síntese da Atividade de Serralves em 2018

E depois, a História
Go Hasegawa, Kersten Geers, 
David van Severen
28 Jun 2018 – 15 Out 2018
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Poucos artistas vivos do nosso tempo conseguiram o reconhecimento e a notoriedade de 
Anish Kapoor (Mumbai, 1954). A sua vasta e significativa obra escultórica é concebida para e 
à escala de corpos, cidades e paisagem, e da profusão de contextos em que está instalada, 
desde a escala urbana de metrópoles como Londres, Nápoles, Nova Iorque e Chicago, até às 
encostas ondulantes de Inglaterra e da Nova Zelândia. Em anos recentes, Kapoor também 
tem sido convidado a apresentar o seu trabalho em alguns dos mais belos jardins formais do 
mundo, incluindo os Jardins de Kensington, em Londres, e o Palácio de Versalhes. 

O Museu e o Parque da Fundação de Serralves proporcionam ao encontro com a obra do 
artista uma plataforma de história política e ordem espacial diferentes. 

Neste contexto privilegiado, a exposição reuniu uma seleção de trabalhos de exterior 
representativos da linguagem escultórica de Kapoor, para a qual a materialidade, a escala, 
o relacionamento com a arquitetura, a paisagem e o observador são fatores constitutivos. 
A sua escolha e a sua localização relativa no Parque de Serralves foram cuidadosamente 
definidas pelo artista para criar um itinerário através do tempo, do espaço, das formas de 
perceção e de atribuição de significado. 

A apresentação no espaço expositivo central do Museu de 
56 maquetas de projetos executados e não executados 
concebidos por Anish Kapoor nos últimos quarenta anos 
remeteu para a escala íntima do ateliê do artista, como espaço 
de pensamento e de experimentação.

Anish Kapoor
Obras, Pensamentos, 
Experiências
06 Jul 2018 – 17 Fev 2019
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Desde há alguns anos, a Fundação de Serralves ilumina o seu Parque durante os meses de verão 
para receber visitas noturnas. A edição de 2018 do “Há luz no Parque” contou com a participação 
especial do artista João Paulo Feliciano. A colaboração de Feliciano neste “Há luz no Parque” 
teve duas vertentes distintas: por um lado, o artista participou diretamente no desenho de luz do 
evento; por outro lado, e numa iniciativa inédita, a sua intervenção estendeu-se também à Casa 
de Serralves, em cujo interior foram instaladas algumas das suas “peças luminosas” e também a 
própria iluminação exterior da Casa foi intervencionada pelo artista. 

Aquilo que já era um magnífico passeio noturno pelo Parque iluminado ganhou assim novas 
e apelativas qualidades estéticas: “Há mais luz no Parque” e “Há luz na Casa”.

João Paulo Feliciano selecionou um conjunto de obras que vão desde o final dos anos 1990 
(White Cube/Color Cube, 1999) até à atualidade (Nostalgia e Temporary Lamp Sculptures, 
2018). Numa parede lateral do Museu, Feliciano instalou uma versão atualizada da peça 
Color Building, uma projeção de luz que fez parte da sua exposição de 2004 em Serralves 
apresentada com outra combinação cromática. A diversidade de potenciais combinações 
cromáticas de Color Building deu origem a uma outra peça em exposição: Color Studies 
for Color Building, uma caixa de luz que exibe várias dezenas de possíveis combinações de 
três cores. Na zona mais remota do Parque, no meio do Prado e na quase total escuridão, 
Feliciano instalou White Cube/Color Cube, um cubo de intensa luz animada, com um 
programa aleatório que permite infinitas e surpreendentes evoluções cromáticas.

João Paulo Feliciano
Há Luz no Parque
13 Jul 2018 – 09 Set 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Robert Mapplethorpe (Nova Iorque, 1946-1989, Boston) 
criou algumas das imagens mais icónicas, polémicas e 
surpreendentes da fotografia contemporânea. Robert 
Mapplethorpe: Pictures, exposição organizada por Serralves 
em estreita colaboração com a Robert Mapplethorpe 
Foundation, reuniu 159 obras de toda a sua carreira, desde 
as primeiras colagens e polaroides até às fotografias de 
flores, nus, retratos e imagens de cariz sexual que fizeram de 
Mapplethorpe um dos fotógrafos mais notáveis do século XX.

Mapplethorpe tratou todos os seus temas com igual atenção 
e precisão, desde órgãos sexuais ou arranjos de flores até aos 
retratos de amigos, amantes, celebridades e colaboradores, 
transformando a fotografia numa performance controlada 
entre o artista e o seu sujeito. Controverso e classicista, 
o interesse pioneiro de Mapplethorpe por sexo, género e 
raça reflete-se em imagens de corpos, prazer e desejo 
homossexuais e não heteronormativo e em fotografias 
suspensas na tensão — como acontece na totalidade da obra 
do artista — entre a intensidade emotiva e política dos seus 
conteúdos e a clareza da sua composição. 

Robert 
Mapplethorpe
Pictures
20 Set 2018 – 09 Jan 2019
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Esta foi uma exposição monográfica dedica à obra de Ana Vieira (Coimbra, 1940 – Lisboa, 2016), 
uma das artistas mais relevantes da arte portuguesa entre a década de 1960 e a atualidade. 

Representada na Coleção de Serralves com obras em vários meios – objetos, instalação, 
fotografia, gravura – que refletem a diversidade da sua prática e o caráter pioneiro da sua 
crítica aos meios tradicionais da arte, nomeadamente a pintura e a escultura, esta mostra, 
organizada quase vinte anos depois da exposição retrospetiva de Ana Vieira na Casa de 
Serralves, permitiu reavaliar o papel histórico desta artista e perceber a surpreendente 
atualidade das suas propostas artísticas. 

Através de… 
Ana Vieira na Coleção de Serralves
21 Set 2018 – 04 Nov 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Esta exposição reuniu obras de dois dos mais importantes artistas belgas: Marcel Broodthaers 
(Bruxelas, 1924 – 1976, Colónia, Alemanha) e Luc Tuymans (Mortsel, 1958). Pertencentes a 
gerações distintas e trabalhando em meios artísticos diversos, ambos alcançaram rapidamente 
uma grande projeção internacional, não só influenciando gerações subsequentes de artistas 
como abrindo novos caminhos à arte contemporânea das últimas décadas.  

Quando, aos 40 anos de idade, o poeta Broodthaers decide dedicar-se às artes visuais, inicia 
uma prática artística que alia de forma irredutivelmente singular conceptualismo, poesia e humor. 
A influência da sua curta carreira sobre os jovens artistas encontra paralelo na de Luc Tuymans, 
reconhecido como um dos principais responsáveis pela renovação da pintura nos anos 1990. 

Marcel Broodthaers e Luc 
Tuymans na Coleção de 
Serralves 
13 Out 2018 – 11 Nov 2018
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“Companhia” reuniu obras de Pedro Costa realizadas em 
colaboração com o escultor Rui Chafes, o fotógrafo Paulo 
Nozolino ou os cineastas Danièle Huillet, Jean-Marie Straub 
e Chantal Akerman.

Partindo da ideia de que cada filme é uma carta escrita por 
mil mãos, a exposição apresentou também obras de alguns 
artistas que têm estado diretamente presentes em filmes 
de Pedro Costa, como o poeta Robert Desnos ou o fotógrafo 
Jacob Riis, bem como pinturas, desenhos e filmes que 
têm acompanhado a sua vida e o seu trabalho de cineasta: 
Pablo Picasso, Robert Bresson, António Reis, Walker Evans, 
João Queiroz, John Ford, Jeff Wall, Jacques Tourneur, Maria 
Capelo, Andy Rector, Jean-Luc Godard, Max Beckmann, 
entre outros. 

Pedro Costa
Companhia
19 Out 2018 – 27 Jan 2019

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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“Conversas com o Arquivo Álvaro Siza” é uma exposição que pretendeu colocar o trabalho 
de Álvaro Siza em diálogo com algumas das mais relevantes práticas arquitetónicas 
contemporâneas como no caso da obra do arquiteto Tom Emerson, do gabinete de 
arquitetura 6a architects. Tom Emerson, enquanto curador convidado, escolheu vários  
materiais do Arquivo Siza para servir de basa à exposição.

Selecionados de entre os mais de 6000 desenhos que constituem o Arquivo Álvaro Siza 
conservado na Fundação de Serralves, os pormenores de construção apresentados 
na exposição traçam a evolução da arquitetura de Siza de 1954 até meados dos anos 
1970. Centrando-se nas duas décadas iniciais da longa carreira de Siza, esta exposição 
não só constituiu a oportunidade de analisar alguns dos seus primeiros projetos — 
fundamentais, ainda que menos conhecidos —, como também abordou a interseção entre 
os desenvolvimentos políticos e a evolução da arquitetura que transformaria profundamente 
Portugal e o trabalho de Siza depois da Revolução de 1974. 

Aberturas: Tom 
Emerson 
Em conversa com o Arquivo 
Álvaro Siza 
27 Out 2018 – 17 Mar 2019 
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O júri da edição do Prémio NOVO BANCO Revelação de 2018 foi composto por Anna Gritz 
– curadora no KW (Instituto para a arte contemporânea, Berlim) –, Filipa Loureiro e Ricardo 
Nicolau – curadora e adjunto da direção do Museu de Serralves –, e Rita Vitorelli, editora-chefe 
da revista Spyke Art, tendo selecionado por unanimidade, como finalistas do Prémio NOVO 
BANCO Revelação 2018, os artistas Carlos Arteiro, Ana Linhares, o coletivo Sem título 2018 e 
Maria Trabulo, eleita a grande vencedora. 

O Prémio NOVO BANCO Revelação é uma iniciativa de Serralves e do NOVO BANCO, que já 
distinguiu 41 artistas ao longo das suas edições, e tem como objetivo incentivar a produção e 
criação artística de jovens talentos portugueses, até aos 30 anos, tendo por base uma lógica 
de divulgação, lançamento e apoio a todos os artistas que recorram ao meio da fotografia.

NOVO BANCO 
Revelação 2018
29 Nov 2018 – 27 Jan 2019

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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A exposição “Joan Miró e a Morte da Pintura” centrou-se na produção artística do mestre 
catalão em 1973, altura em que, com oitenta anos de idade, preparava uma importante 
retrospetiva no Grand Palais, em Paris. Numa série de telas perfuradas e em várias tapeçarias 
(“Sobreteixims” e “Sobreteixims-Sacks”) com várias executadas em colaboração com Josep 
Royo e em cinco “Toiles brûlées” (Telas queimadas), Miró deu largas à sua raiva estética. 
Precisamente no momento em que a crítica anunciava a “morte da pintura” como um facto 
consumado perante práticas que desafiavam as narrativas do alto modernismo — arte 
processual, performance, land art e instalação —, Miró colocou a pintura à prova, numa 
tentativa de renovar os seus recursos e procedimentos.  

A exposição “Joan Miró e a Morte da Pintura”, organizada  
pela Fundação de Serralves, foi comissariada por Robert 
Lubar Messeri, destacado especialista mundial na obra de 
Miró, e apresentou relevantes obras da Coleção do Estado 
Português em depósito na Fundação de Serralves e de várias 
importantes coleções internacionais - Coleções Fundació 
Joan Miró (Barcelona), Collection Adrien Maeght (Saint  
Paul de Vence), Fundación Mapfre (Madrid) e Fundació Pilar i 
Joan Miró (Mallorca).

Joan Miró e a 
Morte da Pintura
12 Dez 2018 – 03 Mar 2019
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Pedro Cabrita Reis é um dos artistas portugueses com maior 
projeção internacional. “Lifetime#1” é uma escultura que 
resulta da ação de empilhar de forma irregular módulos de 
alumínio, formando uma massa compacta, aparentemente 
desordenada e confusa. O resultado é um jogo entre energia 
dinâmica de um espaço vazio e áreas sólidas, reforçado pela 
pintura laranja que delimita algumas linhas da escultura. 

Este diálogo com estruturas edificadas e a linguagem da 
construção coloca mais uma vez o ato de construir no 
centro do trabalho de Cabrita Reis.  

Esta iniciativa resultou de uma parceria da Fundação de 
Serralves com a ANA – Aeroportos de Portugal.

Da Coleção  
no Aeroporto  
do Porto
Pedro Cabrita Reis
02 Mar 2018 – 01 Jul 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018

em
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Algures entre a pintura e a escultura, “Atoms Outside Eggs” [Átomos fora de ovos] pode ser 
considerada uma pintura escultórica. 

Trata-se de uma obra paradigmática da prática de Katharina Grosse, caracterizada por 
um constante questionamento do suporte da pintura: a artista é conhecida pelas suas 
experiências com materiais coloridos retirados do suporte convencional de uma pintura, 
constituindo objetos pictóricos cujo objetivo consiste em aproximar cor e matéria. 

Esta iniciativa resultou de uma parceria da Fundação de Serralves com a Associação 
Comercial do Porto

Da Coleção no Palácio da 
Bolsa, Porto
Katharina Grosse
20 Mar 2018 – 30 Set 2018
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“Travelogue” (2006), de Pedro Barateiro apresenta uma 
narrativa não-linear a partir de filmes de propaganda 
portugueses intitulados “Atualidades”, feitos nas antigas 
colónias portuguesas de Angola e Moçambique. 

As imagens usadas datam de 1958-61 e foram selecionadas 
no Departamento de Filme Documental do Arquivo 
Nacional das Imagens em Movimento (ANIM), em Lisboa. 
Ao apresentar imagens de arquivo que documentam a 
construção de novas cidades e das suas infraestruturas, 
“Travelogue” revisita de forma crítica o colonialismo que 
marcou o modernismo do século XX.

Esta iniciativa resultou de uma parceria da Fundação de 
Serralves com a Infraestruturas de Portugal.

Da Coleção na 
Estação de São 
Bento, Porto
Pedro Barateiro
21 Mai 2018 – 30 Set 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Noções de tempo, a perceção da sua passagem e a sua 
relação com a consciência da finitude humana são temas 
que têm sido recorrentemente explorados por diversos 
artistas contemporâneos. Esta exposição apresentou cinco 
perspetivas singulares sobre a ideia de temporalidade, 
assentes na circularidade e alheias a cronologias e a 
sucessões: a consciência da passagem do tempo através da 
apresentação de ações repetitivas circulares (Bruce Nauman); 
aparentemente despropositadas (Ana Jotta); o confronto 
com o termo da vida (Thomas Schütte); o estabelecer de 
pontes entre a contemporaneidade e referências longínquas 
com o objetivo de revelar o impulso essencial e transversal 
a tempos e tendências na génese da prática artística 
(Rui Chafes); ou a imposição da obra de arte como objeto 
inclassificável (entre arte e design, entre pintura e escultura) e 
de impossível datação (Gerardo Burmester).

Esta iniciativa resultou de uma parceria da Fundação de 
Serralves com a Santa Casa da Misericórdia do Porto.

Da Coleção 
no Museu da 
Misericórdia  
do Porto
Anda A Roda: Obras da 
Coleção de Serralves
13 Jul 2018 – 16 Set 2018
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Em “A conspiração das formas”, a seleção de obras da 
coleção de Serralves jogou com a ideia de revelação, 
obrigando ao esforço do espectador. A exposição procurou 
deslocalizar a expetativa da nossa perceção perante os 
objetos e os gestos e perante as categorias instituídas de 
certo ou errado, visível ou invisível, previsível ou inesperado. 

Ana Jotta, António Barros, Bruce Nauman, Bruno Pacheco, 
Cildo Meireles, Damián Ortega, Fernanda Gomes, Hans 
Haacke, Jene Highstein, José de GuiMarães, José Pedro 
Croft, Lawrence Weiner, Leonor Antunes, Pedro Cabrita Reis, 
Richard Artschwager, Rita Magalhães, Rita McBride, Rui 
Chafes, Susanne S. D. Themlitz

Esta iniciativa resultou de uma parceria da Fundação de 
Serralves com a APDL – Administração dos Portos do Douro, 
Leixões e Viana do Castelo.

Da Coleção no Terminal 
de Cruzeiros do Porto de 
Leixões, Matosinhos
A conspiração das formas: Obras da Coleção 
de Serralves
23 Jul 2018 – 30 Set 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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“We the people (detail)” [Nós, o povo (pormenor)], obra de Dan 
Võ — cujo título cita as três primeiras palavras da Constituição 
dos Estados Unidos da América — faz parte de um projeto 
iniciado em 2010 em torno da Estátua da Liberdade.

Impressionado com a fragilidade da superfície de cobre que 
reveste a estrutura de aço do monumento, Võ encomendou 
uma réplica, à escala 1:1, desse revestimento. O objetivo não 
era erigir uma nova estátua mas, apropriando-se de uma obra 
alheia, reconstruir os seus elementos individuais e dispersá-
los por diferentes coleções de todo o mundo. 

Esta iniciativa resultou de uma parceria da Fundação de 
Serralves com a ANA – Aeroportos de Portugal.

Da Coleção  
no Aeroporto  
do Porto
Danh Võ
23 Jul 2018 – 30 Mar 2019
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Em “Joana”, Ana Jotta apropria-se de materiais existentes, 
descartados e pobres (rodas de bicicleta e garrafas de 
vinho), para fazer uma paródia a um dos maiores símbolos 
de luxo e de poder — o candelabro, omnipresente em 
palácios e outras tipologias arquitetónicas ligadas ao poder 
político e financeiro. 

Ao mesmo tempo, este trabalho relaciona-se diretamente 
com duas das obras que mais imediatamente ilustram a 
vanguarda artística — a roda de bicicleta 1914 e o célebre 
secador de garrafas de Marcel Duchamp, de 1917.

Esta iniciativa resultou de uma parceria da Fundação de 
Serralves com a Infraestruturas de Portugal.

Da Coleção na estação  
do Rossio, Lisboa
Ana Jotta
20 Dez 2018 – 20 Jun 2019

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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A minha Casa é a tua Casa: 
imagens do doméstico e 
do urbano na Coleção de 
Serralves

Torres Vedras, Galeria Municipal
14 Mar 2018 – 17 Jun 2018

Famalicão, Casa do Território
01 Out 2018 – 02 Jun 2019

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Música e Palavras: obras da 
Coleção de Serralves
Maia, Galeria Municipal
12 Abr 2018 – 10 Mai 2018

Espinho, Galeria Municipal Amadeo de  
Souza Cardoso
07 Jul 2018 – 11 Out 2018
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Ângelo de Sousa: quase tudo 
o que sou capaz

Matosinhos, Galeria Municipal
24 Fev 2018 – 28 Abr 2018

Caminha, Museu Municipal
24 Jul 2018 – 07 Out 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Mesa dos Sonhos: 
duas Coleções de Arte 
Contemporânea

Chaves, Museu de Arte Contemporânea  
Nadir Afonso
19 Abr 2018 – 14 Out 2018

Castelo Branco, Centro de Cultura 
Contemporânea de Castelo Branco
23 Out 2018 – 31 Mar 2018
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O Regresso do Objeto: arte 
dos anos 1980 na Coleção de 
Serralves

Ponte de Lima, Palacete Villa Moraes
27 Jun 2018 – 30 Set 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Miguel Palma

Braga, Altice Fórum
11 Set 2018 – 19 Jan 2019
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Corpo, Abstração e 
Linguagem na Arte 
Portuguesa: obras em 
depósito da Secretaria de 
Estado da Cultura na Coleção 
de Serralves e no Município  
de Aveiro

Aveiro, Museu de Santa Joana
12 Set 2018 – 01 Dez 2018
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O Parque em Macro

Abrantes, Parque Tejo
19 Set 2018 – 31 Dez 2018
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Um Realismo Cosmopolita: 
uma exposição em torno do 
Grupo KWY

Guarda, Teatro Municipal
28 Set 2018 – 03 Nov 2018
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Esculturas de Manuel  
Rosa. Obras da Coleção  
de Serralves

Santo Tirso, Capela do Senhor dos Passos
16 Nov 2018 – 03 Fev 2019
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Que Sais-Je? Livros e 
Edições de Artista

Póvoa de Varzim, Cine Teatro Garrett
30 Nov 2018 – 17 Mar 2019
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Manoel de Oliveira: o 
imaginário do Douro

Vila Real, Teatro Municipal
03 Dez 2018 – 08 Dez 2018 
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Katharina Grosse –  
Atoms Outside Eggs
Barcelos, Salão Nobre dos Paços do Concelho
06 Dez 2018 – 24 Fev 2019
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Cabrita Reis, Zulmiro de 
Carvalho e Rui Chafes. 
Esculturas da Coleção  
de Serralves

Guimarães, Largo Cónego José Maria Gomes
08 Dez 2018 – 31 Mar 2019
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Em Ponta Delgada: vão  
com o vento - sobre o leve, 
efémero ou invisível da Arte 
no espaço público

Ponta Delgada, Auditório e  
Centro Natália Correia
15 Dez 2018
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Joan Miró: materialidade  
e metamorfose

Fondazione Bano, Palácio Zabarella,  
Pádua, Itália
10 Mar 2018 – 22 Jul 2018
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Marisa Merz: Il Cielo è  
Grande Spazio

Museum der Moderne Salzburg, Austria
25 Mai 2018 – 04 Nov 2018
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Pavilhões da Exposição 
“Incerteza Viva: uma 
Exposição a partir da 32ª 
Bienal de São Paulo”

Bienal de Arquitetura de Veneza, Itália
26 Mai 2018 – 25 Nov 2018
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Joan Jonas

Tate Modern, Londres, Reino Unido
14 Mar 2018 – 05 Ago 2018
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Joana Vasconcelos
 
Museo Guggenheim de Bilbao, Espanha
29 Jun 2018 – 11 Nov 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Francisco Tropa
 
Centre National de la Danse, Pantin, França 
24 – 25 Nov 2018



093

A Coleção de Serralves manteve-se em 2018, um dos principais eixos da programação do 
Museu, não apenas através da realização de diversas exposições no Museu, Biblioteca, 
Parque e por instituições um pouco por todo o país, mas também através da edição de uma 
importante publicação e da realização de conversas em torno das obras que a constituem.

Em 2018 a Coleção teve um acréscimo de 43 obras - 27 aquisições e 16 doações, 
totalizando assim no final do ano 3.921 obras, consolidando-se como uma Coleção de 
referência internacional.

Em 2018 o Museu de Serralves deu continuidade aos trabalhos que tem vindo a 
desenvolver no âmbito da conservação e preservação do seu acervo, bem como dos 
depósitos à sua guarda. Foram realizadas intervenções de conservação e restauro 
em aproximadamente três dezenas de obras da Coleção de Serralves, trabalhos de 
manutenção das obras no Parque de Serralves e ainda trabalhos de preservação, arquivo e 
documentação das obras em formato filme e vídeo e dos seus equipamentos associados.

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Aquisições

FS 2001
Eduardo Batarda
Descrições de imagens: I [Spendid Positive Virtues]
2016
Acrílico sobre tela
132 x 98,3 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2002
Paulo Brighenti
Da série “Pai”
2017
Óleo e encaústica sobre linho
39 x 54 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2003
Paulo Brighenti
Da série “Negativeland”
2009
Óleo sobre tela
110 x 100 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2004
Tala Madani
Shitty disco II
2016
Óleo sobre tela
250 x 203 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO
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Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2008
Gerardo Burmester
Sem título
2016
Acrílico e feltro
210 x 160 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2009
Pedro Barateiro
Relaxed Economy
2017
Estrutura metálicas, tinta-da-china e acrílico sobre tela
130 x 180 x 16 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS

DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2010
Ângela Ferreira
Stone free
2012
Madeira (2 elementos); impressão fotográfica sobre 
alumínio (2 elementos)
Dimensões variáveis
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

FS 2005
Pires Vieira
Continuum 9/69 (Continuum I)
1969
Pigmento aquoso sobre tela de algodão
80,7 x 116,2 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2006
Pires Vieira
Pintura da série ‘Mattisse, Rothko, Ad Reinhardt’
1974
Pigmento aquoso sobre tela de algodão
196 x 186 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2011
Ângela Ferreira
Stone free Star of Africa
2012
Lápis sobre papel (4 elementos)
49 x 59 cm cada
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2012
Carlos Nogueira
A noite e branco
1997 - 2000
Tinta acrílica, carvão sobre contraplacado, ferro (12 
elementos)
29 x 36 x 5 cm (cada)
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

FS 2013
Renato Leotta
Alla Patria
2017
Mármore, cianótipo
20 x 40 x 25 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2021
Vasco Araújo
É nos sonhos que tudo começa, #7
2014
Tinta negra sobre tecido pintado
180 x 120 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO
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Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2025
Francisco Laranjo
Da série Sem título XVI
2011 - 2012
Tinta-da-china sobre papel de algodão
70 x 100 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2027
António Júlio Duarte
Peepshow
1997
Impressão gelatina sais de prata. Ed. 1/1
16 x 16 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2023
Francisco Laranjo
Da série Sem título IV
2011 - 2012
Tinta-da-china sobre papel de algodão
70 x 100 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2024
Francisco Laranjo
Da série Sem título V
2011 - 2012
Tinta-da-china sobre papel de algodão
70 x 100 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018

FS 2022
Vasco Araújo
É nos sonhos que tudo começa, #16
2014
Tinta negra sobre tecido pintado
180 x 120 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO
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Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2031
Nick Mauss
Come Through
2017
Painéis de vidro pintado no verso e espelhado
221,3 x 160,3 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2034
André Sousa
Kaserpassage / Simba no deserto
2016 - 2017
Acrílico sobre algodão
200 x 160 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

FS 2035
Priscila Fernandes
Gozolândia e Outros Futuros
2016
1 vídeo (“Gozolândia”); 3 fotografias (“Ahahah”, “O Salto, 
Splash” e “Vista em fuga”); e 7 cadeiras (“Ergonomia do 
Abstracionismo”). Ed. 1/3 + 2 A.P.
Dimensões variáveis
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS

DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2037
Liam Gillick
AC/DC Joy Division House, Absent Model of A 
Social Centre For Teenagers For Milan 1993 (Porto)
2016
Acrílico, texto, Disklavier piano com som, neve artificial 
vermelha
240 x 250 x 526 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO

DATA
TÉCNICAS

DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS

DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2028
John Divola
Despite Intensions
1983 - 1984
Impressão a cor Ilfochrome. Ed. 2/2
30,5 x 61 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018
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ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2039
Ana Manso
Nilo
2016
Óleo sobre tela
200 x 165 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS 

DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2040
Julião Sarmento
Big Easy
2014
1 escultura em poliestireno expandido, 1 base de ferro, 6 
cadeiras, 1 desenho em têmpera acrílica sobre papel contínuo
c. 300 x 1300 x 700 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2042
Trisha Donnelly
Sem título
2016
Lápis sobre papel (díptico)
41,2 x 29,7 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2038
Ana Manso
gotas
2017
Óleo sobre tela
124 x 75 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Aquisição em 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Doações

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2014
Ana Santos
Sem título
2017
274 x 51 x 30 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação de Fundação Ilídio Pinho 
em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2015
Ana Santos
Sem título
2015
Calcário e parafina
31,5 x 34,2 x 2,8 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação de Fundação Ilídio Pinho 
em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS

DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2016
Ana Santos
Sem título
2017
Bronze
7 x 53 x 21 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação de Fundação Ilídio Pinho 
em 2018
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Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2019
Ricardo Cruz-Filipe
Sem Título (da série paisagens múltiplas)
2006
Tela foto-sensibilizada e tinta acrílica
232 x 140,6 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação de Robert Illing em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2020
Júlio PoMar
Rouge
1976
Serigrafia a cores sobre papel. Ed. XIV/XXX
109,5 x 74,6 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação de Robert Illing em 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 1892
Philippe Parreno
Firefly
2014
Tinta sobre papel
20,8 x 29,3 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação da artista em 2018
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FS 1893
Philippe Parreno
Firefly
2014
Tinta sobre papel
20,8 x 29,3 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação da artista em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2007
Pires Vieira
Mokba (Moscovo)
2000
Óleo sobre tela, óleo sobre chapa acrílica (20 elementos)
Dimensões vaiáveis
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação do artista em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2018
Ana Manso
Chá
2017
Óleo sobre tela
35 x 27 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação da artista em 2018
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Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2029
Jorge Pinheiro
À memória do Ângelo
2014
Tinta acrílica sobre tela
162,5 x 130,5 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação do artista em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS

DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2030
Jorge Pinheiro
Babel
2010 / 2017
Ferro lacado e chapas de aço “super mirror” (15 
elementos)
292 x 300 x 300 cm
Col. Fundação de Serralves - Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação do artista, com o apoio 
de Ottima Art Works, em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2032
Nick Mauss
Held in the air
2017
Carvão sobre tela (5 elementos)
592 x 77 cm (2 elementos)
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação do artista em 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2033
Pedro Cabrita Reis
A lifetime #1
2011
Esmalte sobre alumínio
218 x 156 x 141 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação do artista em 2018

FS 2036
Silvestre Pestana
Esculturas-poemas
1969
Letras de decalque e papel colorido sobre PVC azul
2 elementos: 21 x 14,3 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação do artista em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS
DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2041
Lais Myrrha
Dois pesos, duas medidas
2016
Cobertura vegetal, madeira, bambu, terra, cimento, ferro, 
tijolo, telha nacional portuguesa, tubos de PVC, tubo 
corrugado, cabo elétrico e vidro
500 x 190 x 190 cm cada
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação da artista em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS

DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

FS 2045
Julião Sarmento
Don Juan
1976
Prova de gelatina de sais de prata e foto-textos 
montados em platex, gaiola e pássaro, vitrinas com 
edições dos livros Selected Poetry and Letters (de Lord 
Byron) e The Observer’s Book of Birds; gravação áudio 
(leitura de Lord Byron, Don Juan, 32’
Dimensões variáveis
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. Doação do artista em 2018

Nº DE INVENTÁRIO
ARTISTA
TÍTULO
DATA
TÉCNICAS

DIMENSÕES
LINHA DE CRÉDITO

A listagem de aquisições, depósitos, doações aprovadas, intercâmbio e cedência de 
obras a outras instituições nacionais e internacionais encontra-se disponível para 
consulta no site da Fundação.



105

A Coleção Miró continuou em 2018 a ser objeto de 
importantes iniciativas. Após o enorme sucesso 
alcançado pela exposição “Joan Miró: Materialidade e 
Metamorfose” apresentada na Casa de Serralves entre 
outubro de 2016 e junho de 2017, que registou a afluência 
recorde de 240.048 visitantes, e no Palácio Nacional da 
Ajuda entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018 – onde 
recebeu perto de 50 mil visitantes, a mostra chegou em 
2018 à Fondazione Bano em Pádua, Itália, onde entre 
março e julho foi vista por mais de 70 mil pessoas.

Em outubro de 2018 foi publicamente anunciada a 
celebração de Protocolos, entre o Estado Português e a 
Câmara Municipal do Porto, e entre a Câmara Municipal 
do Porto e a Fundação de Serralves, o qual formalizará 
o depósito na Fundação de Serralves, durante 25 anos, 
da Coleção de obras do artista Joan Miró pertencente 
ao Estado Português, que se encontra à guarda do 

Município do Porto. O Projeto de adaptação da Casa de 
Serralves para receber esta importante Coleção ficará a 
cargo do Arquiteto Álvaro Siza.

Em dezembro de 2018, Serralves inaugurou a que foi a 
segunda exposição dedicada a esta importante Coleção, 
apresentada na Casa de Serralves. “Joan Miró e a Morte 
da Pintura” foi uma mostra comissariada por Robert 
Lubar Messeri, que contou não apenas com obras da 
Coleção do Estado Português em depósito na Fundação 
de Serralves, mas também de várias importantes 
coleções internacionais: Coleções Fundació Joan Miró 
(Barcelona), Collection Adrien Maeght (Saint Paul de 
Vence), Fundación Mapfre (Madrid) e Fundació Pilar 
i Joan Miró (Mallorca). Muitas das obras já não eram 
expostas há décadas. A exposição foi acompanhada pela 
edição de um importante catálogo.

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Serralves apresentou em 208 um vasto programa 
dedicado à Arquitetura, acentuando, desta forma, a 
importância deste eixo para Serralves.

Foram realizadas exposições que colocaram a Arquitetura 
no centro da discussão, desde logo, a exposição “E 
depois, a História” que colocou dois importantes ateliers 
de arquitetura em conversa: OFFICE Kersten Geers 
e David van Severen de Bruxelas e, Go Hasegawa & 
Associates de Tóquio.

A exposição “Aberturas:Tom Emerson” colocou a obra 
deste prestigiado arquiteto britânico em diálogo com 
a obra do arquiteto Álvaro Siza. O arquivo Álvaro Siza 
depositado em Serralves serviu de base a esta exposição. 

Por sua vez “Work in Progress”, apresentou ao publico os 
projetos melhor classificados no concurso de conceção 
de um pavilhão expositivo móvel, no âmbito do Projeto 

“Arquitetura 3.0 – Promoção de Novos Modelos de 
Internacionalização” promovido pela Fundação de Serralves.
O Arquivo Siza depositado em Serralves, - que foi 
integralmente digitalizado e disponibilizado online no final 
de 2017, - continuou a ser, em 2018, objeto de estudo.

Também na área da reflexão foram organizadas 
importantes conversas e conferências à volta da 
arquitetura: No âmbito do Workshop “Spazio, Luce, 
Architetura” realizado pela revista de arquitetura 
Casabella, foi promovida uma conversa entre Álvaro Siza e 
Carles Muro. Também a exposição “E depois, a História” foi 
o mote para um diálogo entre os arquitetos Kersten Geers, 
David van Severen e Go Hasegawa, que contou com a 
mediação de Carles Muro.

O programa de conferências “The Álvaro Siza Talks – 
discursos sobre Arquitetura”, trouxe a Serralves uma das 
mais reputadas arquitetas a nível mundial: Kazuyo Sejima.
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A programação de Artes Performativas repartiu-se por grandes áreas disciplinares 
contemporâneas perspetivando a sua relação com as artes visuais. Ao longo do ano 
foram apresentadas várias propostas nas áreas da música e da experimentação sonora, 
da dança e da performance.

Para além de propostas de diálogo com exposições no Museu de Arte Contemporânea, 
nomeadamente as de Marisa Merz e Álvaro Lapa, foram apresentados trabalhos 
recentes de artistas que têm marcado presença em museus, centros de arte e eventos 
de referência. Adam Linder e Nicholas Bussmann regressaram a Serralves com estreias 
nacionais e Tarek Atoui veio pela primeira vez a Portugal apresentar trabalho que tem 
desenvolvido em contextos internacionais de arte contemporânea.  

O cinema e o vídeo mantiveram a presença regular organizados em ciclos de sessões 
dedicados a realizadores ou a temáticas ligadas ao programa de exposições.

Pontuando a programação regressaram os grandes eventos anuais concentrados no 
tempo: o Festival Dias da Dança DDD, o Jazz no Parque e O Museu como Performance. 

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Ciclo “Álvaro Lapa: no Tempo Todo”:
Artes Performativas. Cinema. Pensamento.
Coincidindo com a apresentação da exposição de Álvaro Lapa, o Museu de Serralves 
apresentou um ciclo de artes performativas e cinema, estruturado em propostas 
oriundas de diversas disciplinas artísticas, a maioria inéditas, perspetivando a influência 
da obra do artista, do ponto de vista estético e conceptual, junto de pensadores, 
investigadores e artistas ativos no teatro, performance e artes visuais.

O Ciclo propôs ainda contribuir para uma reflexão aprofundada da associação de Álvaro 
Lapa à literatura, teatro, cinema e artes visuais através de textos, peças e filmes de 
outros autores que se relacionaram com o mesmo contexto histórico, político e social 
com que a obra de Lapa se confronta e dialoga.

Cinema

Jorge Silva Melo, Álvaro Lapa  
A Literatura, 2008
10 Fev 2018
Exibição seguida de conversa com o realizador Jorge Silva 
Melo e o curador da Exposição, Miguel Von Hafe Pérez.

Henri Michaux 
Images du Monde Visionnaire, 1964
Georges Perec e Bernard Queysanne,  
Un homme qui dort, 1974
25 Fev 2018

Robert Frank e Alfred Leslie 
Pull My Daisy, 1959
Alberto Seixas Santos,  
Brandos Costumes, 1975
18 Mar 2018

Saguenail
Mudas Mudanças, 1980
08 Abr 2018

Teatro

João Sousa Cardoso e Ana Deus  
Raso como o Chão  (Nova versão)
18 Fev 2018

Jorge Silva Melo   
O Rapaz de Ucello ou aquilo que nunca 
perguntei ao Álvaro Lapa
06 Mai 2018
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Performance

Von Calhau  
O Praner de Urizar 
28 Abr 2018

Isabel Carvalho  
O-CHÁ-MÚ 
13 Mai 2018

Leituras em Residência

O que lia Lapa 
Uma visita de escuta ao bibliomundo de 
Álvaro Lapa
07 Abr 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Dança Contemporânea

Adam Linder

Service No.5  
Dare To Keep Kids Off Naturalism 
21 - 25 Mar 18
Service no.5, apresentado pela primeira vez em Portugal, 
é o mais ambicioso de todos os trabalhos do coreógrafo, 
performer e artista visual Adam Linder e marcou um 
regresso deste artista a Serralves. Em Serralves foi 
interpretado pelos bailarinos Leah Katz, Justin F. Kennedy, 
Noha Ramadam e Stephen Thompson, na galeria do 
Museu de Serralves. Os quatro performers, vestidos com 
figurinos elaborados em formas modulares, constituíram 
um conjunto de quadros vivos gráficos, interpretados 
ininterruptamente, como se estivessem fixados às paredes 
e ao chão, parasitando o lugar da galeria do Museu. 

Festival DDD – Dias da Dança

Ana Rita Teodoro  
Delirar a anatomia: Sonho D’intestino/
Orifice Paradis/Palco
02 Mai 2018
Interpretação: Ana Rita Teodoro, Katerina Andreou, 
Marcela Santander Corvalán, João dos Santos Martins, 
Daniel Pizamiglio.
“Delirar a anatomia” é uma coleção de estudos 
febris dedicados a uma parte do corpo.  Um trabalho 
que se baseia no estudo da anatomia – na sua 
história, perspetiva da medicina chinesa, fisiologia 
e paleontologia – em cruzamentos iconográficos ou 
literários, assim como na experiência empírica. O delírio 
surge para desestabilizar e renomear as partes. 

Julie Nioche  
Nos Amours
09 Mai 2018
“Nos amours” explora uma série de memórias sensoriais 
de diferentes amores que acompanharam Julie 
Nioche, atravessaram a sua vida e deixaram traços 
diversificados, partilhados numa dança íntima, a solo, 
interpretada pela própria. A coreografia, de oscilações 
generosas e não-diretivas, alicerça-se em práticas 
somáticas que sempre a fascinaram e que permitem 
observar os seus traços corporais, psíquicos, emocionais, 
e tornar acessíveis memórias ocultas e inesperadas.

Masterclass de Julie Nioche
07 Mai 2018
Partilha do processo de criação da peça “Nos Amours” 
entre práticas somáticas, recordações e criação de  
movimentos dançados a partir das nossas memórias. 
Julie Nioche propõe uma prática que cruza a dança 
e técnicas somáticas como a osteopatia, a hipnose, 
o body-mind centering e a massagem, para partir à 
procura de vestígios desses traços vivos e os fazer 
ressurgir numa dança.
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Performance

O Museu como Performance
Organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves desde 2015, “O Museu como Performance” 
é uma plataforma dedicada às novas práticas da 
performance que reconhece a sua importância 
crescente no campo das artes visuais. Este eixo de 
programação também vem sedimentar e ampliar a 
história transdisciplinar do Museu de Serralves.

A sua quarta edição reuniu doze trabalhos recentes 
de artistas portugueses e internacionais abrangendo 
e cruzando dança, música, narrativas faladas, 
performances visuais e sonoras. O programa incluiu 
encomendas em estreia absoluta e adaptações aos 
espaços de Serralves, num reconhecimento do potencial 
do seu singular contexto arquitetónico. Ao longo de 
dois dias, através da voz, corpos, gestos e narrativas, 
propuseram-se diversas formas de desconstruir 
convenções disciplinares e normatividades.

Vera Mota 
Curva Contínua
08 Set 2018

Nora Turato  
I’m Happy To Own My Implicit Biases
08 – 09 Set 2018

Xavier Paes  
Berrante
08 Set 2018

Nina Santes  
Self Made Man
08 – 09 Set 2018

Alex Baczynski-Jenkins  
Us Swerve
08 Set 2018

Asuna 
100 Keyboards
08 – 09 Set 2018

Catarina Miranda  
Mazezam
09 Set 2018

Hannah Catherine Jones A.k.a. Foxy 
Moron  
Owed To Suspension
08 Set 2018

Xavier Paes  
Metal Locker Acoustics
09 Set 2018

Frédéric Gies  
Dance Is Ancient
09 Set 2018

Rui Penha/João Dias  
Auditorium
09 Set 2018

Fatima Al Qadiri  
Shaneera
09 Set 2018

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Nadia Lauro & Zeena Parkins

Stitchomythia
16 Dez 2018
Performers: Volmir Cordeiro, Latifa Laâbissi e  
Stephen Thompson.
A convergência entre os interesses e as pesquisas  
da cenógrafa Nadia Lauro e da compositora/
improvisadora Zeena Parkins sobre a questão do  
padrão e as formas como ele é apreendido levou 
 estas artistas a elaborarem em conjunto a instalação 
visual e a performance musical Stitchomythia.
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Música

Éliane Radigue

Naldjorlak
21 Abr 2018
Com Charles Curtis, Carol Robinson e Bruno Martinez.
Em estreia em Portugal, Serralves apresentou o ciclo 
integral Naldjorlak, desenvolvido por Radigue entre 
2004 e 2009 através de relações com instrumentistas 
virtuosos e construído com base na interação e jogo 
com frágeis fenómenos acústicos e propriedades subtis 
dos instrumentos. O título é uma palavra inventada por 
Radigue com referências à língua tibetana, evocando 
conceitos espirituais budistas de união e de respeito.

Tarek Atoui

I/E Porto
30 Jun 2018
Tarek Atoui é um artista e músico libanês radicado 
em Paris. O seu projeto I/E constitui-se como uma 
arqueologia sonora que procura alcançar estruturas 
ocultas na cidade. Os sons são gravados abaixo da 
superfície, no mar, no rio, no mundo subterrâneo, 
movidos para a luz numa tentativa de localizar, decifrar 
e entender a identidade do lugar. Para a iteração deste 
projeto no Porto, Atoui colaborou com o especialista em 
gravações Eric La Casa usando diferentes microfones 
para fazer um exame sonoro tanto à escala macro como 
micro. A partir da escuta das atividades humanas e 
naturais em lugares como o Porto de Leixões, a Reserva 
Natural do Estuário do Douro ou os túneis subterrâneos 
de Arca D’Água, explorando a forma como o som reflete 
as realidades culturais, sociais e económicas. 
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Jazz No Parque 2018, 
27ª Edição

07 – 21 Jul 2018

Programação: Rui Eduardo Paes
Na área do jazz, as opções pelo groove ou pela 
exploração de possibilidades são habitualmente 
exclusivistas. Uma especial atenção ao balanço rítmico 
significa frequentemente, e logo à partida, que não há 
uma atitude de inovação de linguagens ou vice-versa. 
Na sua edição de 2018, o Jazz no Parque apresentou 
três projetos que contrariaram a separação entre o 
que se considera mais acessível e popular e o que é 
remetido para o chamado “experimentalismo”. Ainda 
que de formas diferentes, todos os grupos que foram ao 
Ténis de Serralves praticaram músicas que fazem bater 
o pé e abanar a cabeça sem que tal implicasse uma 
menor preocupação com as questões estéticas ou uma 
atitude menos inconformista. Há mais jazz para além do 
mainstream e da vanguarda e foi esse que ouvimos.  

Mané Fernandes: 
The Mantra of the Phat Lotus
07 Jul
Mané Fernandes: Guitarra Elétrica; José Soares: 
saxofone alto, clarinete baixo; Ricardo Coelho: vibrafone, 
percussão eletrónica, sintetizador; Pedro Vasconcelos: 
bateria + convidados: Gonçalo Moreira: teclados; Nick 
Jurd: baixo elétrico.

Lucía Martínez & The Fearless
14 Jul 
Lucía Martínez: bateria; Benjamin Weidekamp: clarinete 
baixo; Dj Lllvibe: gira-discos; Ronny Graupe: guitarra 
elétrica; Marcel Kroemker: contrabaixo.

Naked Wolf
21 Jul 
Felicity Provan: voz, trompete; Yedo Gibson: saxofones 
barítono e tenor; Mikael Szafirowski: guitarra elétrica, voz; 
Luc Ex: guitarra baixo; Gerri Jager: bateria, percussão
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Nicholas Bussmann

Wandering Dunes 002
29-30 Set 2018
O compositor, improvisador e artista conceptual 
berlinense, Nicholas Bussmann, tem desenvolvido vários 
conceitos e algoritmos para performances coletivas. 
Conjuntos de regras simples permitem que amadores e 
profissionais façam parte do processo criativo.

Inspirado nos jogos em caixas de areia, “Wandering 
Dunes” traça ligações entre mapas e fronteiras 
territoriais, jogos de estratégia e guerra, jardins infantis e 
campos de imaginação, numa apresentação com vários 
líderes de jogo, músicos errantes e um pequeno coro. 
Enquanto o coro multilingue Cottbusser Chor canta as 
notícias do dia, os outros músicos vagueiam tocando 
música com referências a comunidades nómadas da 
Europa. Os jogos respondem a um processo coletivo 
na medida em que o público pode decidir entre apenas 
assistir ou jogar.
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Cinema
 

Manthia Diawara

Uma Ópera do Mundo
03 Fev 2018
A estreia nacional do filme-ensaio “Uma Ópera do 
Mundo”, da autoria de Manthia Diawara, aconteceu na 
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema (Lisboa) e 
na Fundação de Serralves (Porto), com a presença do 
autor e do curador e produtor do filme, Jürgen Bock.

A exibição do filme foi seguida de uma conversa 
participada por Manthia Diawara (realizador), Jürgen 
Bock (produtor) e Nuno Crespo (Diretor da Escola das 
Artes da Universidade Católica do Porto).

Ciclo de Cinema Pedro Costa

20 – 28 Out 2018

A exposição “Pedro Costa: Companhia” foi acompanhada 
por um ciclo de cinema que explorou a obra e o 
pensamento do cineasta Pedro Costa, do ponto de vista 
estético e conceptual. Esta programação foi apresentada 
por investigadores, críticos e programadores da filmografia 
do artista que analisaram pontos de contacto entre o seu 
cinema e as obras pictóricas presentes na exposição.

O Nosso Homem, 2011
Cavalo Dinheiro, 2014
20 Out
Sessão apresentada por Pedro Costa e João Fernandes, 
Subdiretor do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

Casa de Lava, 1994
21 Out
Sessão apresentada por Carlos Melo Ferreira, 
Investigador e Professor Universitário.

Juventude em Marcha, 2006
21 Out
Sessão apresentada por José Neves, Arquiteto.

No quarto da Vanda, 2000
28 Out
Sessão apresentada por António Guerreiro,  
Crítico e Ensaísta.

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Retrospetiva Teresa Villaverde

16-15 Nov 2018

Programação: António Preto
Teresa Villaverde (Lisboa, 1966) pertence ao grupo de 
cineastas que se afirma em Portugal na década de 1990. A 
retrospetiva integral de Teresa Villaverde apresentada em 
Serralves constituiu uma oportunidade única para redescobrir 
a obra de uma cineasta que nunca deixou de estar atenta à 
urgência do seu tempo, contraditório e incómodo.

Os Mutantes, 1998
16 Nov
Sessão apresentada pela realizadora Teresa Villaverde

Alex, a Idade Maior, 1991
17 Nov

Três Irmãos, 1994
18 Nov 

Cold Wa(te)r, 2004
Transe, 2006
21 Nov 

Sara e a sua Mãe, 2014
Água e Sal, 2001
22 Nov

Colo, 2017
23 Nov

Amapola, 2013
Paris 15/16, 2016
A favor da claridade, 2004
24 Nov

Cisne, 2011
24 Nov 

O termómetro de Galileu
25 Nov 

Ondi Timoner

Mapplethorpe
29 Nov 2018
Os retratos de Robert Mapplethorpe, as imagens dos jarros 
e as crónicas da cena BDSM underground de Nova Iorque 
são emblemas da fotografia do Século XX ainda hoje, 
passadas quase três décadas da sua morte, provocada por 
complicações derivadas do VIH/SIDA, em 1989. 

Desde o início dos anos 70 até morte prematura de 
Mapplethorpe aos 42 anos, o filme explora a interseção 
da sua arte com a sua sexualidade, a sua batalha 
pelo reconhecimento institucional, e, pairando sobre 
tudo isto, o espectro da emergência da epidemia da 
sida. Protagonizado por Matt Smith (Doctor Who, The 
Crown) e Marianne Rendón, este biopic oferece-nos um 
retrato cheio de nuances de um artista no auge da sua 
criatividade e dos impulsos autodestrutivos que ameaçam 
tudo destruir (Cara Cusmano-Tribeca Film Festival).

Esta sessão resultou de uma parceria entre Serralves-
Museu de Arte Contemporânea e o Queer Porto-Festival 
Internacional de Cinema Queer, integrada no programa 
público da exposição “Robert Mapplethorpe: Pictures” e 
contou com a presença do produtor e dos coprodutores 
do filme: Nate Dushku, Amnon Lourie e Crissy Brookshire.
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Isabel Lopes Gomes

Manuel-Casimiro: 
Pintar a Ideia
09 Dez 2018
Documentário sobre a vida e obra de Manuel-Casimiro, 
artista que iniciou o seu percurso em finais da década 
de sessenta, com uma obra materializada em pintura, 
fotografia, instalação e escultura. O filme dá a conhecer 
grande parte do seu vasto trabalho, concebido ao longo 
de meio século, através de depoimentos de Manuel-
Casimiro e de outros artistas, mas também de críticos 
internacionais como Pierre Restany, Raphael Monticelli 
ou pensadores como Jean-François Lyotard, Vincent 
Descombes, Christine Buci-Glucksmann, Michel Butor,  
Jonathan Dronsfield. 

Manoel de Oliveira

O Imaginário do Douro
03 – 08 Dez 2018

Programação: António Preto
A Fundação de Serralves e a Câmara Municipal de Vila 
Real apresentaram no Teatro Municipal de Vila Real um 
ciclo dedicado às representações do Douro no cinema 
de Manoel de Oliveira. 

Das visões modernistas de Douro, Faina Fluvial (1931) 
às especulações metafísicas de O Estranho Caso de 
Angélica (2010), o Douro – o rio e a região – constituiu 
um dos focos privilegiados da obra do cineasta. 

Aliando olhar etnográfico e recriação ficcional, Manoel 
de Oliveira engendrou um universo cinematográfico que 
se fundiu para sempre com este lugar, um conjunto de 
filmes que compõem e desafiam o seu imaginário.

O Estranho Caso de Angélica, 2010, 
Portugal
03 Dez 
Com apresentação de Ricardo Trêpa.

Francisca, 1981, Portugal 
04 Dez
Com apresentação de Diogo Dória.

Vale Abraão, 1993, Portugal, França, 
Suíça
05 Dez
Com apresentação de Luís Miguel Cintra.

O Princípio da Incerteza, 2002, Portugal, 
França
06 Dez
Com apresentação de António Preto.

Douro, Faina Fluvial, 1931, Portugal, 
Preto e Branco

Aniki-Bóbó, 1942, Portugal
08 Dez
Com apresentação de Fernanda Matos.

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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O programa editorial de Serralves assume um papel central no cumprimento pela 
Fundação da sua missão: produzir e incentivar a produção de conhecimento sobre 
a arte e a cultura dos nossos dias e torná-las acessíveis a públicos cada vez mais 
diversificados. Objeto de generalizado reconhecimento, os catálogos publicados por 
ocasião das exposições apresentadas no Museu; as brochuras, que acompanham as 
mostras itinerantes da Coleção; e a série de publicações a esta dedicada prolongam e 
aprofundam a experiência do visitante para lá do espaço de exposição e perpetuam a 
memória do programa expositivo do Museu de Serralves.

No ano de 2018 foram produzidas 23 publicações — 8 catálogos de exposição (2 dos quais 
concebidos pelos próprios artistas), 1 novo volume da série “da Coleção”,  12 brochuras para 
exposições itinerantes da Coleção de Serralves (2 das quais produzidas de raiz), 3 destas 
publicações foram produzidas em associação com prestigiados museus, editoras e/ou 
distribuidoras, o que reforça a projeção nacional e internacional da instituição. 

Foi ainda produzido um livro ilustrado sobre o Parque de Serralves e, em coedição com 
a editora Relógio d’Água, foi apresentado um livro de Bernardo Pinto de Almeida sobre o 
seu curso “Arte e Infinitude”, lecionado em Serralves entre 2017 e 2018.

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Publicações de Exposições 
no Museu

Marisa Merz: 
O céu é um grande espaço
Publicado em associação com a Fondazione Merz, Turim

Álvaro Lapa: 
No Tempo Todo / All of Time

A Coleção Sonnabend: Part 2

Anish Kapoor – 
Obras, Pensamentos, Experiências / 
Works, Thoughts, Experiments
Publicado em associação com Anish Kapoor Studio, London

Robert Mapplethorpe: 
Pictures

Joan Miró e a Morte da Pintura / Joan 
Miró and the Death of Painting 

Tom Emerson: 
Aberturas / Openings (número inaugural 
da série “Conversas com o Arquivo 
Álvaro Siza”) 

NOVO BANCO Revelação 2018

Da Série “Da Coleção”

Zero em Comportamento | Zéro de 
Conduite
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Novas Brochuras de 
Exposições Itinerantes

Ângelo de Sousa: 
Quase tudo o que sou capaz
Galeria Municipal de Matosinhos 

Mesa dos Sonhos: 
Duas coleções de arte contemporânea
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, Chaves

Reedição de Brochuras de 
Exposições Itinerantes

A minha casa é a tua casa: 
Imagens do doméstico e do urbano na 
Coleção de Serralves 
Paços Galeria Municipal de Torres Vedras
Casa do Território, Vila Nova de Famalicão

Música e palavras: 
Obras da Coleção de Serralves
Fórum da Maia
Galeria Amadeo de Souza-Cardoso do Museu Municipal 
de Espinho

O regresso do objeto: 
Arte dos anos 1980 na Coleção de 
Serralves
Palacete Villa Moraes, Ponte de Lima 

Ângelo de Sousa: 
Quase tudo o que sou capaz
Museu Municipal de Caminha

Corpo, abstração e linguagem na arte 
portuguesa:  
Obras da SEC em depósito na Coleção de 
Serralves e no Município de Aveiro
Museu de Aveiro / Santa Joana

Um realismo cosmopolita: 
Uma exposição em torno do grupo KWY
Teatro Municipal da Guarda

Mesa dos sonhos: 
Duas coleções de arte contemporânea 
– Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento e Fundação de 
Serralves
Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco

Que sais-je?: 
Livros e edições de artista da 
Coleção de Serralves
Cine-Teatro Garrett, Póvoa de Varzim
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Publicação do Parque

O Parque 
Biodiversidade em Serralves
Ilustrações de Fedra Santos 



125

R
e

la
tó

ri
o

 e
 C

o
n

ta
s 

2
0

18

Arte e Infinitude

De Bernardo Pinto de Almeida
Coedição da Fundação de Serralves e da editora 
Relógios d’Água

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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A Biblioteca da Fundação de Serralves tem uma das mais completas e atualizadas 
coleções documentais de Portugal, nas temáticas da arte contemporânea, agregando 
publicações com um carácter único e distinto.

Atualmente com 49.655 entradas disponíveis através do catálogo informatizado online, 
a Biblioteca disponibilizou em 2019, 5.079 novas digitalizações de capas e sumários, do 
fundo documental e das coleções documentais.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Arquivo do Mestre Manoel  
de Oliveira
Estão em depósito na Biblioteca, 3.538 livros, mais de 
200 prémios, vestes de doutoramento, objetos vários, 
DVDs, VHS, CDs, H8, Betacam, películas, fotografias, 
álbuns, bobines, etc., e várias pastas de arquivo 
referentes aos filmes de Manoel de Oliveira.

Durante 2018, o arquivo do Mestre Manoel de Oliveira 
foi objeto de inventariação, estudo e catalogação, 
preparando-o assim para o seu depósito naquela que 
será a sua verdadeira Casa - a Casa do Cinema Manoel 
de Oliveira, que estará concluída durante o ano de 2019.

Livros e Edições de Artista 

A Coleção Livros de Artista da Fundação de Serralves 
engloba diversas tipologias, desde o livro de artista 
ao livro objeto. Trata-se de uma coleção única em 
Portugal, ocupando um lugar relevante no conjunto da 
programação do Museu. Com efeito, representando a 
coleção do Museu uma seleção de obras de artistas 
internacionais criadas desde meados da década de 
60 até à contemporaneidade, torna-se fundamental 
representar nessa coleção o livro de artista, uma das 
experiências mais livres e singulares de um contexto 
estético em profunda mutação.

A Coleção de Livros e Edições de Artista contava, no final 
de 2018, com 5532 obras. 

Arquivos de Arquitetura
A Fundação de Serralves tem vindo a investir na 
incorporação e valorização da área documental 
arquivística, tornando acessíveis os espólios de 
arquitetura não só do ponto de vista expositivo, 
apresentando importantes mostras de arquitetura,  
mas também numa lógica documental ao permitir o 
acesso aos arquivos a públicos especializados.

Momentos que se avaliam como de transmissão de 
conhecimento, disseminação de ideias, partilha de 
saberes e reconhecimento da importância dos arquivos.
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Parque de
Serralves
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O Parque de Serralves constitui um grande atrativo para todos os visitantes da Fundação de Serralves. A sua 
programação em 2018 teve como objetivos fundamentais divulgar este excecional património e aumentar o grau de 
fidelização e a frequência de visitas a esta paisagem única. 

Sendo o programa de atividades do Parque de Serralves sustentado por três eixos principais – Programação, 
Conservação e Valorização –, o ano de 2018 foi marcado por ações no âmbito da reflexão especializada em torno da 
paisagem e dos valores naturais que lhe estão associados, pela organização de visitas ao Parque que privilegiam o 
contacto com a natureza e com a diversidade do seu património – que funciona não só como conjunto de riqueza 
ecológica mas também como autêntico cenário museográfico – e pela organização de grandes eventos que abriram 
o Parque a públicos muito diversificados, como foi o “Há Luz no Parque”, que em 2018 contou com a especial 
participação do artista João Paulo Feliciano, o BioBlitz, o Serralves em Festa e a Festa do Outono. 

Ao longo de todo o ano, foram também promovidas conversas, percursos e variadas atividades de sensibilização 
e formação para uma experiência cultural, educativa e sensorial, rica e dinâmica, tendo sempre como objetivo a 
salvaguarda do nosso património natural.

No âmbito da valorização da Quinta de Serralves, além das atividades em volta dos animais da quinta e da 
biodiversidade, foram também realizados mercados sazonais de produtos hortícolas biológicos e regionais.

Tendo em vista a procura de novas formas de valorizar o Parque, o seu usufruto e o bem-estar dos que o habitam, em 
2018 foi finalizada a recuperação de um dos seus principais espaços – o jardim das aromáticas e iniciada a obra de 
recuperação de um outro importante: o Roseiral de Serralves.

Parque de 
Serralves
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Há Luz no Parque com 
participação especial de  
João Paulo Feliciano
13 Jul – 09 Set 2018

Desde 2015, a Fundação de Serralves ilumina o seu Parque durante as noites de verão. 
A edição do Há luz no Parque de 2018, aditou um novo conceito, contando com a 
participação especial do artista João Paulo Feliciano. A colaboração de Feliciano neste 
evento teve distintas vertentes: por um lado, o artista instalou algumas das suas obras 
de luz; por outro, a sua intervenção estendeu-se à iluminação da Casa e à participação 
no desenho de luz do Parque. 

Esta instalação também foi tema para diversas visitas orientadas que possibilitou aos 
visitantes conhecerem melhor a história, curiosidades e biodiversidade deste local.  

Visitas noturnas orientadas ao Parque
20, 27 Jul, 3, 10, 17, 24, 31 Ago, 7 Set 
14, 21, 28 Jul, 4, 11, 18, 25 Ago, 1, 8 Set 
Vida em Serralves: turno da noite 
19, 26 Jul, 2, 9, 16, 23, 30 Ago, 6 Set
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Visitas Sazonais
O Parque, pela diversidade do seu notável conjunto arbóreo-arbustivo, apresenta uma 
grande variabilidade sazonal, permitindo inúmeras experiências visuais e sensoriais 
ao longo do ano. Estas visitas especializadas permitem descobrir as características 
e segredos da flora presente no Parque, da sua transfiguração sazonal e a do próprio 
Parque, que naturalmente a acompanha.

O Inverno no Parque de Serralves

17 Fev

A Primavera no Parque de Serralves

19 Mai

O Verão no Parque de Serralves

07 Jul

O Outono no Parque de Serralves

10 NOV
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Astronomia no Parque
22 Set 2018

O Parque de Serralves, com as excelentes condições de que dispõe para a observação 
do céu noturno e pelo fascínio que existe por esta ciência desde as primeiras 
civilizações, continuou a destacar na sua programação as sessões de Astronomia no 
Parque, em parceria com o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Com os 
telescópios virados a Sul, vimos dois objetos do Sistema Solar: Marte, que embora já 
a afastar-se da Terra, foi ainda um dos objetos mais brilhantes do céu à noite e, um 
pouco mais à esquerda, a Lua, num crescente a dois dias da Lua cheia.
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Mercados Sazonais 
Os mercados de proximidade representam, cada vez mais, oportunidades de 
construção de relações com produtos artesanais e tradicionais que nos caraterizam, 
e representam também momentos de contacto com aqueles que criam e produzem 
em menor escala, numa ótica de fomento da economia local e da sustentabilidade 
económica e ambiental.

O Pátio da Nogueira da Quinta de Serralves, é o cenário ideal para realização deste 
Mercado e, por consequência, para a compra dos mais diversos produtos diretamente 
ao produtor, destacando-se a fruta da época, produtos hortícolas, ervas aromáticas, 
cogumelos frescos, queijo artesanal, azeitonas, biscoitos, trufas de chocolate, 
compotas e muitas outras delícias. 

Mercado da Primavera

20 Mai

Mercado do Verão

1 Jul 2017

Mercado do Outono

29 e 30 Set (no âmbito da Festa do Outono)

Mercado do Inverno

02 Dez
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Ciência Viva no Verão em 
Rede 2019 - à noite toda a 
água é viva!
01 e 02 Set 
O Parque de Serralves é rendilhado por água - água domesticada em ornamento e água 
no seu ciclo natural em nascentes, lameiros e linhas de água que se vão juntar à ribeira 
da Granja e, posteriormente, desaguam no rio Douro. Conjugando com a diversidade de 
habitats terrestres presentes, o resultado é um espaço verde de excecionais qualidades 
para a biodiversidade dentro da cidade. Aproveitando a calma e o recolhimento do 
período noturno, propusemos ao público conhecer os diferentes tipos de água e 
conhecer as formas de vida que comportam.
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Suportes de Divulgação Digital

Plataforma de monitorização 
“Biodiversidade e Ambiente”
A “Biodiversidade e Ambiente” é uma plataforma online 
de inventariação de biodiversidade e monitorização 
ambiental, assentando num modelo colaborativo entre 
investigadores e o público. Tem como espaço de ação 
o Parque de Serralves e a monitorização pode ser feita 
pelo público nos parâmetros e categorias selecionados 
para amostragem de cada grupo biológico (Anfíbios, 
Aves, Borboletas, Micromamíferos, Morcegos e Répteis).

Em 2018 decorreram trabalhos de otimização dos 
conteúdos desta plataforma, nas vertentes da fauna e flora.

Redes Sociais

Dando continuidade ao projeto de produção de conteúdos 
para divulgação do Parque nas redes sociais, em 2018 
foram desenvolvidos posts para Facebook e Instagram 
relativos à fauna, flora e ações de manutenção do Parque. 
Desta forma continuaram a partilhar-se com os seguidores 
de Serralves, de uma forma muito próxima e descontraída, 
as curiosidades, muitas vezes desconhecidas, das plantas 
e dos animais que habitam o Parque, bem como as ações 
necessárias para a sua preservação.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Dada a sua natureza e características singulares, o Parque de Serralves, Monumento 
Nacional, está sujeito a ações regulares de gestão e manutenção que assegurem a 
preservação da sua identidade histórica, valores naturais e unidade paisagística. 

Em 2018, estas ações continuaram a assumir-se como fundamentais no conjunto das 
atividades desenvolvidas pelo Parque.

Intervenções no Património Vegetal 
e Estruturas Construídas

O ano de 2018 ficou marcado pelo início da recuperação 
do Roseiral do Parque de Serralves. Durante este ano a 
antiga coleção de roseiras foi retirada, foram efetuadas 
adubações, mobilizações e uma solarização ao solo, 
assim como a substituição de buxo nas sebes que 
compõem este jardim. Com o intuito de diminuir a área 
ensombrada do roseiral, muitas destas árvores foram 
alvo de trabalhos de arboricultura. O objetivo de todo 
trabalho de recuperação é aproximar a experiência 
às memórias referenciais do roseiral aquando da sua 
construção nos anos 30. 

Na primavera deste ano ficou concluída a recuperação 
do Jardim das Aromáticas com a plantação das últimas 
espécies arbustivas. Também a sua orla foi reformulada 

com trabalhos de poda de arbustos e de arboricultura, 
fazendo com que o ensombramento fosse reduzido. 
Esta ação teve como objetivo a execução de uma nova 
plantação de vegetação arbustiva autóctone de forma a 
promover a biodiversidade do Parque.   

Ao nível das estruturas contruídas, durante o ano de 
2018, realizaram-se diversas intervenções de melhoria 
e aumento do sistema de rega primário e secundário. 
Ao nível dos pavimentos, foi recuperado um caminho 
da mata em calçada portuguesa, o caminho de saibro 
branco e os caminhos laterais do Parterre Central. Na 
Quinta, foram realizadas melhorias nos estábulos, na 
horta, assim como a substituição de vedações do prado. 
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

“Transpor Fronteiras” foi a temática do Serralves em 
Festa em 2018, na sua 15ª edição, para promover a 
integração das mais diversas áreas artísticas, tais como 
as artes performativas, a música, a dança, o novo circo, 
o teatro e a instalação participativa, assim como diversas 
atividades educativas.

Serralves foi mais uma vez o palco de encontro dos 
mais variados públicos e de diferentes grupos artísticos 
da cidade, além da participação de companhias 
internacionais e de parcerias com diversos Municípios 
Fundadores como Coimbra, Vila Nova de Famalicão, 
Câmara Municipal de Faro, Guarda, Guimarães, 
Matosinhos, Ovar, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim, 
Torres Vedras e Viana do Castelo.

Também o Museu, com as suas exposições e exemplo 
arquitetónico, o Parque e a Casa Art Déco estiveram 
integrados numa programação intensa que somou 
50 horas de celebração das artes, do ambiente, da 
paisagem e da cidadania ativa. Os 15 anos do “Serralves 
em Festa” foram lembrados e o testemunho do passado 
teve o objetivo de promover uma reflexão sobre o futuro. 
O maior evento de Serralves teve na edição de 2018 o 
maior número de visitantes: 249.897. 

Fora de portas, o Serralves em Festa apresentou-se em 
espaços da Baixa do Porto, na Marginal de Matosinhos, 
no Aeroporto Francisco Sá Carneiro e Igreja dos Clérigos.

Serralves em Festa
01 - 03 Jun 2018
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Festa do Outono
29 e 30 Set 2018
 

A Festa do Outono é um pretexto incontornável para celebrar o início da estação do ano, 
com uma programação diversificada ao longo dos dois dias, que incluiu workshops, oficinas, 
percursos, espetáculos de teatro, de música, performances, instalações e jogos. 

As propostas educativas passaram pelo conhecimento, pelo contacto de perto com processos 
de transformação de algumas fibras têxteis, com a arte da cestaria, com a confeção de receitas 
que incluem produtos da época, e ainda com temáticas como a flora e a fauna do Parque de 
Serralves, a biodiversidade outonal, as raças autóctones, entre muitos outros desafios que 
evocam a sensibilização para o ambiente, para a paisagem, para a ética da conservação e 
recuperação de valiosos saberes e fazeres e que representam desígnios desta Festa. 

A edição de 2018 da Festa do Outono contou com 59.926 visitantes, o número mais elevado das 
dez edições. Participaram na programção como parceiros, 12 Municípios Fundadores (o dobro 
de 2017): Abrantes; Aveiro; Barcelos; Espinho; Figueira da Foz; Guarda; Lisboa; Ovar; Santa Maria 
da Feira; S. João da Madeira; Torres Vedras; Vila Nova de Famalicão.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Este evento de referência na programação anual de 
Serralves, no que respeita à educação e sensibilização 
para o Ambiente e para a Biodiversidade, o BioBlitz 
Serralves realizou-se pelo quinto ano consecutivo, 
reservando a semana à participação gratuita da 
comunidade educativa e o fim de semana aberto às 
famílias e ao público em geral.

Com o mote de dar a conhecer a fauna e flora do Parque 
de Serralves, este evento tem como objetivo promover 
e fomentar uma consciencialização das crianças e dos 
jovens sobre a importância da Biodiversidade e dos 
espaços naturais que nos rodeiam. Todas as atividades 
programadas representaram uma oportunidade única 
de partilha entre a comunidade escolar, ou o público em 
geral, e a científica, no sentido da construção de relações 
de proximidade com a natureza e seus ecossistemas. 

Além do programa de atividades, organizado por Serralves 
em parceria com o CIBIO-InBIO – Centro de Investigação 
em Biodiversidade e Recursos Genéticos, o BioBlitz 
integrou um espaço pedagógico LIPOR, que contou com 
a participação dos 8 municípios da área de intervenção da 

LIPOR, bem como a participação de algumas autarquias 
fundadoras que, através dos seus Centros de Educação 
Ambientais, trouxeram atividades na área da educação 
ambiental, dinamizando-as quer com as escolas quer 
durante o fim de semana, com o público geral. Tais foram 
os casos das Câmaras Municipais de Espinho, Ovar, Santa 
Maria da Feira, Vila Nova de Famalicão, Vila Real, Torres 
Vedras e Ponte de Lima.

A edição de 2018 do BioBlitz levou a Serralves 36.163 
visitantes, o número mais alto de todas as cinco edições, 
mais de 50% acima do ano passado. De segunda a sexta-
feira, 16 a 20 de Abril, o BioBlitz destinou-se exclusivamente 
a escolas, como é já habitual, e recebeu um total de 24.663 
alunos, mais 52% do que no ano anterior. No fim de semana, 
21 e 22 de Abril, o evento abriu-se a todo o público e teve 
11.500 visitantes, uma subida de 65% face a 2017. 

BioBlitz
16 – 22 Abr 2018
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O ano de 2018 viu a Casa do Cinema Manoel de Oliveira - um projeto da autoria do 
Arquiteto Álvaro Siza - ganhar forma. 

A construção avançou a grande ritmo durante o ano de 2018. Prevê-se a sua conclusão 
no primeiro semestre de 2019.

No âmbito do posicionamento da Fundação de Serralves, e face ao prestígio de uma 
das figuras da cultura portuguesa de dimensão universal — com uma vida que se cruza 
com a história do cinema e com a história do Século XX e uma obra premiada de amplo 
reconhecimento internacional, em que Portugal, a sua história e identidade culturais 
são temas recorrentes — a Casa do Cinema Manoel de Oliveira tem como objetivo 
estratégico a salvaguarda, interpretação e promoção da memória coletiva e em especial 
dos bens patrimoniais constantes deste valioso acervo documental e cinematográfico.

Este projeto foi cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte, Norte2020, 
através da Prioridade de Investimento: Conservação, Proteção, Promoção e 
Desenvolvimento do Património Natural e Cultural – “Património Cultural”.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

O  projeto Arquitetura 3.0 compreendeu a dinamização de 
um conjunto integrado de iniciativas que contribuem para 
a diversificação e aprofundamento da base exportadora da 
economia, promovendo a internacionalização do setor da 
arquitetura do Norte de Portugal, numa dinâmica colaborativa. 
Enquadrado no âmbito da Missão da Fundação de Serralves 
de estimular o interesse e o conhecimento dos públicos pela 
arte contemporânea, pela arquitetura, pela paisagem e por 
temas críticos para a sociedade, o projeto deu visibilidade 
ao talento, qualidade e capacidade dos profissionais de 
arquitetura da região. 

Exposição de Maquetes do 
Concurso Pavilhão Expositivo
Na sequência de um concurso de conceção que visou 
dinamizar a criação de novos projetos criativos, a partir de uma 
abordagem inovadora, estimulando novas soluções criativas 
para responder a carências e/ou explorar oportunidades 
detetadas num contexto urbano, realizou-se a exposição Work 
In Progress, com os dez trabalhos melhor classificados. 

Arch International Challenges 
A palavra “work” em arquitetura, tornou-se mais ampla 
e abrangente nos últimos anos. Os arquitetos passaram a 
trabalhar numa escala global, através de concursos, 
no âmbito da curadoria, docência, numa lógica 
colaborativa internacional.

O workshop Arch international Challenges decorreu nos 
dias 24 e 25 de janeiro no auditório de Serralves, visando 
constituir-se como um momento de reflexão, de discussão 
e de exploração de novos caminhos e processos para a 
internacionalização da Arquitetura, com especial destaque 
para a Região Norte.

Ao envolver diversos oradores convidados do setor 
da arquitetura e organizações que promovem redes e 
experiências de sucesso ao nível da internacionalização, este 
evento funcionou como plataforma criativa e aberta para 
gerar uma visão atual e global da arquitetura portuguesa.
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A operação “Valores Naturais do Parque de Serralves: Sensibilização e Divulgação” 
atua na valorização e qualificação do património natural de Serralves, promovendo 
a excelência dos valores naturais do Parque, permitindo uma maior visibilidade e, 
consequentemente, uma maior captação de visitantes assim como a sensibilização e 
informação quanto à proteção e conservação da natureza através de realizações como 
o “Há Luz no Parque” e as oficinas educativas.

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte, 
Norte2020, através da Prioridade de Investimento: Conservação, Proteção, Promoção e 
Desenvolvimento do Património Natural e Cultural – “Património Natural”.
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A operação “O Mundo em Serralves” consubstanciou um programa estruturado de 
animação turístico-cultural, tratando-se de um evento de valorização da cultura e da 
criatividade de dimensão internacional, que integrou uma programação sofisticada, 
inovadora e de grande transversalidade de manifestações.

Este conjunto plurianual de iniciativas desenvolveu-se ao abrigo de intensas colaborações 
e no âmbito de redes internacionais culturais, com largo espetro e de franca visibilidade 
e atratividade, desde exposições a performances artísticas, sendo de realçar em 2018 
a exposição “Incerteza viva: uma exposição a partir da 32ª Bienal de São Paulo” e a 
performance musical “I/E” de Tarek Atoui.

Este projeto foi cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte, Norte2020, 
através da Prioridade de Investimento: Conservação, Proteção, Promoção e 
Desenvolvimento do Património Natural e Cultural – “Património Cultural”.

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Con(s)ciênciArte trata-se de uma iniciativa inovadora e multifacetada que o Serviço Educativo 
da Fundação de Serralves, a partir da sua experiência, começou a desenvolver baseada numa 
metodologia de aprendizagem complementar ao ensino formal. O projeto visa contribuir para 
a melhoria do desempenho escolar e prevenir o abandono precoce, desenvolvendo-se em 
contexto experimental no domínio das ciências, do ambiente, das artes e das competências 
digitais, assente nos seguintes eixos de intervenção: 
1. Ciência, Ambiente e Cidadania; 
2. Arte, Cultura e Criatividade.

No Eixo Ciência, Ambiente e Cidadania o projeto prevê a implementação de uma oferta de 
Recursos Didáticos, Científicos e Pedagógicos, para a dinamização de iniciativas assentes 
nos domínios: Paisagem; Biodiversidade; Sustentabilidade e Alterações Climáticas; Quinta 
Pedagógica. As Escolas dos Municípios Fundadores de Serralves participam de forma 
gratuita num conjunto de atividades educativas, usufruindo os respetivos professores de 
ações de capacitação.

O Eixo – Arte, Cultura e Criatividade decorre durante todo o ano letivo, de forma continua 
permitindo, para além da participação em atividades educativas em Serralves, que as turmas 
trabalhem em independência na própria escola, encerrando o ano com uma exposição no 
Museu de Serralves, fazendo parte do Projeto Anual com Escolas.
O projeto, que teve início a setembro de 2018, contou com a realização do Encontro Anual 
de Formadores, com o objetivo de apresentar o programa de atividades do projeto e assim 
possibilitar a sua integração nos projetos educativos das escolas, e com o Encontro de 
Professores para apresentação do tema anual “Olhar aprendiz - As múltiplas formas do olhar”.

Trata-se de uma operação cofinanciada pelo Portugal Inovação Social/PO CH – Programa 
Operacional Capital Humano.
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O projeto “Janelas para o Mundo”, um programa do Serviço Educativo, pretende contribuir 
para o desenvolvimento psicossocial da população recluída de estabelecimentos prisionais 
do Norte do País através de uma proposta inovadora que implementa estratégias de 
promoção social, a partir das Artes e do Ambiente, que proporcionam oportunidades 
de alargamento da sua experiência de vida e a estruturação do pleno exercício da sua 
cidadania, visando assim a minimização dos problemas sociais associados à reclusão e a 
reintegração social.

A operação teve o seu início no último mês do ano 2018 e contempla a aprendizagem e 
a experimentação através de oficinas, exposições e visionamento de filmes em realidade 
virtual que proporcionem mecanismos de contacto com Serralves, quer seja pelos seus 
espaços expositivos, espaços arquitetónicos e pelos espaços naturais.

Trata-se de uma operação cofinanciada pelo Portugal Inovação Social/PO ISE – Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego.

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Baseado na experiência de Serralves ao longo dos anos, o projeto “Olhares Inclusivos” é 
particularmente dirigido a públicos com deficiência e incapacidade, que permite ampliar e 
aprofundar a intervenção da Fundação neste campo.

Trata-se de um projeto de inclusão e inovação social, que teve o seu início no último mês do 
ano 2018, propondo-se a Fundação de Serralves a desenvolver uma oferta de atividades e 
serviços inclusivos, num espaço sem qualquer tipo de constrangimento ou barreira.

Este projeto teve o seu início no último mês do ano 2018, propondo-se a Fundação de 
Serralves a desenvolver uma oferta de atividades e serviços inclusivos, num espaço sem 
qualquer tipo de constrangimento ou barreira.

Em especial, e através da presente iniciativa, o público-alvo prioritário e os destinatários finais 
deste projeto de inovação social são os utentes de entidades e instituições, da Região Norte 
mediante estreita articulação com entidades parceiras e atores do sistema de economia 
social, integrando um programa contínuo, diverso e qualificado de iniciativas direcionadas aos 
diferentes públicos-alvo, em resposta às suas necessidades específicas, prevendo:
a) Programa de desenvolvimento de competências emocionais, pessoais, relacionais e 
sociais, com atividades nos campos da criatividade, das artes, do ambiente e da cidadania, 
para crianças, jovens e adultos, em contexto educativo não formal, visando valorizar a 
autoestima e a autonomização das pessoas com deficiência e incapacidade, com vista à sua 
integração social e sempre que possível, profissional;
b) Programa de capacitação e suporte destinado a pais, famílias, cuidadores informais, 
técnicos e outros profissionais e colaboradores prestadores de cuidados; educadores 
e monitores educativos, ambientais e culturais; atores do sistema de inovação e 
empreendedorismo social; e aos dirigentes e colaboradores da Fundação de Serralves;
c) Programa de capacitação, sensibilização e informação para técnicos, famílias, e 
público em geral

Trata-se de uma operação cofinanciada pelo Portugal Inovação Social/PO ISE – Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

A Fundação de Serralves tem vindo a desenvolver, desde há vários anos, um processo de colaboração com diversas autarquias, 
como concretização da missão de descentralização do seu projeto cultural e promoção da criação de novos públicos.

Em 2018, adquiriram o Estatuto de Fundador de Serralves Mirandela e Vila Nova de Gaia.

Assim, as autarquias Fundadoras de Serralves passaram a ser:

- Abrantes
- Barcelos
- Beja
- Braga
- Caminha
- Castelo Branco
- Chaves
- Coimbra
- Faro
- Felgueiras
- Figueira da Foz
- Guarda
- Guimarães
- Maia
- Matosinhos
- Mirandela

- Oliveira de Azeméis
- Ovar
- Ponta Delgada
- Porto
- Póvoa de Varzim
- Santa Maria da Feira
- Santo Tirso
- São João da Madeira
- Torres Vedras
- Viana do Castelo
- Vila de Conde
- Vila Nova de Famalicão
- Vila Nova de Gaia
- Vila Real
- Viseu
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Foram várias as áreas de colaboração concretizadas, designadamente:

Exposições e Programa Educativo
Em 2018 realizaram-se 29 iniciativas promovidas por Serralves fora de portas, em diversos concelhos do país. Todas as 
exposições realizadas encontram se descritas com detalhe no capítulo “Exposições em Portugal”

Estas exposições foram acompanhadas de um cuidado programa educativo, aspeto que assume particular relevância 
na atuação da Fundação, promovendo a mediação cultural e a criação de novos públicos, nomeadamente por via de 
ações de formação destinadas a técnicos municipais e docentes locais, de visitas guiadas e de oficinas para famílias.

Formação 
Para além da prestação de assessoria especializada, caso a caso, realizou-se o Ciclo de Workshops “Que Cultura para 
as Cidades do Século XXI?” sobre política pública de âmbito local e regional - particularmente dirigido a decisores 
políticos, dirigentes e técnicos dos municípios – com vista a refletir e partilhar boas práticas sobre o planeamento e a 
gestão cultural, com particular enfoque no desenho e implementação de políticas públicas adequadas aos desafios 
colocados por um contexto económico e social em grande transformação, alterando os paradigmas tradicionais de 
oferta e participação cultural.

Neste âmbito, foi concebido o programa, comissariado pelo Dr. Carlos Martins, com os seguintes temas repartidos 
por quatro sessões: Cultura, Economia e Desenvolvimento; Cultura, Tecnologia e Ciência; Cultura, Educação e 
Participação; Programação Cultural.

Oferta de Publicações
Ao longo de 2018 foram periodicamente enviadas publicações editadas por Serralves aos nossos Municípios 
Fundadores, destinadas às Bibliotecas Municipais.

Assessoria Cultural e Ambiental
Em 2018, a Fundação prestou assessoria a Autarquias Fundadoras, tanto na vertente cultural como na vertente ambiental, 
designadamente no âmbito de voluntariado cultural e no contexto da exposição “O Parque em Macro”.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Após a sua preparação e desenvolvimento, a Fundação de Serralves implementou e 
tornou público em 2018 o seu projeto no “Google Arts & Culture”, uma plataforma online 
da Google que permite ao público aceder a imagens de alta resolução de obras de arte 
alojadas nos museus parceiros deste projeto. 

Visitar um museu sem ter de lá estar fisicamente: este é o conceito por trás do Arts & 
Culture da Google que proporciona visitas virtuais pelos corredores dos monumentos e 
galerias, como fotografias individuais de obras de arte.

Os utilizadores desta plataforma podem agora visitar mais de 240 obras da Coleção 
de Serralves, bem como fazer uma visita virtual aos espaços da Fundação através da 
ferramenta walk-through.

As fotografias das obras de arte da Coleção de Serralves foram feitas pela Google com 
uma tecnologia denominada ‘gigapixel’ que permite captar imagens em muito alta 
resolução. Assim, o utilizador poderá entrar no modo ‘visão microscópica’ e a partir daí 
ampliar as imagens de modo a visualizar as obras de arte com um extraordinário nível de 
detalhe, não percetível a olho nu.
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Educação - 
Artes e Ambiente
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Educação - 
Artes e Ambiente
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Em 2018 o Serviço Educativo da Fundação de Serralves recebeu um número recorde 
de participantes nas suas atividades. Estes números reforçam o compromisso em fazer 
de Serralves um lugar para todos os tipos de público: o escolar, as famílias e crianças, o 
público adulto e os grupos com necessidades educativas especiais.

Experimentar, Partilhar, Envolver e Incluir. Os verbos de ação que estruturam o Serviço 
Educativo da Fundação de Serralves continuaram a orientar as ações de Serralves ao 
longo de 2018 sempre a destacar, a importância da vivência e experimentação ligada ao 
processo e à reflexão.

Educação 
- Artes e 

Ambiente
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Educação 
- Artes e 

Ambiente

Artes
Visitas
As visitas orientadas desenvolvidas pela equipa do 
Serviço Educativo foram baseadas no princípio da 
mediação e estruturadas pelo diálogo estabelecido 
entre o educador e o grupo. O objetivo foi aprofundar o 
conhecimento sobre o património artístico, arquitetónico 
e ambiental da Fundação de Serralves, incentivando o 
diálogo e a partilha de perceções.

Exposições
O Museu de Serralves apresenta um programa 
diversificado de exposições que constituem 
oportunidades singulares para vivenciar a arte 
contemporânea. Para além de contextualizarem as obras 
expostas, as visitas orientadas tiveram como método o 
acolhimento de diferentes modos de ver e o estímulo da 
autonomia de quem nos visita na sua relação com a obra 
de arte contemporânea.

Espaços Arquitetónicos
Desenhado por Álvaro Siza, um dos maiores arquitetos 
do mundo, o Museu de Serralves é o ponto de partida 
para uma experiência que relaciona a sua arquitetura 
com a da Casa de Serralves, exemplar único da 
arquitetura art déco, e com o Parque de Serralves 
também ele com um jardim desenhado, em 1932, por 
Jacques Gréber, um dos maiores paisagistas da época. A 
história deste lugar - que no seu conjunto paisagístico e 
arquitetónico foi classificado como Monumento Nacional 
em 2012 - é desvendada ao longo do percurso.

Esculturas
A Coleção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
conta com um importante conjunto de obras que 
propõem diálogos entre a arte e a natureza e os conceitos 
relacionados com arte e paisagem. Neste contexto, 
esta visita orientada propõe a descoberta do acervo de 
escultura contemporânea ao ar livre sob o formato de um 
percurso que procura estimular o olhar atento e a reflexão 
crítica sobre as diversas linguagens da arte.

Visitas-Oficina
As visitas-oficina associam o diálogo temático e 
especulativo a momentos de experimentação prática e 
dinâmica nos espaços da Fundação de Serralves. Com 
estas atividades reforçamos a vivência de conceitos 
relacionados com as exposições, a arquitetura ou o 
ambiente, por intermédio da mediação e da ação orientada 
pelo processo.

Exposições
Especialmente desenvolvidas para cada exposição, as 
visitas-oficina partem da investigação sobre a temática 
curatorial e a trajetória dos artistas apresentados. Em 
cada exposição uma ou mais propostas estimulam 
e desafiam os grupos, com o objetivo de promover a 
vivência da obra de arte e explorar o potencial criativo 
que a arte contemporânea pode despertar.

Arquitetura
Exercícios de exploração do espaço revelam o processo 
de trabalho do arquiteto e refletem, de modo conjunto, 
sobre formas de experienciar os espaços. O Museu 
de Serralves, projetado por Álvaro Siza, é o ponto de 
partida para diferentes leituras e recriações dos seus 
espaços expositivos.

Oficinas
As oficinas são atividades que têm por objetivo estimular 
a curiosidade, a criatividade e a reflexão por intermédio da 
prática, através de estratégias e ferramentas não formais 
do processo de aprendizagem. O conceito “Hands On/
Minds On”, no qual a experimentação está associada ao 
processo pedagógico, foi a base das nossas oficinas, 
tanto as realizadas em sala como no Museu, na Casa ou 
em articulação com a Biblioteca.

Procurando vivenciar o conhecimento por meio da experiência partilhada, EXPERIMENTAR 
orientou os programas desenvolvidos para a comunidade escolar. As visitas, visitas-oficina, 
oficinas pensadas para os alunos e os programas específicos dirigidos aos professores 
procuraram incentivar a descoberta e a invenção sob o signo da autonomia.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Ambiente
Visita
O Parque de Serralves, quer pelo seu desenho, quer pelo 
momento da sua construção, é hoje uma referência não 
só nacional como internacional da arte paisagista da 
primeira metade do século XX. É um espaço de grande 
valor ecológico onde, por exemplo, as espécies arbóreas 
adquirem portes verdadeiramente excecionais, sendo de 
destacar notáveis exemplares de faias, liquidâmbares, 
eucaliptos, pinheiros, sobreiros e castanheiros.

As visitas oferecem um ponto de partida para a sua descoberta.

Visita-Oficina
Partindo à descoberta da Biodiversidade urbana, as 
visitas-oficina ao Parque são realizadas inteiramente ao 
ar livre, centrando-se no mundo natural de Serralves. 
As árvores e os arbustos, as plantas aromáticas e as 
suas singularidades ou a importância da água na criação 
dos diferentes habitats, são as propostas que exploram 
mundos escondidos nos jardins. 

Oficinas
As oficinas no decorrer do ano civil de 2018 foram 
estruturadas de acordo com os programas educativos 
2017-2018 e 2018-2019, mediante calendarização 
escolar. No ano letivo 2017-2018, o Serviço Educativo 
Ambiente apresentou um programa para as Escolas, 
organizado segundo 3 Laboratórios Experimentais:
Biodiversidade na Cidade
Alterações Climáticas
À descoberta da Quinta

No ano letivo 2018-2019, as oficinas ambiente 
enquadram-se em 4 temáticas:
Biodiversidade
Paisagem
Quinta Pedagógica
Sustentabilidade e Alterações Climáticas



166

R
e

la
tó

ri
o

 e
 C

o
n

ta
s 

2
0

18

Projetos em 
Continuidade
Projeto Anual com Escolas

O Serviço Educativo da Fundação de Serralves 
desenvolveu, como habitualmente, o projeto através 
do qual é promovido um envolvimento continuado da 
comunidade escolar. 

Em torno de um eixo temático, foi criada uma programação 
transdisciplinar que fez uso das valências proporcionadas 
pela programação do Museu e do Parque de Serralves. O 
programa completo do Projeto Anual com Escolas (PAE) 
incluiu: um seminário de abertura; oficinas experimentais 
para professores e para alunos, orientadas por educadores 
da equipa do Serviço Educativo; debate sobre o processo 
de trabalho e uma exposição com todos os trabalhos 
apresentados pelas escolas participantes.

O objetivo do PAE continuou a ser o de promover a 
cooperação entre escola e museu e fomentar a criação 
de um espaço educativo transdisciplinar, no qual as 
experiências artísticas e ambientais tiveram um lugar 
efetivo no contexto da educação formal.

Arquiteturas Móveis - Energia | 
Sustentabilidade | Futuro

Jan - Set 2018
A reflexão crítica sobre o presente e sobre qual o futuro 
que queremos criar emerge como questão urgente. Nos 
tempos atuais, a própria palavra futuro adquire contornos 
preocupantes e é justamente por isso que as crianças 
e jovens devem ter o seu espaço para, à sua maneira, 
reivindicá-lo. A parceria com a Fundação GALP permitiu-
nos, neste projeto continuado com as Escolas pensar 
nas grandes questões para o futuro: a Sustentabilidade 
das cidades em termos de população, de trabalho e 
de energia e a necessidade de inventarmos “Novas 
Formas de Viver em Conjunto”, por intermédio do tema 
“Arquiteturas Móveis – Energia | Sustentabilidade | Futuro” 
como eixo de trabalho. 

Este conceito, desenvolvido há mais de meio século 
pelo arquiteto húngaro Yona Friedman, serviu como 
mote a partir do qual as oficinas, debates e encontros 
deste projeto aconteceram, e também em torno do 
qual se desenvolveram as atividades nas escolas 
que posteriormente integrarão a exposição com os 
trabalhos produzidos pelos alunos participantes. Uma 
oportunidade para, através dos encontros, seminários, 
oficinas e trabalhos realizados nas escolas, concebermos 
outros modos de vivermos e coexistirmos de forma mais 
harmoniosa como sociedade; de pensarmos maneiras 
de estar num mundo em mobilidade e naquilo que 
gostaríamos que o futuro se tornasse.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Seminário Arquiteturas Móveis - 
Energia | Sustentabilidade | Futuro 
13 Jan 2018
Seminário destinado a professores que abordou os 
conceitos inerentes à temática do projeto. O seminário 
teve dois oradores convidados, o investigador, curador e 
produtor de arte contemporânea, Juan Luis Toboso que 
apresentou aos professores projetos artísticos selecionados 
que integram procedimentos participativos e insurgentes e 
a sua relação com o conceito de utopia e a crise da utopia. O 
seminário também contou com a participação do arquiteto, 
professor e investigador Pedro Bandeira.

Exposição Arquiteturas Móveis – 
Energia | Sustentabilidade | Futuro
22 Mai - 09 Set 2018
Após encontros com professores, um seminário e oficinas 
para alunos e professores, Serralves lançou às turmas 
envolvidas o seguinte desafio: refletir sobre o modo como 
concebemos e vivenciamos os nossos espaços físicos 
e como, por meio destes, interagimos com o mundo. 
As diversas construções que compuseram a exposição 
do Projeto Anual com Escolas formaram uma cidade 
adaptável e moldável, que pretendeu servir melhor as 
necessidades daqueles que vivem nas cidades.

Olhar Aprendiz: As Múltiplas 
Formas do Olhar

Out - Dez 2018
No ano letivo 2017-2018 dedicámo-nos ao tema “Modos 
de viver”

O que vemos quando olhamos? De que forma as 
diferentes maneiras de ver o mundo afetam a nossa 
opinião sobre ele e sobre as pessoas com as quais 
convivemos? Para os mais pequenos, do pré-escolar ao 
primeiro ciclo, propusemos pensar a construção do olhar 
e os novos estímulos, as formas, as cores e toda uma 
miríade de mundos que estruturam a visualidade. Com 
os mais velhos, abordamos a complexidade de assuntos 
metafóricos e reais que problematizam o nosso olhar. Um 
olhar aprendiz é um olhar interessado em estar sempre a 
aprender e a crescer. Uma forma de pensar a visualidade 
ligada à criticidade: olhar com sentido e com atenção.

O Projeto Anual com Escolas, através da metodologia de 
projeto e da relação estreita entre o Museu e a Escola, 
abordou um tema urgente da atualidade: num mundo 
em que o “ver” sofre agressões maiores a cada dia, em 
que somos bombardeados diariamente com centenas, 
talvez milhares de, de imagens, refletir sobre o “ver” é 
examinar a nossa forma de raciocinar, a nossa relação 
com o mundo, com o consumo e com a alteridade.
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À Descoberta da Horta 
O desvínculo do mundo natural é atroz em meio urbano, 
onde comodamente se tem acesso, quase ilimitado, a 
tudo, no império da globalização do mercado. Aproximar 
as crianças ao ambiente natural que as rodeia constitui 
um contributo fundamental para a maior valorização e 
consciencialização dos alimentos e recursos naturais, 
como o solo, a água e a biodiversidade. Semear, plantar, 
sachar, regar e colher diversas espécies de plantas na 
Horta de Serralves, são o ponto de partida e inspiração 
para diversas aprendizagens promovidas no âmbito do 
presente programa. A abordagem à temática central 
tem como base os princípios da agricultura biológica e 
sintrópica na medida em que se assume fundamental 
que as crianças compreendam e reconheçam a 
agricultura como uma atividade imprescindível que se 
traduz em benefício direto único para as pessoas, para 
os seres vivos e para os ecossistemas em geral.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Programas para 
Professores
Encontro Anual  
de Formadores

18 Set 2018 
Enquanto espaço aberto à imaginação, à reflexão e ao 
debate, Serralves estimula a aproximação crítica e criativa à 
cultura contemporânea, na perspetiva de estabelecer com 
as escolas uma relação cada vez mais cúmplice e dinâmica. 
Em setembro de 2018 realizou-se o Encontro Anual de 
Formadores, com o objetivo de apresentar o programa de 
atividades e assim possibilitar a sua integração nos projetos 
educativos e culturais das escolas. Neste dia foi também 
apresentado o tema do Projeto Anual com Escolas e abertas 
as inscrições.

Mediação/Educação:  
Para Pensar a Educação  
no Século XXI
Pensar a articulação entre educação formal e não formal 
e a contribuição desta para os novos caminhos da 
educação é o que propõe este programa de encontros 
dirigido a professores de arte e de outras disciplinas. 
Através dele, o Serviço Educativo de Serralves procura 
ser parceiro do professor e convidar investigadores e 
artistas para refletir, dialogar e questionar a educação no 
e para o século XXI.

Tentar Emancipar: traços ensaísticos 
entre cena e aula
21 Nov 2018
Com o objetivo de pensar o tema da emancipação da pessoa, 
tanto em experiências de ensino e aprendizagem quanto em 
experiências artísticas, foram apresentados na conferência 
recortes de livros e textos do filósofo franco-argelino Jacques 
Rancière e o próprio “Mestre Ignorante”, Joseph Jacotot. 
Mapeamos as ideias advindas do duo Jacotot/Rancière perto 
do tema ensaio, ou gesto ensaístico, delineado originalmente 
por Michel de Montaigne, na escrita e ação que puseram em 
igualdade as leituras de livros e as experiências de vida. Foram 
mostrados exemplos de ensaios fílmicos da cineasta Agnès 
Varda, para compor o que temos chamado de um corpo que 
ensaia. Na segunda parte, foram partilhados alguns eixos 
fundamentais do projeto "Ensaios Ignorantes”, idealizado por 
Juliana Jardim, desenvolvido e premiado no Brasil, desde 
2011, pelo núcleo de profissionais que esta dirige, e também 
de modo pontual em Madrid, Espanha, em 2014. 
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As atividades para o público adulto baseiam-se no conceito de envolver e desejam 
promover a aproximação ao Museu e ao Parque construindo uma instituição viva, cuja 
vitalidade provém da reflexão, do debate e da participação.



171

R
e

la
tó

ri
o

 e
 C

o
n

ta
s 

2
0

18

Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Conferências, 
Conversas, 
Encontros, 
Seminários e 
Visitas
Ao longo do ano, o Serviço Educativo da Fundação de 
Serralves apresentou o seu programa regular de visitas:

Visitas Guiadas 

Exposições
Partindo de um programa diversificado de exposições 
de arte contemporânea, as visitas orientadas motivaram 
os observadores a fazer associações e identificações 
na perspetiva de acolher diferentes modos de ver. Foi 
estimulado o diálogo entre obras, educador e visitante, 
tendo em vista a contextualização e a descoberta da 
produção artística dos nossos dias.

Espaços Arquitetónicos
Cada visita aos espaços arquitetónicos da Fundação de 
Serralves foi orientada no sentido de relacionar a arquitetura 
contemporânea do Museu (de autoria do arquiteto Álvaro 
Siza Vieira) com a art déco da Casa (da autoria do arquiteto 
Marques da Silva) e a magnífica paisagem do Parque (da 
autoria do arquiteto Jacques Gréber).

Esculturas no Parque
Durante 2018, os visitantes puderam conhecer numa visita 
ao Parque as esculturas – expostas em permanência – 
que fazem parte da Coleção da Fundação de Serralves. 
Um percurso pelo Parque de Serralves que possibilita o 
reconhecimento do valor paisagístico, ecológico e estético 
de um lugar com características singulares, vocacionado 
para experiências e aprendizagens múltiplas. 

Um Olhar para a Arte 
Contemporânea
Durante o ano de 2018, diversos investigadores, curadores 
e artistas dialogaram com o público numa discussão crítica 
em torno das artes visuais e da cultura contemporânea:

Conversas

A Pintura em Potência na exposição 
“Coleção de Serralves: 1960-1980” com 
Sofia Ponte, investigadora | 13 Jan

O Neo-Pop de Jeff Koons na exposição 
“A Coleção Sonnabend: Meio Século de 
Arte Europeia e Americana. Part II” por 
Mário Moura, investigador e crítico de design | 15 Set

Nas Galerias Com...:

“Marisa Merz: o céu é um grande espaço” 
com Connie Butler, comissária da exposição | 20 Jan

“Álvaro Lapa: No Tempo Todo” com Ricardo 
Castro e João do Vale, artistas | 21 Mar

“A Coleção Sonnabend: Meio Século de 
Arte Europeia e Americana. Part II” com 
António Homem, comissário da exposição | 12 Mai

“Zéro de Conduite: Obras da Coleção de 
Serralves” com Isabel Carvalho, Pedro Barateiro e 
Ana Jotta, artistas | 09 Jun; com Mauro Cerqueira, João 
Louro e Paulo Mendes, artistas | 07 Jul; com Albuquerque 
Mendes e João Pedro Vale, artistas | 01 Set 2018

“Robert Mapplethorpe: Pictures” com Jack 
Walls e André Príncipe, artistas | 20 Out

Mesa-Redonda

No âmbito da exposição “Álvaro Lapa: 
No Tempo Todo” com Miguel von Hafe Pérez, 
comissário da exposição, José Gil, filósofo e José Luis 
Porfírio, crítico de arte | 17 Mar
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Visitas Especializadas

“Álvaro Lapa: No Tempo Todo” por Miguel von 
Hafe Pérez, comissário da exposição | 10 Fev; por Óscar 
Faria, crítico de arte e curador | 05 Mai

“Marisa Merz: o céu é um grande espaço” 
por Leonor Antunes, artista | 07 Abr; por Fernando 
Marques Penteado, artista | 14 Abr

“A Coleção Sonnabend: Meio Século de 
Arte Europeia e Americana. Part II” por 
António Homem, comissário da exposição | 26 Mai

“Robert Mapplethorpe: Pictures” por 
Michael Ward Stout, presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Mapplethorpe | 22 Set; por 
Eduarda Neves, investigadora | 08 Dez

“Pedro Costa: Companhia” por João Dias, 
realizador | 27 Out; por Joaquim Caetano, historiador de 
arte | 17 Nov; por Rui Chafes, artista | 01 Dez
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Há Vida no 
Parque!
Domingos de Ciência em 
Serralves
O programa "Há vida no Parque!" oferece um conjunto 
de conversas e percursos no Parque e oficinas que dão a 
conhecer a biodiversidade em Serralves. Investigadores 
especialistas a trabalhar em Portugal partilham as 
suas histórias e aventuras, desvendando pormenores 
fascinantes do mundo natural em momentos 
organizados à procura e descoberta de aves, insetos e 
aranhas, morcegos e micromamíferos, anfíbios, répteis e 
plantas (entre outros).

Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Café com Ciência
Café com Ciência é uma conversa descontraída com um 
cientista convidado num ambiente informal, que pretende 
promover a divulgação do conhecimento científico sobre 
Biodiversidade através do contacto informal de investigadores 
de renome internacional, quer de nacionalidade portuguesa 
quer estrangeira, com o público em geral. 

Do alimentar ao curar e matar: as plantas 
à lupa molecular - Mariana Sottomayor | 28 Jan

Por mares nunca dantes navegados: o 
desconhecido mundo dos parasitas dos 
animais selvagens - Ana Pereira | 25 Fev

Porque é que os bichos atravessam a 
estrada? Para passar para o outro lado! 
Os impactes das vias de transporte 
na biodiversidade e serviços de 
ecossistema - Fernando Ascensão | 25 Mar

Onde andam os mamíferos? O Atlas de 
Mamíferos de Portugal - Márcia Barbosa | 29 Abr
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Micróbios: a vida do outro lado do 
microscópio - Fernando Tavares | 27 Mai

Em busca do elo perdido: utilizando 
ferramentas do futuro para 
compreender o passado da espécie 
humana - Sandra Oliveira | 17 Jun

Um futuro sem peixe de mar? A 
aquacultura no nosso prato - Raquel 
Xavier | 23 Set 

Peixes de água (agri)doce: como 
sobreviver a espécies invasoras, 
barragens, alterações climáticas e 
fragmentação do habitat? - Filipa Filipe | 28 Out

Desafios da medicina de animais 
selvagens em liberdade - Nuno Santos | 25 Nov

Lançamento do Livro  
"O Parque - Biodiversidade  
em Serralves"

08 Dez 
"O Parque de Serralves, para além de ser constituído por 
jardins especiais e um Museu de Arte Contemporânea, 
é um local onde vivem, se alimentam e se reproduzem 
muitos seres vivos. Conheces os habitantes do Parque?” 

A equipa do Parque|Serviço Educativo Ambiente de 
Serralves lançou o livro "O Parque – Biodiversidade 
em Serralves” com a sua ilustradora Fedra Santos, que 
através das suas ilustrações, nos dá a conhecer animais, 
plantas e outros seres vivos que habitam e visitam o 
Parque ao longo das quatro estações do ano. 

Este projeto foi realizado em parceria com o CIBIO-
InBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e 
Recursos Genéticos.
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PARTILHAR encontra-se no centro das nossas preocupações no que respeita à 
programação das atividades para famílias, crianças e jovens. O Serviço Educativo 
reiterou, com este programa, a firme convicção na partilha como valor educativo, ético, 
pedagógico e social.
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Férias em 
Serralves
"Férias em Serralves” é um programa de oficinas de teor 
lúdico-pedagógico dirigido a crianças e jovens entre os 4 
e os 12 anos de idade, no âmbito das artes plásticas, das 
ciências experimentais, do movimento e da expressão.  

Em contacto com o Museu de Arte Contemporânea, 
com o Parque e com a Quinta Pedagógica, as crianças 
são convidadas a explorar os espaços através do seu 
envolvimento em atividades que valorizam a curiosidade e 
a criatividade, a experimentação e a vivência em grupo. 

Oficinas Páscoa
26 Mar 2018 a 06 Abr 2018

Oficinas Verão
02 Jul 2018 a 31 Ago 2018

Oficinas Natal
17 a 28 Dez 2018 
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Famílias em 
Serralves - 
Domingos
07, 14, 21 e 28 Jan, 04, 11, 18 e 25 Fev, 
04, 11, 18 e 25 Mar, 08, 15 e 29 Abr, 06, 
13, 20 e 27 Mai, 10 e 17 Jun, 01, 08, 15, 
22 e 29 Jul, 05, 12, 19 e 26 Ago, 02, 09, 
16 e 23 Set, 07, 14, 21 e 28 Out, 04, 11, 
18 e 25 Nov 2018

Visitas-oficina, percursos, oficinas e espetáculos. Um 
conjunto de atividades em torno das exposições, das 
esculturas do Parque, da arquitetura do Museu e da 
Casa de Serralves, do ambiente, da biodiversidade e da 
paisagem, fizeram parte das múltiplas práticas idealizadas 
especialmente para as famílias. 
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Natal em Serralves
02, 09, 16 e 23 Dez 2018
Durante os quatro domingos que antecederam o Natal 
foram desenvolvidas oficinas na área artística e ambiental, 
dirigidas a famílias, com vista a comemorar a época 
natalícia. Na manhã destes dias, a diversão foi garantida 
com experiências e aprendizagens várias. 
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Folha de Atividades 
para Famílias
Em cada exposição o Serviço Educativo da Fundação de 
Serralves propõe, às famílias que nos visitam, uma folha de 
atividades, com o objetivo de proporcionar uma exploração 
criativa. Disponíveis em papel na receção do Museu 
de Serralves e, em formato digital, no site de Serralves, 
encorajam a apreciação e exploração conjunta num 
percurso pelas exposições.
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Oficinas
Jan - Dez 2018
As oficinas pretendem explorar de uma forma dialogada 
e dinâmica o património vivo de Serralves – desde a 
componente natural do Parque aos desafios convocados 
pelo universo das exposições de arte contemporânea 
no Museu. Assim, as propostas apresentadas interpelam 
a perceção sensorial e despertam a curiosidade para 
a experiência e para o contacto com novos temas, 
materiais e suportes. Formas renovadas de relação com 
a pintura, o desenho, a expressão corporal, a construção 
e o contacto com a natureza, são desenvolvidas em 
ambiente de permanente participação e afetividade.

Grupos com 
deficiência e/ou 
incapacidade
Serralves tem vindo a aprofundar a ligação com instituições 
vocacionadas para o acompanhamento de pessoas com 
deficiência e/ou incapacidade através da organização de 
programas contínuos, com periodicidade semanal ou mensal, 
permitindo assim a descoberta do património da Fundação. 
As propostas são adequadas às características singulares de 
cada grupo, tendo por objetivo despertar atitudes relacionais, 
desenvolver a autonomia e a capacidade de concretização, 
sempre em colaboração com os respetivos técnicos.

Visitas
Jan - Dez 2018
O Museu de Serralves apresenta um programa 
diversificado de exposições. A visita orientada procura 
contextualizar as obras expostas, na perspetiva de 
provocar o diálogo e suscitar múltiplas interpretações. 
O percurso no Parque de Serralves possibilita o 
reconhecimento do valor paisagístico, ecológico e estético 
de um lugar com características singulares, vocacionado 
para experiências e aprendizagens múltiplas.

Visita-Oficina
Jan - Dez 2018
A visita-oficina oferece a possibilidade de descoberta do 
património de Serralves, bem como das exposições patentes 
no Museu. São definidos percursos temáticos que conjugam 
a componente teórica e dialogante com a realização de 
pequenos momentos de experimentação nas galerias de 
exposição, com uma dinâmica de comunicação pensada 
para públicos com necessidades educativas especiais.

Composto por visitas em Língua Gestual Portuguesa (LGP) e um vasto programa de 
atividades para grupos com necessidades especiais ou em situação de vulnerabilidade 
social, INTEGRAR propôs que a inclusão fosse pensada como propósito global, 
promovendo momentos de reflexão e encontro.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Cercar-te E6G
Jan - Dez 2018
O projeto CERCAR-TE E6G, promovido pelo Espaço T - 
Associação para o Apoio à Integração Social e Comunitária 
e a atuar no Bairro do Cerco, no Porto, potencia a inclusão 
social de crianças, jovens e famílias em situação de 
vulnerabilidade, com os objetivos de combater o abandono, 
absentismo e insucesso escolar e promover a aquisição de 
competências que apoiem a empregabilidade e a inserção 
profissional e fomentem a literacia digital. A Fundação 
de Serralves associou-se ao projeto enquanto entidade 
parceira e recebeu os jovens em diversos momentos 
ao longo do ano, integrados na programação regular de 
oficinas e no Projeto Anual com Escolas.
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Hospital de São 
João
04 Jan, 08 Fev, 01 Mar, 05 Abr, 03 Mai, 
14 Jun, 12 Jul, 25 Out, 29 Nov e 06 Dez
Partindo de autores de referência na arte contemporânea 
nacional e internacional que integraram as exposições 
patentes no Museu e no Parque de Serralves, o Serviço 
Educativo Artes desenvolveu um programa de oficinas e 
de visitas orientadas com um grupo de adultos da secção 
de psiquiatria do Hospital de São João.  
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Conferência Vidas 
Ubuntu
07 Jan 2018
A Academia de Líderes Ubuntu é um projeto de 
capacitação de jovens com elevado potencial de 
liderança em contextos de exclusão social. Este é 
um dos projetos do programa Pontes Ubuntu, que se 
desenvolve a partir da filosofia Ubuntu, um conceito 
africano que significa "Eu sou porque Tu és”, para traçar 
um percurso de formação para uma Liderança Servidora. 
No âmbito da sua política de apoio à comunidade 
em que se insere, em janeiro de 2013 a Fundação de 
Serralves celebrou um protocolo com o Instituto Padre 
António Vieira. Desse modo, procurando contribuir para 
iniciativas que visam a inclusão social de jovens. Ao 
longo do caminho na Academia de Líderes Ubuntu, os/
as jovens participantes são desafiados a partilhar a sua 
história de vida com os/as restantes participantes, num 
processo que se pretende ser de consciencialização, 
de recuperação de memórias, de génese de sentido, 
de integração positiva de tudo o que foi vivido e de 
valorização da identidade ("A minha vida é a minha 
mensagem", Mahatma Gandhi). 
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Leitura Furiosa
20 Mai 2018
Encontro entre pessoas zangadas com a leitura e 
escritores, Leitura Furiosa inspira-se no poder dos 
momentos insólitos, permitindo que as primeiras 
possam acompanhar o processo de criação de um 
texto. A Leitura Furiosa desdobrou-se em momentos 
de conversa (imediatamente seguidos de períodos de 
escrita), tempos de discussão, oficinas de ilustração, 
passeios por livrarias e/ou bibliotecas e uma sessão 
de apresentação pública dos resultados na Biblioteca 
do Museu de Serralves. Em 2018 colaboraram com o 
projeto as instituições Centro Educativo Santo António, 
Qualificar Para Incluir e Comunidade Terapêutica 
da Ponte da Pedra e os escritores e artistas Regina 
Guimarães, Saguenail, Ana Deus, Daniela Duarte, Emílio 
Remelhe, Luca Argel, Pedro Eiras, João Alves, Miguel 
Carneiro, Nuno Sousa, Paulo Anciães Monteiro (PAM). 

A Associação Cardan, sediada na cidade de Amiens, em 
França, organiza a Leitura Furiosa desde 1992. Trata-
se de uma manifestação de promoção da literacia que 
acontece em várias cidades europeias simultaneamente. 
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Visitas em 
Língua Gestual 
Portuguesa
Especificamente dirigidas à comunidade surda, estas 
visitas receberam os visitantes na sua língua natural, 
para um diálogo sobre as exposições no Museu, a arte 
contemporânea, a arquitetura e a paisagem de Serralves.

Marisa Merz: O Céu é um Grande Espaço
24 Fev 2018

Álvaro Lapa: No Tempo Todo
07 Abr 2018

A Coleção Sonnabend: Meio Século de 
Arte Europeia e Americana. Part II
26 Mai 2018

Anish Kapoor: Obras, Pensamentos, 
Experiências
21 Jul 2018
15 Set 2018

Robert Mapplethorpe: Pictures
27 Out 2018

Pedro Costa: Companhia
24 Nov 2018

Aberturas: Tom Emerson em Conversa 
com o arquivo Álvaro Siza
08 Dez 2018
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Porto de Crianças/O Porto a Ler
Jan - Dez 2018
Os projetos “Porto de Crianças” e “O Porto a Ler” são 
programas municipais de coadjuvação curricular que 
funcionam em tempo letivo, conjugando educação não 
formal e educação formal no exercício de estratégias 
e espaços pedagógicos diferenciados e inovadores. 
Ambos visam contribuir para o sucesso escolar e 
desenvolvimento integral das crianças, criando 
condições de interação máxima entre o jardim-de-
infância, a escola e restante comunidade educativa, 
pela articulação de diferentes contextos de ensino/
aprendizagem. O Serviço Educativo de Serralves 
desenvolveu quatro projetos no âmbito do programa 
“Porto de Crianças” e três projetos integrados no 
programa “Porto a Ler”:

Porto de Crianças: “À descoberta das estações do 
ano” (2017/2018), “O mundo das pequenas coisas” 
(2017/2018), “Os sentidos do meu corpo em ação” 
(2017/2018; 2018) e “Mexericos” (2017/2018; 2018); 

O Porto a Ler: “Estórias Encadeadas” (2017/2018), “O 
meu corpo é um livro” (2017/2018) e “Quem cria um 
conto” (2017/2018).

Em 2017/2018 os projetos “À descoberta das estações 
do ano” e “O mundo das pequenas coisas” possibilitaram 
a participação de 10 turmas de 10 escolas do município, 
com uma oferta de 10 oficinas; os restantes projetos são 
compostos por 10 oficinas, em oferta a 8 turmas. Em 
2018 os projetos “Os sentidos do meu corpo em ação” e 
“Mexericos” possibilitaram a participação de 3 turmas de 
3 escolas do município, com uma oferta de 10 oficinas.

Programa com a 
Câmara Municipal 
do Porto 
Serralves e a Câmara Municipal do Porto desenvolveram, 
ao longo dos últimos anos, várias iniciativas de cariz 
social e educativo. Em 2018 foi prosseguido este 
trabalho conjunto, conforme a seguir se apresenta.
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Projeto Intergeracional - Tenho 
25 Anos: Imprevisibilidade
Jan - Out 2018
Criado a partir de uma parceria entre a Fundação de 
Serralves e a Câmara Municipal do Porto, o projeto 
intergeracional “Tenho 25 Anos” envolve os utentes do 
Centro de Dia do Bom Pastor (Cruz Vermelha Portuguesa) 
e as crianças e adolescentes residentes no Centro 
António Cândido. Concebido no pressuposto de que a 
relação entre as diversas gerações desempenha um 
importante papel de estruturação em todas as idades, 
o projeto assume a arte contemporânea como estímulo 
privilegiado para a criatividade e a expressão pessoal. 
“Tenho 25 Anos” cumpriu, este ano, a sua sétima edição: 
tempo de refletir, reforçar laços e despertar a sede de 
continuar. Tempo de explorar o ilimitado potencial do 
instante e percebê-lo como único e irrepetível, ainda que 
nem sempre fácil. Desafiado pela canção “Dias úteis” de 
Sérgio Godinho, o grupo viajou por quotidianos comuns 
em que a rotina marca o tempo, a partir dos quais foi 
possível reafirmar a importância das coisas simples e o 
valor transformador dos afetos e da alegria genuína. 
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Open House Porto
30 Jun e 01 Jul 2018
Acontecimento que move anualmente as cidades de 
Matosinhos, Porto e Gaia ao revelar arquiteturas de 
qualidade excecional e original, habitualmente vedadas ao 
grande público. A Casa de Serralves fez parte do roteiro e 
esteve de portas abertas. O programa incluiu visitas livres, 
visitas acompanhadas e visitas orientadas com o Rui 
Fernandes Póvoas e com o Arquiteto Joaquim Moreno. 
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios
20 Abr 2018
Em 2018, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios teve como tema "Património 
Cultural: de geração em geração”. A Direção-Geral do Património Cultural, em 
colaboração com o ICOMOS Portugal, promoveu a divulgação deste tema com 
a finalidade de impulsionar o diálogo intergeracional enquanto ferramenta de 
conhecimento, de desenvolvimento e de diversidade. Para este dia comemorativo, 
a Fundação de Serralves organizou o debate: "Marques de Aguiar: construir o Porto 
contemporâneo, 1955-2015”, com Álvaro Siza Vieira, Carlos Carvalho Dias, João Diogo 
Alpendurada e Manuel Correia Fernandes e moderação de Marta Aguiar e Nuno Grande. 
Esta atividade aconteceu no âmbito da exposição de Manuel Marques de Aguiar, 
patente na Biblioteca de Serralves.
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Dia Internacional 
Noite Europeia dos 
Museus
Serralves associou-se a esta celebração com um 
programa de atividades para públicos de todas as 
idades. Celebrando a data em ambiente de expressão 
artística e criatividade, destacando-se a recentemente 
inaugurada exposição “A Coleção Sonnabend: Meio 
Século de Arte Europeia e Americana. Part II”, e os 
últimos dias da exposição “Álvaro Lapa: No Tempo Todo”. 

Isto já foi um Museu 
18 Mai 2018
Primeiro tiramos o teto. Desaparecem as paredes. E 
Agora percorremos o chão. Com a planta do Museu de 
Serralves nas mãos, medimos com as pernas e com 
os pés, caçando de lés a lés! Através do recorte e da 
colagem criamos novos espaços como arquitetos a 
redesenhar o Museu. 

Dormir no Museu 
19 - 20 Mai 2018
Dormir no Museu propôs que um grupo de crianças e 
jovens passasse uma noite memorável em Serralves. 
Participaram numa visita-oficina e jantaram no 
restaurante do Museu, terminando a noite com uma 
atividade especial antes do merecido sono, com sacos 
de dormir, na Biblioteca. Na manhã seguinte, o despertar 
foi com um animado pequeno-almoço! Concebido em 
comemoração do Dia Internacional e Noite Europeia dos 
Museus, Dormir no Museu realizou-se com 25 crianças 
dos 9 aos 12 anos.
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Dia Nacional da 
Cultura Científica 

Conversa "A Ciência ao Serviço da 
Comunidade”
23 Nov 
Warm up organizado pelo Serviço Educativo Ambiente 
da Fundação de Serralves em parceria com a 
Tabaqueira e com o apoio do Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO – InBIO), de 
apresentação de um Ciclo de Conferências subordinado 
ao tema "A Ciência ao Serviço da Comunidade”.

Está a ciência ao serviço da comunidade? E a comunidade 
encontra-se recetiva à ciência? É a ciência base do 
desenvolvimento da sociedade? Estará na ciência a 
solução sustentável que garante o futuro da humanidade? 
Qual o potencial transformador da ciência para dar resposta 
a desafios societais? Quando os financiamentos públicos 
para ciência se regem por desafios societais, que espaço 
fica para a ciência fundamental?

Numa era onde os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e a Agenda 2030, definem as 
prioridades do desenvolvimento global, exige-se uma 
ação participada à escala mundial de governos, empresas 
e sociedade civil que potencie e efetive comportamentos 
ambientalmente responsáveis e ao mesmo tempo 
promova a prosperidade e o bem-estar de todos.

Oradores convidados: Alexandre Quintanilha 
(Investigador); Paulo Célio Alves (Investigador do CIBIO-
InBIO, Laboratório Associado); Gizelle S. Baker (Diretora 
de Relações com a Comunidade Científica da Philip 
Morris International)
Moderador: José Vítor Malheiros (Consultor de 
Comunicação de Ciência)

Oficina | A Voz da Experiência
25 Nov 
Na semana Nacional da Ciência e da Tecnologia 
realizou-se a oficina “A voz da experiência” destacando o 
raciocínio científico e utilizando o seu método para fazer 
sentido de diversas situações intrigantes, desenvolvendo 
experiências no intuito de alcançar um entendimento 
aprofundado do mundo natural.
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Dia Internacional 
das Florestas
Floresta para que te quero?
21 Mar
No Dia Internacional das Florestas, a "conversa” foi sobre 
a floresta portuguesa, desdobrando as suas múltiplas 
abrangências. Através da partilha informada e informal, 
foram abordados os principais impactes resultantes da 
ação do Homem enquanto agente transformador da 
floresta. Procuraram-se soluções emergentes, reais e 
alcançáveis para os diversos setores da sociedade. Afinal 
qual a floresta do hoje e do amanhã?
Oradores convidados: 
- Luís Côrte-Real (Instituto para a Conservação da 
Natureza e Florestas)
- Marta Pinto (Projeto FUTURO - projeto das 100 mil árvores)
- Paulo Alves (Diretor Científico da Floradata - 
Biodiversidade, Ambiente e Recursos Naturais, Lda)
Moderação: Arminda Deusdado - Farol de Ideias (Direção 
Programa Biosfera) 
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Na sua vertente de centro de reflexão, debate e estudo das grandes questões da 
contemporaneidade, Serralves promoveu diversas sessões, repartidas entre Conversas, 
Mesas-redondas, Seminários, Colóquios e Conferências.

Sendo a Fundação de Serralves um palco privilegiado para a reflexão e debate sobre as 
grandes questões da contemporaneidade, no domínio das artes e das ciências sociais, 
experimentais e políticas, Abrangeram-se temas tão diversos como as expressões 
artísticas contemporâneas, a arquitetura, a museologia, a arte, o urbanismo, a economia, o 
pensamento filosófico, a sustentabilidade e a biodiversidade.
 
Neste âmbito, destaca-se a realização do Ciclo de Conferências Utopias Europeias, da nova 
edição do Ciclo de “Novas Perspetivas” entre outros importantes momentos de reflexão e 
debate que contaram com o interesse e adesão de um público muito numeroso.

Reflexão 
Crítica sobre 
a Sociedade 

Contemporânea
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Novas Perspetivas
Descolonização, Arte e o Museu
Na edição de 2018 do programa Novas Perspetivas, diversos diretores de museu, 
curadores, pensadores e artistas, portugueses e internacionais, partilharam as 
suas reflexões sobre a relação entre a programação de espaços dedicados à arte 
contemporânea e temas ligados às guerras de libertação de ex-colónias, aos processos 
de colonização e descolonização, à relação das artes visuais com a história comum 
entre países colonizadores e ex-colónias.

07 Jun 2018
Com Geanine Escobar, investigadora, Kiluanji Kia Henda e Nástio Mosquito, artistas e 
moderação de Joana Gorjão Henriques, jornalista

18 Out 2018
Com Kalaf Epalanga, artista e Jochen Volz, curador e moderação de Anabela Mota 
Ribeiro, jornalista

Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Reflexão 
Crítica sobre 
a Sociedade 

Contemporânea
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Fórum do Futuro 
“Transmissão” por Christian Boltanski
08 Nov 2018

Christian Boltanski, artista francês que se dedica à fotografia, pintura, escultura e 
instalação, falou sobre o seu extenso trabalho, e sobre a sua relação com a transmissão 
de obras, da memória histórica e do conhecimento, numa conversa moderada por 
Ricardo Nicolau, curador sénior e adjunto do diretor do Museu de Serralves. Na 
Antiguidade, a nova possibilidade de transmitir, através da escrita, uma memória para 
o futuro, transformou de forma definitiva a noção de tempo e História. Desde então 
somos continuamente informados pelas narrativas dos nossos antepassados. Mas que 
narrativas são essas que determinam a nossa memória histórica? O que deixam de fora 
e qual a sua verdade?

Esta conferência foi integrada no Fórum do Futuro, um festival anual de pensamento 
comissariado pela Câmara Municipal do Porto.
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Uma conversa entre 
Álvaro Siza e Carles Muro
12 Abr 2018

Esta conversa entre os arquitetos Álvaro Siza e Carles Muro, curador de Arquitetura 
de Serralves, realizou-se no âmbito da quarta edição do workshop "Spazio, Luce, 
Architettura", promovido pela revista de arquitetura Casabella entre os dias 11 e 14 de 
abril e tendo como tutores os arquitetos Fabio Capanni, Marco Mulazzani e Roberto 
Cremascoli. A partir da metodologia de projeto, a conferência propôs uma reflexão 
sobre a luz natural como ferramenta para ordenar e desenhar o espaço arquitetónico.
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Conversa: 
e depois, a História: 
Go Hasegawa, Kersten Geers, David Van Severen
29 Jun 2018

No âmbito da exposição na Biblioteca, realizou-se uma conversa no auditório de 
Serralves, tendo como intervenientes Kersten Geers, David van Severen e Go Hasegawa 
e mediação de Carles Muro.

Este evento prosseguiu com a conversa sobre a apresentação de novos trabalhos e a 
adição de novas vozes num contexto plural e criativo que a arquitetura proporciona.
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Como parte do compromisso do Museu de Serralves com 
a arquitetura, 2018 viu a 1ª edição das “The Álvaro Siza 
Talks” materializar-se. 

O trabalho de Siza recorda-nos constantemente que todo 
o projeto arquitetónico contemporâneo relevante contém 
em si a totalidade da história da arquitetura. Desde o início 
da sua carreira que é possível detetar nos seus projetos a 
presença de traços de arquiteturas do passado, no entanto 
sempre profundamente trabalhados. A sua obra é a prova de 
que a criatividade pode avançar em qualquer direção e que a 
continuidade é a base para a inovação na arquitetura. 

A sessão de abertura decorreu a 16 de julho com a presença 
da Ana Pinho (Presidente do Conselho de Administração 
da Fundação de Serralves) e de Carles Muro (Curador 
Adjunto para Programas de Arquitectura Museu de Arte 
Contemporânea da Fundação de Serralves) com uma 

comunicação de Kazuyo Sejima (SANAA - Sejima and 
Nishizawa Architects Associates, Tóquio); no dia seguinte 
(17/07) foram apresentadas comunicações de Guido 
Beltramini (Director do Centro Internazionale di Studi di 
Architettura Andrea Palladio, Vicenza), Josep Quetglas 
(Professor na Universitat Politècnica de Catalunya, 
Barcelona), Inês Lobo (Inês Lobo Arquitectos, Lisboa e 
Curadora Representação Oficial Portuguesa na Bienal 
de Veneza, 2012) e Nuno Brandão Costa (Brandão Costa 
Arquitectos, Porto / Curador Representação Oficial 
Portuguesa na Bienal de Veneza, 2018).

O Comité Científico das “The Álvaro Siza Talks” inclui: Álvaro 
Siza, Eduardo Souto de Moura, Manuel Graça Dias, Farrokh 
Derakhshani (Diretor do Prémio de Arquitetura Aga Khan) e 
Carles Muro (Curador Adjunto para a Arquitetura do Museu 
de Arte Contemporânea de Serralves).

The Álvaro Siza Talks 
- Discursos sobre 
Arquitetura
Conversas com a História
16 - 17 Jul 2018
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Mapplethorpe e 
Michelangelo: A 
arte da Renascença 
encontra o Mundo 
Moderno
Jornadas Europeias do Património
29 Set 2018

O Museu de Serralves apresentou, no âmbito das Jornadas 
Europeias do Património, a conferência "Mapplethorpe e 
Michelangelo: A arte da Renascença encontra o Mundo 
Moderno” com Jonathan Nelson, Professor Associado de 
História da Arte na Universidade de Syracuse, em Florença. 
Nesta conferência o legado de um ideal de procura pelo belo, 
presente na cultura clássica foi revisto sob a ótica da obra do 
fotógrafo estadunidense Robert Mapplethorpe (1946-1989).

O público pode ver a obra de Robert Mapplethorpe pelo prisma 
de um professor e estudioso da Renascença que organizou 
uma exposição do fotógrafo norte-americano em Florença, 
na Galleria dell’Accademia, literalmente aos pés do David de 
Miguel Ângelo. O orador começou pelo mais básico: falou com 
os amigos de Mapplethorpe, nomeadamente Patti Smith e 

Philip Glass, encontrou-se com os seus modelos e assistentes 
e leu as entrevistas que concedeu em vida. Mapplethorpe 
afirmou frequentemente: "Procuro a perfeição na forma” ou 
"Não há diferença entre um tema e o seguinte. Tento captar 
aquilo que poderia ser escultura”. Esta abordagem está no 
extremo oposto da que encontramos em artigos de jornal e 
catálogos de museus, que geralmente se centram naquilo 
que constitui a matéria das fotografias de Mapplethorpe. 
Esta conferência procura explorar a forma como o fotógrafo 
captava a essência escultórica, partindo da sua atenta 
observação de obras renascentistas, particularmente de 
Miguel Ângelo. São as próprias palavras de Mapplethorpe que 
nos conduzem a um novo entendimento das suas obras e 
nos fornecem uma pista para apreciar a exposição que esteve 
patente na Fundação de Serralves.
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Utopias Europeias: O 
Poder da Imaginação 
e os Imperativos do 
Futuro

07 Mai 2018 - 30 Abr 2019

O Ciclo de Conferências Utopias Europeias: o poder da imaginação e os imperativos do 
futuro tem como objetivo apresentar e discutir várias possibilidades utópicas para a Europa, 
tendo como pano de fundo o atual debate cidadão sobre o futuro da União Europeia.

Falar de utopias significa perceber o poder da imaginação para moldar o futuro, orientar a 
ação humana e alargar as fronteiras do realizável.  

Num contexto de incerteza sobre o futuro da Europa, torna-se cada vez mais urgente 
discutir quais as utopias realizáveis que nos coloquem num horizonte de progresso. Ou, 
como o expressou Václav Havel, referindo-se à União Europeia, «Sem sonharmos com uma 
Europa melhor nunca construiremos uma Europa melhor».
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A comemoração, em 2016, dos 500 anos da publicação da Utopia de Thomas More 
permitiu voltar a colocar estas questões na ordem do dia e constatar que as utopias não 
desapareceram, continuando a ser particularmente fortes na Europa. Assim sendo, este 
ciclo debateu diversas utopias contemporâneas relevantes, tais como as da paz, igualdade, 
ecologia, hospitalidade, rendimento básico incondicional, sociedade de informação e 
potencial transformador da tecnologia. 

Ao promover estes debates, o ciclo levantarou um conjunto de questões fundamentais para 
o nosso futuro em comum, tais como: Qual é o horizonte que cada uma dessas utopias 
propõe, e que imperativos para o futuro impõe? Como compreender o próprio estatuto e 
função das utopias, entre o sonho e a proposta política? E como evitar que as utopias se 
transformem em distopias? Será que de uma diversidade de utopias é possível desenhar 
uma nova utopia para a União Europeia?

Coordenação: Álvaro Vasconcelos 

Maio de 68, 50 Anos depois: A Utopia da 
Igualdade e da Participação
07 Mai 2018

Maio de 68 foi um momento de experiências utópicas, em que o poder da imaginação 
definiu novos horizontes para as aspirações da juventude, com um enorme impacto por 
todo o mundo, incluindo em Portugal, onde esteve na origem de poderosos movimentos 
estudantis pela liberdade. Em 1968, a sociedade patriarcal era posta em causa e 
reivindicavam-se os direitos das mulheres: que relação se pode estabelecer com a 
utopia da igualdade hoje manifesta no movimento #Metoo ou na greve das mulheres 
em Espanha? Tal como em 68, os partidos tradicionais e os poderes instituídos são hoje 
contestados: que relação entre os movimentos autogestionários de 68 e a exigência de 
participação hoje?

Oradores: Adolfo Mesquita Nunes, Inês de Medeiros, Marisa Matias, Mónica Ferro
Moderador: Álvaro Vasconcelos

A Utopia da Informação - Jornalismo Cidadão e 
Redes Sociais
11 Jun 2018

Entre os que consideram que com o advento da sociedade da informação os cidadãos 
empoderados e interconectados são capazes de autorregular a sociedade e os que 
consideram que a sociedade de informação aumenta o risco de populismo, de notícias 
falsas e de violência verbal, o que cria problemas graves às democracias.
Dominique Wolton, o orador principal, é um dos mais influentes especialistas europeus 
sobre a sociedade de informação e é autor de mais de 30 livros, vários deles traduzidos 
para português, como "Pensar a Comunicação” ou "E Depois da Internet?". O seu último livro 
é uma conversa com o Papa Francisco sobre os grandes temas do mundo contemporâneo, 
intitulado "Papa Francisco: Encontros com Dominique Wolton: Política e Sociedade”.

Oradores: Dominique Wolton
Comentadores: José Eduardo Martins, Paulo Moura e Sara Moreira
Moderadora: Isabel Babo-Lança
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A Utopia Social – Rendimento Básico 
Incondicional: Estado e Mercado
05 Jul 2018

Entre os que consideram que o Rendimento Básico se enquadra numa perspetiva de 
aprofundamento do Estado Social e são críticos do neoliberalismo, e os que têm uma 
perspetiva mais centrada no mercado. 

Orador: Guy Standing
Comentadores: Alan Thomas, Francisco Louçã e Martim Avillez Figueiredo
Moderador: Roberto Merrill 

A Utopia Democrática – A Cidadania Europeia: 
do Erasmus ao Futuro
19 Nov 2018

Debate entre os que defendem a utopia de uma Europa democrática, com uma 
constituição federal, partidos e ciclos eleitorais europeus, onde a Comissão e o seu 
Presidente resultam dos resultados das eleições e os que consideram que a União Europeia 
é uma construção sui generis onde a dimensão intergovernamental é essencial para 
garantir o equilíbrio entre os Estados e preservar as identidades nacionais. 

Oradores: Ana Paula Zacarias, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Niccolo 
Milanese, fundador da "European Alternatives" e co-autor do livro ”Citizens of Nowhere: 
How to save Europe from Itself'

Questionados por um painel constituído por: Catarina Neves [Membro do Núcleo de 
Estudantes de Relações Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto (NERI-UP) e Vice-Presidente e Membro Fundador da Bringing Europeans Together 
Association Portugal), Gonçalo Marcelo (Professor Convidado na Católica Porto Business 
School e Investigador no Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de 
Coimbra) e José Santana Pereira (Professor Auxiliar no Departamento de Ciência Política e 
Políticas Públicas do ISCTE-IUL].

Moderador: Carlos Jalali, Professor de Ciência Política, Universidade de Aveiro
Este debate enquadra-se na iniciativa "Encontros com os Cidadãos” sobre o futuro da 
Europa, coordenada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus.

A Utopia Ecológica – Patriotismo Terrestre: 
Preservar a Vida na Terra
17 Dez 2018

Entre os que defendem a utopia da prosperidade sem crescimento, o decrescimento como 
forma para enfrentar as consequências do aquecimento global e os que defendem que a 
solução está no crescimento sustentado, num novo ciclo industrial de economia verde.

Oradores: Paulo Rangel, Viriato Soromenho Marques, Helena Freitas
Moderador: Luísa Schmidt
Questionados por um painel constituído por: Paulo Magalhães, fundador Casa Comum da 
Humanidade, Sara Silva, cofundadora e coordenadora do CidadeMais.
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IX Jornadas AEP/
Serralves:
"Os Investigadores nas Empresas. As Empresas 
na Academia"
25 Out 2018

A Fundação AEP e a Fundação de Serralves, em parceria, realizaram a nona edição 
das Jornadas Empresariais AEP/SERRALVES com o tema base de reflexão "Os 
Investigadores nas Empresas. As Empresas na Academia". Os oradores convidados 
foram personalidades nacionais de reconhecido mérito.
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Que Cultura para as 
cidades do Século XXI?
12 Out 2018 a 30 Nov 2018

Tem assumido particular relevância na esfera de atuação da Fundação de Serralves a 
relação - traduzida em multifacetadas formas de colaboração - com um conjunto, cada 
vez mais vasto, de municípios que se têm constituído como Fundadores.

Tendo-se iniciado recentemente novos mandatos autárquicos com novos eleitos locais, 
afigurou-se oportuna a realização de um ciclo de workshops sobre política pública 
de âmbito local e regional - particularmente dirigido a decisores políticos, dirigentes 
e técnicos dos municípios – com vista a refletir e partilhar boas práticas sobre o 
planeamento e a gestão cultural, com particular enfoque no desenho e implementação 
de políticas públicas adequadas aos desafios colocados por um contexto económico 
e social em grande transformação, alterando os paradigmas tradicionais de oferta e 
participação cultural.

Neste âmbito, foi concebido o programa, comissariado pelo Dr. Carlos Martins, 
que integra a realização em Serralves, de um ciclo de workshops – designado Que 
Cultura para as Cidades do Século XXI? com os seguintes temas: Cultura, Economia 
e Desenvolvimento; Cultura, Tecnologia e Ciência; Cultura, Educação e Participação; 
Programação Cultural.
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Indústrias 
Criativas

O Prémio Nacional Indústrias Criativas – Super Bock/Serralves é uma iniciativa pioneira 
em Portugal, promovida pelo Super Bock Group, através da Marca Super Bock, e a 
Fundação de Serralves. 
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Trata-se de uma iniciativa promovida desde 2008 que tem por objetivo apoiar, acompanhar 
e ajudar a implementar projetos que combinem criatividade e empreendedorismo com 
inovação na área das Indústrias Criativas, tenham viabilidade económica e financeira, sejam 
potenciadores de criação de novos postos de trabalho qualificado e incrementem o registo 
de projetos, obras, marcas e patentes de origem nacional. 

Dinamizar projetos nacionais continua a ser a ambição desta iniciativa que pretende não só 
promover a produção criativa como também estimular a economia portuguesa contribuindo 
para a afirmação da identidade de um “Portugal Contemporâneo”. 

O Laboratório Criativo (CLAB), evento em que são apresentados os vencedores do 
Prémio Nacional Indústrias Criativas teve, em 2018, lugar na Casa de Serralves. Para 
além da entrega de prémios, o CLAB celebrou novos modelos de negócio e tendências, 
promoveu o debate de novas ideias, e serviu para a partilha de experiências e visões 
sobre o futuro e para a celebração da criatividade, do empreendedorismo e do talento. 

O Laboratório começou com uma apresentação de Mirko Whitfield, o representante do 
SXSW music, film and interactive festivals e SXSW EDU na Europa, no Médio Oriente, 
África e Ásia. 

Porque o Prémio celebrou uma década, +10 -10 foi o tema do painel que reuniu cinco 
vencedores de edições distintas. Numa década, o que mudou em termos de cultura de 
empreendedorismo? E 2028, como será? A partir de questões que olham para trás e 
para a frente, decorreu uma conversa aberta com o público. 

O evento contou também com a apresentação ao vivo da artista SURMA.

A Marca Horizon 47, um cadeirão que combina mobiliário e tecnologia, de modo a 
oferecer uma experiência otimizada e à medida do utilizador, foi o grande vencedor do 
10.º Prémio Nacional Indústrias Criativas Super Bock/Serralves. 

Em segundo lugar ficou a Guava Shoes, marca de calçado 100% portuguesa e 
tecnológica. A Quarteto Contratempus conquistou a terceira posição com um projeto que 
envolve o desenvolvimento de dispositivos wearable destinados às artes do espetáculo.

Ao todo, o Prémio Nacional Indústrias Criativas em 2018 recebeu 164 candidaturas, que 
resultaram em 10 finalistas.
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Promovido pela Fundação de Serralves, o projeto Inovdesign tem como objetivo a 
sensibilização e capacitação das Pequenas e Médias empresas da Região Norte de Portugal 
para a adoção de modelos inovadores de desenvolvimento e design de produtos e bens. 

Através de várias iniciativas entre as quais workshops, seminários, prémios e publicações 
pretende-se realçar a importância do design na economia, e do valor acrescentado 
da sua inserção nas cadeias de produção das empresas, assente em fatores de 
diferenciação como o marketing, as marcas e os modelos de negócios inovadores.

Este projeto está a ser cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte, 
Norte2020, através da Prioridade de Investimento: Concessão de apoio à criação e ao 
alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços.
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Workshops
12 - 18 Dez 2018
No âmbito da ação “Capacitar” os Workshops desenvolvidos pelo Inovdesign 
pretendem identificar, sensibilizar e capacitar as empresas para os fatores críticos da 
competitividade, em particular da inovação e da criatividade, associados ao design.

Desta forma foram desenvolvidos em 2018 ciclos de capacitação através da realização de 
vários workshops e de um Seminário de apresentação de casos de sucesso no mercado 
nacional e internacional assentes na diferenciação conseguida através do design. 

Nestes encontros foram partilhados e discutidos temas como a relevância dos fatores 
imateriais de competitividade, em especial a inovação/soft innovation, e o caso 
concreto do design, do marketing e das marcas; as tendências e posicionamento das 
empresas para a diferenciação e valorização de produtos, como “upgrade” na cadeia de 
valor; inovações estéticas e tecnológicas, entre outros assuntos.

Metalomecânica
12 Dez
Orador: Amiito Tech

Têxtil 
13 Dez
Orador: Maria Gambina

Calçado
17 Dez
Orador: João Pedro Filipe

Mobiliário e interiores
18 Dez
Orador: Enrico Baleri

Seminário
19 Dez 2018
Sob a temática da importância da inovação e os fatores dinâmicos associados ao 
design, marketing e marcas, o Seminário Inovdesign 2018 contou com a participação de 
oradores nacionais e estrangeiros nomeadamente: o designer italiano Enrico Balleri, o 
arquiteto Pablo Camarasa, do atelier valenciano Fran Sivestre, e os designers de moda 
João Pedro Filipe e Maria Gambina. A parte da tarde do Seminário foi ocupada pelas 
apresentações dos casos de sucesso das empresas Ecosteel, Iduna, Larus e Valerius 
que se distinguem pelo design dos seus produtos.  
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Prémio
Durante o seminário procedeu-se ainda à entrega do Prémio Inovdesign.

O prémio Inovdesign pretende reconhecer o mérito de empresas que revelem a aplicação de 
práticas inovadoras de incorporação de design nos seus produtos. 

Do júri deste prémio fizeram parte representantes de várias entidades parceiras do projeto 
Inovdesign: AIMMAP, ATP, ANJE, ESAD, APICAAPS, AEP para além da Fundação de Serralves.   

O vencedor em 2018 foi a Wewood, uma empresa de mobiliário sedeada no concelho 
de Paredes, que venceu o Prémio com a Estante X2, uma estante versátil da autoria do 
designer Laurindo Marta.

Concurso
O mesmo júri que selecionou o vencedor avaliou as candidaturas ao Concurso Inovdesign 
e selecionou 7 ideias que se destacaram pela incorporação de uma forte componente de 
design nos seus produtos, enquanto característica diferenciadora e de valorização.

Os projetos selecionados foram depois alvo de um acompanhamento direto por parte 
de mentores de referência em várias sessões de “oficina de imersão” ao longo de 2 
meses com o objetivo de se desenvolverem protótipos dos produtos. 

Em 2019 os protótipos serão novamente avaliados pelo júri que elegerá o 1º, 2º e 3º 
classificados do concurso.

Os projetos selecionados foram:
Joint Bench: da empresa Albertina Oliveira - Arquitetura Unipessoal Lda., que propõe 
um banco modular em cortiça que reúne em si a capacidade de, com rotações de 90º, 
formar sistemas de agregação conforme o que cada utilizador pretende. 

Bolhas: candeeiro criado virtualmente através de esferas de diferentes tamanhos, 
aglutinados em torno de um pendente de luz, pelo estúdio de design de luz Blecaute. 
Simplify & Amplify, Geometric Shapes Collection: da empresa Boato 2.0 Unipessoal Lda. 
(re)aproveita e (re)utiliza desperdícios da indústria do couro e do calçado e de madeira 
da indústria do mobiliário para criar um material formado em placas, proveniente de um 
compósito do couro que mais tarde resulta em produtos funcionais. 

MiraMar Lamp: candeeiro, concebido pela Waa-We Are Architects Lda, com inspiração 
na paisagem e fauna marinha, demonstrando uma preocupação com a utilização de 
materiais e processos de produção sustentáveis. 

Archimedes: lareira suspensa proposta pela Glamm Fire, partindo de um desenho da 
interseção de um cone com uma esfera; peça versátil e ajustável que permite uma vista 
integral da chama, com capacidade de girar 360º durante o processo de ignição. 

Uva: da empresa Matter pretende ser uma referência na geração de soluções de matérias-
primas e produtos sustentáveis. O objetivo é, através do design, valorizar resíduos e ao 
mesmo tempo promover a sua reincorporação em cadeias de valor, tirando partido das 
características inerentes do material. O engaço vínico é um dos materiais explorados. 

Tent 04: da autoria da empresa Gloriouscaravel Unipessoal, Lda., propõe a 
implementação de novas linguagens no mercado de tendas em Portugal. Com uma 
tecnologia pressoástica, a estrutura do Tent 4.0, pode ser montada num tempo 
otimizado e com uma logística simplificada e está projetada para conviver em harmonia 
em todo o tipo de espaços, não sendo invasiva mas antes contemplativa e de fruição. 

Síntese da Atividade de Serralves em 2018
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Ao longo de 2018 foi realizado um 
significativo conjunto de projetos 
institucionais, de natureza 
transversal, programados por 
diversas áreas de atividade da 
Fundação, que se evidenciaram 
como estruturais para Serralves. 
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Atividades 
de Suporte

Síntese da Atividade de Serralves em 2018

Assessoria de Imprensa 
Ao longo do ano de 2018 Serralves continuou a reforçar a sua posição como uma das 
instituições culturais nacionais com maior notoriedade na comunicação social, atingindo 
valores expressivos de visibilidade noticiosa, como está demonstrado em cada um dos 
indicadores que se seguem, e onde se destaca o valor de AEV (Advertising Equivalent 
Value, valor equivalente de publicidade, que define o valor de mercado das referências 
nos meios de comunicação social relativas a Serralves), que em 2018 foi de 27,8 milhões 
de euros. Este é o segundo melhor resultado anual desde que a Fundação foi criada, 
superado apenas pelos 28,1 milhões de Euros registados em 2016.

Principais Indicadores
Número de Notícias 
O número absoluto de notícias sobre Serralves publicadas na imprensa escrita e online 
e difundidas pela rádio e televisão durante o ano de 2018 foi de 6.059 notícias. Estes 
valores são demonstrativos da ampla visibilidade que Serralves tem nos meios de 
comunicação social e consequentemente junto dos públicos.

Valor Equivalente de Publicidade
A visibilidade noticiosa de Serralves, medida pelo valor equivalente de publicidade (AEV - 
Advertising Equivalent Value, indicador que define o valor de mercado das referências nos 
meios de comunicação social que dizem respeito a Serralves) foi em 2018 de 27,8 milhões 
de euros. Este resultado é bem revelador da grande repercussão mediática da instituição 
e das suas atividades. 

Imprensa Internacional
No que diz respeito à imprensa internacional, o ano de 2018 foi extremamente positivo, 
desde logo pela apresentação de exposições de grande impacto internacional como 
Anish Kapoor ou Joan Miró, consolidando a crescente visibilidade de Serralves nos 
media estrangeiros. Foram publicados mais de 100 artigos na imprensa internacional, 
nomeadamente nos principais jornais e revistas espanhóis, El País (Espanha), 
La Vanguardia (Espanha), ABC (Espanha), El Mundo (Espanha), no The Guardian 
(Reino Unido), no La Republica (Itália), na Folha de São Paulo (Brasil) e nas revistas 
especializadas internacionais Art Review, Artforum, Contemporary Art, Art Mag, Mousse, 
artribune, e também na Bloomberg, na Getty Images, entre muitos outros.

Ainda no que se refere à imprensa internacional, Serralves continuou a receber visitas 
regulares de jornalistas e críticos estrangeiros, que resultaram em dezenas de artigos 
publicados em meios de comunicação social de inúmeros países. De entre estes 
resultados destacam-se os que recomendam o destino Porto e consideram incontornável 
a visita a Serralves, como uma das mais importantes atrações da cidade. 
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Comunicação
Enquanto elemento chave para a divulgação das diferentes atividades e património da 
Fundação, a Comunicação trabalha no sentido de o fazer da forma mais abrangente e 
eficiente possível. 

Em 2018 manteve-se o trabalho com vista aumentar regularidade da comunicação, com 
a informação apresentada de forma o mais atrativa possível, para captar a atenção de 
diferentes públicos, e continuando assim o contributo para o aumento da notoriedade 
das atividades da Fundação, a nível nacional e internacional.

Procurou-se sempre um equilíbrio entre a comunicação do património e da programação, 
de forma a não permitir que as atividades interferissem com a divulgação do Museu, 
Parque e Casa, per si. 

Continuaram a utilizar-se plataformas tradicionais e digitais, mas com um aumento 
significativo da aposta nas plataformas online, na medida em que abrangem um número 
crescente de destinatários e permitem segmentar os públicos de forma mais eficiente 
e monitorizável (fator-chave para a análise de resultados e adaptação de campanhas 
posteriores, no site, redes sociais, publicidade online e envio de newsletters eletrónicas).

A integração entre os diversos suportes de comunicação, de forma a manter a coerência 
visual e de mensagem nos vários canais, apresentou-se também como elemento 
fundamental, dada a sua importância para a capitalização da rápida identificação e 
memorização por parte do público.

Intensificou-se o foco na captação de visitantes estrangeiros, que visitaram o país em 
número crescente, apostando na presença de comunicação nos locais de circulação 
turística, nomeadamente com imagem de exposições na loja do Turismo do Porto e Norte 
de Portugal no Aeroporto, colocação de vídeos nos postos de turismo da Associação de 
Turismo do Porto, ecrãs dos Comboios de longo curso, e a compra de espaço no mapa da 
linha do Metro do Porto, bem como através da decoração de uma carruagem do Metro do 
Porto e de comboio Intercidades da CP. 

Reforçaram-se as parcerias ao nível dos bilhetes conjuntos, que permitem chegar a públicos de 
outras instituições, bem como a divulgação através das suas plataformas de comunicação. 
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Síntese da Atividade de Serralves em 2018

 
A Fundação assumiu, desde a sua constituição, uma posição pioneira face ao ambiente, 
contribuindo para a preservação da biodiversidade e para a educação ambiental 
dos diversos públicos que visitam Serralves e que participam nas suas atividades. 
Com a evolução ao longo dos anos, a Fundação tem tido uma posição cada vez mais 
preponderante em matéria de ambiente, atuando de forma proativa face aos desafios 
ambientais que são colocados às sociedades atuais. Com o foco no futuro e na 
sustentabilidade, a Fundação implementou um sistema de gestão ambiental e obteve 
a certificação pela norma ISO 14001 e o registo no Sistema Comunitário de Ecogestão 
e Auditoria (EMAS). Deste modo, Serralves procura promover a proteção ambiental, a 
prevenção do ambiente e a gestão eficiente de modo a preservar os recursos naturais e 
minimizar os efeitos das alterações climáticas. 

A certificação ambiental é transversal a todas as atividades realizadas na Fundação e 
tem como objetivos, entre outros, a promoção da melhoria contínua do desempenho 
ambiental e a divulgação de informação associada às suas partes interessadas. Isto 
implica a execução constante de tarefas estipuladas nestes referenciais bem como a 
realização de auditorias anuais por uma entidade certificadora. Em 2018, a APCER – 
Associação Portuguesa de Certificação – realizou a auditoria anual que culminou na 
transição para a nova norma ISO 14001:2015. 
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20162014 20172015 2018

28822065 26992637 2841

+5,3%

Consumo de energia 
elétrica e gás natural 
(MWh)

20162014 20172015 2018

4,24,3 3,25 3

-7,3% Consumo específico 
de energia elétrica 
e gás natural 
(MWh/1000 visitantes)

De 2017 para 2018 verificou-se um aumento de 5,3% no consumo total de energia, o 
que pode ser explicado devido a uma maior necessidade de climatização. No mesmo 
período, o consumo de energia por visitante reduziu 7,3% – passou de 3,24 kWh, em 
2017, para 3,00 kWh, em 2018.

Os resultados que a Fundação alcança em matéria de desempenho ambiental só 
são possíveis com a participação dos seus colaboradores e também das entidades 
externas que colaboram com Serralves. Com o objetivo de sensibilizar as entidades que 
desenvolvem o seu trabalho de um modo regular na Fundação, elaborou-se um guia de 
procedimentos de ambiente e segurança.

Por outro lado, e de modo a sensibilizar também os visitantes da comunidade escolar que 
participam nas atividades de Serralves para a adoção de boas práticas, foram elaboradas 
recomendações que visam alertar para a importância de respeitar a natureza e a 
biodiversidade, bem como todos os espaços edificados.

O foco numa gestão eficiente tem sido uma constante nas atividades de Serralves. De 
referir que apesar do aumento significativo do número de visitantes, a Fundação tem 
registado, de um modo geral, melhorias nos seus indicadores ambientais.
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20162014 20172015 2018

43534162 38903968 4187

+7,7%

Consumo de Água 
Fornecida pelas Águas 
do Porto (m2)

20162014 20172015 2018

6,48,6 4,77,6 4,4

-5,1%
Consumo específico 
de água fornecida 
pelas Águas do Porto
(m2/1000 visitantes)

Síntese da Atividade de Serralves em 2018

20162014 20172015 2018

2585229108 2603327259 26920

+3,4%

Consumo de água 
da rega (m2)

Verificou-se, de 2017 para 2018, um aumento de 7,7% no consumo proveniente das 
Águas do Porto. No entanto, o consumo de água por visitante reduziu 5,1%, tendo 
passado de 4,66 l, em 2017, para 4,42 l, em 2018. 

O consumo de água para rega aumentou 3,4% de 2017 para 2018 o que pode ser 
explicado porque se aumentou a rede de rega manual, o que faz com que haja uma 
maior facilidade de acesso à água.
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20162014 20172015 2018

237,911499,253 221,733299,177 219,174

-1,2% Quantidade de 
resíduos produzidos (t)

20162014 20172015 2018

0,3481,031 0,2660,555 0,231

Quantidades 
específicas de 
resíduos produzidos 
(t/1000 visitantes)

Em 2018 verificou-se uma diminuição de 1,2% nos resíduos totais gerados. À 
semelhança dos anos anteriores deu-se seguimento ao aproveitamento de parte dos 
resíduos biodegradáveis para fertilização da Quinta de Serralves. Verificou-se também 
um aumento nos resíduos enviados para valorização.
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A grande prioridade institucional, no que aos investimentos diz respeito, tem sido a 
Coleção de Obras de Arte, o que demonstra a sua centralidade e importância para a 
reputação e atividade do Museu de Arte Contemporânea, Em 2018 o investimento 
na continuidade, atualização e crescimento da Coleção tornaram-se uma vez mais 
imprescindíveis no sentido de manter o Museu de Serralves nos principais circuitos 
internacionais da arte contemporânea, propiciando também a projeção internacional 
dos artistas portugueses e da imagem de Portugal como país desenvolvido e moderno.

 

Casa do Cinema 
Manoel de Oliveira
Iniciada no final de 2017, a construção da Casa do Cinema Manoel de Oliveira 
representou em 2018 um dos principais investimentos da Fundação de Serralves.

Investimentos
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Investimentos

Investimentos

 

Manutenção do 
Património
Para além de operações pontuais de manutenção, em 2018 foi concluída a empreitada 
de manutenção e reparação da fachada exterior do Museu. 

No Parque de Serralves foi concluída a recuperação do Jardim das Aromáticas com 
a plantação das últimas espécies arbustivas, realizaram-se diversas intervenções 
de melhoria e aumento do sistema de rega primário e secundário e foi iniciada 
a recuperação do Roseiral do Parque de Serralves. Ao nível dos pavimentos, foi 
recuperado um caminho da mata em calçada portuguesa, o caminho de saibro branco 
e os caminhos laterais do Parterre Central. Na Quinta, foram realizadas melhorias nos 
estábulos, na horta, assim como a substituição de vedações do Prado. 

Equipamentos
Foi iniciado em 2018 um plano de renovação do equipamento do auditório do Museu de 
Serralves com a aquisição de um projetor para cinema digital 4K.

Foram também efetuados investimentos na aquisição de equipamentos informáticos, 
de climatização e segurança, assim como outros equipamentos necessários na 
prossecução do trabalho realizado diariamente na Fundação.
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Orgãos Sociais

Conselho de 
Administração
Durante 2018 a composição do Conselho de Administração foi alterada na sequência 
da cooptação do Senhor Professor Doutor Manuel Sobrinho Simões em 19 de novembro 
de 2018 para Vogal do Conselho de Administração, nos termos do artº 13º n.º 1 dos 
Estatutos da Fundação, preenchendo a vaga deixada em aberto pela saída do Senhor 
Dr. Pedro Pina.

No triénio 2016-2018 cumpriu-se o mandato de 3 anos do Conselho de Administração, 
tendo, a 17 de dezembro, o Conselho procedido, nos termos dos artigos 12º, n.º 1 e 
14º, nº 3 dos Estatutos da Fundação, à cooptação, através de votação secreta e por 
unanimidade, do Senhor Dr. Fernando Guedes e da Senhora Dra. Rosa Cullel, para 
preenchimento das vagas correspondentes aos mandatos que terminaram em 31 de 
dezembro do Senhor Dr. Manuel Cavaleiro Brandão e da Senhora Dra. Vera Pires Coelho.
O Conselho de Administração não quer deixar de registar o seu louvor quanto ao papel 
desempenhado pelo Senhor Dr. Manuel Cavaleiro Brandão e pela Senhora Dra. Vera 
Pires Coelho na prossecução da Missão da Fundação e o profundo reconhecimento 
pelo importante contributo que deram à instituição com enorme empenho, imensa 
disponibilidade e reconhecido mérito.

A 17 de dezembro de 2018, em reunião convocada expressamente para o efeito e em 
cumprimento do disposto no artº 14º, nº 1 dos Estatutos da Fundação, foi reconduzida, 
por voto secreto e por maioria absoluta dos seus membros, no cargo de Presidente da 
Fundação, a Senhora Dra. Ana Pinho.

Já em 29 de janeiro de 2019, ainda nos termos do n.º 1 do art.º 14º dos Estatutos, o 
Conselho reconduziu enquanto Vice-Presidentes da Fundação de Serralves, a Senhora 
Professora Doutora Isabel Pires de Lima e o Senhor Dr. Manuel Ferreira da Silva e elegeu 
para o mesmo cargo o Senhor Dr. José Pacheco Pereira.

Quanto aos restantes membros, foram automaticamente reconduzidos, enquanto 
Vogais do Conselho, nos termos estabelecidos estatutariamente.

Tendo presente as alterações acima enunciadas, o Conselho passou a contar com a 
seguinte composição: 

Presidente – Ana Pinho 
Vice-Presidente – Manuel Ferreira da Silva
Vice-Presidente – Isabel Pires de Lima
Vice-Presidente – José Pacheco Pereira
Vogal – Carlos Moreira da Silva 
Vogal – António Pires de Lima 
Vogal – Fernando Guedes
Vogal – Rosa Cullel 

(Membros vogais listados por ordem de entrada no Conselho de Administração)
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Conselho Executiva
O Conselho de Administração decidiu pela manutenção dos membros que compõem a 
Comissão Executiva

Ana Pinho - Presidente 
Manuel Ferreira da Silva
Isabel Pires de Lima

Conselho de Fundadores
Em 05 de dezembro de 2018, realizou-se a Reunião Anual do Conselho de Fundadores, 
onde, conforme o disposto no Artigo 20º, nº 4 dos Estatutos da Fundação, foi eleito, 
por unanimidade para o cargo de Presidente do Conselho de Fundadores, o Senhor Dr. 
Emílio Rui Vilar que agradeceu a confiança depositada.

O Conselho de Fundadores e o Conselho de Administração deixam registado um 
especial voto de agradecimento e louvor ao Presidente do Conselho de Fundadores 
cessante - Senhor Eng. Luís Braga da Cruz pelo seu inestimável contributo para 
Serralves, primeiro como Administrador, depois como Presidente da Fundação e ainda 
como Presidente do Conselho de Fundadores, cargos esses que desempenhou com 
uma dedicação e disponibilidade e que foram determinantes para o desenvolvimento 
da Fundação.

Conforme o disposto no Artigo 20º, nº 1 dos Estatutos da Fundação, o Conselho de 
Fundadores aprovou na Reunião Anual a adesão de 19 novos Fundadores, a saber: 

ANTARTE
Banco de Investimento Global, S.A.
Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal 
Câmara Municipal de Mirandela
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
David Rodrigues Advogados
David Rosas, Lda.
Fuste – Construção Imobiliária, S.A.
Galeria Mário Sequeira
Grupo ACA
Inspauto – Inspeção de Veículos, Lda.
KPMG & Associados - SROC, S.A.
Lucios – Engenharia e Construção
Lusíadas Saúde
Prozinco - Construção e Manutenção, S.A.
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Sociedade Ponto Verde, S.A.
Telles Advogados
Trade Game S.A.

Após as alterações acima referidas, o Conselho de Fundadores passou a contar com 
259 entidades.
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Orgãos Sociais

Conselho Fiscal
Nos termos do artigo 23º dos Estatutos da Fundação de Serralves, o Conselho Fiscal 
desta Instituição é constituído por três membros, sendo um eleito pelo Conselho 
de Fundadores de entre os seus membros, o segundo, uma sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas também designada por este Conselho e o terceiro, que presidirá, em 
representação do Ministério das Finanças.

A 05 de dezembro, o Conselho de Fundadores reelegeu nos termos do artº 23º, nº 1 dos 
Estatutos da Fundação, o Senhor Dr. Adalberto Neiva de Oliveira como representante 
dos Fundadores no Conselho Fiscal e designou a Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas a PWC - PriceWaterhousecoopers & Associados - Sroc, Lda, representada por 
José Manuel Bernardo para o triénio 2019-2021.

O Conselho Fiscal passou a ter a seguinte composição para o triénio 2019-2021:

Amílcar Pires Salgado – Presidente
Adalberto Neiva de Oliveira 
PWC - Pricewaterhousecoopers & Associados - Sroc, Lda representada por José 
Manuel Bernardo

Comissão de Fixação  
de Remunerações
Nos termos do artº 29º, nº 3 dos Estatutos, na Reunião Anual, procedeu o Conselho de 
Fundadores à eleição da Comissão de Fixação de Remunerações para o triénio 2019-
2021, que passou a ter a seguinte composição:

Estela Barbot
Manuel Violas
João Borges de Oliveira

Os membros do Conselho de Administração e dos restantes órgãos sociais não 
auferem qualquer remuneração.
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Capital 
Humano

A estratégia de Recursos Humanos da Fundação de Serralves continua a promover o 
desenvolvimento e valorização dos seus colaboradores e o seu alinhamento com os 
valores corporativos, necessariamente aliada a novos e mais inovadores desafios, onde 
o rigor e a eficiência financeira pautam a atuação de Serralves.

O ano de 2018 foi um ano de grande dinamismo, em que a marca Serralves saiu 
reforçada e chegou a mais geografias. 

A implementação desta estratégia exige uma equipa de recursos humanos capacitada 
a responder aos vários desafios e objetivos e uma cultura forte em valores. Na nossa 
estratégia de recursos humanos, estão patentes a nossa missão e os nossos valores, 
que regem a nossa atividade diária:

- Excelência no trabalho desenvolvido

- Independência e autonomia 

- Foco nos objetivos, culturais, educativos e ambientais, que visam a promoção da 
nossa missão

- Liderança, pela criação de oportunidades e desafios, e no suporte e 
desenvolvimento às equipas, ajudando-as a superarem os objetivos

- Responsabilidade Social através do compromisso de apoiar e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável junto da comunidade em que a Fundação se insere e 
dos parceiros com quem interage. 

O ano de 2018 termina com 76 colaboradores.

N.º de colaboradores

20162014 20172015 2018

8388 7789 76
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Capital 
Humano

Capital Humano

Durante o ano de 2018, foram integrados 6 novos colaboradores, para reforçarem as 
diferentes equipas da Fundação, tendo-se desvinculado 7 colaboradores.

A equipa de Serralves apresenta uma antiguidade média superior a 10 anos de serviço.

GestãoTécnica Curadoria / 
Programação

Operacional Administrativa

17%39% 9%21% 13%

Distribuição 
colaboradores por 
área funcional

Homens Mulheres

36 40

Distribuição de 
colaboradores 
por género

10 - 15 anos< 5 anos 16 - 20 anos5 - 9 anos >=21 anos

20%24% 28%7% 22%

Distribuição de 
colaboradores por 
anos de serviço

A equipa de Serralves apresenta um equilíbrio de género, com uma faixa etária média 
de 45 anos, distribuída pelos vários grupos funcionais, que asseguram as diferentes 
atividades de Serralves.
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Secretariado Administração
Ana Veloso
Maria João Aguiar 

Direção do Museu
Diretor Adjunto do Museu
Marta Almeida

Adjunto do Diretor
Ricardo Nicolau

Secretariado
Cláudia Osório

Serviço de Artes Performativas 
Cristina Grande
Ana Conde
Carla Pinto
Nuno Aragão
Pedro Rocha

Serviço de Artes Plásticas
Adelino Pontes
Daniela Oliveira
Filipa Loureiro
Inês Venade
Isabel Braga
Isabel Lhano
João Brites
Paula Fernandes

Serviço da Coleção
Filipe Duarte
Lázaro Silva
Helena Abreu 

Serviço de Edições
Maria Ramos

Serviço de Documentação / Biblioteca
Sónia Oliveira
Daniel Fernandes
Isabel Koehler

O Conselho de Administração da Fundação de Serralves pretende ainda registar 
um reconhecido e profundo agradecimento a todos os trabalhadores que integram 
a equipa de Serralves, os quais, de uma forma empenhada, dedicada, criativa e 
profissional, sempre têm permitido que o projeto de Serralves continue a ser uma 
referência nacional e internacional.
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Capital Humano

Serviço Educativo 
Denise Pollini
Cristina Lapa
Diana Cruz

Direção do Parque
Suporte técnico da Direção do Parque
Ricardo Bravo 

Serviço de Manutenção do Parque
Júlio Fonseca
Ana Rocha
António Rocha
Augusto Alves
Augusto Sousa
Hugo Miranda
Jorge Rocha
Luciana Pereira
Manuel Alves
Manuel Pinto
Miguel Pinheiro
Paula Gouveia

Serviço Animais da Quinta
Jorge Maia

Serviço Educativo
Mariana Roldão
Anabela Silva
Carla Almeida 

Serviço de Ambiente e Qualidade 
Helena Pinto

Direção Comercial, 
Desenvolvimento e 
Comunicação
Diretor Comercial, Desenvolvimento  
e Comunicação
Miguel Rangel

Mecenato e Relações Institucionais
Carina Bastos

Serviços Comerciais
Cristiana Vieira
Diana Castro
João Castro
José Portilho
Manuela Ferreira

Serviço Comunicação
Maria Alcaparra
Francisca Magalhães
Hugo Sousa
Isabel Reis
Leandro Isidro

Direção de Recursos e 
Projetos Especiais
Diretor de Recursos e Projetos Especiais
Rui Costa

Serviço de Financiamentos Comunitários
Fábia Esteves

Serviço de Projetos Especiais
Tiago Correia

Direção Administrativo-
Financeira
Diretora Administrativo e Financeira
Sofia Castro

Assessoria de Informação e Tecnologia
João Carvalho

Recursos Humanos
Gabriela Sousa

Serviços Fiscais, Contabilidade e Administrativos
Nuno Correia
Ivo Rodrigues
José Silva 
Luzia Magalhães
Sofia Poças

Serviços Financeiros
Carlos Barros

Serviços de Aprovisionamento
Carlos Teixeira
Susana Meireles

Serviços de Manutenção, Segurança, Logística e 
Obras
Pedro Viegas
António Bessa
Dinis Costa
Vitor Taboada
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Amigos e 
Voluntários

Em 2018, a Fundação de Serralves contou com o apoio de 2.473 Amigos, para os 
quais, para além das regalias previstas na altura da adesão, foram ainda organizadas 
uma variedade de atividades exclusivas, nomeadamente visitas guiadas com o diretor 
e curadores do Museu às exposições, gratuitidades e descontos em atividades da 
Fundação e em outras instituições congéneres nacionais e internacionais. 
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Amigos e 
Voluntários

Amigos e Voluntários

Desde a criação da Fundação, a inserção na comunidade foi assumida como 
intrínseca à natureza da instituição. Daí a aposta no voluntariado, como uma forma de 
envolvimento privilegiado da sociedade civil. 

Neste sentido, Serralves desenvolveu ao longo de 2018 o seu programa de voluntariado 
de continuidade, que integra um conjunto de ações de natureza diversificada, como o 
apoio na Biblioteca, nas Exposições e no Parque, de forma a promover a participação 
de pessoas com uma significativa experiência de vida e contribuir para a promoção de 
uma cultura de envelhecimento ativo. 

Para além disto, o programa de voluntariado foi ainda pontualmente dinamizado em 
vários momentos da atividade da Fundação, dos quais destacamos os eventos BioBlitz, 
Serralves em Festa e Festa do Outono, que novamente atraíram um número muito 
elevado de voluntários de todas as idades, com muita disponibilidade e interesse em 
apoiar estes projetos emblemáticos da Fundação.
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Num ano em que a Fundação se propôs a transpor fronteiras, não só pela ambiciosa 
programação artística como também pela realização de iniciativas por todo o país, a 
sustentabilidade económica e financeira manteve-se como uma prioridade.
Os aumentos dos gastos resultantes da expansão da atividade foram compensados 
pelo esforço de aumento de todas as componentes de receitas da Fundação: 
rendimentos próprios; apoios mecenáticos, apoio do estado e recurso do fundo 
europeu de desenvolvimento regional.

Os esforços de aumento dos rendimentos foram acompanhados pela manutenção da 
política de gestão rigorosa dos meios ao dispor e rigoroso controlo orçamental, por 
forma a garantir o controlo dos gastos.

A manutenção da sustentabilidade económica e financeira da Fundação resulta assim 
do esforço continuado de aumento de receitas e controlo de custos.

A Fundação de Serralves continuou a estratégia de angariação de rendimentos próprios, 
representando esta componente de proveitos aproximadamente 30% do total de proveitos. 

Situação 
Económico-
Financeira

20162014 20172015 2018

52,968€63,425€ 156,864€9,438€ 68,853€

Em 2018, o Resultado Líquido do exercício de 2018 
ascendeu a 68.853,14 €, ao nível dos resultados líquidos 
registados nos anos anteriores.

Resultado Líquido 
do Exercício

20162014 20172015 2018

8578524€8176535€ 9263893€7644739€ 10232207€

Rendimentos Totais

Os Rendimentos Totais fixaram-se em 10,2 Milhões de 
Euros, o que representa um aumento de 10% em 2018, 
mais 968 mil €, face a 2017.
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Situação 
Económico-
Financeira

Situação Econónico - Financeira

Tal como nos anos anteriores, os apoios mecenáticos foram fundamentais para que o 
Resultado Líquido da Fundação se mantenha positivo. Esta componente de proveitos 
representa 24% do total de proveitos da Fundação. Em 2017, a contribuição dos 
Fundadores Patrono foi totalmente alocada a fundos próprios para financiar o plano 
de investimentos, em 2018 esta contribuição encontra-se refletida no montante de 
subsídios à exploração.

Os rendimentos com os financiamentos do fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional mantiveram-se em 2018 ao nível dos rendimentos obtidos desta fonte de 
financiamento em 2017, representando 5% do rendimento total da Fundação.

O Subsídio do Estado Português, atribuído estatutariamente à Fundação para suprir os 
gastos de funcionamento, ascendeu a 3.770 k€, mais 300 k€ do que o valor atribuído 
em 2017 e que corresponde à segunda reversão do corte decretado em 2012, fixando-
se em 36,98% dos rendimentos totais. Em 2017 esta percentagem ascendia a 38,24%. 
O subsídio do Estado por visitante em 2018 ascendeu a 4,00€, mantendo a tendência 
de diminuição dos últimos anos.

Verifica-se um acréscimo de gastos com atividades de 8% e um acréscimo de gastos 
com custos de divulgação de 23% face ao valores de 2017, justificados pelo aumento do 
nível de atividade. 

O acréscimo do nível de atividade fez-se refletir nos gastos com atividades, mas não 
nos gastos com pessoal e nos custos com serviços externos, cujo valor configurou um 
acréscimo de 2% face ao ano de 2017. 

20162014 20172015 2018

5,1€5,9€ 4,2€5,5€ 4,0€

Subsídio do Estado 
por visitante

20162014 20172015 2018

8525556€8113110€ 9107029€7635301€ 10163354€

Os Gastos Totais fixaram-se em 10,1 Milhões de Euros, o 
que representa um aumento de 12% em 2018 face 2017, 
mais 1.056 mil €.

Gastos Totais
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De salientar, que apesar do nível de investimento realizado em 2018, a Fundação manteve os 
custos financeiros ao nível dos anos anteriores.

A nível patrimonial verifica-se que o Ativo Total ascende a 82 milhões de €, representando um 
aumento de cerca de 4,2 milhões de € face a 2017, que resultou fundamentalmente do valor 
do investimento em obras de arte e do valor do investimento na construção da Casa Manoel 
de Oliveira (cujo o valor se encontra em imobilizado em curso).

Verifica-se um aumento dos Fundos subscritos e não realizados justificado pela entrada de 
novos Fundadores em 2018.

O Passivo Total fixou-se em 8 milhões de €, representando um acréscimo de cerca de 1,3 
milhões de € face a 2017. Este aumento do passivo é justificado maioritariamente pelo 
aumento do valor dos diferimentos relativos a rendimentos a reconhecer relativos a fundos 
comunitários e ao aumento do valor a pagar a fornecedores de imobilizado.
O resultado líquido do exercício de 2018 será transferido para resultados transitados, à 
semelhança dos anos anteriores.

A Fundação assentou a sua atuação numa rigorosa e prudente gestão financeira que 
lhe permitiu o cumprimento do plano orçamental, o reforço da sua autonomia financeira 
e a realização do investimento na Coleção de Obras de Arte, cujo valor total, a preços de 
aquisição, já ascende a 27,012 milhões de €. 

A Fundação elabora as suas contas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística, 
nomeadamente a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não 
Lucrativo, e possui um adequado sistema de controlo interno, consubstanciado num Sistema 
de Gestão Integrado que compreende um conjunto de processos e procedimentos com o 
objetivo de atingir uma progressiva excelência operacional.

A KPMG, representada por Luís David Guimarães da Silva, procedeu à revisão legal e à 
auditoria das Contas da Fundação, o que pressupõe a realização de um exame completo das 
demonstrações financeiras estatutárias da Fundação, preparadas em conformidade com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Neste âmbito foram examinadas as Contas da Fundação, através da execução de 
procedimentos que incluem a verificação do controlo interno, relevante para a preparação 
e apresentação apropriada das demonstrações financeiras, a avaliação da adequação das 
políticas contabilísticas usadas e da razoabilidade das estimativas contabilísticas efetuadas 
pela Administração, bem como da adequação da apresentação das demonstrações 
financeiras, tendo o revisor/auditor concluído que a prova da revisão/auditoria realizada foi 
suficiente e apropriada para a emissão da sua opinião. 

A Certificação Legal de Contas e o Relatório de Auditoria referem expressamente que as 
demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os 
aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da Fundação de Serralves e o 
resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo, em conformidade com 
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

As contas são também sujeitas à verificação do Conselho Fiscal, que emite um parecer na 
sequência das suas ações inspetivas, presidido pelo representante do Ministério das Finanças.
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Em 2019, ano do seu trigésimo aniversário, a Fundação de Serralves assume que “Celebrar 
Serralves” é continuar a impor metas ambiciosas para melhor perspetivar e cumprir o seu 
compromisso de serviço público. “Celebrar Serralves” é criar e oferecer uma programação 
artística ambiciosa, povoada de nomes relevantes no panorama nacional e internacional; é 
gerar projetos que interliguem, seja no Museu, seja no Parque, a arte contemporânea e suas 
múltiplas expressões, o ambiente, o conhecimento e o novo pensamento. “Celebrar Serralves” 
é pensar e viver a arquitetura e o cinema como elementos essenciais de reflexão sobre o 
contemporâneo e o futuro; é estimular a capacidade do Serviço Educativo para, de uma 
forma transdisciplinar e intergeracional, construir programas sobre a arte, a biodiversidade 
e os recursos ambientais do planeta. “Celebrar Serralves” é também — e cada vez mais — 
gerar e alimentar territórios para a arte e a reflexão fora de portas, construindo parcerias 
e conquistando novos públicos em diversos pontos do país e no estrangeiro, assim como 
procurar melhorar a experiência digital de Serralves.

 2019, ano em que a Fundação celebra 30 anos, a programação do Museu tenta homenagear 
o seu passado e, ao mesmo tempo, antecipar o seu futuro. Apresentar uma grande exposição 
da Coleção, composta por obras de muitos dos artistas que expuseram em Serralves, é uma 
forma de celebrar os últimos 30 anos e, ao mesmo tempo, refletir sobre as transformações 
ocorridas durante este período na arte e na forma como ela se relaciona com o mundo 
atual e potencial. A Coleção estará ainda presente através de salas dedicadas ao trabalho 
de três artistas muito relevantes para a história da arte e de Serralves – Susan Hiller, Antoni 
Muntadas e Paula Rego. Também a grande exposição que dedicaremos ao percurso criativo 
de mais de seis décadas de Álvaro Siza será uma forma de celebrar os 20 anos do Museu 
que este extraordinário arquiteto projetou e dedicar importância à área da arquitetura, uma 
das vertentes da missão da Fundação. Serralves abrirá também as portas a alguns dos mais 
importantes artistas da atualidade. Serão apresentadas grandes exposições monográficas da 
britânica Tacita Dean, da norte-americana Joan Jonas e dos portugueses Joana Vasconcelos 
e Pedro Cabrita Reis. Os artistas emergentes estarão presentes através dos “Projetos 
Contemporâneos” — Horácio Frutuoso e Nora Turato — e do Prémio de fotografia “Novo 
Banco Revelação”. A Biblioteca celebra também 20 anos de programação, mostrando três 
exposições pensadas a partir do seu arquivo e da sua importante coleção de livros e edições 
de artista, dedicadas à edição independente, aos diferentes formatos dos livros de artista e ao 
arquivo da Fundação no domínio das artes performativas. 

A “Grande Exposição Anual no Parque” dará continuidade à estratégia de cruzamento e 
expansão da intervenção artística do espaço interior do Museu para o Parque, através do 
convite aos mais relevantes artistas da atualidade, iniciado em 2018 com Anish Kapoor. Em 
2019 o Parque será palco das instalações de grande escala do influente artista dinamarquês 
Olafur Eliasson, cuja prática se debruça sobre as relações entre o homem e a natureza, a arte 
e a sociedade.

2019 lança um novo desafio — a Coleção Miró.  Celebrados os protocolos entre o Estado e a 
Câmara Municipal do Porto e entre esta e a Fundação, assegurando o depósito da Coleção do 
artista Joan Miró em Serralves durante 25 anos, inicia-se uma ambiciosa etapa de pesquisa, 
estudo e divulgação desta Coleção, em Portugal e no estrangeiro. Nesse sentido, serão 
estabelecidas parcerias com entidades internacionais e promovidas edições de publicações 
sobre o acervo. A Casa de Serralves será objeto de algumas obras de adaptação, projeto de 
Álvaro Siza, que permitirão obter as condições museológicas necessárias para receber este 
importante acervo de obras, assegurando simultaneamente a integridade deste edifício 
património nacional. 

Perspetivas 
para o ano 

2019
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para o ano 
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Perspetivas para o ano 2019

Em 2019 a Fundação de Serralves irá de novo dar especial atenção a uma das suas missões 
mais estimulantes. A Coleção de Serralves continuará a ser partilhada com novos públicos, de 
norte a sul do país, através de várias itinerâncias. Estas exposições e iniciativas, que permitem 
o acesso das populações a um acervo de arte contemporânea de referência nacional e 
internacional, continuarão a ser organizadas em parceria com autarquias nossas Fundadoras 
e com outras instituições Fundadoras detentoras de importantes espaços públicos. 

As parcerias e colaborações internacionais estarão, mais uma vez, presentes, contribuindo 
para o reforço da notoriedade e impacto de Serralves em todo o mundo. A exposição de 
Joana Vasconcelos seguirá para a Kunsthal Rotterdam, na Holanda, a exposição da Coleção 
Sonnabend será apresentada no museu Remai Modern, no Canadá numa parceria entre 
a Fundação Sonnabend e Serralves, a Coleção de Serralves será apresentada em Berlim, 
numa parceria com a Embaixada de Portugal, estando ainda algumas outras presenças 
internacionais em negociação.

Em ano de aniversário, as artes performativas terão especial destaque na programação, 
reforçando a transdisciplinaridade que sempre caracterizou Serralves e mostrando a 
importância crescente da performance na programação das instituições artísticas. Para 
além dos grandes momentos performativos que são o “Jazz no Parque” e “O Museu como 
Performance”, serão apresentadas muitas outras iniciativas ao longo do ano, sendo de 
salientar a presença da internacionalmente reconhecida norte-americana Juliana Huxtable e 
a recriação de algumas performances emblemáticas de Joan Jonas.

O reconhecimento do Parque enquanto espaço singular, quer a nível nacional, quer a nível 
internacional, exige a atenção e o reforço das suas inúmeras possibilidades enquanto palco 
de aprendizagens nas áreas da educação ambiental e da biodiversidade. Assente numa 
abordagem sustentada em quatro eixos — programação, o diálogo entre arte e ciência, a 
conservação e a valorização —, o Parque estará aberto a várias novidades que reforçarão 
a sua atratividade. Para além de atividades como o “Há luz no Parque”, visitas temáticas, 
workshops, masterclasses de biodiversidade, sessões de astronomia e mercados sazonais, 
em 2019 seremos surpreendidos pelas “cores de inverno” — um novo conceito de iluminação 
noturna no Parque que convidará à sua visita nas noites frias desta estação. No próximo ano 
serão ainda realizados importantes investimentos de conservação e valorização do Parque, 
como a recuperação do Roseiral e da casa de ferramentas, a reconstrução de caminhos 
e o reforço das plataformas de registo e monitorização da biodiversidade. 2019 será um 
grande ano no que respeita à valorização do Parque, com a construção de um “Treetop 
Walkway”, infraestrutura existente em alguns dos mais relevantes parques do mundo e 
que terá um forte impacto a nível nacional e internacional na sensibilização ambiental e 
até na aproximação da comunidade científica. A criação de um percurso ao nível da copa 
das árvores – da autoria do arquiteto Carlos Castanheira com a colaboração do arquiteto 
Siza Vieira – permitirá uma experiência impactante de observação e estudo das árvores 
e vegetação do Parque de Serralves. Também a Quinta de Serralves será objeto de várias 
intervenções, nomeadamente a criação de um centro de recursos pedagógicos e didáticos 
e de um laboratório vivo de plantas aquáticas e anfíbios, com a construção de um charco, 
a adaptação das hortas pedagógicas para públicos com deficiências e incapacidades, a 
regularização dos seus caminhos e a aquisição de equipamento de apoio à mobilidade 
universal. Será ainda construído um centro de compostagem visitável e um galinheiro, tudo 
contribuindo para aumentar a atratividade deste importante ativo.

2019 marcará a entrada em funcionamento da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, um 
equipamento cultural de grande relevância para o país, que perpetuará a memória do grande 
realizador. A esta iniciativa associou-se também um outro grande nome da cultura mundial, 
Álvaro Siza, autor do projeto de arquitetura. A missão de Serralves de pensar e divulgar a 
arte contemporânea numa perspetiva aberta e pluridisciplinar compreende naturalmente 
o cinema, que se pretende seja em Serralves alvo de uma visão cosmopolita, conjugando 
o posicionamento local com a abrangência internacional. O programa inaugural reflete 
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a singularidade, longevidade e dimensão universal da obra do realizador que lutou pela 
afirmação do cinema como arte e que sempre construiu um cinema em diálogo com as 
outras artes. A Casa do Cinema abrirá com três exposições dedicadas a Manoel de Oliveira, 
uma permanente e outra temporária, planeadas em articulação com uma programação 
regular de cinema, e complementadas por retrospetivas e ciclos temáticos diversos, além de 
um extenso programa de edições, reflexão e programa de serviço educativo para escolas, 
universidades e público em geral.

O programa editorial assume um papel instrumental na prossecução da missão da Fundação 
de Serralves ao estimular e divulgar o conhecimento sobre a criação contemporânea, a 
paisagem, a arquitetura e a sustentabilidade ambiental, muito para além do horizonte 
temporal das atividades que acontecem em Serralves. Em 2019 serão publicados catálogos, 
livros e brochuras que acompanharão as exposições e outras iniciativas que acontecem 
dentro e fora de portas e também várias publicações que promovem o arranque da Casa do 
Cinema Manoel de Oliveira.

A Fundação dará especial importância à preservação deste património que é a Coleção de 
Serralves e os arquivos aqui depositados. Assim, será feito um investimento na conservação 
e restauro de obras e arquivos, bem como em formas mais modernas de registo, capazes 
de responder de forma mais adequada às necessidades de todos aqueles que pretendem 
aceder aos diversos arquivos aqui depositados, nomeadamente os de Manoel de Oliveira, de 
Álvaro Siza e o arquivo da própria Fundação. 
A aposta nos grandes eventos tem sido, ano após ano, uma aposta ganha. A adesão do 
público e da comunidade artística são indiscutíveis. É um motivo de enorme orgulho para 
toda a equipa de Serralves produzir três dos maiores eventos de arte contemporânea 
e ambiente que se realizam no nosso país e mesmo a nível internacional, captando e 
envolvendo públicos cada vez mais diversos. No ano de celebração de Serralves, o BioBlitz, 
palco privilegiado de aprendizagens ligadas ao ambiente, o Serralves em Festa, animado 
por inúmeros artistas portugueses e estrangeiros oriundos de todo o mundo, e a Festa do 
Outono, que apresenta um conjunto de atividades ligadas às antigas tradições e costumes 
rurais revividas no contexto contemporâneo de arte e paisagem, continuarão, certamente, a 
quebrar todo o tipo de barreiras e tornar Serralves cada vez mais próxima de todos.

O Serviço Educativo, cujo papel é central na ação de Serralves, reforçará em 2019 ou seu já 
ambicioso programa de atividades que integra Artes e Ambiente. A partilha e a experiência 
serão o mote para a promoção da criatividade, da reflexão e da ação orientada para diversos 
públicos — a comunidade escolar e universitária, formadores e professores, o público adulto, 
famílias e crianças, e o público com necessidades especiais e aqueles em situação de 
vulnerabilidade social. Estes últimos serão objeto de uma aumentada atenção através de um 
programa extenso e diversificado de ações na área da inovação social. O serviço educativo 
reforçará também a sua oferta através de diversas novas atividades no âmbito da entrada em 
funcionamento da Casa do Cinema.

Na área da reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea, Serralves será palco de iniciativas 
de enorme relevância em 2019, cumprindo uma das vertentes da sua Missão e assumindo-se 
como um centro fundamental de reflexão. Serão organizadas a segunda edição da conferência 
internacional de arquitetura “The Álvaro Siza Talks”, o ciclo “Arte e Espiritualidade”, a continuação 
do ciclo “Utopias Europeias”, a 10ª edição das concorridas “Jornadas AEP Serralves”, as novas 
conferências “A Ciência ao Serviço da Comunidade”, as “Grandes Conferências sobre a 
Proteção e Conservação da Natureza”, o ciclo “Novas Perspetivas” e uma reunião magna de 
personalidades de várias áreas que ao longo de 20 anos passaram pelo Museu, em forma de 
comemoração do seu aniversário. Em ano de abertura da Casa do Cinema, serão várias as 
conferências organizadas a esse propósito: por exemplo, “O Cinema no Museu”, “O Cinema 
Português e Manoel de Oliveira” e “A Palavra no Cinema”.



267

R
e

la
tó

ri
o

 e
 C

o
n

ta
s 

2
0

18

Perspetivas para o ano 2019

Serralves tem presente no seu ADN o permanente dinamismo da atividade que desenvolve, 
propiciando cruzamentos entre o mundo artístico, a academia e o mundo empresarial, bem 
como o contínuo convívio institucional de artistas de várias áreas com Mecenas, Patronos 
e Fundadores. O Prémio Nacional das Indústrias Criativas é exemplo disso. Em parceria 
com o Super Bock Group, Serralves proporcionará, em mais uma edição, a empreendedores 
criativos a possibilidade de acederem a formação, reforço da rede de contactos e captação 
de financiamento nacional e internacional. Outro projeto liderado por Serralves, o “Inovdesign 
— Qualificação, Inovação e Competitividade by Design”, iniciado no final de 2018, preencherá 
grande parte do ano de 2019 com três temáticas que dão corpo a este desafio à comunidade 
empreendedora e empresarial: capacitar as empresas, criar parcerias virtuosas entre 
designers e empresas e informar sobre os bons exemplos, estratégias e práticas inovadoras 
baseadas no design, que criem valor e dotem as empresas de ferramentas e produtos 
competitivos no mercado global.

2019 assinalará o lançamento de um novo website de Serralves. Esta nova plataforma deverá 
permitir uma evolução significativa da transmissão de informação da Fundação para os 
seus públicos, nomeadamente na interação e conforto digital. Será́ também desenvolvido 
um projeto de melhoria da experiência digital de Serralves, permitindo ao visitante o acesso 
a uma interação digital mais completa, integrada e útil antes, durante e depois da visita; o 
projeto dotará também Serralves de mais informação sobre quem nos visita. 

Como habitualmente, Serralves propõe-se levar a cabo esta intensa, extensa e diversificada 
atividade num cenário de sustentabilidade económica e financeira. Prosseguiremos o nosso 
caminho de constante esforço de angariação de apoios, em paralelo com o desenvolvimento 
de um vasto conjunto de ações cuja finalidade será aumentar as nossas receitas próprias, 
nomeadamente através da crescente captação de turistas, da dinamização do programa 
de Amigos, do aumento das vendas da loja e livraria, incluindo a sua vertente online, do 
alargamento da oferta de cursos e workshops, nomeadamente na área da jardinagem, no 
aumento da capacidade para realização de festas de aniversário e na organização de viagens 
de turismo cultural.
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Agradecimentos

Reiterando os agradecimentos apresentados no início deste Relatório ao Estado 
Português, através do Ministério da Cultura, à Câmara Municipal do Porto 
e demais autarquias nossas Fundadoras, à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento da Região Norte, aos Mecenas, Fundadores-Patrono, 
Fundadores, Amigos, Voluntários e Colaboradores, o Conselho de Administração 
gostaria ainda de agradecer reconhecidamente a todas as empresas, entidades e 
organismos que regularmente colaboram com a Fundação de Serralves.

Importa saudar aqueles que em 2018 se tornaram Fundadores desta instituição:

ANTARTE
Banco de Investimento Global, S.A.
Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal 
Câmara Municipal de Mirandela
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
David Rodrigues Advogados
David Rosas, Lda.
Fuste – Construção Imobiliária, S.A.
Galeria Mário Sequeira
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Agradecimentos

Grupo ACA
Inspauto – Inspeção de Veículos, Lda.
KPMG & Associados - SROC, S.A.
Lucios – Engenharia e Construção
Lusíadas Saúde
Prozinco - Construção e Manutenção, S.A.
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Sociedade Ponto Verde, S.A.
Telles Advogados
Trade Game S.A.

É com profundo reconhecimento que a Fundação agradece às seguintes entidades, 
cujas contribuições e apoios têm tornado possível a concretização da sua Missão:
 
BANCO BPI S.A.
Mecenas Exclusivo do Museu 
Mecenas do Serralves em Festa!
Mecenas Exclusivo da Exposição: “Robert Mapplethorpe: Pictures”

SUPER BOCK GROUP, SGPS, S.A.
Mecenas do Serralves em Festa!
Mecenas das Indústrias Criativas

FUNDAÇÃO “LA CAIXA”
Mecenas da Exposição “Anish Kapoor” 

SONAE, SGPS, S.A.
Mecenas da Exposição “Joan Miró e a Morte da Pintura” 

FUNDAÇÃO GALP
Parceiro do Serviço Educativo

FUNDAÇÃO EDP
Mecenas Exclusivo da exposição “Álvaro Lapa: No Tempo Todo”

NOVO BANCO
Mecenas do Prémio NOVO BANCO Revelação 2018

GRUPO NORS
Mecenas dos Projetos Contemporâneos
Mecenas do Jazz no Parque

LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto
Mecenas Exclusivo do BioBlitz

TABAQUEIRA
Mecenas das Conferências “A Ciência ao Serviço da Comunidade”

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Mecenas – Projeto Manutenção do Museu

NOS COMUNICAÇÕES S.A.
Mecenas – Comunicações
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De forma a assegurar a estabilidade financeira fundamental para o seu planeamento 
de médio e longo prazo, a Fundação tem vindo a solicitar anualmente a todos os seus 
Fundadores uma contribuição para o seu Fundo Anual. Muitos são aqueles que têm 
vindo a aderir a esta iniciativa, assim adquirindo a qualidade de Fundadores Patrono, 
pelo que desejamos deixar aqui expresso, uma vez mais, o nosso agradecimento a 
todos os que, em 2018, responderam afirmativamente:

ACO – Fábrica de Calçado, S.A.
Águas do Douro e Paiva, S.A. 
Alexandre Cardoso, S.A.
Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.
APCER – Associação Portuguesa de Certificação
APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi – Indústria Metalúrgica Arlindo S. Pinho, S.A.
Ascendi Norte – Auto-estradas do Norte, S.A.
Associação Comercial do Porto 
Associação Nacional das Farmácias
Auchan Retail Portugal, S.A.
BA GLASS Portugal, S.A. 
Bial – Portela & Cª, S.A.
Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A.
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Câmara Municipal de Barcelos
Câmara Municipal de Matosinhos
Câmara Municipal de Santo Tirso
Cerealis, SGPS, S.A.
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
CTT – Correios de Portugal, S.A.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, RL, Soc. Advogados 
Douro Azul, Soc. Marítimo-Turística, S.A.
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Ferpinta – Indústrias de Tubos de Aço F.P.T., S.A. 
GALP Energia, SGPS, S.A. 
Gamobar – Sociedade de Representações, S.A.
Grupo Media Capital
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Grupo NORS
Grupo Salvador Caetano, S.A.
Grupo Simoldes
Ibersol, SGPS, S.A.
Inditex, S.A. 
João Vasco Marques Pinto
José de Mello – Saúde, SGPS, S.A.
M. Couto Alves, S.A. 
Metro do Porto, S.A.
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
Mota – Engil, SGPS, S.A.
NOS, SGPS, S.A.
Ramada Aços, S.A.
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Rangel Invest – Investimentos Logísticos, S.A.
RAR – Sociedade de Controle (Holding) S.A. 
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
REN Portgás Distribuição, S.A.
Riopele, Têxteis, S.A.
Robert Frederick Illing 
Santa Casa da Misericórdia do Porto
Sogrape Vinhos, S.A.
Soja de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae SGPS, S.A.
Tabaqueira, S.A.
Vicaima – Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.

Agradecimentos

A viabilização de várias iniciativas e investimentos tem continuado a ser possível graças 
aos financiamentos de vários programas do Portugal XX e de outros financiamentos, 
nomeadamente da Câmara Municipal do Porto e da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, pelo que queremos expressar o nosso agradecimento às seguintes 
entidades:

- CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(Programa Operacional Regional do Norte – NORTE2020): “Arquitetura 3.0 – 
Promoção de novos Modelos de Internacionalização”; “Casa do Cinema Manoel de 
Oliveira”; “Extraordinary Art for Exceptional Architecture”; “Inovdesign – Qualificação, 
Inovação e Competitividade by Design”; “O Mundo em Serralves”; “Valores Naturais do 
Parque de Serralves: Promoção e Divulgação”; 

- Estrutura de Missão Portugal Inovação Social: “Olhares Inclusivos”; “Janelas para 
o Mundo”; “Con(s)ciênciarte”

- Turismo de Portugal: Valoriz.arte

- Câmara Municipal do Porto: Programas Educativos – Desenvolvimento por 
parte do Serviço Educativo de Serralves, em articulação com a Fundação Porto 
Social, de programas continuados que visam a inclusão social das populações mais 
desfavorecidas, em particular dos jovens habitantes dos bairros sociais da Câmara 
Municipal do Porto.

- FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia: No âmbito do Protocolo de 
Colaboração assinado em 2010 entre a FCT, CIBIO – Centro de Investigação em 
Recursos Genéticos e a Fundação de Serralves, que visa a promoção de projetos 
de reconhecido mérito na promoção da cultura científica para diferentes públicos, 
contribuindo para o ensino experimental das Ciências, Serralves continuou a acolher 
em 2018 dois Bolseiros de Investigação da FCT;
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8mm
Academia de Música de Costa Cabral 
ACE  – Escola de Artes
ADE Porto – Agência de Energia do Porto
Adilo – Agência de Desenvolvimento Integrado de 

Lordelo do Ouro
AEPGA – Associação para o Estudo e Proteção do Gado 

Asinino 
Aga Khan Award for Architecture
Alliance Française do Porto
AMIBA – Associação de Criadores de Bovinos da Raça 

Barrosã
ANA - Aeroportos de Portugal 
Apisantos
Balleteatro 
Biosfera
British Council 
Câmara Municipal da Guarda
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
Câmara Municipal de Coimbra  
Câmara Municipal de Faro

Câmara Municipal de Guimarães 
Câmara Municipal de Matosinhos 
Câmara Municipal de Ovar
Câmara Municipal de Ponte de Lima
Câmara Municipal de Torres Vedras 
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Câmara Municipal do Porto/Porto Lazer
Casa da Música
Centro de Investigação em Astronomia e Astrofísica da 

Universidade do Porto
Centro Hípico do Porto e Matosinhos
CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e 

Recursos Genéticos/InBIO 
CIIMar – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha 

e Ambiental
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema
Companhia Instável
Correio da Manhã
CP – Comboios de Portugal
Crónica 

Apoio ao Serralves em Festa
ANA Aeroportos

Apoio ao Serralves em Festa, à Festa do Outono e ao BioBlitz – Serviços Médicos 
Oficiais
CUF – José de Mello Saúde

Apoio às Inaugurações
Sogrape Vinhos S.A.

Apoio às Inaugurações
Symington Family Estates

Apoio às Inaugurações
Super Bock Group, SGPS, S.A.

Apoio à Exposição de Anish Kapoor
Lisson Gallery



275

R
e

la
tó

ri
o

 e
 C

o
n

ta
s 

2
0

18

Agradecimentos

Culturgest
Delta Cafés
DGArtes
Diário do Porto
Douro Azul
Elétrico
Embaixada de Itália
Embassade de France au Portugal 
EPME – Escola Profissional de Música de Espinho 
ESAP – Escola Superior Artística do Porto 
ESART – Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco
Escola das Artes da Universidade Católica  do Porto
Evora Africa
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Farnham Maltings Association
FBAUP – Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto 
FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia
Filho Único
Fotoadrenalina
Fundação Porto Social
Gare/Orbits
Ginasiano 
Goethe Institut
Hiscox
Institut Français
Instituto Português de Fotografia
Irmandade dos Clérigos
ISAG - Instituto Superior de Administração e Gestão
J Pinto Leitão
Jazz ao Centro Clube
Jornal de Negócios
Jornal de Notícias
José Silva Carvalho Catering
Lovers & lollypops
LPN – Liga para a Proteção da Natureza
LQAI – Laboratório da Qualidade do Ar Interior
Metro do Porto
Mundo Científico
Olhares 
Onda – Office National de Diffusion Artistique
Passeio Geológico da Foz do Douro
Porto Editora
Quercus
Revista Sábado
Rivoli -Teatro Municipal
RTP e RTP Informação
SEA LIFE
Seara
Soja de Portugal
Sonoscopia
Space Ensemble / Câmara Municipal de Paredes de 

Coura
STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto

TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de 
Portugal

TAP Air Portugal 
Teatro Nacional São João
Tricana
TVI e TVI24
UATIP – Universidade do Autodidata e Terceira Idade do 

Porto
Universidade Católica Portuguesa
Universidade do Porto
VCoutinho
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Balanço

Rubricas Notas 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Ativo

Ativo não corrente

Ativo fixos tangíveis 5 2.903.956,70 1.230.275,36

Bens do património histórico e cultural 5 65.548.085,02 63.838.030,06

Ativos intangíveis 6 57.973,37 81.189,92

Investimentos financeiros 8.1 376.096,51 386.221,49

68.886.111,60 65.535.716,83

Ativo corrente

Inventários 7 357.042.60 524.535,46

Créditos a receber 8.1 3.502.820,85 5.153.861,84

Fundos subscritos e não realizados 8.1, 9 2.584.021,62 1.961.521,62

Fundadores / Mecenas 8.1 227.360,98 146.952,35

Diferimentos 8.1 136.179,71 69.536,64

Caixa e depósitos bancários 4.2 6.287.700,20 4.356.288,00

13.095.125,96 12.212.695,91

Total do Ativo 81.981.237,56 77.748.412,74

Demonstrações 
Financeiras
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Demonstrações Financeiras

Rubricas Notas 31 Dez 2018 31  Dez 2017

Fundos Patrimoniais e Passivo

Fundos Patrimoniais

Fundos subscritos 9 14.301.685,16 13.217.364,26

Subsídios ao investimento 10 31.412.325,42 31.465.873,11

Outras Reservas 11 25.261.599,78 24.261.599,78

Resultados transitados (2.279.399,80) (2.436.263,30)

Outras variações nos fundos patrimoniais 12 5.161.743,38 4.383.523,97

Resultado Líquido do Período 68.853,14 156.863,50

Total dos Fundos Patrimoniais 73.926.807,08 71.048.961,32

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 13 990.000,00 1.160.840,00

990.000,00 1.160.840,00

Passivo corrente

Fornecedores 8.2 1.964.538,51 1.250.917,26

Financiamentos obtidos 8.2 2.173,70 1.666,06

Outros passivos correntes 8.2 1.069.690,96 944.628,98

Diferimentos 8.2 4.028.027,31 3.341.399,12

7.064.430,48 5.538.611,42

Total do Passivo 8.054.430,48 6.699.451,42

  Total dos Fundos Patrimoniais e do 
Passivo

81.981.237,56 77.748.412,74
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Demonstração de 
Resultados por 
Naturezas

Rendimentos e Gastos Notas 2018 2017

Vendas e serviços prestados 14 3.110.198,33 3.240.237,82

Subsídios, doações e legados à exploração 15 6.826.947,58 5.619.094,82

Custo das mercadorias vendidas e matérias 
consumidas

7 (409.769,17) (370.632,21)

Fornecimentos e serviços externos 16 (5.685.702,84) (5.230.251,30)

Gastos com o pessoal 17 (2.597.834,04) (2.554.230,74)

Ajustamento de inventários (perdas/reversões) 7 22.068,04 11.826,86

Imparidade de dívidas a receber (perdas/
reversões)

8.1 (956.004,58) (795,00)

Provisões (aumentos/reduções) 13 143.340,00 (497.840,00)

Outras imparidades (perdas/reversões) 8.1 (13.777,50) 258.050,30

Outros rendimentos 18 70.715,73 87.033,77

Outros gastos 19 (263.048,79) (188.601,18)

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos

247.132,76 373.893,14

Gastos/reversões de depreciação e de 
amortização

5, 6 (193.676,79) (240.278,53)

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos)

53.455,97 133.614,61

Juros e rendimentos similares suportados 20 15.474,22 24.039,13

Juros e gastos similares obtidos 20 (77,05) (790.24)

Resultado antes de impostos 68.853,14 156.863,50

Resultado Líquido do Período 68.853,14 156.863,50
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Demonstração das 
Alterações nos 
Fundos Patrimoniais - 
2017

Descrição Notas

Fundos Patrimoniais 
Atribuídos aos Instituidores

Total dos Fundos 
Patrimoniais

Fundos Reservas
Resultados 
Transitados

Subsídios ao 
Investimento

Outras Variações 
nos Fundos 

Patrimoniais

Resultado 
Líquido do 

Período

Posição no Início de 2017 1 12.609.736,66 22.451.599,78 (2.489.232,05) 31.515.525,59 3.838.334,46 52.968,75 67.978.933,19

Alterações no Período

Primeira adaptação de novo referencial 
contabilístico

Aplicação do resultado líquido de 2014 52.968,75 (52.968,75)

Outras alterações reconhecidas nos 
fundos patrimoniais:

- Doações 12 547.064,51 547.064,51

- Fundo de Compras Obras de Artes 11 127,60 127,60

- Subsídios ao Investimento 10 (49.652,48) (1.875,00) (51.527,48)

2 127,60 52.968,75 (49.652,48) 545.189,51 (52.968,75) 495.664,63

Resultado Líquido do Período 3 156.863,50 156.863,50

Resultado Integral 4=2+3 103.894,75 652.528,13

Operações com Instituidores no Período

Fundos Subscritos 9 1.100.000,00 1.100,000,00

Subsídios, doações e legados:

- Fundo de Compras de Obras de Arte 11 (492.372,40) 999.872,40 507.500,00

- Fundo para outros Investimentos 11 810.000,00 810.000,00

5 607.627,60 1.809.872,40 2.417.500,00

Posição no fim de 2017 6=1+2+3+5 13.217.364,26 24.261.599,78 (2.436.263,30) 31.465.873,11 4.383.523,97 156.863,50 71.048.961,32
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Descrição Notas

Fundos Patrimoniais 
Atribuídos aos Instituidores

Total dos Fundos 
Patrimoniais

Fundos Reservas
Resultados 
Transitados

Subsídios ao 
Investimento

Outras Variações 
nos Fundos 

Patrimoniais

Resultado 
Líquido do 

Período

Posição no Início de 2017 1 12.609.736,66 22.451.599,78 (2.489.232,05) 31.515.525,59 3.838.334,46 52.968,75 67.978.933,19

Alterações no Período

Primeira adaptação de novo referencial 
contabilístico

Aplicação do resultado líquido de 2014 52.968,75 (52.968,75)

Outras alterações reconhecidas nos 
fundos patrimoniais:

- Doações 12 547.064,51 547.064,51

- Fundo de Compras Obras de Artes 11 127,60 127,60

- Subsídios ao Investimento 10 (49.652,48) (1.875,00) (51.527,48)

2 127,60 52.968,75 (49.652,48) 545.189,51 (52.968,75) 495.664,63

Resultado Líquido do Período 3 156.863,50 156.863,50

Resultado Integral 4=2+3 103.894,75 652.528,13

Operações com Instituidores no Período

Fundos Subscritos 9 1.100.000,00 1.100,000,00

Subsídios, doações e legados:

- Fundo de Compras de Obras de Arte 11 (492.372,40) 999.872,40 507.500,00

- Fundo para outros Investimentos 11 810.000,00 810.000,00

5 607.627,60 1.809.872,40 2.417.500,00

Posição no fim de 2017 6=1+2+3+5 13.217.364,26 24.261.599,78 (2.436.263,30) 31.465.873,11 4.383.523,97 156.863,50 71.048.961,32

Demonstrações Financeiras
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Demonstração das 
alterações nos 
Fundos Patrimoniais - 
2018

Descrição Notas

Fundos Patrimoniais 
Atribuídos aos Instituidores

Total dos Fundos 
Patrimoniais

Fundos Reservas
Resultados 
Transitados

Subsídios ao 
Investimento

Outras Variações nos 
Fundos Patrimoniais

Resultado 
Líquido do 

Período

Posição no Início de 2018 1 13.217.364,26 24.261.599,78 (2.436.263,30) 31.465.873,11 4.383.523,97 156.863,50 71.048.961,32

Alterações no Período

Correções relativas a exercícios anteriores (65.182,72) (65.182,72)

Aplicação do resultado líquido de 2017 156.863,50 (156.863,50)

Outras alterações reconhecidas nos 
fundos patrimoniais:

- Doações 12 845.277,13 845.277,13

- Fundo de Compras Obras de Artes 11 1.820,90 1.820,90

- Subsídios ao Investimento 10 (53.547,69) (1.875,00) (55.422,69)

2 1.820,90 156.863,50 (53.547,69) 778.219,41 (156.863,50) 726.492,62

Resultado Líquido do Período 3 68.853,14 68.853,14

Resultado Integral 4=2+3 (88.010,36) 795.345,76

Operações com Instituidores no Período

Fundos Subscritos 9 1.575.000,00 1.575.000,00

Subsídios, doações e legados:

- Fundo de Compras de Obras de Arte 11 (490.679,10) 998.179,10 507.500,00

5 1.084.320,90 998.179,10 2.082.500,00

Posição no fim de 2018 6=1+2+3+5 14.301.685,16 25.261.599,78 (2.279.399,80) 31.412.325,42 5.161.743,38 68.853,14 73.926.807,08
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Descrição Notas

Fundos Patrimoniais 
Atribuídos aos Instituidores

Total dos Fundos 
Patrimoniais

Fundos Reservas
Resultados 
Transitados

Subsídios ao 
Investimento

Outras Variações nos 
Fundos Patrimoniais

Resultado 
Líquido do 

Período

Posição no Início de 2018 1 13.217.364,26 24.261.599,78 (2.436.263,30) 31.465.873,11 4.383.523,97 156.863,50 71.048.961,32

Alterações no Período

Correções relativas a exercícios anteriores (65.182,72) (65.182,72)

Aplicação do resultado líquido de 2017 156.863,50 (156.863,50)

Outras alterações reconhecidas nos 
fundos patrimoniais:

- Doações 12 845.277,13 845.277,13

- Fundo de Compras Obras de Artes 11 1.820,90 1.820,90

- Subsídios ao Investimento 10 (53.547,69) (1.875,00) (55.422,69)

2 1.820,90 156.863,50 (53.547,69) 778.219,41 (156.863,50) 726.492,62

Resultado Líquido do Período 3 68.853,14 68.853,14

Resultado Integral 4=2+3 (88.010,36) 795.345,76

Operações com Instituidores no Período

Fundos Subscritos 9 1.575.000,00 1.575.000,00

Subsídios, doações e legados:

- Fundo de Compras de Obras de Arte 11 (490.679,10) 998.179,10 507.500,00

5 1.084.320,90 998.179,10 2.082.500,00

Posição no fim de 2018 6=1+2+3+5 14.301.685,16 25.261.599,78 (2.279.399,80) 31.412.325,42 5.161.743,38 68.853,14 73.926.807,08

Demonstrações Financeiras
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Demonstração de 
Fluxos de Caixa

Rubricas Notas 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais

Recebimentos de clientes e utentes + 4.761.239,32 3.586.357,01

Pagamentos a fornecedores - (5.734.833,85) (5.945.113,67)

Pagamentos ao pessoal - (2.818.751,80) (2.833.531,48)

Caixa gerada pelas operações +/- (3.792.346,33) (5.192.288,14)

Outros recebimentos/pagamentos +/- 6.481.310,54 4.069.004,08

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais

(1) +/- 2.688.964,21 (1.123.284,06)

Fluxos de caixa das atividades de 
investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis - (2.228.136,14) (509.476,50)

Ativos intangíveis - (3.422,00) (32.740,00)

Investimentos financeiros - (3.652,52) (2.693,97)

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis + 10.927,00

Investimentos financeiros + (0,00) 250.000,00

Subsídios ao investimento + 509.320,90 1.834.972,85

Juros e rendimentos similares + 15.407,16 26.283,53

Fluxos de caixa das atividades de 
investimento

(2) +/- (1.710.482,60) 1.577.272,91
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Demonstrações Financeiras

Rubricas Notas 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos + 507,64

Realização de fundos e de outros 
fundos patrimoniais

+ 952.500,00 870.833.35

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos - (2.536,77)

Juros e gastos similares - (77,05) (790,24)

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento

(3) 952.930,59 867.506,34

Variações de caixa e seus 
equivalentes

(1)+(2)+(3) 1.931.412,20 1.321.495,19

Efeito das diferenças de câmbio +/-

Caixa e seus equivalentes no início do 
período

+/- 4.356.288,00 3.034.792,81

Caixa e seus equivalentes no fim 
do período

+/- 4.2 6.287.700,20 4.356.288,00
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Anexo
1. Identificação da Entidade

1.1. Designação da Entidade
FUNDAÇÃO DE SERRALVES

1.2. Sede
Quinta de Serralves - Rua de Serralves, 977
4150-708 PORTO

1.3. NIPC
502 266 643

1.4. Natureza da Atividade
A Fundação de Serralves é o resultado de uma parceria entre o Estado Português, 
instituições públicas e privadas e particulares. A Fundação foi constituída em julho 
de 1989, pelo decreto-lei nº 240-A/89, estando envolvidas na sua criação cerca de 
50 entidades. Desde 1994 outras instituições privadas vêm aderindo ao projeto de 
Serralves, tornando-se novos membros fundadores. Atualmente o seu número é de 
duzentos e cinquenta e oito. 

A Fundação de Serralves é uma instituição cultural de âmbito internacional, que tem como 
missão estimular o interesse e o conhecimento de públicos de diferentes origens e idades 
pela Arte Contemporânea, pela Arquitetura, pela Paisagem e por temas críticos para a 
sociedade e seu futuro, fazendo-o de forma integrada com base num conjunto patrimonial 
de exceção, no qual se destacam o Museu de Arte Contemporânea e o Parque.

1.5. Todos os montantes estão expressos na 
moeda corrente (euro).

2. Referencial Contabilístico De Preparação 
Das Demonstrações Financeiras

2.1. Referencial contabilístico de preparação 
das demonstrações financeiras 
As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Norma 
Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) 
previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo decreto-lei 
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Demonstrações Financeiras

n.º 158/2009 de 13 de julho, que foi alterado e republicado através do decreto-lei n.º 
98/2015 de 2 de junho. O SNC é ainda regulado pelos seguintes diplomas:
- Aviso n.º 8254/2015 de 29 de julho (Estrutura Conceptual);
- Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras);
- Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho (Código de Contas);
- Aviso n.º 8256/2015 de 29 de julho (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro);
- Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para 
Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL)

Sem prejuízo da aplicação da NCRF-ESNL em todos os aspetos relativos ao 
reconhecimento, mensuração e divulgação, sempre que esta norma não responda a 
aspetos particulares que se coloquem à Entidade em matéria de contabilização ou 
relato financeiro de transações ou situações ou lacunas que sejam relevantes para 
a prestação de informação verdadeira e apropriada, a Entidade recorre, tendo em 
vista tão-somente a superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada: 
(i) às Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), Normas Interpretativas 
(NI) e Estrutura Conceptual do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), (ii) às 
Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adotadas ao Abrigo do regulamento 
n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho e (iii) às Normas 
Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IFRS) emitidas pelo IASB.

As demonstrações financeiras que incluem o balanço, a demonstração dos 
resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais, 
a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração da Instituição, no dia 30 de abril 2019, são expressas em Euros e 
foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do regime 
do acréscimo, no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos 
patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios 
de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em 
conformidade com as caraterísticas qualitativas da consistência de apresentação, 
materialidade e agregação, compensação e comparabilidade.

As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações 
financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2018 e na informação financeira 
comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo em 31 
de dezembro de 2017.

2.2. Indicação e justificação das disposições do 
SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham 
sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas 
demonstrações financeiras, tendo em vista 
a necessidade de estas darem uma imagem 
verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e 
dos resultados da entidade;
Na preparação das presentes demonstrações financeiras não foram excecionalmente 
derrogadas quaisquer disposições da NCRF-ESNL tendo em vista a necessidade de 
as mesmas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos 
resultados da Fundação.
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2.3. Indicação e comentário das contas do 
balanço e da demonstração de resultados 
cujos conteúdos não sejam comparáveis com 
os do exercício anterior.
Todas as contas do balanço e da demonstração de resultados são comparáveis.

3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na 
preparação das demonstrações financeiras:
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente 
aplicadas a todos os exercícios apresentados.

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações 
acumuladas e eventuais perdas por imparidade.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente 
imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para 
que se encontre na sua condição de utilização. No caso das obras de arte doadas, o 
valor considerado é o valor constante do contrato de doação.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam 
aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos, são reconhecidos no custo 
do ativo. 

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos 
como um gasto do período em que são incorridos. 

Os custos a suportar com o desmantelamento ou remoção de ativos instalados em 
propriedade de terceiros são considerados como parte do custo inicial dos respetivos 
ativos quando se traduzam em montantes significativos.

As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes (ou linha reta), em 
conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em regime 
de duodécimos.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 
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Demonstrações Financeiras

Métodos de depre-
ciação, vidas úteis e 
taxas de depreciação 
usadas nos ativos 
fixos tangíveis 

Bens do Património Histórico, 
Artístico e Cultural

Outros Ativos Fixos Tangíveis

Bens 
Imóveis

Arquivos
Bibliote-

cas
Museus

Equipa-
mento 
Básico

Equipa-
mento 

de 
trans-
porte

Equipa-
mento 

adminis-
trativo

Outros 
ativos 
fixos 

tangíveis

Vidas úteis (anos) Até 100 Até 8 Até 8
Indefini-

da
Até 40 Até 16 Até 20 Até 50

Métodos de 
depreciação

linha 
reta (x)

linha 
reta 

linha 
reta 

(X)
linha 
reta 

linha 
reta 

linha 
reta 

linha  
reta 

Os Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural registados na rubrica de Bens 
Imóveis (relativos à Casa de Serralves, ao Museu e ao Parque de Serralves) e na rubrica 
de Museus (referentes ao acervo de Obras de Arte), não são depreciados, tal como 
previsto na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não 
Lucrativo (NCRF-ESNL). 

As vidas úteis estimadas e métodos de depreciação são revistos numa base anual e 
o efeito de qualquer alteração às estimativas será reconhecido prospectivamente na 
demonstração de resultados.

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis, são efetuados 
testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do ativo e, quando 
necessário, registar uma perda por imparidade. O valor recuperável é determinado 
como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor de uso do ativo, sendo 
este último calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, 
decorrentes do uso continuado e da alienação do ativo no fim da sua vida útil. Quanto 
às obras de arte, o Conselho de Administração considera que as mesmas não se 
encontram em imparidade, estando as mesmas cobertas pelo seguro por um valor 
superior ao registado na contabilidade. 

Os ativos fixos tangíveis atribuídos a título gratuito são registados em ativos fixos 
tangíveis por contrapartida de Reservas - Doações.

Não existem obras de arte doadas ou outros ativos fixos tangíveis com restrições 
temporárias ou permanentes, quer quanto ao uso, quer quanto ao seu destino.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos que ainda não se encontram em 
condições para iniciar a sua utilização/funcionamento. Passarão a ser depreciados a 
partir do momento em que os ativos subjacentes estejam nas condições necessárias 
para começar a ser utilizados.

O desreconhecimento de ativos fixos tangíveis, como resultado da venda ou abate, é 
determinado pela diferença entre o preço de venda e o seu valor líquido contabilístico 
na data de alienação/abate, sendo registado na demonstração de resultados na rubrica 
de “outros rendimentos e ganhos” ou “outros gastos e perdas”.

R
e

la
tó

ri
o

 e
 C

o
n

ta
s 

2
0

18

291291



Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao seu custo de aquisição deduzido das 
amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes (ou linha reta), em 
conformidade com o período de vida útil estimado, em regime de duodécimos.

As taxas de amortização utilizadas correspondem ao seguinte período de vida útil estimada:

Métodos de amortização, vidas úteis e taxas de amor-
tização usadas nos ativos intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

Programas de 
Computador

Propriedade Indus-
trial / Registo de 

Marcas

Finitas
Vidas úteis (anos) Até 6 Até 20

Métodos de amortização linha reta linha reta 

A vida útil estimada e o método de amortização são revistos numa base anual e o 
efeito de qualquer alteração às estimativas será reconhecido prospectivamente nas 
demonstrações de resultados.

O desreconhecimento de ativos intangíveis, como resultado da venda ou abate, é 
determinado pela diferença entre o preço de venda e o seu valor líquido contabilístico 
na data de alienação/abate, sendo registado na demonstração de resultados na rubrica 
de “outros rendimentos e ganhos” ou “outros gastos e perdas”.

Investimentos Financeiros – Carteira de Títulos

A carteira de títulos é composta por obrigações, que se encontram registadas ao 
custo amortizado (que é próximo do valor nominal de aquisição), deduzido das perdas 
potenciais por imparidade resultantes do diferencial entre este e o respetivo valor de 
mercado. Esta imparidade e respetiva reversão são registadas na demonstração de 
resultados na rubrica “outras imparidades”.

A diferença entre o valor de venda e o valor contabilizado é registada na demonstração 
de resultados na rubrica de “outros rendimentos”. 

Os rendimentos gerados pelas participações financeiras são registados na 
demonstração de resultados na rubrica de “juros e rendimentos similares obtidos”.

Inventários

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao 
custo de aquisição, ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo.

Os produtos e trabalhos em curso estão valorizados ao custo de aquisição e incluem 
todas as despesas já incorridas com a produção dos catálogos ou produtos.

As existências de catálogos editados pela Fundação encontram-se valorizadas ao 
custo real de produção. As existências de catálogos adquiridos também se encontram 
valorizados ao custo de aquisição.
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Demonstrações Financeiras

O custo de aquisição inclui todas as despesas incorridas até ao armazenamento e o 
valor realizável líquido representa o preço expectável de venda, já deduzido de todos os 
custos estimados para efetivar a venda. 

Utiliza-se o custo médio como fórmula de custeio, em sistema de inventário permanente.

Imparidade de Ativos

A Fundação realiza testes de imparidade sempre que eventos ou alterações nas 
condições envolventes indiquem que o valor pelo qual se encontram registados nas 
demonstrações financeiras não seja recuperável. 

Sempre que o valor recuperável determinado é inferior ao valor contabilístico dos ativos, 
a Fundação avalia se a situação de perda assume um caráter permanente e definitivo, 
e se sim, regista a respetiva perda por imparidade. Nos casos em que a perda não é 
considerada permanente e definitiva, é feita a divulgação das razões que fundamentam 
essa conclusão.

O valor recuperável é o maior entre o justo valor do ativo, deduzido dos custos de 
venda, e o seu valor de uso. Para a determinação da existência de imparidade, os 
ativos são alocados ao nível mais baixo para o qual existem fluxos de caixa separados 
identificáveis (unidades geradoras de caixa). 

Os ativos não financeiros, para os quais tenham sido reconhecidas perdas por 
imparidade, são avaliados a cada data de relato sobre a possível reversão das perdas 
por imparidade.

Quando há lugar ao registo ou reversão de imparidade, a amortização e depreciação 
dos ativos são recalculadas prospetivamente de acordo com o valor recuperável.

Ativos Financeiros

Os ativos financeiros são mensurados ao custo, menos qualquer perda por imparidade.

Os instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado devem 
ser mensurados ao justo valor, reconhecendo-se as variações deste por contrapartida 
de resultados do período;

Uma entidade deve desreconhecer um ativo financeiro apenas quando: 

a) Os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram; ou
b) A entidade transfere para outra parte todos os riscos significativos e benefícios 

relacionados com o ativo financeiro; ou
c) A entidade, apesar de reter alguns riscos significativos e benefícios relacionados com 

o ativo financeiro, tenha transferido o controlo do ativo para uma outra parte e esta 
tenha a capacidade prática de vender o ativo na sua totalidade a uma terceira parte 
não relacionada e a possibilidade de exercício dessa capacidade unilateralmente 
sem necessidade de impor restrições adicionais à transferência. Se tal for o caso a 
entidade deve:
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i. Desreconhecer o ativo; e
ii. Reconhecer separadamente qualquer direito e obrigação criada ou retida na transferência.

a) CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 
As rubricas de Clientes e Outras Contas a Receber são reconhecidas inicialmente ao 
justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de 
ajustamentos por imparidade (se aplicável). As perdas por imparidade dos clientes 
e contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objetiva de que os 
mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transação. 

As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos resultados, 
em “Imparidade de dívidas a receber”, sendo subsequentemente revertidas por 
resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam. 

b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários, outros 
investimentos de curto prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 
seis meses. Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no passivo 
corrente, na rubrica “Financiamentos obtidos”, e são considerados na elaboração da 
demonstração dos fluxos de caixa também como Financiamentos obtidos.

Fundos

As dotações de Fundadores são registadas em Fundos Patrimoniais na data da 
confirmação da sua atribuição (e correspondente emissão de fatura pela Fundação), 
independentemente do seu recebimento efetivo, sendo consequentemente 
apresentadas no Balanço pelo valor total subscrito. Até 2015, os Fundos Patrimoniais 
evidenciavam apenas os Fundos efetivamente recebidos, sendo efetuada uma 
divulgação das quantias subscritas e não realizadas. A alteração foi efetuada devido à 
alteração das normas contabilísticas, aplicáveis a partir de janeiro de 2016.

A Fundação pode revogar o estatuto atribuído aos Fundadores em caso de 
incumprimento das obrigações, nomeadamente pelo não pagamento total ou parcial do 
valor da dotação.

Os Fundadores Patrono, para além da subscrição inicial na origem da obtenção do 
estatuto dos Fundadores, contribuem também para o Fundo Anual. Estas contribuições 
anuais destinam-se a Investimentos no Património da Fundação e a financiar a 
atividade corrente da Fundação.

Passivos Financeiros

Os passivos financeiros podem ser classificados/mensurados ao custo, ao custo 
amortizado ou ao justo valor, com as alterações de justo valor a ser reconhecidas na 
demonstração de resultados.

A Fundação classifica e mensura ao custo ou ao custo amortizado, os passivos 
financeiros: i) que em termos de prazo sejam à vista ou tenham maturidade definida; 
ii) cuja remuneração seja de montante fixo, de taxa de juro fixa ou de taxa variável 
correspondente a um indexante de mercado; e iii) que não possuam nenhuma cláusula 
contratual da qual possa resultar uma alteração à responsabilidade pelo reembolso do 
valor nominal e do juro acumulado a pagar.
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Demonstrações Financeiras

Para os passivos registados ao custo amortizado, os juros a reconhecer em cada 
período são determinados de acordo com o método da taxa de juro efetiva, que 
corresponde à taxa que desconta exatamente os pagamentos de caixa futuros 
estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro. 

São registados ao custo ou custo amortizado os passivos financeiros que constituem 
financiamentos obtidos, contas a pagar (fornecedores, outros credores, etc.) e 
instrumentos de fundos patrimoniais bem como quaisquer contratos derivados 
associados, que não sejam negociados em mercado ativo ou cujo justo valor não possa 
ser determinado de forma fiável.

Uma entidade deve desreconhecer um passivo financeiro (ou parte de um passivo 
financeiro) apenas quando este se extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no 
contrato seja liquidada, cancelada ou expire.

a) FORNECEDORES E OUTROS CREDORES
Os saldos de fornecedores e outros credores são contabilizados pelo seu valor nominal.

Ativos e Passivos Contigentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo os 
mesmos divulgados no anexo, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando 
benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objeto de divulgação.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras mas 
divulgados no anexo quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

Subsídios de Entidades Públicas e outras Entidades

Os subsídios de Entidades Públicas e apoios de outras entidades são reconhecidos 
após existir a segurança de que serão cumpridas todas as condições a eles associados 
e que os mesmos serão recebidos.

Os subsídios ao investimento (relacionados com ativos fixos tangíveis e 
intangíveis) são inicialmente registados no balanço (em Fundos Patrimoniais) e 
subsequentemente imputados como rendimentos, durante a vida útil do ativo, na 
proporção correspondente à depreciação/amortização praticada. Caso os ativos não 
sejam depreciados/amortizados, os subsídios ficam apenas registados em fundos 
patrimoniais. Exceto quando os ativos ainda não tiverem sido executados, neste caso 
os subsídios ao investimento ficam refletidos em proveitos diferidos.

Os restantes subsídios (à exploração) são registados na Demonstração de Resultados 
na proporção correspondente aos gastos incorridos. Incluem-se nesta rubrica as 
quantias recebidas dos Fundadores que contribuem para o Fundo Anual, quando tais 
quantias se destinam a financiar a atividade corrente da Fundação.

Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O rédito resultante da venda de bens é reconhecido líquido de impostos quando se 
encontram satisfeitas as seguintes condições:
- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para  

o comprador;
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- 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 entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados  

com fiabilidade.

O rédito resultante das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos pelo 
justo valor do montante a receber e com referência à fase de acabamento da transação 
à data de relato, desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros relativos  

à transação;
- 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.

Imposto sobre o Rendimento

Por despacho de 11 de junho de 1990 publicado no Diário da República n.º 195, III Série, 
foi reconhecida à Fundação de Serralves a isenção de IRC, no que respeita às seguintes 
categorias de rendimentos:
- Categoria C (hoje Categoria B: rendimentos empresariais) – rendimentos comerciais 

e industriais diretamente derivados do exercício das atividades desenvolvidas no 
âmbito dos seus fins estatutários;

- Categoria E – rendimentos de capitais, com exceção dos de quaisquer títulos ao 
portador não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor;

- Categoria F – rendimentos prediais;
- Categoria G – ganhos de mais-valias.

Provisões

São reconhecidas provisões quando exista uma obrigação, resultante de compromissos 
já assumidos, e seja provável que para a sua liquidação ocorra uma saída de recursos, 
assim como o montante dessa obrigação possa ser estimado com alguma razoabilidade.

 As provisões reconhecidas consistem no valor presente da melhor estimativa, à 
data de relato, dos recursos necessários para liquidar a obrigação e esta estimativa é 
determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação. 

 As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a 
melhor estimativa a essa data.

Periodizações

As transações são reconhecidas contabilisticamente no momento em que são geradas, 
independentemente do momento em que são pagas ou recebidas. As diferenças 
entre os valores recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são 
registados no balanço, nas rubricas “Diferimentos”, “Créditos a receber”.
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Demonstrações Financeiras

Saldos e Transações expressos em Moeda Estrangeira

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, dessas mesmas transações, são 
registados como rendimentos e gastos na demonstração de resultados do período.

Eventos Subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre 
condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações 
financeiras, se materiais.

Principais estimativas e julgamentos apresentados

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da 
Fundação são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor 
estimativa do Conselho de Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a 
experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias 
em causa, se acredita serem razoáveis.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que 
haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir 
dos montantes estimados. As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco 
significativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico de ativos e 
passivos no decurso do exercício seguinte são as que seguem:

Principais Julgamentos

a) Provisões
A Fundação analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de 
compromissos já assumidos perante terceiros, relativos a eventos já ocorridos ou a 
realizar, e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.

A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos 
internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos 
significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro 
reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.  

b) Ativos tangíveis e intangíveis
A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação a 
aplicar é essencial para determinar o montante das depreciações a reconhecer na 
demonstração dos resultados de cada exercício.

Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento do Conselho 
de Administração para os ativos e negócios em questão, considerando também as 
práticas adotadas por empresas do Setor ao nível internacional. 

O valor das obras de arte que são doadas à Fundação de Serralves é atribuído por 
acordo entre as partes.
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c) Imparidade
A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela 
ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da 
Fundação, tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem 
como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à Fundação.

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros 
e a determinação do justo valor de ativos implicam um elevado grau de Julgamento 
por parte do Conselho de Administração no que respeita à identificação e avaliação dos 
diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto 
aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

d) Contribuições dos Fundadores Patrono para o Fundo Anual
Os Fundadores Patrono, para além da subscrição inicial na origem da obtenção do 
estatuto dos Fundadores, contribuem também para o Fundo Anual. Estas contribuições 
anuais destinam-se a Investimentos no Património da Fundação e a financiar a atividade 
corrente da Fundação, sendo esta uma decisão tomada pelo Conselho de Administração 
de acordo com o plano de investimentos e com o grau de execução orçamental.

4. Fluxos de Caixa

4.1. Todos os saldos de caixa e seus 
equivalentes estão totalmente disponíveis 
para uso na presente data;

4.2. Desagregação dos valores inscritos nas 
rubricas de caixa, depósitos bancários e outros 
instrumentos financeiros:

Meios financeiros 
líquidos constantes do 
balanço

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Quantias 
disponíveis 

para uso

Quantias 
Indis-

poníveis 
para uso

Totais
Quantias Dis-
poníveis para 

uso

Quantias 
Indis-

poníveis 
para uso

Totais

Caixa e 
Depósitos 
bancários

Numerário 12.867,92 12.867,92 6.453,32 6.453,32

Depósitos 
à ordem

6.271.708,31 3.123,97 6.274.832,28 4.346.710,71 3.123,97 4.349.834,68

Totais 6.284.576,23 3.123,97 6.287.700,20 4.353.164,03 3.123,97 4.356.288,00
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5. Ativos Fixos Tangíveis
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, 
os movimentos ocorridos no valor dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas 
depreciações e perdas por imparidade acumuladas, foram os seguintes:

Quantias escrituradas e movimentos do 
período em ativos fixos tangíveis

Bens do Património  
Histórico, Artístico e Cultural

Outros Ativos Fixos Tangíveis

Ativos Fixos 
Tangíveis em 

Curso
Totais

Bens imóveis Arquivos Bibliotecas Museus
Equipamento 

básico

Equipamento 
de 

transporte

Equipamento 
administrativo

Outros 
ativos 
fixos 

tangíveis

Em 
01.01.2017

Quantias brutas escrituradas 39.231.268,67 48.259,30 548.490,79 24.117.640,00 3.847.532,03 168.082,34 1.183.213,22 262.491,14 450.105,26 69.857.082,75

Depreciações acumuladas (791.11,48) (48.259,30) (386.260,91) 0,00 (3.284.265,16) (145.883,41) (978.476,65) (221.680,67) 0,00 (5.855.937,58)

Perdas por imparidade 
acumuladas

(263.427,30) (263.427,30)

Quantias líquidas 
escrituradas

38.440.157,19 0,00 162.229,88 24.117.640,00 563.266.87 22.198,93 204.736,57 40.810,47 186.677,96 63.737.717,87

Movimentos 
do período 
2017

Adições
Aquisições 6.161,87 656.470,55 50.837,34 12.221,72 33.200,85 758.892,33

Doações 497.064,51 497.064,51

Depreciações
Aumento de 
Depreciações

(28.585,96) (13.107,98) (86.196,29) (42.491,55) (6.938,32) (177.320,10)

Em 
31.12.2017 
(01.01.2018)

Quantias brutas escrituradas 39.231.268,67 48.259,30 554.652,66 25.271.175,06 3.898.369,37 127.694,34 1.194.035,94 262.491,14 483.306,11 71.071.252,59

Depreciações acumuladas (819.697,44) (48.259,30) (399.368,89) 0,00 (3.370.461,45) (115.572,90) (1.020.968,20) (228.618,99) 0,00 (6.002.947,17)

Perdas por imparida de 
acumuladas

Quantias líquidas 
escrituradas

38.411.571,23 0,00 155.283,77 25.271.175,06 527.907,92 12.121,44 173.067,74 33.872,15 483.306,11 65.068.305,42

Movimentos 
do Período 
2018

Adições
Aquisições 8.786,05 960.950,00 110.885,60 51.593,91 1.638.966,56 2.771.182,12

Doações 845.414,63 845.414,63

Diminuições
Abates (1.137,49) (1.137,49)

Outras (65.182,72) (65.182,72)

Depreciações

Aumentos de 
depreciações

(28.546,65) (11.366,35) (74.298,23) (5.032,44) (44.481,00) (3.313,57) (167.038,24)

Diminuições por 
alimentações e 
abates

498,00 498,00

Em 
31.12.2018

Quantias brutas escrituradas 39.231.268,67 48.259,30 563.438,71 27.012.356,97 4.009.254,97 127.694,34 1.244.492,36 262.491,14 2.122.272,67 74.621.529,13

Depreciações acumuladas (848.244,09) (48.259,30) (410.735,24) 0,00 (3.444.759,68) (120.605,34) (1.064.951,20) (231.932,56) 0,00 (6.169.487,41)

Quantia líquidas 
escrituradas

38.383.024,58 0,00 152.703,47 27.012.356,97 564.495,29 7.089,00 179.541,16 30.558,58 2.122.272,67 68.452.041,72
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Demonstrações Financeiras

Quantias escrituradas e movimentos do 
período em ativos fixos tangíveis

Bens do Património  
Histórico, Artístico e Cultural

Outros Ativos Fixos Tangíveis

Ativos Fixos 
Tangíveis em 

Curso
Totais

Bens imóveis Arquivos Bibliotecas Museus
Equipamento 

básico

Equipamento 
de 

transporte

Equipamento 
administrativo

Outros 
ativos 
fixos 

tangíveis

Em 
01.01.2017

Quantias brutas escrituradas 39.231.268,67 48.259,30 548.490,79 24.117.640,00 3.847.532,03 168.082,34 1.183.213,22 262.491,14 450.105,26 69.857.082,75

Depreciações acumuladas (791.11,48) (48.259,30) (386.260,91) 0,00 (3.284.265,16) (145.883,41) (978.476,65) (221.680,67) 0,00 (5.855.937,58)

Perdas por imparidade 
acumuladas

(263.427,30) (263.427,30)

Quantias líquidas 
escrituradas

38.440.157,19 0,00 162.229,88 24.117.640,00 563.266.87 22.198,93 204.736,57 40.810,47 186.677,96 63.737.717,87

Movimentos 
do período 
2017

Adições
Aquisições 6.161,87 656.470,55 50.837,34 12.221,72 33.200,85 758.892,33

Doações 497.064,51 497.064,51

Depreciações
Aumento de 
Depreciações

(28.585,96) (13.107,98) (86.196,29) (42.491,55) (6.938,32) (177.320,10)

Em 
31.12.2017 
(01.01.2018)

Quantias brutas escrituradas 39.231.268,67 48.259,30 554.652,66 25.271.175,06 3.898.369,37 127.694,34 1.194.035,94 262.491,14 483.306,11 71.071.252,59

Depreciações acumuladas (819.697,44) (48.259,30) (399.368,89) 0,00 (3.370.461,45) (115.572,90) (1.020.968,20) (228.618,99) 0,00 (6.002.947,17)

Perdas por imparida de 
acumuladas

Quantias líquidas 
escrituradas

38.411.571,23 0,00 155.283,77 25.271.175,06 527.907,92 12.121,44 173.067,74 33.872,15 483.306,11 65.068.305,42

Movimentos 
do Período 
2018

Adições
Aquisições 8.786,05 960.950,00 110.885,60 51.593,91 1.638.966,56 2.771.182,12

Doações 845.414,63 845.414,63

Diminuições
Abates (1.137,49) (1.137,49)

Outras (65.182,72) (65.182,72)

Depreciações

Aumentos de 
depreciações

(28.546,65) (11.366,35) (74.298,23) (5.032,44) (44.481,00) (3.313,57) (167.038,24)

Diminuições por 
alimentações e 
abates

498,00 498,00

Em 
31.12.2018

Quantias brutas escrituradas 39.231.268,67 48.259,30 563.438,71 27.012.356,97 4.009.254,97 127.694,34 1.244.492,36 262.491,14 2.122.272,67 74.621.529,13

Depreciações acumuladas (848.244,09) (48.259,30) (410.735,24) 0,00 (3.444.759,68) (120.605,34) (1.064.951,20) (231.932,56) 0,00 (6.169.487,41)

Quantia líquidas 
escrituradas

38.383.024,58 0,00 152.703,47 27.012.356,97 564.495,29 7.089,00 179.541,16 30.558,58 2.122.272,67 68.452.041,72
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A rubrica de Bens Imóveis inclui bens não depreciados como se segue:

Edf e Outras 
Construções - 
Não Depreciados

Em 31.12.2017 
(01.01.2018)

 Movimentos do período 
2018

Em 31.12.2018

Terreno 660.907,21 660.907,21

Casa 3.421.323,32 3.421.323,32

Museu 29.688.237,38 29.688.237,38

Parque 3.213.355,29 3.213.355,29

Outros Edifícios 632.620,34 632.620,34

Total 37.616.443,54 37.616.443,54

O valor dos ativos fixos tangíveis em curso é decomposto pelos seguintes projetos:

Ativos Fixos Tangíveis em Curso 31 Dez 2018 31 Dez 2017

- Casa Manoel de Oliveira 1.894.588,67 297.557,11

- Obras de arte em produção 185.149,00 185.149,00

- Recuperação do Parque 41.935,00

- Outros projetos em curso 600,00 600,00

Sub Total 2.121.672,67 482.706,11

Imparidades acumuladas

Total 2.121.672,67 482.706,11

- Casa Manoel de Oliveira – gastos com a construção da “Casa do Cinema – Manoel 
de Oliveira”, cuja conclusão se prevê para o exercício de 2019;

- Obras de arte em produção – gastos incorridos com a produção de obra de arte, de autoria 
do artista Lothar Baumgarten, acerca de aspetos particulares do Parque de Serralves, que 
tem vindo a desenvolver há vários anos e que ainda não se encontra concluído;

- Recuperação do parque – gastos com diversas recuperações a efetuar no Parque 
de Serralves.
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Demonstrações Financeiras

6.  Ativos Intangíveis
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, 
o movimento ocorrido no valor dos ativos fixos intangíveis, bem como nas respetivas 
amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Quantias escrituradas e movimentos do período 
em ativos intangíveis com vida útil finita

Outros Ativos Intangíveis

Totais
Programas de 
Computador

Propriedade 
Industrial / 
Registo de 

Marcas

Em 01.01.2017

Quantias brutas escrituradas 856.213,25 10.570,85 866.784,10

Amortização acumuladas (753.699,86) (7.423,91) (761.123,77)

Quantias líquidas escrituradas 102.513,39 3.146,94 105.660,33

Movimentos do 
Periodo 2017

Adições Aquisições 32.740,00 32.740,00

Amortizações
Aumentos de 
amortizações

(56.750,39) (460,02) (57.210,41)

Em 31.12.2017 
(01.01.2018)

Quantias brutas escrituradas 888.953,25 10.570,85 899.524,10

Amortização acumuladas (810.450,25) (7.883,93) (818.334,18)

Quantias Líquidas Escrituradas 78.503,00 2.686,92 81.189,92

Movimentos do 
Periodo 2018

Adições Aquisições 3.422,00 3.422,00

Amortizações
Aumentos de 
Amortizações

(26.183,75) (454,80) (26.638,55)

Em 31.12.2018

Quantias Brutas Escrituradas 892.375,25 10.570,85 902.946,10

Amortização Acumuladas (836.634,00) (8.338,73) (844.972,73)

Quantias Líquidas Escrituradas 55.741,25 2.232,12 57.973,37
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7.  Inventários
A rubrica Inventários detalha-se como segue:

Quantia de inventários reconhecida como gastos do 
período:

A rubrica de Mercadorias inclui os inventários de catálogos e produtos para venda 
na loja. Matérias-primas, subsidiárias e de consumo inclui os vários materiais de 
economato (material de escritório – consumível).

A Fundação edita catálogos relativos a exposições patentes e outros eventos 
realizados, subcontratando no exterior vários tipos de serviços (tipografia, textos, 
imagens, trabalhos de tradução e edição, entre outros). 

Quantias 
escrituradas de 
inventários

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Quantias brutas
Perdas por imparidade 

acumuladas
Quantias (líquidas) 

escrituradas
Quantias brutas

Perdas por imparidade 
acumuladas

Quantias (líquidas) 
escrituradas

Mercadorias 1.360.615,52 (1.073.834,63) 286.780.89 1.587.793,74 (1.095.902,67) 491.891,07

Matérias - primas, subsidiárias e 
de consumo

13.093,43 13.093,43 13.326,88 13.326,88

Produtos e trabalhos em curso 56.328,28 56.328,28 18.477,51 18.477,514

Adiantamentos por conta de 
compra

840,00 840,00 840,00 840,00

Totais 1.430.877,23 (1.073.834,63) 357.042,60 1.620.438,13 (1.095.902,67) 524.535,46

Quantias de inventários reconhecidas como 
gastos durante o período

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Mercadorias
Matérias-primas 
subsidiárias e de 

consumo
Totais Mercadorias

Matérias-primas 
subsidiárias e de 

consumo
Totais

Demonstração  
do Custo de 
Mercadorias 
Vendidas e  
das Matérias 
Consumidas

Inventário no início 
do período

+ 1.587.793,74 13.326,88 1.601.120,62 1.630.892,00 14.002,52 1.644.894,52

Compras + 220.398,07 44.473,34 264.871,41 263.923,73 6.482,66 270.406,39

Devoluções de 
compras

-

Descontos e 
abatimentos em 
comprar

-

Reclassificações +/- 6.279,98 6.279,98 188.513,65 188.513,65

Regularizações/
outros moviementos

+/- (86.226,60) (2.567,29) (88.793,89) (124.903,43) (7.158,30) (132.061,73)

Inventários no final 
do período

- (1.360.615,52) (13.093,43) (1.373.708,95) (1.587.793,74) (13.326,88) (1.601.120,62)

Custo das Existências Vendidas e 
Matérias Consumidas

= 367.629,67 42.139,50 409.769,17 370.632,21 0,00 370.632,21
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Quantias 
escrituradas de 
inventários

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Quantias brutas
Perdas por imparidade 

acumuladas
Quantias (líquidas) 

escrituradas
Quantias brutas

Perdas por imparidade 
acumuladas

Quantias (líquidas) 
escrituradas

Mercadorias 1.360.615,52 (1.073.834,63) 286.780.89 1.587.793,74 (1.095.902,67) 491.891,07

Matérias - primas, subsidiárias e 
de consumo

13.093,43 13.093,43 13.326,88 13.326,88

Produtos e trabalhos em curso 56.328,28 56.328,28 18.477,51 18.477,514

Adiantamentos por conta de 
compra

840,00 840,00 840,00 840,00

Totais 1.430.877,23 (1.073.834,63) 357.042,60 1.620.438,13 (1.095.902,67) 524.535,46

Quantias de inventários reconhecidas como 
gastos durante o período

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Mercadorias
Matérias-primas 
subsidiárias e de 

consumo
Totais Mercadorias

Matérias-primas 
subsidiárias e de 

consumo
Totais

Demonstração  
do Custo de 
Mercadorias 
Vendidas e  
das Matérias 
Consumidas

Inventário no início 
do período

+ 1.587.793,74 13.326,88 1.601.120,62 1.630.892,00 14.002,52 1.644.894,52

Compras + 220.398,07 44.473,34 264.871,41 263.923,73 6.482,66 270.406,39

Devoluções de 
compras

-

Descontos e 
abatimentos em 
comprar

-

Reclassificações +/- 6.279,98 6.279,98 188.513,65 188.513,65

Regularizações/
outros moviementos

+/- (86.226,60) (2.567,29) (88.793,89) (124.903,43) (7.158,30) (132.061,73)

Inventários no final 
do período

- (1.360.615,52) (13.093,43) (1.373.708,95) (1.587.793,74) (13.326,88) (1.601.120,62)

Custo das Existências Vendidas e 
Matérias Consumidas

= 367.629,67 42.139,50 409.769,17 370.632,21 0,00 370.632,21

Demonstrações Financeiras
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Demonstração das variações nos inventários da produção:

Demonstração das variações nos inventários da produção

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Produtos e trabalhos 
em curso

Produtos e trabalhos 
em curso

Inventários no Início do Período + 21.423,37 13.029,24

Reclassificações e 
regularizações

Compras + 178,795,09 163.613,97

Reclassificações +/- (141.322,89) (155..219,84)

Outros 
movimentos

+/-

Inventário no final do período - (58.895,57) (21.423,97)

Variações nos inventários da produção = 0,00 (0,00)

Os custos incorridos com a produção de catálogos são registados diretamente em 
compras. No momento da sua edição, ou seja, quando ficam prontos para venda, o seu 
custo total é transferido (reclassificado) para as contas de existências – Mercadorias – 
sendo reconhecido o seu consumo quando os catálogos são vendidos (por contrapartida 
de Custo das Mercadorias Vendidas) ou quando oferecidos (por contrapartida de Outros 
Gastos). No final do mês ou no final do ano, caso existam catálogos não editados, os 
mesmos são transferidos de compras para produtos em curso.

Quantia de ajustamento de inventários reconhecida como 
gastos do período:

Ajustamentos de Inventários Mercadorias

Perdas por imparidade acumuladas em 01.01.2017 1.107.729,53

Reforços e respetivas reversões 
ocorridas no próprio período

Reforços 18.233,45

Reversões 0,00

Perdas por imparidade acumulades em 31.12.2017 1.095.902,67

Reforços de perdas de imparidades não revertidas no período

Reforços de perdas de imparidades reconhecidas em períodos anteriores (63.889,58)

Reforços e respetivas reversões 
ocorridas no próprio período

Reforços 41.821,54

Reversões

Perdas por imparidade acumuladas em 31.12.2018 1.073.834,63
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Demonstrações Financeiras

Devido à sua obsolescência e fraca possibilidade de venda dos catálogos editados até 
ao ano 2017, foram efetuados no presente exercício ajustamentos de acordo com a 
seguinte estimativa de preço de venda:

- Catálogos com antiguidade superior a 10 anos: 0,10€;
- Catálogos com antiguidade entre 4 e 9 anos: 0,50€;
- Catálogos com antiguidade entre 1 e 3 anos: 1,00€

Nos últimos anos tem sido efetuada uma análise exaustiva à rotatividade dos “produtos 
loja”, analisado o seu histórico de vendas e avaliada a probabilidade de recuperação do 
seu valor contabilístico (custo de aquisição). No presente exercício foram efetuados 
ajustamentos nos produtos com as seguintes características:

- Artigos sem vendas no último ano: 50% do custo;
- Artigos sem vendas nos dois últimos anos: 75% do custo;
- Artigos sem vendas nos três últimos anos e artigos sem compras há mais de 3 anos, 

cujas quantidades vendidas neste período são inferiores a 25% da quantidade em 
stock à data de relato: 100% do custo.
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8.  Instrumentos Financeiros
À data de 31 de dezembro de 2017 e 2018, as rubricas que compõem os Ativos e 
Passivos Financeiros são como segue:

8.1.  Ativos Financeiros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Quantias brutas
Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Quantias brutas
Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos Financeiros

Investimentos 
financeiros

Carteira de títulos 395.126,77 (19.154,50) 375.972,27 391.474,25 (5.377,00) 386.097,25

Participações de capital 124,24 124,24 124,24 124,24

Subtotais 395.251,01 (19.154,50) 376.096,51 391.598,49 (5.377,00) 386.221,49

Crédito a receber

Conta corrente 137.108,18 137.108,18 199.628,17 199.628,17

Cobrança duvidosa 68.676,37 (68.676,37) 0,00 68.676,37 (68.676,37)

Fornecedores gerais c/c 9.429,93 9.429,93 12.241,69 12.241,69

Faturas em receção e conferência 0,00 60,00 60,00

Adiantamentos a fornecedores 795,00 (795,00) 0,00 795,00 (795,00)

Pessoal 6.483,05 6.483,05 3.576,44 3.576,44

Imposto sobre o rendimento 12,00 12,00 12,00 12,00

Imposto sobre o valor acrescentado 956.078,30 (956.004,58) 73,72 605.294,83 605.294,83

Devedores - acréscimos de rendimentos 9.646,21 9.646,21 305.646,80 305.646,80

Outros devedores 3.520.067,76 (180.000,00) 3.340.067,76 4.207.401,91 (180.000,00) 4.027.401,91

Subtotais 4.708.296,80 (1.205.475,95) 3.502.820,85 5.403.333,21 (249.471,37) 5.153.861,84

Fundos
Subscritos e não realizados 2.584.021,62 2.584.021,62 1.961.521,62 1.961.521,62

Subtotais 2.584.021,62 2.584.021,62 1.961.521,62 1.961.521,62

Fundadores / 
mecenas

Donativos para fundos patrimoniais 100.000,00 (100.000,00) 0,00 100.000,00 (100.000,00) 0,00

Donativos para exploração 227.360,98 227.360,98 146.952,35 146.952,35

Subtotais 327.360,98 (100.000,00) 227.360,98 246.952,35 (100.000,00) 146.952,35

Diferimentos
Gastos a reconhecer 136.179,71 136.179,71 69.536,64 69.536,64

Subtotais 136.179,71 136.179,71 69.536,64 69.536,64

Totais 8.151.110,12 8.151.110,12 8.151.110,12 8.072.942,31 (354.848,37) 7.718.093,94

Outros Ativos Financeiros

A rubrica de Investimentos Financeiros é essencialmente constituída pela carteira de 
títulos da Fundação, gerida pelo Banco BPI, composta unicamente por obrigações.
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8.  Instrumentos Financeiros
À data de 31 de dezembro de 2017 e 2018, as rubricas que compõem os Ativos e 
Passivos Financeiros são como segue:

8.1.  Ativos Financeiros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Quantias brutas
Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Quantias brutas
Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos Financeiros

Investimentos 
financeiros

Carteira de títulos 395.126,77 (19.154,50) 375.972,27 391.474,25 (5.377,00) 386.097,25

Participações de capital 124,24 124,24 124,24 124,24

Subtotais 395.251,01 (19.154,50) 376.096,51 391.598,49 (5.377,00) 386.221,49

Crédito a receber

Conta corrente 137.108,18 137.108,18 199.628,17 199.628,17

Cobrança duvidosa 68.676,37 (68.676,37) 0,00 68.676,37 (68.676,37)

Fornecedores gerais c/c 9.429,93 9.429,93 12.241,69 12.241,69

Faturas em receção e conferência 0,00 60,00 60,00

Adiantamentos a fornecedores 795,00 (795,00) 0,00 795,00 (795,00)

Pessoal 6.483,05 6.483,05 3.576,44 3.576,44

Imposto sobre o rendimento 12,00 12,00 12,00 12,00

Imposto sobre o valor acrescentado 956.078,30 (956.004,58) 73,72 605.294,83 605.294,83

Devedores - acréscimos de rendimentos 9.646,21 9.646,21 305.646,80 305.646,80

Outros devedores 3.520.067,76 (180.000,00) 3.340.067,76 4.207.401,91 (180.000,00) 4.027.401,91

Subtotais 4.708.296,80 (1.205.475,95) 3.502.820,85 5.403.333,21 (249.471,37) 5.153.861,84

Fundos
Subscritos e não realizados 2.584.021,62 2.584.021,62 1.961.521,62 1.961.521,62

Subtotais 2.584.021,62 2.584.021,62 1.961.521,62 1.961.521,62

Fundadores / 
mecenas

Donativos para fundos patrimoniais 100.000,00 (100.000,00) 0,00 100.000,00 (100.000,00) 0,00

Donativos para exploração 227.360,98 227.360,98 146.952,35 146.952,35

Subtotais 327.360,98 (100.000,00) 227.360,98 246.952,35 (100.000,00) 146.952,35

Diferimentos
Gastos a reconhecer 136.179,71 136.179,71 69.536,64 69.536,64

Subtotais 136.179,71 136.179,71 69.536,64 69.536,64

Totais 8.151.110,12 8.151.110,12 8.151.110,12 8.072.942,31 (354.848,37) 7.718.093,94

Outros Ativos Financeiros

A rubrica de Investimentos Financeiros é essencialmente constituída pela carteira de 
títulos da Fundação, gerida pelo Banco BPI, composta unicamente por obrigações.

Demonstrações Financeiras
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Créditos a Receber – Imposto sobre o valor acrescentado

O montante de IVA a recuperar resultante das declarações de substituição entregues 
para os períodos entre setembro/2011 e agosto/2013 não foi reconhecido nas 
demonstrações financeiras. O saldo em 31 de dezembro de 2018 é relativo ao valor 
de IVA a recuperar, apurado desde junho/2015 e cujo pedido de reembolso não 
foi efetuado. Em 2014 e 2015 a Fundação foi sujeita a procedimentos de Inspeção 
Tributária em IVA para os anos 2011, 2012, 2013, 2014 e até maio de 2015. Os Serviços 
da AT questionam a sujeição a IVA das atividades da Fundação acima referidas 
porquanto consideram que a Fundação reúne todos os requisitos previstos no 
artigo 10.º do Código do IVA para ser qualificada como um organismo sem finalidade 
lucrativa e nesse sentido essas atividades deverão ser consideradas isentas de IVA 
nos termos do artigo 9.º do CIVA, não conferindo direito à dedução do IVA suportado. 
Em consequência, não foram aceites as declarações de substituição apresentadas, 
foram indeferidos todos os pedidos de reembolsos e efetuadas outras correções, que 
resultaram em liquidações adicionais de IVA e respetivos juros compensatórios.

Por discordar da posição da Autoridade Tributária e Aduaneira, a Fundação tem vindo 
a apresentar recursos contra as decisões da Autoridade Tributária e Aduaneira, assim 
como foram prestadas garantias bancárias por forma a suspender os processos de 
execução entretanto instaurados. As garantias prestadas são de 112.260,08€, de 
195.243,33€ e de 1.305.290,36€.

Outras Contas a Receber

Acréscimos de rendimentos

Devedores - Acréscimos de 
Rendimentos

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Prestações de Serviços 544,72 296.612,37

Juros 9.101,49 9.034,43

Totais 9.646,21 305.646,80

i.  Prestações de Serviços – reconhecimento do rédito relativo a atividades cujos 
gastos ocorreram no presente exercício, mas cuja faturação apenas ocorrerá em 2019;

ii.  Juros – juros de aplicações financeiras reconhecidos como rendimentos no período, 
mas cujo recebimento apenas ocorrerá durante o ano 2018.

Outros Devedores e Credores

Outros Devedores 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Entidades Públicas 3.472.127,89 4.167.021,63

Outros Devedores e Credores 47.939,87 40.380,28

Perdas por Imparidade Acumuladas (180.000,00) (180.000,00)

Totais 3.340.067,76 4.027.401,91
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Demonstrações Financeiras

 O saldo da rubrica “Entidades Públicas” decompõe-se no quadro seguinte:

Entidades Públicas 31 Dez 2018 31 Dez 2017

IFDR, IP (Norte2020) 2.095.639,04 3.800.610,15

Direção Geral do Património Cultural 470,45 123.348,28

Ministério da Economia 180.000,00 180.000,00

Instituto Gestão Financeira 
Segurança Social, IP

1.241.907,05

Outras Entidades Públicas 51.751,35 63.063,20

Totais 3.569.767,89 4.167.021,63

i. IFDR, IP (Norte2020) - valor relativo a financiamentos comunitários aprovados, mas 
cujo recebimento ocorrerá nos próximos exercícios.

ii. Direção Geral do Património Cultural - valor relativo a fornecimentos de bens e 
serviços no último trimestre do ano.

iii. Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP - valor relativo a 
financiamentos aprovados, mas cujo recebimento ocorrerá nos próximos exercícios.

iv. Ministério da Economia - protocolo de colaboração para três anos, celebrado 
em 2007, mas cujo recebimento das verbas nunca ocorreu. Em 2010 o Conselho de 
Administração, tendo por base as restrições orçamentais impostas, considerou mais 
prudente constituir um ajustamento na totalidade do protocolo (180 mil euros).

v. Outras entidades públicas:
- Município de Santo Tirso: 18.450,00€;
- IP Património Administração Gestão Imobiliária, SA: 30.750,00€
- Outras entidades públicas: 2.551,35€

Gastos a reconhecer

Diferimentos 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Gastos a Reconhecer:

- Atividades Futuras 73.576,60 17.296,80

- Gastos de Funcionamento 62.603,11 52.239,84

Totais 136.179,71 69.536,64

i. Atividades Futuras – gastos já incorridos, mas referentes a atividades a ocorrer no futuro.

ii. Gastos de Funcionamento – relativos a seguros e contratos de manutenção 
diversos, já faturados, a reconhecer como gastos em períodos seguintes
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Ajustamentos - imparidades

Ajustamentos Clientes
Outros 

devedores

Outros 
Ativos 

Financeiros

Adiantamentos 
a Fornecedores

Totais

Perdas por imparidade 
acumuladas em 01.01.2017

68.676,38 280,000,00 0,00 0,00 348.676,38

Reforços e 
respetivas 
reversões 
ocorridas 
no própiro 
período

Reforços 5.377,00 795,00 6.172,00

Reversões 0,00 0,00

Outras Alterações (0,01) 0,00 0,00 0,00 (0,01)

Perdas por Imparidade 
Acumuladas em 31.12.2017

68.676,37 280.000,00 5.377,00 795,00 354.848,37

Reversões de perdas de 
imparidade reconhecidas em 
períodos anteriores

(1.642,00) (1.642,00)

Reforços e 
respetias 
reversões 
ocorridas 
no própiro 
período

Reforços 956.004,58 15.419,50 971.424,08

Reversões 0,00

Perdas por Imparidade 
Acumuladas em 31.12.2018

68.676,37 1.236.004,58 19.154,50 795,00 1.324.630,45

Em 2018 foi revertida parte da imparidade para Outros Ativos Financeiros, constituída 
em 2017 e efetuados reforços, devido à desvalorização dos títulos em carteira.

Na rubrica de Outros Devedores foi constituída uma imparidade do valor do IVA a recuperar 
na sequência do processo em curso contra a Autoridade Tributária referido anteriormente.
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8.2.  Passivos Financeiros
Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Quantias Brutas
Imparidades 
Acumuladas

Quantias 
Escrituradas

Quantias 
Brutas

Imparidades 
Acumuladas

Quantias 
Escrituradas

Passivos 
Financeiros

Fornecedores

Conta corrente 1.130.483,61 1.130.483,61 774.325,15 774.325,15

Faturas em receção e conferência 132.598,16 132.598,16 317.679,36 317.679,36

De investimentos 701.456,74 701.456,74 158.912,75 158.912,75

Subtotais 1.965.538,51 1.964.538,51 1.250.917,26 1.250.917,26

Financiamentos 
obtidos

Descobertos bancários / cartão de crédito 2.173,70 2.173,70 1.666,06 1.666,06

Subtotais 2.173,70 2.173,70 1.666,06 1.666,06

Outros passivos 
correntes

Credores - acréscimos de gastos 961.143,11 961.143,11 768.722,76 768.722,76

Clientes gerais c/c 755,40 755,40 732,45 732,45

Adiantamentos de clientes 414,76 414,76 150,55 150,55

Pessoal 1.409,52 1.409,52 62.394,19 62.394,19

Imposto sobre o rendimento (retenções) 42.934,93 42.934,93 40.559,62 40.559,62

Contribuições para a segurança social 41.312,31 41.312,31 51.529,94 51.529,94

Fundos de compensação 308.11 308,11 264,15 264,15

Outros credores 21.412,82 21.412,82 20.275,32 20.275,32

Subtotais 1.069.690.96 1.069,690,96 944.628,98 944.628,98

Diferimentos
Rendimentos a reconhercer 4.028.027,31 4.028.027,31 3.341.399,12 3.341.399,12

Subtotais 4.028.027,31 4.028.027,31 3.341.399,12 3.314.399,12

Totais 7.064.430,48 7.064.430,48 5.538.611,42 5.538.611,42

Acréscimos de Gastos

Credores - Acréscimos de Gastos 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Atividades concluídas, por 
Faturar

502.082,65 368.045,28

Remunerações a pagar 459.060,46 400.677,48

Totais 961.143,11 768.722,76

i. Atividades concluídas por faturar – gastos estimados com atividades já 
finalizadas, mas cujos documentos de suporte ainda não foram rececionados na 
contabilidade à data de 31 de dezembro de 2018;

ii. Remunerações a pagar – inclui as responsabilidades por férias, subsídio de férias e 
prémios a pagar em 2019, vencidos no exercício de 2018, incluindo contribuições para a 
Segurança Social.
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8.2.  Passivos Financeiros
Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Quantias Brutas
Imparidades 
Acumuladas

Quantias 
Escrituradas

Quantias 
Brutas

Imparidades 
Acumuladas

Quantias 
Escrituradas

Passivos 
Financeiros

Fornecedores

Conta corrente 1.130.483,61 1.130.483,61 774.325,15 774.325,15

Faturas em receção e conferência 132.598,16 132.598,16 317.679,36 317.679,36

De investimentos 701.456,74 701.456,74 158.912,75 158.912,75

Subtotais 1.965.538,51 1.964.538,51 1.250.917,26 1.250.917,26

Financiamentos 
obtidos

Descobertos bancários / cartão de crédito 2.173,70 2.173,70 1.666,06 1.666,06

Subtotais 2.173,70 2.173,70 1.666,06 1.666,06

Outros passivos 
correntes

Credores - acréscimos de gastos 961.143,11 961.143,11 768.722,76 768.722,76

Clientes gerais c/c 755,40 755,40 732,45 732,45

Adiantamentos de clientes 414,76 414,76 150,55 150,55

Pessoal 1.409,52 1.409,52 62.394,19 62.394,19

Imposto sobre o rendimento (retenções) 42.934,93 42.934,93 40.559,62 40.559,62

Contribuições para a segurança social 41.312,31 41.312,31 51.529,94 51.529,94

Fundos de compensação 308.11 308,11 264,15 264,15

Outros credores 21.412,82 21.412,82 20.275,32 20.275,32

Subtotais 1.069.690.96 1.069,690,96 944.628,98 944.628,98

Diferimentos
Rendimentos a reconhercer 4.028.027,31 4.028.027,31 3.341.399,12 3.341.399,12

Subtotais 4.028.027,31 4.028.027,31 3.341.399,12 3.314.399,12

Totais 7.064.430,48 7.064.430,48 5.538.611,42 5.538.611,42

Acréscimos de Gastos

Credores - Acréscimos de Gastos 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Atividades concluídas, por 
Faturar

502.082,65 368.045,28

Remunerações a pagar 459.060,46 400.677,48

Totais 961.143,11 768.722,76

i. Atividades concluídas por faturar – gastos estimados com atividades já 
finalizadas, mas cujos documentos de suporte ainda não foram rececionados na 
contabilidade à data de 31 de dezembro de 2018;

ii. Remunerações a pagar – inclui as responsabilidades por férias, subsídio de férias e 
prémios a pagar em 2019, vencidos no exercício de 2018, incluindo contribuições para a 
Segurança Social.

Demonstrações Financeiras
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Rendimentos a reconhecer

Diferimentos 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Rendimentos a Reconhecer:

- Vendas e prestações de serviços 21.580,51 103.422,43

- Subsídios e apoios mecenáticos 251.666,65

- Financiamentos comunitários 3.852.420,15 3.237.976,69

Totais 4.125.667,31 3.341.399,12

iii. Vendas e Prestações de Serviços – rendimentos a imputar a exercícios futuros, já 
faturados nos exercícios de 2018 ou anteriores;

iv. Subsídios e apoios mecenáticos – rendimentos referentes a atividades a ocorrer 
no ano 2019, mas já faturados no ano 2018;

v. Financiamentos comunitários – valores a reconhecer em exercícios futuros já 
contratualizados. Inclui 2.125.000€ para a Casa do Cinema Manoel de Oliveira, cuja 
construção teve início já em 2018 e cuja conclusão se prevê para o primeiro semestre 
de 2019, momento em que este valor será transferido para Fundos Patrimoniais – 
Subsídios ao Investimento.
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Demonstrações Financeiras

Dotações - Fun-
dadores

Fundos Subscritos

Entradas Transferências Sub-Total Não Pagos Total

31 Dez 
2018

Iniciais 6.997.855,09 6.997.885,09 6.997.885,09

Subsequentes 15.871.367,91 (8.567.567,84) 7.303.800,07 (2.584.021,62) 4.719.778,45

Totais 22.869,253,00 (8.567.567,84) 14.301.685,16 (2.584.021,62) 11.717.663,54

31 Dez 
2017

Iniciais 6.997.885,09 6.997.885,09 6.997.885,09

Subsequentes 14.296.367,91 (8.076.88,74) 6.219.479,17 (1.961.521,62) 4.257.957,55

Totais 21.294.253,00 (8.076.888,74) 13.217.364,26 (1.961.521,62) 11.255.842,64

9.  Fundos

Os Fundos da Fundação de Serralves são constituídos pelas dotações dos Fundadores, 
sendo decompostos da seguinte forma:

Em 2018 foram registados 1.575.000€ relativos a dotações de fundadores, assim discriminados:

- Fundadores do ano: 1.400.000€
- Fundadores de anos anteriores: 175.000€

Foram recebidos 250.000€ referentes a novos fundadores e 702.500€ de fundadores de 
anos anteriores. O valor total a receber de fundadores ascende a 3.284.021,62€, dos quais 
700.000€ ainda não se encontram protocolados, pelo que estes serão reconhecidos na 
contabilidade após a receção dos protocolos assinados por ambas as partes.

As transferências de fundos representam a contribuição acumulada dos anos 2008 a 
2018 da Fundação de Serralves e de outras entidades fundadoras conforme previsto 
nos terceiro e quarto protocolos para a constituição do Fundo para Aquisição de Obras 
de Arte para a Coleção do Museu de Serralves, válidos entre os anos 2008 e 2017 (2008 
a 2015 – 3º protocolo, 2016 e 2018 – 4º protocolo), celebrados entre o Ministério de 
Cultura e a Fundação de Serralves.

Em 2018 foi efetuada a transferência de 490.679,10€ para que fique refletida na rubrica 
apropriada a contribuição da Fundação e de outras Entidades – ver nota 11.
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10. Subsídios Ao Investimento

Subsídio ao Investimento

31 Dez 2018

Fianciamento Total Obtido

59.3 - Subsídios

Para bens não 
Depreciávies

Para Bens 
Depreciáveis

Amortizado
Rendimentos a 
Reconhecer no 

Futuro
Saldo

Museu 28.579.314,10 27.581.718,31 997.595,79 (997.595,79) 27.581.718,31

Recuperação e Valorização do Parque 1.847.602,68 1.847.602,68 1.847.602,68

Restauro da Garagem da Casa 45.669,94 45.669,94 45.669,94

Intervenção no Património da Fundação 1.024.558,61 325.765,94 698.792,67 (480.187,75) 218.604,92 544.370,86

Requalificação da Casa Serralves 734.930,00 721.388,97 13.541,03 (10.105,61) 3.435,42 724.824,39

Serralves In 171.536,26 114.560,26 56.976,00 (44.229,46) 12.746,54 127.306,80

Restauro de Obras de Arte (Coleção) 47.339,87 47.339,87 47.339,87

Preservação da Coleção e Acervo 59.945,92 59.945,92 (57.218,62) 2.727,30 2.727,30

Audioguias 26.432,89 26.432,89 (19.824,58) 6.608,31 6.608,31

Cientistas no Parque 31.459,39 31.459,39 (31.459,39) 0,00

Melhoria do Sistema de Segurança 24.640,78 24.640,78 (18.338,47) 6.302,31 6.302,31

Ambiente + 77.274,99 77.274,99 (77.274,99) 0,00

Serralves Melhor 559.056,48 559.056,48 (288.812,55) 270.243,93 270.243,93

Improvisações / Colaborações 24.231,98 8.762,66 15.469,32 (11,718,21) 3.751,11 12.513,77

Promuseus 22.053,86 22.053,86 (10.060,53) 11.993,33 11.993,33

Digitising Contemporary Art 11.160,79 11.160,79 (6.918,65) 4.242,14 4.242,14

Serralves@Porto 3.0 27.688,50 27.688,50 (16.876,01) 10.812,49 10.812,49

Biodiversidade em Serralves 3.252,50 3.252,50 (2.516,80) 735,70 735,70

Património Classificado 231.971,70 231.971,70 (75.663,01) 156.308,69 156.308,69

Norte 2020 - Arquitectura 3.0 13.914,50 13.914,50 (5.797,68) 8.116,82 8.116,82

Norte 2020 - O Mundo em Serralves 3.430,94 3.430,94 (543,16) 2.887,78 2.887,78

Total 33.567.466,68 30.692.808,63 2.874.658,06 (2.155.141,26) 719.516,79 31.412.325,42

Montante imputado em outros rendimentos: 53.547,69€ (2017: 66.997,73€) – nota 18.
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10. Subsídios Ao Investimento

Subsídio ao Investimento

31 Dez 2018

Fianciamento Total Obtido

59.3 - Subsídios

Para bens não 
Depreciávies

Para Bens 
Depreciáveis

Amortizado
Rendimentos a 
Reconhecer no 

Futuro
Saldo

Museu 28.579.314,10 27.581.718,31 997.595,79 (997.595,79) 27.581.718,31

Recuperação e Valorização do Parque 1.847.602,68 1.847.602,68 1.847.602,68

Restauro da Garagem da Casa 45.669,94 45.669,94 45.669,94

Intervenção no Património da Fundação 1.024.558,61 325.765,94 698.792,67 (480.187,75) 218.604,92 544.370,86

Requalificação da Casa Serralves 734.930,00 721.388,97 13.541,03 (10.105,61) 3.435,42 724.824,39

Serralves In 171.536,26 114.560,26 56.976,00 (44.229,46) 12.746,54 127.306,80

Restauro de Obras de Arte (Coleção) 47.339,87 47.339,87 47.339,87

Preservação da Coleção e Acervo 59.945,92 59.945,92 (57.218,62) 2.727,30 2.727,30

Audioguias 26.432,89 26.432,89 (19.824,58) 6.608,31 6.608,31

Cientistas no Parque 31.459,39 31.459,39 (31.459,39) 0,00

Melhoria do Sistema de Segurança 24.640,78 24.640,78 (18.338,47) 6.302,31 6.302,31

Ambiente + 77.274,99 77.274,99 (77.274,99) 0,00

Serralves Melhor 559.056,48 559.056,48 (288.812,55) 270.243,93 270.243,93

Improvisações / Colaborações 24.231,98 8.762,66 15.469,32 (11,718,21) 3.751,11 12.513,77

Promuseus 22.053,86 22.053,86 (10.060,53) 11.993,33 11.993,33

Digitising Contemporary Art 11.160,79 11.160,79 (6.918,65) 4.242,14 4.242,14

Serralves@Porto 3.0 27.688,50 27.688,50 (16.876,01) 10.812,49 10.812,49

Biodiversidade em Serralves 3.252,50 3.252,50 (2.516,80) 735,70 735,70

Património Classificado 231.971,70 231.971,70 (75.663,01) 156.308,69 156.308,69

Norte 2020 - Arquitectura 3.0 13.914,50 13.914,50 (5.797,68) 8.116,82 8.116,82

Norte 2020 - O Mundo em Serralves 3.430,94 3.430,94 (543,16) 2.887,78 2.887,78

Total 33.567.466,68 30.692.808,63 2.874.658,06 (2.155.141,26) 719.516,79 31.412.325,42

Montante imputado em outros rendimentos: 53.547,69€ (2017: 66.997,73€) – nota 18.

Demonstrações Financeiras
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Subsídio ao Investimento

31 Dez 2017

Fianciamento Total Obtido

59.3 - Subsídios

Para bens não 
Depreciávies

Para bens 
Depreciáveis

Amortizado
Rendimentos a 
Reconhecer no 

futuro
Saldo

Museu 28.579.314,10 27.581.718,31 997.595,79 (997.595,79) 27.581.718,31

Recuperação e Valorização do Parque 1.847.602,68 1.847.602,68 1.847.602,68

Restauro da Garagem da Casa 45.669,94 45.669,94 45.669,94

Intervenção no Património da Fundação 1.024.558,61 325.765,94 698.792,67 (469.029,31) 229.762,36 555.529,30

Requalificação da Casa Serralves 734.930,00 721.388,97 13.541,03 (9.274,49) 4.266,54 725.655,51

Serralves In 171.536,26 114.560,26 56.976,00 (42.520,54) 14.455,46 129.015,72

Restauro de Obras de Arte (Coleção) 47.339,87 47.399,87 47.339,87

Preservação da Coleção e Acervo 59.945,92 59.945,92 (56.255,98) 3.689,94 3.689,94

Audioguias 26.432,89 26.432,89 (18.172,54) 8.260,35 8.260,35

Cientistas no Parque 31.459,39 31.459,39 (31.459,39) 0,00

Melhoria do Sistema de Segurança 24.640,78 24.640,78 (17.390,71) 7.250,07 7.250,07

Ambiente + 77.274,99 77.274,99 (77.274,99) 0,00

Serralves Melhor 559.056,48 559.056,48 (278.765,68) 280.290,80 280.290,80

Improvisações / Colaborações 24.231,98 8.762,66 15.469,32 (11.162,39) 4.306,93 13.069,59

Promuseus 22.053,86 22.053,86 (8.682,13) 13.371,73 13.371,73

Digitising Contemporary Art 11.160,79 11.160,79 (6.678,93) 4.481,86 4.481,86

Serralves@Porto 3.0 27.688,50 27.688,50 (12.291,29) 15.397,21 15.397,21

Biodiversidade em Serralves 3.252,50 3.252,50 (2.129,98 1.122,52 1.122,52

Património Classificado 231.971,70 231.971,70 (61.549,74) 170.421,96 170.421,96

Norte 2020 - Arquitectura 3.0 13.914,50 13.914,50 (1.159,54) 12.754,96 12.754,96

Norte 2020 - O Mundo em Serralves 3.430,94 3.430,94 (200,15) 3.230,79 3.230,79

Total 33.567.466,68 30.692.808,63 2.874.658,06 (2.101.593,57) 773.064,48 31.465.873,11
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Subsídio ao Investimento

31 Dez 2017

Fianciamento Total Obtido

59.3 - Subsídios

Para bens não 
Depreciávies

Para bens 
Depreciáveis

Amortizado
Rendimentos a 
Reconhecer no 

futuro
Saldo

Museu 28.579.314,10 27.581.718,31 997.595,79 (997.595,79) 27.581.718,31

Recuperação e Valorização do Parque 1.847.602,68 1.847.602,68 1.847.602,68

Restauro da Garagem da Casa 45.669,94 45.669,94 45.669,94

Intervenção no Património da Fundação 1.024.558,61 325.765,94 698.792,67 (469.029,31) 229.762,36 555.529,30

Requalificação da Casa Serralves 734.930,00 721.388,97 13.541,03 (9.274,49) 4.266,54 725.655,51

Serralves In 171.536,26 114.560,26 56.976,00 (42.520,54) 14.455,46 129.015,72

Restauro de Obras de Arte (Coleção) 47.339,87 47.399,87 47.339,87

Preservação da Coleção e Acervo 59.945,92 59.945,92 (56.255,98) 3.689,94 3.689,94

Audioguias 26.432,89 26.432,89 (18.172,54) 8.260,35 8.260,35

Cientistas no Parque 31.459,39 31.459,39 (31.459,39) 0,00

Melhoria do Sistema de Segurança 24.640,78 24.640,78 (17.390,71) 7.250,07 7.250,07

Ambiente + 77.274,99 77.274,99 (77.274,99) 0,00

Serralves Melhor 559.056,48 559.056,48 (278.765,68) 280.290,80 280.290,80

Improvisações / Colaborações 24.231,98 8.762,66 15.469,32 (11.162,39) 4.306,93 13.069,59

Promuseus 22.053,86 22.053,86 (8.682,13) 13.371,73 13.371,73

Digitising Contemporary Art 11.160,79 11.160,79 (6.678,93) 4.481,86 4.481,86

Serralves@Porto 3.0 27.688,50 27.688,50 (12.291,29) 15.397,21 15.397,21

Biodiversidade em Serralves 3.252,50 3.252,50 (2.129,98 1.122,52 1.122,52

Património Classificado 231.971,70 231.971,70 (61.549,74) 170.421,96 170.421,96

Norte 2020 - Arquitectura 3.0 13.914,50 13.914,50 (1.159,54) 12.754,96 12.754,96

Norte 2020 - O Mundo em Serralves 3.430,94 3.430,94 (200,15) 3.230,79 3.230,79

Total 33.567.466,68 30.692.808,63 2.874.658,06 (2.101.593,57) 773.064,48 31.465.873,11

Demonstrações Financeiras
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11. Outras Reservas
A rubrica de Outras Reservas, à data de 31 de dezembro de 2017 e 2018, decompõe-se 
da seguinte forma:

Outras Reservas 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Para Aquisição de Obras de Arte:

- 1º Protocolo (1998-2002) 4.987.978,97 4.987.978,97

- 2º Protocolo (2003-2007) 4.900.000,00 4.900,000,00

- 3º Protocolo (2008-2015) 10.750.000,00 10.750.000,00

- 4º Protocolo (2016-2018) 3.000.000,00 2.000.000,00

- Outras Obras de Arte 168.905,44 168.905,44

Outros Investimentos 1.454.715,37 1.454.715,37

Totais 25.261.599,78 24.261.599,78

Foi efetuada a transferência de 490.679,10€ da conta de Fundos - Dotações de 
Fundadores para a conta de Outras Reservas – Aquisições de Obras de Arte relativos à 
comparticipação da Fundação de Serralves e outras entidades para cumprimento do 4º 
Protocolo para o Fundo de Aquisições de Obras de Arte até à data.

A rubrica de Outras Reservas - Aquisição de Obras de Arte é o reflexo contabilístico da 
celebração de quatro protocolos entre a Fundação de Serralves, o Ministério da Cultura 
e o Município do Porto, com vista à constituição de um “Fundo para aquisição de obras 
de arte para o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves”.

O primeiro protocolo foi celebrado em 16 de julho de 1997, visando a constituição de um 
Fundo no montante de um milhão de contos (4.987.979 euros), a constituir no prazo de 
cinco anos contados a partir de 1 de janeiro de 1998. O segundo protocolo foi celebrado 
em 21 de fevereiro de 2003, visando a constituição de um Fundo no montante de 
4,9 milhões de euros a constituir no prazo de cinco anos contados a partir de 1 de 
janeiro de 2003. O terceiro protocolo foi celebrado em 26 de março de 2007, visando a 
constituição de um Fundo no montante de 14 milhões de euros a constituir no prazo de 
oito anos contados a partir de 1 de janeiro de 2008. O quarto protocolo, celebrado em 
6 de dezembro de 2016, visa a renovação do Fundo no valor de 3 milhões de euros, a 
constituir no prazo de três anos, contados a partir de 1 de janeiro de 2016.
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Demonstrações Financeiras

No mapa seguinte apresenta-se o resumo dos protocolos até à data:

Descrição
1º Protocolo 

FCOA  
(1998-2002)

2º Protocolo 
FCOA 

(2003-
2007)

3º Protocolo 
FCOA

(2008-2015) [*]

4º Protocolo 
FCOA

(2016-2018)
Total

Ministério/Secretaria de 
Estado da Cultura

2.493.989 2.500.000 3.350.000 1.500.000 9.843.989

Autarquias/ Outras 
Entidades

997.596 900.000 4.000.000 5.897.596

Fundação de Serralves 1.496.394 1.500.000 3.400.000 1.500.000 7.896.394

Valor Total dos 
Protocolos

4.987.979 4.900.000 10.750.000 3.000.000 23.637.979

Valor total das Obras 
Adquiridas e Doadas

4.987.979 4.900.000 10.750.000 3.825.897 24.463.876

[*] A 22 de março de 2011 foi celebrado com o Ministério da Cultura um aditamento ao 
terceiro protocolo devido à adoção, pelo Estado Português, do Programa de Estabilidade 
e Crescimento (PEC) para o período 2010-2013. Este aditamento prevê uma redução do 
Fundo para 12,95 milhões de euros, com reflexo nas contribuições da Secretaria de Estado 
da Cultura para o triénio 2011-2013. Em 21 de dezembro de 2012 foi celebrado um segundo 
aditamento, prevendo nova redução do Fundo para 10,75 milhões de euros.

No que respeita às Obras de Arte, os quatro protocolos estão integralmente cumpridos 
conforme quadro seguinte:

Aquisições e Doações de Obras de 
Arte

Total 
2008 a 2015

2016 2017 2018 Total

Aquisições ao Abrigo do 3º Protocolo 
(anterior a 2008)

2.238.656

Aquisições ao Abrigo do 3º Protocolo 
(2008-2015)

6.261.626

Doações ao Abrigo do 3º Protocolo 
(2008-2015)

2.249.718

Total - 3º Fundo 10.750.000

quisições ao Abrigo do 4º Protocolo 
(anterior a 2016)

286.605 286.605

Aquisições ao Abrigo do 4º Protocolo 418.102 656.471 960.950 2.0354.523

Doações ao Abrigo do 4º Protocolo 161.290 497.065 845.415 1.503.769

Total - 4º Fundo 286.605 579.392 1.153.535 1.806.365 3.825.897  

(*) O objetivo relativo às aquisições de obras de arte a realizar entre 2008 e 2015, constante do 3.º Protocolo, 
foi integralmente cumprido durante o ano 2015 (10,75 milhões de euros); assim, o excedente de compras 
realizadas em 2015 (286.605€) é considerado como uma antecipação temporal das compras a efetuar no 
âmbito do 4.º Protocolo.
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12. Outras variações nos Fundos Patrimoniais
Estão registados nesta rubrica as doações recebidas, quer em espécie, quer em valores 
monetários. 

Outras variações no Fundos 
Patrimoniais

31 Dez 2018 31 Dez 2017

- Doações em Espécie 5.032.869,77 4.254.650,36

- Outras Doações 128.873,61 128.573,61

Totais 5.161.746,38 4.383.523,97

Em junho de 2015 o Arquiteto Siza Vieira doou à Fundação de Serralves parte do seu 
arquivo, (Arquivo Arquiteto Álvaro Siza Vieira) constituído por quarenta projetos de 
arquitetura de sua autoria, nomeadamente esboços, desenhos, plantas e maquetes de 
trabalho, em suporte físico e digital, sempre que disponível. Doou ainda, com reserva de 
usufruto, todos os direitos patrimoniais associados aos bens doados.

A Fundação já está na posse do espólio e está a proceder à sua valorização, para 
posterior registo contabilístico.

13. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes

Provisões

A evolução das provisões é detalhada no quadro seguinte:

Provisões
Processos 

Judiciais em Curso
Outras Provisões Totais

Acumuladas em 01.01.2017 663.000,00 663.000,00

Aumentos

Por reforço de provisões já 
reconhecidas em períodos 
anteriores

400.000,00 400.000,00

Por novas provisões 97.840,00 97.840,00

Acumuladas em 31.12.2017 97.840,00 1.063.000,00 1.160.840,00

Reduções

Quantias usadas no período 
por ocorrência das situações 
provisionadas

(27.500,00) (73.000,00) (100.500,00)

Quantias revertidas no 
período

(70.340,00) (70.340,00)

Acumuladas em 31.12.2018 0,00 990.000,00 990.000,00
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Demonstrações Financeiras

Visto que o Processo Judicial em Curso foi concluído, foi utilizada parte da Provisão 
constituída em 2017 e revertido o valor remanescente.

Relativamente ao montante registado em Outras Provisões, o mesmo visa fazer face a 
responsabilidades assumidas pela Fundação à data de balanço.

Passivos Contingentes:

Os passivos contingentes cuja probabilidade de perda é graduada como possível não 
requerem a constituição de provisões e são periodicamente reavaliados (ver nota 8.1)

Ativos Contingentes

Relativamente ao Processo de Impugnação Judicial n.º 1546/08.8BEPRT – Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto, foi proferida sentença favorável à Fundação de 
Serralves e a 19 de abril de 2018 foi apresentado recurso pela Fazenda Pública, tendo o 
processo subido ao Tribunal Central Administrativo Norte em 25 de setembro de 2018, 
do qual se aguarda decisão.

É um processo contra um ato tributário relativo a retenções na fonte de IRS e IRC sobre 
pagamentos a não residentes realizados nos anos de 2000 a 2002 e a aplicabilidade 
das Convenções para Evitar a Dupla Tributação Económica.
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14. Vendas E Serviços Prestados
As vendas e serviços prestados detalham-se no quadro seguinte:

Quantias dos réditos 
reconhecidas no 
período

2018 2017

Réditos reconhecidos no 
período

Proporção face ao total 
dos réditos reconhecidos 

no período 

Variação percentual face aos 
réditos reconhecidos no período 

anterior

Réditos reconhecidos 
no período

Proporção face ao total 
dos réditos reconhecidos 

no período

Variação percentual 
face aos réditos 
reconhecidos no 
período anterior

Vendas 550.780,11 17,71% (7,08%) 592.749,35 18,29% 8.83%

- Catálogos 89.079,49 2,86% (30,30%) 127.797,29 3,94% 33,92%

- Produtos 461.265,41 14,83% (0,58%) 463.977,22 14.32% 3.31%

- Outros 435,21 0,01% (55,36%) 974,84 0,03% 763,45%

Prestações de Serviços 2.559.418,22 82,29% (3,33%) 2.647.488,47 81,71% 8,63%

Ingressos: 1.336.871,37 42,98% 2.32% 1.306.583,80 40,32% 12,54%

- Museu 1.057.309,82 33,99% 28,52% 822.697,25 25,39% 13,88%

- Parque 57.067,43 1,83% (76,53%) 243.138,94 7,50% 6,69%

- Artes Performativas 11.099,91 0,36% (8,15%) 12.084,58 0,37% (9,88%)

- Serviço Educativo 127.555,35 4,10% (20,70%) 160.857,92 4,96% 17,18%

- Atividades de Reflexão 15.319,48 0.49% (2.57%) 15.722,84 0,49% 42,03%

- Outros 68.519,38 2,20% 31,56% 52.082,27 1,61% 6,46%

Prod / Org Atividades 347.744,79 11,18% (33,30%) 521.332,81 16,09% 61,02%

Sessões de Exploração 88.906,40 2,86% 6,93% 83.142,80 2,57% 7,12%

Eventos 279.850,91 9,00% (9,98%) 310.884,10 9,59% (14,96%)

Arboricultura 127.536,88 4,10% 26,12% 101.124,64 3,12% (4,24%)

Rendas 20.970,90 0,67% 13,64% 18.453,70 0,57% (39,32%)

Patrocínios 191.749,98 6,17% (20,68%) 241.750,02 7,46% (17,14%)

Outros Serviços 165.786,99 5,33% 158,17% 64.216,60 1,98% (21,22%)

Totais 3.110.198.33 100.00% (4,01%) 3.240.237,82 100,00% 8,66%

As principais variações justificam-se como segue:

i. Vendas: verificou-se um decréscimo nas vendas de catálogos face a 2017, uma 
vez que nesse ano as vendas dos catálogos Miró, Jorge Pinheiro e Julie Meheretu 
registaram vendas bastante significativas;

ii. Prestação de Serviços – Ingressos: um ligeiro crescimento devido ao aumento de 
públicos;

iii. Prestação de Serviços – Produção e organização de atividades: compreende 
itinerâncias e organização de atividades/exposições fora da Fundação, com valor 
inferior face a 2017; 

iv. Prestação de Serviços – Patrocínios: o decréscimo está relacionado com o facto 
de em 2018 não ter ocorrido uma atividade patrocinada, a qual ocorreu no ano 2017.
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14. Vendas E Serviços Prestados
As vendas e serviços prestados detalham-se no quadro seguinte:

Quantias dos réditos 
reconhecidas no 
período

2018 2017

Réditos reconhecidos no 
período

Proporção face ao total 
dos réditos reconhecidos 

no período 

Variação percentual face aos 
réditos reconhecidos no período 

anterior

Réditos reconhecidos 
no período

Proporção face ao total 
dos réditos reconhecidos 

no período

Variação percentual 
face aos réditos 
reconhecidos no 
período anterior

Vendas 550.780,11 17,71% (7,08%) 592.749,35 18,29% 8.83%

- Catálogos 89.079,49 2,86% (30,30%) 127.797,29 3,94% 33,92%

- Produtos 461.265,41 14,83% (0,58%) 463.977,22 14.32% 3.31%

- Outros 435,21 0,01% (55,36%) 974,84 0,03% 763,45%

Prestações de Serviços 2.559.418,22 82,29% (3,33%) 2.647.488,47 81,71% 8,63%

Ingressos: 1.336.871,37 42,98% 2.32% 1.306.583,80 40,32% 12,54%

- Museu 1.057.309,82 33,99% 28,52% 822.697,25 25,39% 13,88%

- Parque 57.067,43 1,83% (76,53%) 243.138,94 7,50% 6,69%

- Artes Performativas 11.099,91 0,36% (8,15%) 12.084,58 0,37% (9,88%)

- Serviço Educativo 127.555,35 4,10% (20,70%) 160.857,92 4,96% 17,18%

- Atividades de Reflexão 15.319,48 0.49% (2.57%) 15.722,84 0,49% 42,03%

- Outros 68.519,38 2,20% 31,56% 52.082,27 1,61% 6,46%

Prod / Org Atividades 347.744,79 11,18% (33,30%) 521.332,81 16,09% 61,02%

Sessões de Exploração 88.906,40 2,86% 6,93% 83.142,80 2,57% 7,12%

Eventos 279.850,91 9,00% (9,98%) 310.884,10 9,59% (14,96%)

Arboricultura 127.536,88 4,10% 26,12% 101.124,64 3,12% (4,24%)

Rendas 20.970,90 0,67% 13,64% 18.453,70 0,57% (39,32%)

Patrocínios 191.749,98 6,17% (20,68%) 241.750,02 7,46% (17,14%)

Outros Serviços 165.786,99 5,33% 158,17% 64.216,60 1,98% (21,22%)

Totais 3.110.198.33 100.00% (4,01%) 3.240.237,82 100,00% 8,66%

As principais variações justificam-se como segue:

i. Vendas: verificou-se um decréscimo nas vendas de catálogos face a 2017, uma 
vez que nesse ano as vendas dos catálogos Miró, Jorge Pinheiro e Julie Meheretu 
registaram vendas bastante significativas;

ii. Prestação de Serviços – Ingressos: um ligeiro crescimento devido ao aumento de 
públicos;

iii. Prestação de Serviços – Produção e organização de atividades: compreende 
itinerâncias e organização de atividades/exposições fora da Fundação, com valor 
inferior face a 2017; 

iv. Prestação de Serviços – Patrocínios: o decréscimo está relacionado com o facto 
de em 2018 não ter ocorrido uma atividade patrocinada, a qual ocorreu no ano 2017.

Demonstrações Financeiras
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15. Subsídios à Exploração
Os subsídios à exploração incluem os concedidos pelo próprio Governo, agências do 
Governo e organismos semelhantes, sejam eles locais, nacionais ou internacionais e 
decompõem-se conforme quadro seguinte:

Quantias dos subsídios 
reconhecidas na demonstração 
dos resultados

2018 2017

Feder 486.676,08 567.731,17

Estado 3.784.375,88 3.552.008,50

Entidades Públicas 115.090,10 175.000,00

Entidades Privadas 
(Incluindo Fundadores)

2.440.805,52 1.324.355,15

Total 6.826.947,58 5.619.094,82

No ano de 2018 o Subsídio do Estado, atribuído pelo Ministério da Cultura e por 
Outras entidades da Administração Pública Central, fixou-se em 36,98% do total de 
rendimentos (em 2017 foi de 38,34%).

Justificação dos principais desvios:

i. Feder: rendimentos referentes a atividades ocorridas cujas candidaturas foram 
aprovadas em 2017;

ii. Estado: o crescimento está relacionado com a reposição parcial pelo Ministério da 
Cultura do subsídio à exploração, que sofreu um corte significativo em 2013;

iii. Entidades públicas: o valor de 2018 inclui essencialmente apoios da LIPOR, Câmara 
Municipal de Matosinhos, Câmara Municipal de Barcelos, APDL, Águas do Douro e 
Paiva e Metro do Porto;

iv. Entidades privadas: inclui as contribuições dos Fundadores para o Fundo Anual, 
que em 2017 parte haviam sido consideradas em Reservas para Investimentos.
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Demonstrações Financeiras

16. Fornecimentos e Serviços Externos
O detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos é o seguinte:

Fornecimentos e serviços 
externos

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Honorários e Trabalhos 
Especializados

2.185.151,86 1.937.242,24

Atividades 1.795.727,69 1.577.700,79

Funcionamento 389.424,17 359.541,45

Vigilância e Segurança 544.206,94 558.734,86

Atividades 268.556,19 299.997,11

Funcionamento 275.650,75 258.737,75

Energia e Fluidos 281.595,07 270,553,79

Deslocações e Estadas / Despesas 
de Representação

381,088,88 422.894,60

Materiais 559.819,55 468.805,64

Publicidade e Propaganda 307.576,30 242.639,27

Transportes de Materiais 537.816,23 484.722,93

Rendas e Alugueres 392.041,78 298,935,38

Limpeza,Higiéne e Conforto 121.872,01 121.931,51

Seguros 134.342,84 145.542,96

Conservação e Reparação 78.183,64 114.093,14

Comunicação 55.024,91 62.357,81

Restantes RúbricasRestantes Rúbricas 106.982,83 101.797,17101.797,17

Totais 5.685.702,84 5.230.251,30

No global verifica-se um aumento nos gastos com fornecimentos e serviços externos 
de cerca de 9%, essencialmente devido ao aumento do nível da atividade da Fundação 
ao longo do ano 2018.
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17. Benefícios dos Empregados
Os membros dos Órgãos Sociais não auferem qualquer remuneração.

Os gastos com pessoal resumem-se no quadro seguinte:

Benefícios de curto prazo - 
gastos com pessoal

31 Dez 2018 31 Dez 2017

Remunerações do pessoal 1.955.699,59 1.917.566,76

Encargos sobre remuneração 407.544,45 406.169,95

Seguro de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais

22.602,33 16.335,16

Outros gastos com  pessoalOutros gastos com  pessoal 211.987,67211.987,67 214.158,87214.158,87

Totais 2.597.834,04 2.554.203,74

O número médio de funcionários da Fundação em 2018 foi de 79, enquanto em 2017 
havia sido de 80.

A rúbrica de Outros Gastos com Pessoal inclui estimativas de prémios a pagar no ano 
seguinte, assim como Outros Encargos, vencidos no exercício de 2018, a pagar em 
2019.

18. Outros Rendimentos
A rubrica de Outros Rendimentos dos exercícios de 2018 e 2017 apresenta o seguinte 
detalhe e não apresenta variações significativas:

Outros Rendimentos 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Subsídios para Investimentos 53.547,69 66.997,73

Ganhos em Inventários 247,94

Rendimentos e ganhos em 
Investimentos não financeiros

5.048,62

Restantes Rúbricas 16.920,10 14.987,42

Totais 70.715,73 87.033,77
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19. Outros Gastos
A rubrica de Outros Gastos também se mantém ao nível do ano anterior, com o 
seguinte detalhe:

Outros Gastos 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Impostos e taxas 8.154,48 4.841,67

Perdas em inventários 17.135,99

Ofertas e amostras 
De inventários

92.706,51 107.767,44

Serviços bancários 38.466,73 38.334,03

Restantes rúbricas 123.721,07 20.522,05

Totais 263.048,79 188.601,18

20. Gastos Financeiros Líquidos 
Os gastos financeiros dos exercícios de 2018 e 2017 têm a seguinte decomposição:

Gastos Financeiros 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Juros suportados 
(Financiamentos bancários)

Outros juros 77,05 790,24

Totais 77,05 790,24

Os rendimentos financeiros dos exercícios de 2018 e 2017 têm a seguinte 
decomposição:

Rendimentos Financeiros 31 Dez 2018 31 Dez 2017

Juros obtidos 
(Depósitos bancários)

Juros e outros rendimentos (apli-
cações financeiras)

15.474,22 24.039,13

Totais 15.474,22 24.039,13

Os juros obtidos e outros rendimentos de aplicações financeiras são essencialmente 
relativos aos juros de investimentos em obrigações. A redução ocorrida está 
relacionada quer com a redução das taxas de juro implícitas nas aplicações, quer com a 
diminuição do valor da carteira.
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21. Divulgações Exigidas por Diplomas Legais
A Fundação de Serralves tem a sua situação contributiva regularizada com a Segurança 
Social e com a Autoridade Tributária.

22. Responsabilidade por Obras de Arte à Guarda
A Fundação de Serralves tem no seu acervo obras de arte em depósito valorizadas ao 
valor seguro de 29.508.797,76€. 

23. Eventos Subsequentes
Não são conhecidos quaisquer eventos subsequentes suscetíveis de ser divulgados.

Porto, 30 de Abril de 2019

 

Nuno Alexandre Soares Correia 
Contabilista Certificado n.º 2783
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O Conselho de Administração,

Ana Maria Almeida Leite de Pinho Macedo Silva
Presidente

António Manuel Paranhos Ferriera da Silva
Vice-Presidente

Maria Isabel da Silva Pires de Lima
Vice-Presidente

José Álvaro Machado Pacheco Pereira
Vice-Presidente

Carlos António Rocha Pacheco Pereira
Vogal

António de Magalhães Pires de Lima
Vogal

Manuel Alberto Coimbra Sobrinho Simões
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
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