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Palavras Iniciais
de Reconhecimento

2017 foi um ano de importantes resultados 
nacionais e internacionais para a Fundação. Começamos 
por reconhecer e agradecer a todos aqueles que têm 
contribuído, de forma expressiva, para este sucesso. 

Ao Estado Português, por reconhecer, 
através do seu apoio e aprovação pública, a importância 
do projeto Serralves para o país. 

Aos nossos Mecenas, Patronos e 
Fundadores uma palavra muito especial de gratidão. 
Sem o apoio de todos não conseguiríamos concretizar 
uma programação tão exigente e diversificada 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.

Um especial agradecimento aos Artistas, 
Curadores, Investigadores e a todos aqueles que, 
com a sua criatividade, obra e dedicação, contribuem 
de forma fundamental para a qualidade das atividades 
apresentadas pela Fundação.

Aos Amigos de Serralves pela confiança e a 
amizade. Com o seu contributo incentivam-nos a crescer 
e ajudam a que o nosso desempenho institucional 
corresponda a um nível de exigência mais elevado,  
com evidentes melhorias na nossa oferta. 

Aos Voluntários agradecemos a 
generosidade, o entusiasmo e a dedicação com que 
participam nas 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.

A todos os Colaboradores cujo empenho e 
dedicação é imprescindível para o sucesso deste projeto, 
deixamos registado o nosso apreço. 

O Conselho de Administração
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Luís Braga da Cruz – Presidente

1989

Estado Português / Portuguese State

A Boa Reguladora – Com. e Indústria de Relógios, Lda.

Airbus Industrie

Alexandre Cardoso, S.A.

Amorim – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.

António Brandão Miranda

Arsopi – Indústrias Metalúrgicas 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, S.A.

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.

Estrutura  
fundacional 2017

Polimaia, SGPS, S.A.

Produtos Sarcol, S.A.

RAR. – Soc. de Controle (Holding), S.A. 

Rima, S.A.

Riopele Têxteis, S.A.

Rolporto (Soleasing)

Santogal, SGPS, S.A.

Soc. Comercial Tasso de Sousa – Automóveis, S.A.

Soc. 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 Portugal Hipermercados, S.A.

Cerealis, SGPS, S.A.

Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.

Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.

Crédito Predial Português, S.A.

Conselho de Fundadores
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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.

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

Banco Finantia, S.A.

EDP – Eletricidade de Portugal, S.A.

N. Quintas, SGPS, S.A.

Ocidental – Comp. Portuguesa de Seguros, S.A.

SAG Geste – Soluções Automóveis Globais, 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. Portuguesa 

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 – Autoestradas 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 Coletivos do Porto, S.A.

2000

Águas do Norte, S.A.

Bial – Portela & Cª, S.A.

Gamobar – Soc. 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

Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.

2002

ASA Editores II, S.A.

Ascendi Norte – Auto-estradas do Norte, S.A.

Inditex, S.A. (Zara Portugal)

Siemens, S.A.

Somague, SGPS, S.A.

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.

2003

Álvaro Siza

El Corte Inglés, S.A.

João Rendeiro

Refrige – Soc. Industrial de Refrigerantes, S.A.

SCC – Soc. Central de Cervejas, S.A.

Teresa Patrício Gouveia
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2004

Martifer – Construções Metalomecânicas, S.A.

Rangel Invest – Investimentos Logísticos, S.A.

REN – Rede Elétrica 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.

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 & 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 Vidro, 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 – Companhia Portuguesa 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 da 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 – Soc. 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
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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 – Soc. de Advogados, RL

PricewaterhouseCoopers &Associados – Soc. 

de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

PROEF, SGPS, S.A.

RTP - Rádio e Televisão de Portugal, S.A.

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

Conselho 
de Administração*

Ana Pinho – Presidente

Manuel Cavaleiro Brandão – Vice-Presidente

Manuel Ferreira da Silva – Vice-Presidente

Isabel Pires de Lima – Vice-Presidente

Vera Pires Coelho

Carlos Moreira da Silva

António Pires de Lima

José Pacheco Pereira

Pedro Pina

* 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 – Vogal

Ernst & Young Audit & Associados – SROC. S.A.

Representada por: Rui Manuel da Cunha Vieira – Vogal

Direções

Suzanne Cotter – Direção do Museu

Sofia Castro – Direção Administrativo-Financeira

Miguel Rangel – Direção Comercial, Desenvolvimento 

e Comunicação

Rui Costa – Direção de Recursos e Projetos Especiais 
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Apoio  
institucional

Grandes 
Mecenas*

Cofinanciamento Portugal 2020 – Norte 2020

Câmara Municipal do Porto

Co-Financiamento Fundo Ambiental – ENEA2020:

Expressamos o nosso 
agradecimento  
a todos os que no 
presente ajudam  
a projetar Serralves  
no futuro!

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 do Projeto Sonae//Serralves

Parceiro do Serviço Educativo

Mecenas de uma Exposição Anual

Mecenas Exclusivo do Parque de Serralves

Mecenas do Prémio Novo Banco Revelação

Outros Mecenas

           

* Mecenas que apoiaram 
a Fundação de Serralves em 2017

Arquitetura 3.0 – Promoção 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

Projeto Educativo Ambiental de Serralves

Apoio ao Serralves em Festa 2017
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Fundadores
Patrono*

Grupo Media Capital
Grupo Nabeiro – Delta Cafés, SGPS, S.A.
Grupo NORS
Grupo Salvador Caetano, S.A. 
Grupo Simoldes
I.P. Holding, SGPS, S.A.
Ibersol, SGPS, SA. 
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 e Associados
Mota – Engil, SGPS, S.A.
NOS, SGPS, S.A.
Porto Editora
Ramada Aços, S.A.
Rangel Invest – Investimentos Logísticos, S.A.
RAR – Sociedade de Controle (Holding) S.A. 
REN Portgás Distribuição, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, 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.
Symington Family Estates
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 2017.

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 Portugal Hipermercados, S.A.
BA Vidro S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Câmara Municipal de Póvoa do Varzim
Câmara Municipal de Barcelos
Câmara Municipal de Matosinhos
Câmara Municipal de Ovar
Câmara Municipal de São João da Madeira
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Cerealis, SGPS, S.A. 
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
CPC – Iten Solutions
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.
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Coleção de Arte Contemporânea de Serralves acessível 
a cada vez mais pessoas. Estes desígnios traduziram-se 
na organização de 25 mostras da Coleção de Serralves 
por todo o país. Estas iniciativas foram levadas a cado 
em parceria com Autarquias Fundadoras de Serralves 
— nomeadamente Barcelos, Braga, Caminha, Castelo 
Branco, Chaves, Faro, Guarda, Guimarães, Lisboa, Maia, 
Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Ovar, Ponta Delgada, 
Póvoa de Varzim, São João da Madeira, Viana do Castelo 
e Viseu — e espaços públicos de outras instituições 
fundadoras, como o Palácio da Bolsa, o Museu da 
Misericórdia do Porto, o Aeroporto do Porto e o Terminal 
de Cruzeiros de Leixões. E a Coleção de Serralves 
esteve ainda em grande destaque na primeira edição do 
programa “Arte em São Bento”, em que 26 obras que 
a integram foram instaladas na Residência Oficial do 
Primeiro Ministro, o Palacete de São Bento.

A relevância e abrangência da Coleção 
de Serralves foi também materializada numa 
grande exposição no Museu e também através de 
apresentações pontuais de obras recentemente 
adquiridas para a Coleção, das artistas Angela Bulloch 
e Tris Vonna-Michel. Estas exposições deram corpo à 
vontade atual de expôr a Coleção em Serralves de forma 
permanente mas em exposições rotativas, por forma a 
dar a conhecer os seus vários aspetos e obras.

Prosseguindo a missão de descentralização 
e abertura ao mundo, Serralves continuou a mostrar o 
seu trabalho em vários países: a exposição de Helena 
Almeida “A minha Obra é o meu Corpo, o meu Corpo 
é a minha Obra” foi apresentada no IVAM, Institut 
Valencià d'Art Modern, em Valência, Espanha, depois 
de apresentações em Paris e Bruxelas em 2016; a 
exposição de Michael Krebber “The Living Wedge” viajou 
até à Kunsthalle Bern, na Suíça; o Chrysler Museum of 
Art, em Norfolk, Estados Unidos da América, recebeu 
a exposição de Serralves dedicada à artista iraniana 
Monir Sharoudy Farmanfarmaian, “Possibilidade Infinita. 
Obras em Espelho e Desenhos, 1974-2014", também já 
apresentada no Museu Guggenheim de Nova Iorque, 
em 2015; no Consulado Geral de Portugal em São 
Paulo, no Brasil, foi apresentada a exposição “Tempo: 
Ilusão Imprecisa. Obras de E.M. de Melo e Castro na 
Coleção da Fundação de Serralves”, coincididindo com as 
comemorações do Dia de Portugal no Brasil; e a exposição 
de Julie Mehretu “Uma História Universal de Tudo e de 
Nada” está patente no Centro Botín, em Santander, 
Espanha, até fevereiro de 2018. Todos estes momentos 
de apresentação no estrangeiro são reveladores 
da qualidade do trabalho curatorial desenvolvido 
por Serralves e também do trabalho continuado de 
internacionalização e de estreitamento de laços com 
grandes instituições culturais de todo o mundo.

Serralves continuou em 2017 a sublinhar o 
papel determinante que a Arquitetura contemporânea 

Mensagem  
da Presidente

O ano de 2017 trouxe a Serralves novas e 
relevantes concretizações e também todo um universo 
de ambições e de ideias para o futuro.  A programação 
foi intensa e multidisciplinar e continuou a projetar a 
instituição como um lugar de referência e de excelência, 
descentralizado e aberto ao mundo, gerador de 
interrogações e de conhecimento sobre arte e arquitetura, 
sobre paisagem e ambiente, sobre a sociedade e as 
suas questões contemporâneas primordiais. Serralves 
continuou ao serviço de todos aqueles que recebe, 
oriundos de Portugal e de todo o mundo.

No Museu foram apresentadas exposições 
de grandes artistas reconhecidos internacionalmente, 
como Philippe Parreno, Julie Mehretu ou Gordon 
Matta-Clark. Foi também apresentada, pela segunda 
vez, uma exposição a partir da Bienal de São Paulo, 
considerada, juntamente com a Bienal de Veneza e a 
Documenta de Kassel, um dos três principais eventos 
do circuito artístico internacional. A arte portuguesa 
esteve em destaque com a exposição de carreira de 
Jorge Pinheiro, baseada numa ideia de outro grande 
artista, Pedro Cabrita Reis, e com desenho de instalação 
concebido pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura. Os 
jovens artistas também estiveram representados: o 
influente Nick Mauss concebeu uma exposição da sua 
obra em diálogo com a Casa de Serralves, Ana Manso 
e Daniel Steegmann Mangrané integraram o programa 
“Projetos Contemporâneos” e Tiago Madaleno foi o 
vencedor do prémio NOVO BANCO Revelação, dedicado 
a jovens fotógrafos.

O ano de 2017 ficou também marcado pelo 
encerramento da impactante exposição Joan Miró: 
Materialidade e metamorfose na Casa de Serralves, 
que atingiu uma afluência recorde de mais de 240 mil 
visitantes. A exposição viajou depois para o Palácio 
Nacional da Ajuda numa parceria entre a Fundação de 
Serralves e o Ministério da Cultura, através da Direção- 
-Geral do Património Cultural.

Ao longo de todo o ano Serralves prosseguiu 
com determinação e ambição aquele que é um dos seus 
grandes objetivos: estender a sua ação de serviço público 
para além dos limites físicos, para fora dos muros da 
Fundação, permitindo o alargamento da rede de acesso 
e de aproximação das populações à arte e à cultura. 
Este objetivo liga-se ao grande propósito de tornar a 
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e reflexão no âmbito do ciclo de conferências “Novas 
Perspetivas”, este ano subordinado ao tema “Conversas 
entre Arte e Arquitetura”. A reflexão envolveu também 
muitas outras áreas do conhecimento: o “Congresso 
Internacional Intersexualidades: Cruzando Corpos 
Cruzando Fronteiras” organizado em parceria com 
a Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 
a Conferência “O Mediterrâneo entre a Guerra e a 
Democracia” com a presença de Meherzia Labidi, 
vice-presidente da Assembleia Constituinte da Tunísia 
no período  da transição democrática; a conferência 
“Os Caminhos da Ásia” com a presença do prémio 
Nobel José Ramos-Horta; a conferência “Em Busca 
das Nossas Origens” com o investigador David Sobral, 
astrofísico da Universidade de Lancaster; ou a 8ª 
edição das Jornadas AEP/Serralves dedicada ao tema 
“A 4ª Revolução Industrial: Como Não a Perder!”. Paulo 
Cunha e Silva foi também lembrado em Serralves na 
última sessão do “Ciclo PORTO 2001 — 15 anos depois”, 
enquanto responsável criativo de uma área importante 
da programação cultural da Capital Europeia da Cultura.

O Parque de Serralves, com os seus 
18 hectares de espaços únicos, é talvez a maior 
demonstração do permanente compromisso de 
Serralves com a valorização do seu património edificado 
e natural. Permanecendo uma referência singular no 
universo de jardins históricos internacionais, o Parque 
é igualmente palco privilegiado de aprendizagens, 
de estudo e de investigação  em biodiversidade e 
questões ambientais emergentes, aproximando a 
comunidade civil ao espaço natural e a causas que 
exigem a mudança de paradigma. A conservação e 
preservação sustentadas deste importante patromónio 
para as gerações futuras é uma prioridade de Serralves. 
Deste modo, o ano de 2017 ficou marcado pelo início 
da recuperação do Jardim das Aromáticas, plantação 
e replicação de várias espécies vegetais, melhoria 
do sistema de rega, bem como pelos trabalhos de 
arboricultura que se evidenciaram em várias zonas 
do Parque. Iniciativas continuadas como o “Café 
com ciência”, “Há vida no Parque” ou “Astronomia no 
Parque” fazem a ligação entre a ciência e a comunidade, 
através da discussão partilhada de temas científicos 
no contexto do Parque de Serralves. A relação entre 
o Parque e a comunidade é também desenvolvida 
pela organização de “Mercados Sazonais” onde, 
em cada estação do ano, vários produtores locais 
apresentam uma diversidade de produtos artesanais 
e tradicionais, pelas inúmeras visitas temáticas e 
oficinas para escolas e famílias, incluindo as atividades 
relacionadas com a Quinta Pedagógica de Serralves. 
O Dia do Asteroide foi também assinalado no Parque, 
dando suporte ao movimento de alerta global que visa 
consciencializar a sociedade dos riscos associados ao 
impacto de asteroides. Em março realizou-se a Festa de 

desempenha na missão da instituição. Na Biblioteca 
de Serralves foi apresentada a exposição “Visões da 
Alhambra”, que convida a entrar na mente do prestigiado 
arquiteto português, Álvaro Siza, através de um dos 
seus projetos mais mediáticos: o Átrio da Alhambra, em 
Granada, Espanha. O ano de 2017 fica ainda marcado 
pelo culminar de um projeto colaborativo internacional: 
a disponibilização online do arquivo de Álvaro Siza pelas 
três instituições a quem o arquiteto doou o seu espólio: a 
Fundação de Serralves, a Fundação Calouste Gulbenkian 
e o Canadian Centre for Architecture.

Ainda na temática da rquitetura, Serralves 
desenvolveu o projeto “Arquitetura 3.0 – Promoção 
de Novos Modelos de Internacionalização”, no âmbito 
do qual decorreram várias iniciativas de promoção 
da arquitetura portuguesa e que culminou com a 
organização de um concurso de conceção de um 
pavilhão expositivo, modelar e móvel onde pudesse ser 
exposta a Coleção de Serralves. Foram selecionados 
os dez trabalhos melhor classificados, cujas maquetes 
estão atualmente patentes numa exposição na 
Fundação de Serralves.

No domínio das artes performativas, 
Serralves recebeu em 2017 três nomes incontornáveis 
da cena da Dança contemporânea internacional: Meg 
Stuart, Alexandra Bachzetsis e a histórica coreógrafa 
norte-americana Yvonne Rainer.

A Performance esteve mais uma vez 
representada na programação, com a terceira edição de 
“O Museu como Performance”, um fim de semana com 
uma programação intensa de performers oriundos de 
vários países da Europa e América, que apresentaram 
em vários espaços da Fundação projetos de dança, 
música, teatro, vídeo ou artes visuais.

Na Música realizou-se a 26ª edição do Jazz 
no Parque, com três concertos em estreia absoluta 
dos projetos Spinifex Plus, “Rodrigo Amado Northern 
Liberties” e “Joelle Léandre x 5”. Ao longo do ano 
foram apresentados vários projetos de artistas que se 
posicionam na vanguarda da música contemporânea 
internacional, como David Grubbs e Angela Bulloch ou 
Mark Fell.

No Cinema foram organizados dois ciclos 
dedicados a importantes realizadores de vanguarda: 
José Álvaro de Morais e Guy Bordin / Renaud De Putter 
e também um ciclo consagrado ao histórico cineasta 
norte-americano Jonas Mekas.

Na área da educação de adultos, o Serviço 
Educativo de Serralves organizou uma série de 
conferências com grandes nomes da arquitetura, arte 
e cultura, com a presença dos arquitetos Álvaro Siza, 
Eduardo Souto de Moura, João Luís Carrilho da Graça 
e Manuel Aires Mateus e dos artistas Julião Sarmento, 
Ângela Ferreira, Jorge Pinheiro e Pedro Cabrita Reis, 
que possibilitaram momentos de intensa discussão 

Mensagem 
da Presidente
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os alunos do pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
ao ambiente natural que os rodeia, constituindo um 
contributo fundamental para uma maior valorização e 
consciencialização das vantagens de uma alimentação 
saudável e da urgência da sustentabilidade dos recursos 
naturais. A integração de todos os públicos é igualmente 
valiosa para Serralves, pelo que regularmente são 
organizadas visitas às exposições em Lingua Gestual 
Portuguesa, são promovidos encontros entre os visitantes 
e artistas ou organizadas conversas entre críticos e 
pensadores num “Olhar para a arte contemporânea”. 

As indústrias criativas continuam a ter uma 
atenção especial por parte da Fundação. Em 2017 
decorreu em Serralves o evento de entrega do Prémio 
Nacional Indústrias Criativas que junta o SuperBock 
Group e Serralves há já nove edições, no incentivo e 
apoio a novos empreendedores.

Serralves manteve uma performance 
económica-financeira equilibrada, com  o aumento 
dos gastos resultantes da expansão da atividade a ser  
compensado pelo aumento de todas as componentes 
dos rendimentos da Fundação: rendimentos próprios, 
apoios mecenáticos, recurso ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e subsídio do Estado. 

Foi dada continuidade à política de 
investimento na atualização e crescimento da Coleção 
de Obras de Arte. 

No âmbito da manutenção e conservação 
do património, a Fundação iniciou em 2017 a pintura do 
Museu, que terminará em 2018.

Ao conjunto patrimonial de Serralves foi 
recentemente acrescentado o depósito do acervo 
documental e cinematográfico de Manoel de Oliveira, 
uma das figuras de maior destaque da cultura 
portuguesa.  Serralves pretende salvaguardar, valorizar 
e promover de forma adequada e nas melhores 
condições de conservação, este valor patrimonial 
associado ao acervo documental e cinematográfico, 
permitindo assim uma melhor partilha com os seus 
públicos. Neste pressuposto iniciou-se em dezembro 
de 2017 a construção da Casa do Cinema Manoel de 
Oliveira (CCMO), uma intervenção infraestrutural da 
autoria do Arquiteto Álvaro Siza, cuja conclusão está 
prevista para 2019.

Um dos maiores motivos de confiança e 
de esperança no futuro é o número de visitantes que 
tem crescido de forma muito expressiva nos últimos 
anos, o que também aconteceu em 2017, quer no que 
diz respeito aos visitantes portugueses provenientes 
de todo o país, quer no que toca ao nível de visitantes 
estrangeiros. O total de visitantes ultrapassou os 830 
mil, o maior número de visitantes de sempre, com 
um crescimento superior a 22% face a 2016. Para 
além destes, mais de 480 mil pessoas visitaram as 
exposições de Serralves fora de portas (em Portugal 

Encerramento da XXII Exposição de Camélias do Porto, 
em parceria com a Câmara Municipal do Porto, em que 
vários milhares de pessoas disfrutaram de oficinas, 
visitas guiadas, música, dança, performance, leituras 
encenadas e um mercado da camélia.  

Pelo terceiro ano, o Parque de Serralves 
organizou a iniciativa Há Luz no Parque, que permitiu 
aos públicos um novo olhar sobre este espaço, 
artisticamente iluminado nas noites de verão. Na 
edição de 2017 foram várias as propostas de cinema, 
música, teatro, dança, fotografia, oficinas e visitas que 
enriqueceram a experiência dos visitantes.

Os grandes eventos a que Serralves já 
habituou os seus públicos reforçaram em 2017 o seu 
espírito aberto e agregador. O Bioblitz reuniu dezenas 
de investigadores que, acompanhados por mais de 23 
mil participantes de todas as idades, levaram a cabo 
uma inventariação-relâmpago de espécies de animais 
e plantas do Parque de Serralves, permitindo educar 
e sensibilizar os públicos para o ambiente e para a 
biodiversidade. 

O Serralves em Festa passou de 40 para 50 
horas ininterruptas de duração. E voltou a bater todos os 
recordes de afluência de público, registando quase 225 
mil visitantes, confirmando-o como o maior evento da 
cultura contemporânea em Portugal e um dos maiores 
a nível internacional. Uma das novidades desta 14ª 
edição foi o envolvimento de autarquias de todo o país 
na programação da Festa, com a presença de atividades 
provenientes dos municípios de Coimbra, Faro, Guarda, 
Guimarães, Matosinhos, Ponta Delgada, Santa Maria da 
Feira, São João da Madeira, Torres Vedras e Viana do 
Castelo, naquela que é mais uma forma de dinamização 
das parcerias que Serralves estabelece com dezenas de 
municípios seus fundadores. 

Na Festa do Outono passaram pelo Parque 
de Serralves mais de 55 mil visitantes que participaram 
em atividades educativas e lúdicas dedicadas ao 
reavivar das antigas tradições e costumes do outono 
e a importantes questões relacionadas com a 
preservação do ambiente. Também neste caso algumas 
das atividades foram apresentadas em parceria com 
Municípios fundadores de Serralves de vários pontos 
do país, como Beja, Guarda, Matosinhos, Porto, Torres 
Vedras e Vila Nova de Famalicão.

O Serviço Educativo de Serralves continuou a 
receber milhares de crianças e jovens de todo o país e a 
proporcionar-lhes inúmeros e diversificados programas 
no domínio das Artes e do Ambiente. Um dos pontos 
altos a este nível é o Projeto Anual com Escolas, que 
todos os anos envolve dezenas de escolas e centenas 
de alunos de todos os níveis de ensino, do pré-escolar 
até ao secundário e que culmina com uma exposição de 
trabalhos em Serralves. Outro exemplo de destaque é 
o projeto anual “À Descoberta da Horta”, que aproxima 
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e no estrangeiro), o que perfaz um total de mais de 
1,3 milhões de visitantes às atividades de Serralves 
organizadas dentro e fora da Fundação.

Este panorama leva Serralves a encarar 
o ano de 2018 com responsabilidade mas também 
com otimismo na consolidação de um percurso 
que tem sido pautado pela capacidade de agregar 
pessoas e recursos, pelo exemplo de independência, 
pela qualidade de um projeto nacional de âmbito 
internacional e pelo cumprimento da missão de serviço 
público que nos move.

Serralves propõe-se levar a cabo uma 
intensa 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 já relativamente 
altas receitas próprias. A par deste esforço, 
continuaremos a aplicar os procedimentos de rigoroso 
controlo orçamental, que muito têm contribuído para 
manter uma exploração equilibrada num cenário de 
aumento do nível de atividade.

A congregação de vontades continuará a ser 
uma força motriz da nossa ação e, por isso, agradeço a 
todos os que contribuem para o projeto de Serralves — os 
apoios institucionais do Estado Português, da Comissão 
de Coordenação da Região Norte, da Câmara Municipal 
do Porto e todas as outras Autarquias Fundadoras; o 
contributo dos nossos Grandes Mecenas — o BPI, o 
Super Bock Group, a Sonae, a Sovena, a Fundação EDP, 
a Fundação Galp e o NOVO BANCO; assim como aos 
outros mecenas — a Lipor, a CIN e a Nors. Agradeço 
ainda aos nossos Fundadores Patrono e restantes 
Fundadores, salientando que, também em 2017, tal como 
já acontecera em 2016, um grande número de novos 
fundadores voltou a juntar-se a Serralves. De facto, em 
apenas dois anos a Fundação conseguiu atrair 42 novos 
fundadores e 20 novos fundadores patrono, num grande 
esforço de convocação, fundamental para garantir a 
sustentabilidade e dinâmica de Serralves.

Agradeço também aos Amigos de Serralves, 
aos artistas e curadores e a todos os parceiros que 
regularmente colaboram com Serralves nas mais 
diversas áreas e, em especial, ao CIBIO — Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. 
Obrigada ainda aos muitos participantes nos nossos 
programas de voluntariado, à equipa da Fundação, ao 
presidente do Conselho de Fundadores e aos meus 
colegas do Conselho de Administração.

O grande envolvimento de todos na vida 
da Fundação tem sido fundamental para os bons 
resultados obtidos e é absolutamente indispensável 
para que Serralves possa continuar o caminho de 
crescimento e desenvolvimento que se propõe.

2018 será, por isso, um ano desafiante 
para a Fundação de Serralves, a vários níveis, e com 
muitas fronteiras para transpor; manter a qualidade da 
programação transdisciplinar do Museu, que o afirmam 
como uma referência nacional e internacional; utilizar o 
património único do Parque de Serralves como espaço 
onde arte e ciência se cruzam e onde a geração e 
partilha de conhecimento em torno da biodiversidade 
têm um papel preponderante.

A Educação, sempre nuclear na missão de 
Serralves, desenvolve uma ambiciosa programação 
capaz de continuar a atrair e interessar públicos das 
mais diversas idades e proveniências, com a vontade 
comum de saber mais sobre as inúmeras temáticas que 
marcam presença nos nossos espaços.  

A Arquitetura terá uma relevância crescente, 
com o arquivo do Arq. Álvaro Siza como base e deste 
partindo para diversas iniciativas e exposições. A 
construção da Casa do Cinema Manoel de Oliveira 
será mais uma razão para que Serralves passe a ser, 
também no domínio do Cinema, uma referência assente 
na unicidade do legado pessoal que Mestre Manoel de 
Oliveira confiou a Serralves. A edificação deste espaço 
enriquecerá ainda mais o Património de Serralves, cuja 
conservação se mantém como prioritária na gestão. 
Só com esta preocupação conseguiremos transportar 
para o futuro o valor do passado que nos foi confiado e 
será esse o desafio que o Arq. Álvaro Siza terá presente 
ao conceber a adaptação da Casa de Serralves para 
a receção nesse espaço da Coleção Miró. A presença 
desta Coleção em Serralves reconhece a capacidade 
da Fundação de potenciar e promover, dentro e fora do 
país, um conjunto único de obras, da mesma forma que 
já faz com a sua própria Coleção.

Serralves tem demonstrado que o 
crescimento e alargamento da atividade pode 
ser conseguido com racionalidade financeira e 
sustentabilidade económica. Os Mecenas, Patronos 
e Fundadores de Serralves continuam a garantir, em 
conjunto com o Estado, um harmonioso equilíbrio, 
tornando este modelo num exemplo de como o esforço 
conjunto das várias entidades pode dar um resultado 
superior à mera soma das partes. Procuraremos que 
assim continue. 

Termino agradecendo ao público, razão 
de ser da nossa existência. Pela inesgotável sede 
de conhecimento, pela sua fidelidade ao projeto de 
Serralves, pela forma entusiasmada com que adere às 
nossas propostas e se junta a este projeto de forma 
verdadeiramente interessada e incondicional. E porque 
sem os nossos públicos nada faria sentido. Esperamos 
continuar a contar com todos em 2018!

Ana Pinho

Mensagem 
da Presidente
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1.316.345
Impacto 
Institucional 2017

Serralves 
em números

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 7 milhões visitaram Serralves após a 
abertura do Museu em 1999.

No ano de 2017, o número de visitantes 
ascendeu a mais de 834.300, o que representa um 
crescimento de 22% face ao ano anterior e estabelece 
um novo record de visitantes num ano — desde a 
abertura da Fundação ao público.

2015

524.727

2016 2017

682.713

834.326+22%
∆ 17/16

N.º de visitantes  
à Fundação
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1.316.345

2015

116.406

2016 2017

162.064
218.674+35%

∆ 17/16

As atividades nacionais  
e internacionais de Serralves 
realizadas fora dos espaços  
da Fundação receberam mais  
de 500.000 visitantes. O número 
total de visitantes a atividades de 
Serralves em 2017 foi  
de 1.316.345.

N.º total de visitantes

N.º de visitantes
estrangeiros

O número de visitantes estrangeiros que 
se registam na Fundação de Serralves tem evoluído 
ao longo dos anos de forma significativa. Em 2017 o 
número ultrapassou os 218.000, o que representa um 
crescimento de 35% relativamente a 2016.
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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 parcerias 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 1,7 milhões de 
crianças e jovens, tendo registado em 2017, mais de 
116 mil participantes.

2015

96.807

2016 2017

102.227

116.664+14%
∆ 17/16

N.º de participantes  
nas atividades  
do Serviço Educativo
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Ao longo dos últimos anos, a afluência de 
participantes nas atividades do Serralves em Festa 
é um excelente exemplo do acréscimo de visitantes, 
pois, desde 2004 já superou a marca de 1 milhão de 
participantes durante as suas mais de 50 horas de 
programação. Em 2017, bateu todos os recordes de 
público ao receber mais de 224 mil visitantes;

 

116.406

161.244

224.867

N.º de participantes  
nas atividades  
do Serralves em Festa

2015 2016 2017
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Em 2017 mais de 23 mil jovens e crianças 
participaram na descoberta da natureza do Parque de 
Serralves, participando no evento BioBlitz. 

 

O número de participantes na Festa 
do Outono também tem vindo a crescer de forma 
significativa ao longo dos anos. Em 2017 registou o maior 
número de visitantes de sempre: mais de 55 mil. 

 

2015

22.294

2.984

2016 2017

50.307

9.661

55.128

23.199 +140%
∆ 17/16

N.º de participantes  
nas atividades  
da Festa do Outono

N.º de participantes  
nas atividades  
do BioBlitz

2015 2016 2017
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O número de Fundadores Patrono ascendeu 
em 2017 a 63, o que representa um crescimento de 6%;

Registou-se em 2017 a entrada de 20 
novos Fundadores. Serralves conta hoje com 240 
Fundadores.

2015

2015

6

43

2016

2016

2017

2017

22

57

20

63 +6
∆ 17/16

N.º de novos Fundadores

N.º de Fundadores Patrono
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Um ano 
de reconhecimento

A Fundação continua a fortalecer a sua 
posição como uma das principais atrações turísticas 
da cidade, tendo sido novamente contemplada com 
o “Certificado de Excelência” do TripAdvisor, um 
importante prémio 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.

O Serralves em Festa recebeu novamente em 
2017 a chancela dos Europe for Festivals, Festivals 
for Europe (EFFE), atribuída pela Associação Europeia 
de Festivais. Esta chancela visa distinguir os festivais 
europeus cuja qualidade artística e impacto a nível 
local, nacional e internacional, são considerados de 
excelência.

A favorabilidade editorial das notícias 
publicadas sobre Serralves nos media atingiu valores 
notáveis na maior parte dos meses do ano: as notícias 
cujo teor é considerado “muito positivo” e “positivo” 
representaram, em média, 100% do total de notícias 
publicadas ao longo de 2017, segundo a análise de uma 
empresa independente de reconhecida reputação, a 
Cision. 

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 2017 de 23,6 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.

O número absoluto de notícias sobre 
Serralves publicadas na imprensa escrita e online e 
difundidas pela rádio e televisão durante o ano de 2017 
foi de 5.436 notícias. Estes valores são demonstrativos 
da ampla visibilidade que Serralves tem nos meios de 
comunicação social e consequentemente junto dos 
públicos.

No que diz respeito à imprensa internacional, 
o ano de 2017 foi extremamente positivo, consolidando 
a crescente visibilidade de Serralves nos media 
estrangeiros. Foram publicados mais de 100 artigos 
na imprensa internacional, nomeadamente na inflight 
magazine da Air France, Travel & Leisure (India edition), 
El País (Espanha), La Vanguardia (Espanha), ABC 
(Espanha), El Mundo (Espanha), Folha de São Paulo 
(Brasil) e nas revistas especializadas internacionais Art 
Review, Artforum, Contemporary Art, Art Mag, Mousse, 
artribune, entre muitos outros.

Principais 
Realizações 
e Resultados
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Ainda 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. 

Este foi também um ano de devido 
reconhecimento a figuras com uma grande ligação 
a Serralves que, com grande pesar, vimos desaparecer 
em 2017 e a quem queremos deixar o nosso apreço: 
Mário Soares, Presidente da República (1986-1996) e 
Fundador de Serralves desde 1996; Guilherme Pinto, 
que, enquanto Presidente da Câmara Municipal de 
Matosinhos (2005-2017) sempre demonstrou o seu 
apreço pela Fundação; Américo Amorim, que apoiou 
a criação da Fundação de Serralves desde o primeiro 
momento, sendo o Grupo a que presidia Fundador de 
Serralves desde 1989; Belmiro de Azevedo, que manteve 
sempre uma ligação muito especial à Fundação de 
Serralves desde a sua criação em 1989 tendo sido 
membro do Conselho de Administração de Serralves 
entre 1998 e 1999; António Francisco dos Santos, Bispo 
do Porto (2014-2017); Daniel Serrão, Trisha Brown e, os 
artistas com representação na Coleção de Serralves: 
Alberto Carneiro, Vito Acconci, Jannis Kounellis, A. R. 
Penck e Patrícia Almeida.

Por fim, é de salientar a visita à Fundação 
de diversas personalidades: o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa; o Primeiro-ministro, António 
Costa; o Presidente Aníbal Cavaco Silva; o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva; o Ministro 
da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes; o Ministro da 
Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor; o Ministro 
do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes; o Presidente 
da Câmara do Porto, Rui Moreira; o Presidente da 
Câmara de Lisboa, Fernando Medina e os Presidentes de 
diversas Autarquias portuguesas; o Ministro da defesa 
do Brasil, Raul Jungmann; a Presidente do Governo 
de Navarra, Uxue Barkos; o Embaixador da Austrália, 
Peter Rayner; o embaixador do Brasil, Luís Figueiredo 
Machado; a Embaixadora de Marrocos Karina BenYaich; 
o Embaixador da Bélgica, Bondewijn Dereymaeker; o 
embaixador da Dinamarca, Michael Suhr; o Embaixador 
dos EUA, George Glass; o Cônsul Geral do Brasil no Porto, 
Valter Pecly Moreira, entre muitas outras personalidades 
das mais diversas áreas.
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Indicadores de Desempenho 
Institucional
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Em 2017, o Museu apresentou um vasto 
programa de exposições, apresentações de 
obras, performance, cinema, publicações 
e atividades educativas, prosseguindo os 
objetivos de ser a instituição de referência 
na arte contemporânea em Portugal e de 
contribuir para os debates e discussões 
artísticas mais relevantes a nível global. 

No Museu A mostra do artista francês Philippe Parreno, 
uma das suas exposições monográficas mais completas 
e importantes, ocupou todas as galerias do Museu, 
sublinhando o contexto arquitetónico único de Serralves 
e transformando a sua visita numa experiência 
cinemática em que os espaços e a arquitetura 
ganharam vida numa verdadeira sincronia cinética.
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A arquitetura do Museu também se revelou 
um contexto excecional para a apresentação da 
exposição retrospetiva da artista afro-americana Julie 
Mehretu, composta por pinturas e desenhos. Organizada 
em conjunto com a Fundação Botín de Santander, 
a mostra destacou uma das mais proeminentes 
pintoras contemporâneas – cuja pintura reflete uma 
das mais poderosas utilizações do meio para exprimir 
a complexidade da realidade contemporânea no 
mundo globalizado –, ao mesmo tempo que sublinhou 
o empenhamento de Serralves em divulgar o trabalho 
das mais relevantes artistas do nosso tempo e em 
estabelecer parcerias internacionais.

A exposição dedicada ao artista português 
Jorge Pinheiro foi comissariada pelo também artista 
Cabrita Reis, numa homenagem ao seu professor 
e um dos artistas mais importantes, ainda que 
não suficientemente conhecido, da geração que 
transformou a arte portuguesa a partir da década de 
1960. A mostra, além de ter contribuído para repensar o 
próprio conceito de exposição, ofereceu uma perspetiva 
abrangente de um dos trabalhou que mais influenciou 
gerações de artistas mais jovens. 

O Museu de Serralves apresentou ainda 
“Splitting, Cutting, Writing, Drawing, Eating… Gordon 
Matta-Clark”, uma exposição que se debruçou se sobre 
os aspetos gestuais, formais e sociais da obra de um dos 
artistas mais influentes da décadas de 1960 e 1970. Esta 
apresentação, composta sobretudo por obras do Gordon 
Matta-Clark Archive no CCA, apresentou fotografias, 
desenhos e documentos relacionados com os projetos 
mais importantes do artista. Esta exposição continuou 
a colaboração entre Serralves e o Canadian Centre for 
Architecture. Entre as  colaborações anteriores contam-
se as exposições “O Processo SAAL: Arquitetura e 
participação 1974-1976”, em 2015, e o “Arquivo de Álvaro 
Siza Vieira”, em 2016.

Para além de reconhecer artistas já 
estabelecidos, o Museu continuou a promover vozes e 
formas novas e emergentes. No âmbito da série Projetos 
Contemporâneos, Serralves apresentou exposições 
da pintora portuguesa Ana Manso e do artista catalão 
Daniel Steegman, dois nomes incontornáveis da 
arte produzida por jovens artistas, em Portugal e 
internacionalmente.

Casa e Parque 
de Serralves 

O diálogo com a arquitetura de Serralves tem 
no ambicioso programa de exposições para a Casa de 
Serralves um dos seus contextos mais evidentes. O 
artista residente em Nova Iorque Nick Mauss apresentou 
na Casa uma exposição em que recorrendo a diferentes 
meios – do desenho à escultura –, falou das suas 
ligações à indústria têxtil e ao modernismo, e sublinhou 
as suas características arquitetónicas que a tornam 
símbolo da arte e da arquitetura dos anos 1930 e 1940.  

O Parque de Serralves foi palco para a 
apresentação de uma nova obra escultórica da britânica 
Angela Bulloch, artista associada ao muito conhecido 
movimento dos Young British Artists [novos artistas 
britânicos]. 

O Parque também apresentou diversos 
pavilhões encomendados a arquitetos portugueses 
para acolher obras integradas em “Incerteza Viva – 
uma exposição a partir da 32ª Bienal de São Paulo”, 
resultante da renovada colaboração com a Fundação 
Bienal de São Paulo, que a cada dois anos apresenta 
em Serralves uma parcela da exposição principal de um 
dos eventos mais importantes da arte contemporânea a 
nível internacional.

Programas 
de encomenda

Resultado de uma parceria entre o NOVO 
BANCO e a Fundação de Serralves, o NOVO BANCO 
Revelação é uma iniciativa que visa apoiar jovens 
artistas a trabalhar na área da fotografia em Portugal. 
Ao longo de 12 anos, já distinguiu 40 artistas, muitos 
deles hoje nomes incontornáveis do contexto 
artístico português. De entre os quatro projetos pré-
selecionados, o júri internacional elegeu este ano 
Tiago Madaleno como vencedor do concurso, a quem 
foi atribuída uma bolsa de produção e a oportunidade 
de apresentar uma exposição individual no Museu de 
Serralves.
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Presença visível 
e permanente da 
coleção de Serralves 
no Museu 

“Coleção de Serralves: 1960-1980”, a sétima 
exposição baseada na Coleção de Serralves a ser 
apresentada no Museu desde 2013, marcou a presença 
visível e permanente da Coleção no Museu de Serralves. 
As obras expostas refletiram a diversidade da produção 
artística das décadas de 1960 e 1970, marcantes para 
a génese de uma coleção que começa, em termos de 
balizas cronológicas, justamente nesses anos. Desta 
forma, a mostra destacou as características únicas da 
Coleção de Serralves, notável pela sua relação com a arte 
portuguesa e internacional que a partir daqueles anos 
transformou radicalmente a nossa relação com a arte. 

A coleção 
de Serralves 
em Portugal 
e no mundo

Em 2017 a Fundação de Serralves 
investiu na apresentação da sua Coleção nacional e 
internacionalmente, alargando de forma ativa a sua rede 
de acesso e facilitando a aproximação das populações à 
arte e à cultura contemporânea. Através da organização 
de exposições em vários locais espalhados por todo 
o país, Serralves cumpriu a responsabilidade social 
– e uma vertente fundamental da sua missão – de 
contribuir ativamente para a descentralização da cultura 
em Portugal, ao mesmo tempo que deu a conhecer 
um acervo de referência que oferece um contexto 
internacional único para a compreensão da arte 
contemporânea.

Ao longo do ano, o programa artístico 
expandiu-se internacionalmente com a exposição 
“Helena Almeida: Corpus” que, depois da apresentação 
no Jeu de Paume, em Paris, e no Wiels, Centre d’art 
contemporain, Bruxelas, continuou em 2017 a sua 
itinerância europeia no Insitut Valenciá d Árt Modern 
(IVAM); a exposição “Monir Shahroudy Farmanfarmaian 
- Obras em espelho e desenhos”, originalmente 
concebida por Serralves e posteriormente apresentada 
no Solomon R. Guggenheim Museum, Nova Iorque, que 
foi apresentada em 2017 no Chrysler Museum of Art em 
Virgínia, Carolina do Norte, EUA; a exposição de obras do 
artista E.M de Melo e Castro, apresentada no consulado 
Geral de Portugal em São Paulo, Brasil e, por fim, a 
apresentação de duas exposições em parceria: “Michael 
Krebber: The Living Wedge”, no Kunsthalle Bern na 
Suiça e, “Julie Mehretu: Uma história universal de tudo 
e nada”, no recém inaugurado Centro Botín, Santander, 
Espanha, cujo novo edifício é da autoria de Renzo Piano.
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Artes 
performativas

Durante o ano de 2017 o nosso programa de 
música e dança contemporânea distinguiu Serralves 
na sua transdisciplinaridade como uma das principais 
instituições contemporâneas que trabalham na área 
da performance. Entre os vários destaques conta-se o 
festival Dias da Dança, a 3ª edição de “O Museu Como 
Performance”, e a estreia em Portugal das históricas 
obras coreográficas da artista, coreógrafa e cineasta 
seminal Yvonne Rainer, organizada em colaboração 
com Performa, Nova Iorque.  Na música, salientamos 
a estreita relação entre a música e as artes visuais. 
Destaca-se a parceria entre o compositor David Grubbs 
e a escultora Angela Bulloch que apresentou o teatro 
rock visual, “The Wired Salutation”.

Educação 
para todos

Subjacente a tudo o que fazemos está a 
centralidade da educação. O programa educacional do 
Museu define as suas linhas principais de acordo com 
as ideias de Envolver, Partilhar, Experimentar e Integrar 
diversos públicos e comunidades. Este programa 
dinâmico e multifacetado, feito especificamente para 
escolas, famílias, jovens e adultos, foi como habitualmente 
reforçado com numerosas parcerias e colaborações com 
câmaras municipais, universidades e entidades culturais 
com quem tivemos o prazer de trabalhar ao longo do ano.
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Em 2017, o Museu de Arte 
Contemporânea realizou um total de 
45 exposições: 15 no edifício do Museu, 
Casa e Parque de Serralves, 25 mostras 
expositivas descentralizadas ao longo do 
país e ainda 5 itinerâncias internacionais.

Artes 
Plásticas
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“A Time Coloured Space” [Um espaço da cor 
do tempo], foi a primeira grande exposição do artista 
francês Philippe Parreno em Portugal. A exposição 
ocupou as treze salas do Museu, estendendo-se pelos 
seus dois piso e ainda ao Auditório do Museu. 

A exposição, estruturada segundo o modelo 

Exposições
em Serralves

Philippe Parreno 
A Time Coloured Space

04 fev – 07 mai ‘17

matemático da fuga, foi concebida em torno da ideia de 
contraponto, ou ritournelle, um princípio segundo o qual 
uma determinada passagem é repetida em intervalos 
regulares numa peça ou arranjo musical, para dar 
significado à composição. Regendo-se por um método 
semelhante, A Time Coloured Space determinou-se 
não pelos seus “objetos”, mas pela cadência e o ritmo 
do aparecimento destes. A exposição incluiu alguns 
dos trabalhos mais emblemáticos de Parreno, criados 
desde os anos 1990 até aos nossos dias, assim como 
obras recentes concebidas especificamente para este 
contexto.
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Gordon Matta-Clark 
Splitting, cutting, 
writing, drawing, 
eating… 

05 mai – 03 set ‘17

Gordon Matta-Clark (Nova Iorque, 1943–1978) 
foi um dos artistas mais relevantes dos anos 1970, tendo 
a sua obra influenciado desde então artistas plásticos 
e arquitetos. A partir dos verbos enunciados no título, 
que designam ações definidoras da prática artística de 
Gordon Matta-Clark —, esta exposição sublinhou o seu 
compromisso com a arte e a arquitetura e apresentou 
uma seleção de fotografias, livros de apontamentos, 
desenhos, correspondência e filmes provenientes 
da Coleção de Serralves e do arquivo do artista no 
Canadian Centre for Architecture, em Montreal.

Esta exposição foi coproduzida pela 
Fundação de Serralves e a Culturgest, Lisboa em 
colaboração com o Canadian Centre for Architecture, 
em Montreal.
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Esta exposição apresentou uma seleção de 
desenhos, maquetes, vídeos, entrevistas, fotografias 
e livros sobre o projeto da “Porta Nova” da Alhambra 
de Álvaro Siza e Juan Domingo Santos, vencedores 
em 2011 do Concurso Internacional de Ideias: Átrio da 
Alhambra. 

Esta mostra foi organizada e apresentada 
originalmente pela Aedes Berlim (2014), em conjunto 
com o Patronato de la Alhambra y el Generalife (2015), e 
comissariada pelo Arquiteto António Choupina.

 

Álvaro Siza Vieira
Visões da Alhambra 

 08 mar – 28 mai ‘17
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Ana Manso  
Yo-Yo projetos 
contemporâneos
 

23 fev – 07 mai ‘17 “Yo-yo” foi a primeira exposição individual 
numa instituição museológica da jovem pintora 
portuguesa Ana Manso. A mostra apresentou pinturas 
recentes e dois murais executados diretamente nas 
paredes da Galeria Contemporânea do Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves – espaço que a artista 
observou meticulosamente e que durante algum tempo 
se transformou num seu ateliê temporário. 
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Coleção de Serralves: 1960–1980 reuniu obras 
em diferentes suportes de 73 artistas portugueses e 
estrangeiros, pertencentes à Coleção do Museu de 
Serralves e produzidas em décadas fundamentais para a 
história e o desenvolvimento da arte contemporânea. O 
conjunto de obras apresentado refletiu a diversidade da 
produção artística desde os anos 1960 até ao momento 
atual, simultaneamente evidenciando as características 
únicas da Coleção de Serralves, que se destaca pela 
relação que estabelece entre a arte portuguesa e a arte 
do resto do mundo. 

A arquitetura de exposição foi concebida pela 
COR Arquitectos (Cremascoli Okumura Rodrigues)

 

Coleção de Serralves
1960–1980

08 mai ‘17 – 21 jan ‘18
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Julie Mehretu 
Uma história  
universal de tudo  
e de nada

19 mai – 03 set ‘17

A exposição apresentou 20 anos de pintura 
e desenhos de Julie Mehretu (Addis Ababa, Etiópia, 
1970), desde 1996 até aos nossos dias. Mehretu é 
uma das mais importantes artistas a trabalhar na 
atualidade e esta foi a sua primeira exposição em 
Portugal. Embora seja principalmente conhecida 
pelas suas pinturas monumentais que combinam 
plantas arquitetónicas e mapas de cidades – numa 
investigação sobre as temáticas da globalização e da 

identidade –, a sua prática baseia-se numa exploração 
simultaneamente rigorosa e explosiva do desenho, 
que evoca várias referências, que vão dos desenhos 
surrealistas até à caligrafia chinesa, passando pelas 
experiências pictóricas de Henri Michaux realizadas 
sob o efeito da mescalina. 

A exposição foi organizada pela Fundação de 
Serralves - Museu de Arte Contemporânea e Fundación 
Botín. 
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Fotoestruturalismo 
A configuração da página  
enquanto conceito 

15 jun – 17 set ‘17

Apresentação de obras de trinta e 
oito artistas da Ásia, África, Europa Ocidental 
e Oriental, América do Norte e América do Sul, 
“FOTOestruturalismo: a configuração da página 
enquanto conceito” explorou a grande diversidade 
de abordagens concetuais ao uso de fotografias em 
publicações de artista.

Estruturada em torno de Das Tafelwerk 
(1992) de Georg Herold, a exposição integrou 
numerosas publicações, intencionalmente 
apresentadas sem uma ordem específica, 
proporcionando aos visitantes a oportunidade  
de criarem os seus modos próprios de ver e ler. 
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Nick Mauss 
Intricate Others

22 jun – 24 set ‘17

Para a sua primeira exposição individual em 
Portugal, Nick Mauss (1980), artista radicado em Nova 
Iorque, criou um conjunto de trabalhos que resultaram 
do seu envolvimento prolongado com a Casa de 
Serralves. 

Nesta mostra Nick Mauss reagiu ao espaço 
físico e conceptual deste exemplar único da arquitetura 
Art Déco da década de 1930, integrando nas várias 
divisões da casa obras de diversa natureza que 
evocaram um novo olhar sobre o edifício, criando novas 
(e intricadas) inter-relações com a sua arquitetura, o seu 
design, os seus elementos decorativos, a sua história, a 
sua utilização como habitação e como local expositivo.
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Incerteza Viva 
Uma exposição a partir  
da 32ª Bienal de São Paulo

01 jul ‘17 –  01 mai ‘18
 

Gabriel Abrantes, Jonathas de Andrade, Sonia 
Andrade, Cecilia Bengolea /Jeremy Deller, Alicia Barney, 
Lourdes Castro, Öyvind Fahlström, Priscila Fernandes, 
Carla Filipe, Leon Hirszman, Grada Kilomba, Lais Myrrha, 
Vídeo nas Aldeias, Bárbara Wagner / Benjamin de Burca.

Com projetos de 14 artistas e coletivos, 
a exposição foi uma realização da Fundação Bienal 
de São Paulo em colaboração com o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves. Organizada tendo em 
vista um entendimento comum sobre a importância 
das relações entre Brasil e Portugal no plano artístico, 
a iniciativa procura ampliar o impacto e a abrangência 
da Bienal e evidencia o compromisso de ambas as 
instituições com a difusão da arte contemporânea a 
nível global.  

A 32ª Bienal de São Paulo foi comissariada 
por Jochen Volz, juntamente com os co curadores 
Gabi Ngcobo, Júlia Rebouças, Lars Bang Larsen e 
Sofía Olascoag. Em Serralves, a exposição resulta de 
um diálogo entre Jochen Volz e o diretor adjunto do 
Museu de Serralves, João Ribas, e foi reconfigurada de 
acordo com o contexto único do Parque e do Museu. 
As obras apresentadas – pinturas e esculturas, vídeos 
e instalações – condensam os principais conceitos da 
exposição que se realizou no Brasil, nomeadamente 
uma reflexão sobre as atuais condições de vida e as 
estratégias presentes na arte contemporânea para 
acolher ou habitar a incerteza.

Para a apresentação no Parque de Serralves 
foram encomendados cinco pavilhões a ateliês de 
jovens arquitetos do Porto (depA, Diogo Aguiar Studio, 
Fahr, fala atelier e Ottotto).
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Jorge Pinheiro  
D’après Fibonacci 
e as coisas lá fora 

15 set ‘17 – 07 jan ‘18

“D’après Fibonacci e as coisas lá fora” reuniu 
pinturas, desenhos e esculturas do influente artista 
português Jorge Pinheiro (Coimbra, 1931). Baseada 
numa ideia de Cabrita Reis, a exposição foi apresentada 
com desenho de instalação concebido pelo arquiteto 
Eduardo Souto Moura, Prémio Pritzker Prize 2011. A 
mostra deu sequência ao programa dedicado à obra de 
artistas relevantes do século XX desconhecida ainda de 
um público alargado fora de Portugal.

O diálogo estreito entre Jorge Pinheiro e 
Cabrita Reis conduziu à seleção de 80 obras datadas de 
períodos específicos do percurso de Pinheiro, desde os 
anos 1960 até ao presente, nos quais a pintura figurativa 
e as linguagens da arte concreta e da abstração 
concetual coincidem. 
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Daniel Steegmann Mangrané  
Uma folha translúcida, no lugar da boca
Projetos contemporâneos
 

30 set ‘17 – 21 jan ‘18

A obra de Daniel Steegmann Mangrané 
(Barcelona, 1977) assumiu uma variedade de formas que 
juntam o mundo construído e natural. 

Para a exposição em Serralves, Steegman 
concebeu uma paisagem viva para a sala central 
do Museu. Um pavilhão de vidro acolheu um jardim 

e criaturas miméticas, uma série de esculturas, um 
desenho na parede, um holograma e algumas janelas 
que alteraram a experiência do espectador. Todos estes 
elementos foram conjugados para criar um ecossistema 
vivo de transfigurações e metamorfoses, reais e 
simbólicas.
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Primeira Vista  
Álbuns de artista  
na coleção da Fundação 
de Serralves 

30 set ‘17 – 25 fev ‘18
 

A exposição “Primeira vista: Coleção de livros 
e edições de artista da Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea”, apresentou pela primeira 
vez uma parte dos álbuns e portfólios adquiridos por 
Serralves entre 1990 a 2014. São obras de 19 artistas 
consagrados e reconhecidos mundialmente.

Apesar da diversidade de temáticas — tão 
diferentes quanto os percursos e interesses dos seus 
autores — esta seleção destacou um elemento comum 
a todas as obras: a subtileza do livro de edição limitada 
manual e artesanal. Todas as obras apresentadas têm 
este carácter excecional da manualidade conferido 
pelas técnicas empregues na sua produção — serigrafia, 
litografia e gravura.
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Novo Banco  
Revelação 2017:  
Tiago Madaleno  
Clepsidra 

17 out ‘17 – 07 jan ‘18

O Prémio NOVO BANCO Revelação é uma 
das mais importantes plataformas para a promoção 
de jovens artistas a trabalhar com a fotografia em 
Portugal. O júri de premiação 2017, composto por 
Alessio Antoniolli, Diretor da Gasworks (Londres), Andrea 
Lissoni, Curador de Filme na Tate Modern (Londres), 
Filipa Loureiro e Ricardo Nicolau, curadores do Museu de 
Arte Contemporânea de Serralves e João Ribas, Curador 

Sénior e Diretor Adjunto do Museu, selecionou como 
vencedor Tiago Madaleno. 

Recorrendo a uma instalação com 
diversos dispositivos que exploram o uso desviado 
do vocabulário fotográfico, o projeto Clepsidra 
questionou as condições de visibilidade da fotografia, 
nomeadamente os processos utilizados para a produzir 
e o recurso ao índice como ferramenta de trabalho.
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Coleção de Serralves 
Aquisições Recentes: 
Angela Bulloch  
Heavy Metal Stack of 
Six
 

desde 27 out ‘17 

Angela Bulloch pertence a uma geração de 
artistas britânicos que emergiu no final da década de 
1980. Heavy Metal Stack of Six [Pilha de seis metais 
pesados] faz parte de um grupo de esculturas recentes 
nas quais a artista usa formas digitalmente modeladas 
para criar colunas-totem que, emanando embora uma 
aura de perfeição na fusão rigorosa dos seus losangos 
empilhados revestidos a pó, geram um conjunto de 
variações percetuais que dependem da perspetiva física 
do observador. O local para instalação da escultura no 
Parque de Serralves foi selecionado pela artista tendo 
em conta uma série de linhas de visão que ligam as 
perspetivas vertical e horizontal da pérgula e o desenho 
geométrico dos canteiros do Roseiral.
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em 2017

Museu 
de Serralves 

Coleção de Serralves 
Aquisições Recentes: 
Tris vonna-michell  
A Watermark: Capitol 
Complex, 2015
 

18 nov ‘17 – 11 mar ‘18

A Watermark: Capitol Complex [Uma marca 
de água: Complexo do Capitólio] é uma instalação 
composta por uma dupla projeção de diapositivos 
sincronizada com uma composição musical e um trecho 
falado. A obra parte da história da construção, numa 
Índia recém-independente, de dois projetos do famoso 
arquitecto franco-suíço Le Corbusier (1887–1965): a 
cidade de Chandigarth (1950–65) e o seu Complexo do 
Capitólio. Ambos deveriam representar exemplarmente 
o sonho de uma Índia moderna e os valores da 
democracia, mas acabaram por simbolizar a burocracia 
e o falhanço das utopias modernistas.  

A Watermark: Capitol Complex integra 
narrativas sobre a história e a cultura, a identidade e a 
representação, a verdade e a ficção. A sua incorporação 
na Coleção de Serralves veio reforçar o interesse do 
Museu no acompanhamento do trabalho de jovens 
artistas cujas obras examinem dimensões históricas e 
transculturais da contemporaneidade.
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Exposições
em Portugal

Da Coleção  
no Palácio da Bolsa: 
Ângelo de Sousa, 
João Machado e 
Zulmiro de Carvalho

21 mar – 24 set ‘17

Nas décadas de 1960 e 70, as linguagens 
artísticas sofreram uma mudança de paradigma. A 
escultura não foi exceção. A exposição de obras de 
Ângelo de Sousa, João Machado e Zulmiro de Carvalho 
reportou-nos para essa realidade. 
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Museu 
de Serralves 

Da Coleção em Lisboa 
Cordoaria Nacional:  
O olhar do artista  
— Obras da Coleção 
de Serralves

19 mai – 06 ago ‘17

Helena Almeida, Manuel Alvess, Leonor 
Antunes, António Aragão, Mirosław Bałka, Yto Barrada, 
Eduardo Batarda, Pedro Cabrita Reis, Alberto Carneiro, 
Lourdes Castro, Tacita Dean, Alexandre Estrela, Carla 
Filipe, Robert Filliou, Liam Gillick, Dan Graham, Hans 
Haacke, Ana Hatherly, Cristina Iglesias, Ana Jotta, 
Gordon Matta-Clark, Juan Muñoz, Lucia Nogueira, Claes 
Oldenburg, Bruno Pacheco, João Maria Gusmão & Pedro 
Paiva, Jorge Pinheiro, Paula Rego, Túlia Saldanha, Julião 
Sarmento, Richard Serra, Monika Sosnowska, Ângelo de 
Sousa, Wolfgang Tillmans, Francisco Tropa, Ana Vieira, 
Danh Võ

A exposição foi organizada em colaboração 
com a Câmara Municipal de Lisboa e as Galerias 
Municipais de Lisboa EGEAC.
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Da Coleção  
de Serralves  
no Porto de Leixões: 
Passagens

18 jun – 17 set ‘17

A exposição apresentou mais de 30 obras 
da Coleção do Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves, de 26 artistas portugueses e internacionais 
numa configuração distinta daquela que é habitual 
no contacto formal com a arte contemporânea e em 
diálogo com o edifico do Terminal de Cruzeiros do Porto 
de Leixões, desenhado pelo arquiteto Luís Pedro Silva. 

“Passagens: A Coleção de Serralves no 
terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões” teve 
curadoria de Miguel von Hafe Pérez.



069

Síntese da Atividade de Serralves 
em 2017

Museu 
de Serralves 

Da Coleção  
no Aeroporto  
do Porto:  
José Pedro Croft

06 jul – 08 out ‘17

Sem título, 2003 inscreve-se numa série de 
trabalhos nos quais o espelho e o vidro desempenham 
um papel importante. Estes materiais incorporam 
nas próprias esculturas o espectador e o espaço em 
que estão instaladas. Daqui resultam a multiplicação 
das perspetivas de perceção, reveladoras de zonas 
habitualmente despercebidas (como o chão, os cantos 
ou rodapés), e a impossibilidade de uma visão de 
conjunto.
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Da Coleção  
no MMIPO — Museu  
da Misericórdia  
do Porto:  
René Bertholo, 
Alberto Carneiro, 
Ângelo de Sousa, 
Ana Vieira  
Body Space

22 jul – 24 set ‘17 Serralves levou até ao MMIPO - Museu e 
Igreja da Misericórdia do Porto obras de quatro artistas 
representados na sua Coleção. Esta apresentação 
coincidiu com a apresentação no Museu de Serralves da 
exposição “Coleção de Serralves: 1960—1980”. 
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Museu 
de Serralves 

Palácio Nacional 
da Ajuda, Lisboa
Joan Miró  
Materialidade  
e Metamorfose

08 set ‘17 – 13 fev ‘18

Após o enorme sucesso alcançado na Casa 
de Serralves, onde esteve patente entre outubro de 
2016 a junho de 2017, registando a afluência recorde 
de 240.048 visitantes, a mostra chegou ao Palácio 
Nacional da Ajuda na sequência de um protocolo 
assinado entre a DGPC e a Fundação de Serralves.

A Galeria D. Luís I, no Palácio Nacional da 
Ajuda, recebeu as mesmas peças que estiveram 

expostas na Casa de Serralves: seis pinturas da famosa 
série sobre masonite de 1936, seis sobreteixims 
(tapeçarias) de 1972 e 1973 e uma das extraordinárias 
telas queimadas, de uma série de 5, criada para a grande 
retrospetiva de Miró no Grand Palais de Paris, em 1974.

“Joan Miró: Materialidade e Metamorfose” é 
comissariada pelo destacado especialista mundial na 
obra de Miró Robert Lubar Messeri.



072

Relatório e Contas 
2017

Arte em São Bento  
Serralves 2017

05 out ‘17 – 04 out ‘18

Artistas: Alberto Carneiro, Helena Almeida, 
Augusto Alves da Silva, Ângelo de Sousa, Julião 
Sarmento, Pedro Cabrita Reis, Sofia Areal, João Queiroz, 
Pedro Henriques, Paula Rego, René Bertholo, José 
Loureiro, Ana Manso, Jorge Queiroz, Joaquim Bravo, 
Luís Noronha da Costa, Ana Léon, Sónia Almeida, Pedro 
Casqueiro, Joaquim Rodrigo, Nikias Skapinakis, Pedro 
Calapez, Lourdes Castro

A exposição inclui um conjunto de trabalhos 
distintivos de proeminentes artistas portugueses ou 
cuja carreira esteja ligada a Portugal com especial 
preocupação para o agrupamento e para o diálogo entre 
as obras expostas em cada espaço. 

Ao percorrer as principais salas da Residência 
Oficial, desde as mais públicas — sala de receção, sala 
de audiências, sala de jantar — a espaços de trabalho, 
torna-se evidente que o lugar onde essas obras de arte 
estão instaladas não é um museu, nem uma galeria. É 
uma casa onde a arte e a cultura nacional devem ter um 
lugar e ser acessíveis a todos. 

Com a iniciativa “Arte em São Bento”, a 
Residência Oficial inicia uma trajetória inédita por 
museus e coleções portuguesas de arte moderna e 
contemporânea, em regime de rotatividade anual.
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Museu 
de Serralves 

Da Coleção  
no Aeroporto  
do Porto:  
Miguel Palma

30 out ‘17 – 21 jan ‘18

Engenho, 199, está na fronteira entre um 
objeto inútil e um engenho funcional. De aparência 
ambígua, que recorda simultaneamente viaturas 
futuristas e engenhocas amadoras, este veículo 
construído com chassis em ferro, carroçaria em alumínio 
e mecânica automóvel, já chegou a ser confundido pela 
polícia de trânsito com um verdadeiro carro e o seu 
autor multado por estacionamento indevido.  
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Exposições  
em Autarquias 
Fundadoras

Edgar Pêra  
Uma retrospetiva

Torres Vedras Galeria Municipal
19 jan – 04 mar ‘17

Música e palavras
Caminha
07 fev – 16 abr ‘17



Síntese da Atividade de Serralves 
em 2017

Museu 
de Serralves 

075

Um realismo 
cosmopolita  
Uma exposição 
em torno do grupo 
KWY

Maia Fórum da Maia
11 fev – 16 mar ‘17
Viana Museu Arte Decorativas
28 mai – 03 set ‘17
Póvoa de Varzim Cine Teatro Garrett
29 nov ‘17 – 11 mar ‘18
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José Pedro Croft  
De um lado ao outro: 
esculturas, desenhos  
e gravuras na Coleção  
de Serralves 

Faro Museu Municipal de Faro
09 mar – 28 mai ‘17

Artes 
incoerentes  
O cabinet 
de Alvess

Ovar Galeria Centro 
de Arte de Ovar
31 mar – 21 mai ‘17
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Museu 
de Serralves 

Fernando Lanhas  
Fragmentos: algumas  
obras na Coleção  
de Serralves

Guarda Teatro Municipal Guarda
01 abr – 28 mai ‘17
Guimarães Centro de Artes José de Guimarães
30 jun – 08 out ‘17
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Que sais-je?  
Livros e edições de artista

Ponta Delgada Coliseu Micaelense
04 abr – 26 mai ‘17
Braga Museu Nogueira da Silva
07 jul – 06 set ‘17
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em 2017

Museu 
de Serralves 

079

Corpo, abstração e linguagem 
na arte Portuguesa  
Obras em depósito  
da Secretaria de Estado  
da Cultura da Coleção de 
Serralves

Chaves Museu Nadir Afonso
28 abr – 15 out ‘17
Castelo Branco Centro de Cultura 
Contemporânea de Castelo Branco
19 dez ‘17 – 08 abr ‘18
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A minha casa á a tua casa
Viseu Quinta da Cruz
14 out ‘17 – 04 mar ‘18

As palavras em liberdade: 
Coleção E.M. de Melo e Castro

Barcelos Biblioteca Municipal de Barcelos
07 jul – 23 set ‘17 
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em 2017

Museu 
de Serralves 

081

As caixas Mönchengladbach  
Livros e edições de artista  
da Coleção de Serralves 

Oliveira de Azeméis Biblioteca Municipal  
Ferreira de Castro
08 dez ‘17 – 10 fev ‘18

Silvestre Pestana 
Um artista de contraciclos: 
obras da Coleção 
de Serralves e outras

S. João da Madeira Núcleo de Arte Oliva  
Creative Factory 
17 dez ‘17 – 15 abr ‘18
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Museu 
de Serralves 

Helena Almeida
Corpus

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Valência, Espanha
17 fev – 11 jun ‘17

Exposições
no Estrangeiro
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Michael Krebber  
The Living Wedge

Kunsthalle Bern, Berna, Suiça
18 fev – 30 abr ‘17

Monir Shahroudy 
Farmanfarmaian 
Possibilidade infinita. Obras em 
espelho e desenhos 1974—2014

Chrysler Musem of Art, EUA 
17 mar - 30 jul ‘17
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Museu 
de Serralves 

Michael Krebber  
The Living Wedge

Kunsthalle Bern, Berna, Suiça
18 fev – 30 abr ‘17

Tempo — Ilusão Imprecisa. 
Obras de E.M. de Melo e Castro 
na Coleção da Fundação 
Serralves

Consulado Geral de Portugal em São Paulo, Brasil
12 jun - 05 ago ‘17

Julie Mehretu  
Uma história universal  
de tudo e de nada

Centro Botín, Santander, Espanha
12 out ‘17 - 25 fev ‘18
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A Coleção de Serralves foi um dos 
principais eixos da programação do 
Museu durante o ano de 2017, não 
apenas através da realização de 
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 da 
temática do colecionismo.
Em 2017 a Coleção teve um acréscimo 
de 44 obras, 37 aquisições, 4 doações e 
3 depósitos, totalizando assim no final do 
ano 4.350 obras, consolidando-se como 
uma Coleção de referência internacional, 
que integra artistas portugueses em 
paridade com importantes artistas 
estrangeiros.

Coleção
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Museu 
de Serralves 

Aquisições 
n.º inventário FF17 0015
artista Mona Hatoum
título Jardin Suspendu
data 2008
técnicas Sacos de juta, terra e plantas
dimensões Dimensões variáveis
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1962
artista Alexandra Bachzetsis
título Gold
data 2004
técnicas Performance, 30 mins, 1 performer
dimensões —
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1964
artista Pedro Cabrita Reis
título I dreamt your house was a line  

(Porto version)
data 2003—2016
técnicas Tinta acrílica sobre parede, alumínio, 

armaduras de luz pintadas, luzes 
fluorescentes

dimensões Dimensões variáveis
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1965
artista Jorge Pinheiro
título Sem título
data 1970
técnicas Tinta-da-china e autocolantes sobre papel
dimensões 40 x 45 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1966
artista Jorge Pinheiro
título Sem título
data 1972—1973
técnicas Tinta-da-china sobre papel
dimensões 38,7 x 52 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1967
artista Jorge Pinheiro
título Sem título
data 1972
técnicas Tinta-da-china, lápis de cor e autocolantes 

sobre papel
dimensões 33 x 33 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1968
artista Jorge Pinheiro
título Sem título
data 1970
técnicas Tinta-da-china sobre papel
dimensões 51,7 x 42 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1969
artista Jorge Pinheiro
título Sem título
data 1977
técnicas Tinta-da-china e lápis de cor sobre papel
dimensões 54,6 x 50 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1970
artista Jorge Queiroz
título Sem título
data 1999
técnicas Grafite sobre papel
dimensões 27,9 x 43,3 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1971
artista Jorge Queiroz
título Sem título
data 2000
técnicas Grafite sobre papel
dimensões 43,3 x 27,9 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1972
artista Jorge Queiroz
título Sem título
data 2000
técnicas Grafite sobre papel
dimensões 27,9 x 43,3 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1973
artista Jorge Queiroz
título Sem título
data 2000
técnicas Grafite sobre papel
dimensões 43,3 x 27,9 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1974
artista Jorge Queiroz
título Sem título
data 2001
técnicas Grafite e aguarela sobre papel
dimensões 58 x 60,5 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1975
artista Jorge Queiroz
título Sem título
data 2001
técnicas Grafite, lápis de cor, aguarela e tinta acrílica 

sobre papel
dimensões 58 x 62 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1976
artista Jorge Queiroz
título Sem título
data 2001
técnicas Grafite, lápis de cor, aguarela, pastel de óleo e 

guache sobre papel
dimensões 58 x 62 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1977
artista Jorge Queiroz
título Sem título
data 2001
técnicas Grafite, lápis de cor, pastel de óleo, guache, 

aguarela e marcador de aguarela sobre papel
dimensões 58 x 61,5 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1978
artista Miguel Palma
título Für Elise
data 2015
técnicas Modelo de aldeia turística feita na década  

de 60 do arquitecto Jacques Couelle, cabo de 
alimentação, caixa de música, motor eléctrico, 
microfone, 7 altofalantes, amplificador

dimensões 45 x 190 x 74 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1979
artista Miguel Palma
título Técnico Miracle, #6
data 2013
técnicas Colagem, grafite e marcadores sobre papel de 

impressão
dimensões 91,5 x 85 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1980
artista Miguel Palma
título Técnico Miracle, #11
data 2013
técnicas Colagem, grafite e marcadores sobre papel de 

impressão
dimensões 91,5 x 85 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1981
artista Miguel Palma
título Técnico Miracle, #27
data 2013
técnicas Colagem, grafite e marcadores sobre papel de 

impressão
dimensões 91,5 x 85 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1982
artista Yonamine
título No Names
data 2015
técnicas Técnica mista sobre tela
dimensões 180 x 180 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1983
artista Sarkis Zabunyan
título Les 2 Bacs
data 1968
técnicas Plástico, água, bronze, néon, negativos de 

fotografias de maio de 1968
dimensões 180 x 180 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1984
artista Marina Rheingantz
título Circuito
data 2015
técnicas Óleo sobre tela
dimensões 210 x 400 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1985
artista Nick Relph
título Thre Stryppis Quhite Upon ane Blak Field
data 2010
técnicas Triple CRT projection: 3 DVD players, 3 DVDs, 

speakers TRT 44:01 minutes
dimensões —
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1986
artista Angela Bulloch
título Heavy Metal Stack of Six
data 2014
técnicas Powder coated steel
dimensões 300 x 80 x 50 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1987
artista Christine Sun Kim
título How to Measure Pauses
data 2014
técnicas Pastel seco e lápis sobre papel
dimensões 96,5 x 127 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1988
artista Bruno Cidra
título Sem título
data 2013
técnicas Tinta-da-china e colagem sobre papel
dimensões 29 x 20,3 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1989
artista Bruno Cidra
título Sem título
data 2013
técnicas Tinta-da-china e colagem sobre papel
dimensões 29,6 x 21 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1990
artista Bruno Cidra
título Sem título
data 2013
técnicas Tinta-da-china e colagem sobre papel
dimensões 29,6 x 21 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1991
artista Bruno Cidra
título Sem título
data 2013
técnicas Tinta-da-china e colagem sobre papel
dimensões 29,6 x 21 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1993
artista Álvaro Lapa
título Sem título
data 1968
técnicas Carvão, marcador, lápis de cor e flow-master 

sobre papel
dimensões 42,5 x 60,5 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1994
artista Álvaro Lapa
título Sem título
data 1980
técnicas Flow-master sobre papel
dimensões 61 x 42,5 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1995
artista Álvaro Lapa
título Auto-Retrato
data 1972
técnicas Carvão e lápis de cor sobre papel
dimensões 38 x 29,5 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1996
artista Álvaro Lapa
título Auto-Retrato
data 1971
técnicas Carvão e lápis de cor sobre papel
dimensões 41,5 x 29,5 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1997
artista Álvaro Lapa
título Castelo de Bragucia
data 1992
técnicas Acrílico e grafite sobre papel
dimensões 29 x 41 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

n.º inventário FS 1998
artista Francisco Tropa
título Cinema
data 2016
técnicas Mesa: Cavaletes em ferro e tampo em 

madeira e tomada eléctrica presa no verso 
do tampo / Lanternas: Elementos em bronze 
pintados a óleo, campânulas em latão e 
acrílico, elementos em latão, elementos 
diversos em vidro (óptica), motores eléctricos, 
correia em borracha, mecanismo de relojoaria, 
lâmina de Ágata, ventiladores, dois dimmers, 
controlador dmx, diversos cabos e elementos 
eléctricos

dimensões Dimensões variáveis
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017
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n.º inventário FS 1999
artista André Sousa; Mauro Cerqueira
título Porta — Uma Certa Falta de Coerência
data 2008 / 2015
técnicas Aluminio, vidro, borracha e sujidade, 2 

elementos
dimensões 209 x 96 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Aquisição em 2017

Doações 
n.º inventário FS 1963
artista Silvestre Pestana
título Tecnolabirinto
data 1979
técnicas Metal pintado, plástico, alumínio, instalação 

eléctrica, fotografias e som.
 Música: Jorge Lima Barreto
dimensões Instalação de dimensões variáveis
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Doação do artista em 
2017

n.º inventário FS 1992
artista Monir Shahroudy Farmanfarmaian
título Square
data 2014
técnicas Aço inoxidável, base de madeira e motor
dimensões 83 x 117 x 117 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Doação do artista em 
2017

n.º inventário FS 2000
artista Pedro Cabrita Reis
título Dans les villes # 2
data 1998
técnicas Alumínio, contraplacado, fita adesiva, esmalte 

sobre aglomerado, plexiglas
dimensões 180 x 414,5 x 82,5 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Doação de Carlos 
Sousa em 2017  
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n.º inventário FS 2017
artista Gabriel Abrantes
título Os Humores Artificiais (cartaz)
data 2016
técnicas Aguarela sobre papel
dimensões 58 x 38,5 cm
linha crédito Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte 

Contemporânea, Porto. Doação do artista em 
2017

Depósitos
n.º inventário DA 0560
artista Silvestre Pestana
título Poema vertical
data 1975
técnicas Fotografia a p&b, etiquetas em vinil 

autocolante e letras de decalque sobre papel 
impresso

dimensões 171 x 23,2 cm
linha crédito Col. artista, em depósito na Fundação  

de Serralves — Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Depósito em 2017

n.º inventário PP 0017
artista Alberto Carneiro
título De manhãzinha no jardim
data 1966 - 1967
técnicas Pintura sobre metal
dimensões 120 x 100 x 220 cm
linha crédito Col. P. O. P., em depósito na Fundação  

de Serralves — Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Depósito em 2017

n.º inventário PP 0018
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artista Manuel Rosa
título Sem título
data 1989
técnicas Calcário e anilina preta
dimensões 93 x 170 x 75 cm
linha crédito Col. P. O. P., em depósito na Fundação  

de Serralves — Museu de Arte Contemporânea, 
Porto. Depósito em 2017

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.
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Como parte do programa dedicado à Arquitetura, e 
acentuando a importância deste eixo para Serralves,  
o Museu iniciou em 2017 um programa à volta  
da arquitetura, desde uma exposição dedicada ao 
Arq. Álvaro Siza, a projetos ambiciosos de desenho 
de exposição, como foi o caso das exposições: 
"Coleção de Serralves 1960-1980", "Incerteza Viva: 
Uma exposição a partir da 32ª Bienal de São Paulo" e 
"Jorge Pinheiro: D'aprés Fibonacci e as coisas lá fora".

Arquitetura
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Arquivo Siza

Durante o ano de 2017, o arquivo foi entregue 
a uma empresa especializada para a digitalização 
integral de toda a documentação, constituída por 
desenhos, correspondência, e plantas técnicas, numa 
parceria Internacional com o Centro Canadiano de 
Arquitetura e com a Fundação Calouste Gulbenkian 
(Biblioteca).

Após este trabalho, o arquivo de Álvaro Siza 
ficou disponível online no final de 2017.
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Artes 
Performativas
e Cinema
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O Serviço de Artes Performativas em 2017 
deu seguimento aos seus objetivos programáticos 
essenciais através da apresentação de projetos 
performativos autorais, provenientes de diferentes 
gerações e geografias, dedicados à divulgação de 
práticas e experiências artísticas performativas 
contemporâneas.

A programação continuou a ambicionar 
representar a cultura e criação artística 
contemporânea ligada às áreas disciplinares da dança, 
da música, da performance, do cinema e do vídeo.

Especial destaque mereceu o projeto 
estruturante na programação anual performativa do 
Museu, “O Museu como Performance”, um extenso 
programa de propostas de autoria de artistas 
responsáveis pela produção mais recente e pertinente 
no campo expandido da performance e dos seus 
cruzamentos com a dança, o teatro, a música, a criação 
sonora, o cinema, as artes visuais e a arquitetura.

De sublinhar a apresentação da obra de 
uma das artistas mais relevantes da História de Dança 
do séc. XX, a coreógrafa e performer Yvonne Rainer. 
Rainer reuniu um coletivo de bailarinos e artistas seus 
cúmplices na apresentação da peça coletiva mais 
recente “The Concept of Dust: Continuous Project – 
Altered Annually”, uma encomenda do MOMA, Nova 
Iorque. A estreia desta obra em Portugal, no Auditório 
de Serralves, resultou de uma parceria institucional 
com as conceituadas instituições Marseille Objective 
Dance, em Marselha, e o MACBA – Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. O convite a Yvonne Rainer 
originou um confronto importante com as referências 
e as profundas alterações nos conceitos de criação 
performativa, operadas pela sua geração e visíveis hoje 
na evolução da dança contemporânea.

Em 2017, destacamos ainda o reforço da 
programação do auditório na sua vertente multi 
e transdisciplinar com a consequente captação 
e envolvimento dos públicos e incentivo a um 
entendimento transversal da arte e dos conceitos 
presentes e explorados na programação: o cruzamento 
das artes performativas e das artes visuais, a 
experimentação da espacialidade do ponto de vista 
visual e sonoro, a investigação da relação entre o corpo 
e as matérias reais e ficcionais reveladas, a deslocação 
da perceção do espectador e seu entendimento sobre 
o objeto artístico representado.

Neste âmbito, mereceu especial relevância 
no programa de dança contemporânea a reposição 
da coreografia “Blessed “, da artista norte-americana 
Meg Stuart, uma peça icónica pela cenografia objetual, 
composição musical e interpretação, premiada pela 
crítica francesa em 2008 e detentora de um Bessie 
Award na categoria de “outstanding visual design”, 
em 2012, e ainda, a programação das peças “Private: 
Wear a mask when you talk to me” e “Private Song”, da 
importante coreógrafa suíça Alexandra Bachzetsis, 

“Private Song”, estreada na prestigiada documenta14, 
foi apresentada no Teatro Nacional São João, em 
resultado de uma parceria entre esta instituição e a 
Fundação de Serralves.

Salientamos também a continuidade da 
colaboração no Festival DDD – Dias da Dança que 
congregou a colaboração dos municípios do Porto, 
Matosinhos e Gaia, e que decorreu em diversos 
teatros e espaços públicos destas cidades. Neste 
contexto, apresentámos, em estreia no Porto, a peça 
“Autointitulado”, cocriada com Cyriaque Villemaux 
e o jovem coreógrafo e revelação João dos Santos 
Martins, artista premiado pela Sociedade Portuguesa 
de Autores.

Um entendimento disciplinar transversal 
atravessou a maioria das propostas do programa 
de música para 2017. A artista visual Janice Kerbel 
apresentou a obra que concebeu para um maestro 
e grupo coral, “Doug”, nomeada para o Turner Prize 
em 2015. Mark Fell, reconhecido como um dos mais 
importantes artistas da música eletrónica mundial na 
atualidade, desenvolveu o projeto “Intermetamorphosis” 
constituído por uma série de trabalhos resultantes 
de colaborações várias: uma instalação performativa 
com o envolvimento do gamelão robótico criado pelo 
Digitópia Collective da Casa da Música e a colaboração 
do bailarino norte-americano Justin F. Kennedy; 
uma instalação sonora generativa para o restaurante 
do Museu; uma nova peça musical realizada com o 
Drumming-Grupo de Percussão, cuja gravação será 
objeto de uma edição discográfica pela editora e 
distribuidora britânica Boomkat em 2018. O projeto 
da artista visual britânica Angela Bulloch e do músico 
norte-americano David Grubbs combinou som e 
imagem num trabalho que refletiu sobre a sua própria 
condição de espetáculo ao vivo.

O Jazz no Parque realizou a sua 26ª edição, 
com curadoria do ensaísta e crítico Rui Eduardo 
Paes e deu especial atenção às formas com que a 
tradição deste género musical se rejuvenesce com as 
tendências emergentes neste início do século XXI. 

Em antecipação da criação da Casa do 
Cinema Manoel de Oliveira, o Auditório apresentou ao 
longo do ano filmografia de realizadores de evidente 
interesse no domínio do cinema experimental 
contemporâneo, comissariados por António Preto, 
confirmando a importância desta disciplina na 
programação do Museu de Serralves. Especial 
destaque merecem as retrospetivas dos realizadores 
José Álvaro Morais, apresentada no Parque de 
Serralves e Jonas Mekas, intitulada “Na linha de fogo”.

A relação com as Escolas de Ensino Artístico 
ao nível do Ensino Profissional e do Ensino Superior 
continuou a ser uma prioridade com o propósito de 
consolidação das relações com a comunidade artística 
da cidade, através da realização de encontros e 
conferências participadas pelos artistas convidados.
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12 mai ‘17

 João dos Santos Martins  
e Cyriaque Villemaux 
Autointitulado

Serralves integrou pelo segundo ano 
o Festival DDD — Dias da Dança, um evento que 
reconhece e aprofunda a ligação entre as cidades do 
Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, propondo uma 
programação de Dança Contemporânea, nacional 
e internacional, assente na deambulação entre 
diferentes teatros e espaços públicos destas cidades. 
Serralves apresentou uma peça de João dos Santos 
Martins, criador que pertence à mais jovem geração 
de coreógrafos portugueses premiados e divulgados 
internacionalmente.

Autointitulado, peça cocriada com o 
bailarino e investigador Cyriaque Villemaux, partiu da 
reformulação de um património coreográfico para a 
construção de uma composição de danças, concebida 
a partir de memórias, de resíduos de imagens e de 
experiências individuais deste legado.

Dança 
Contemporânea

Festival DDD 
Dias da Dança

João dos Santos Martins 
e Cyriaque Villemaux  
Práticas de Imitação  
e Reconhecimento

Partindo de uma série de “exercícios” onde 
se materializa uma ideia de cópia por aproximação, os 
artistas propuseram analisar semelhanças e diferenças 
entre ações e, por sua vez, traduzi-las noutros suportes 
de performance.
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Meg Stuart/
Damaged Goods  
e Eira 
Blessed

16 — 17 jun ‘17

Uma peça inquietante que reflete sobre a vida 
e a sua eminente decadência face às ameaças reais de 
destruição com que nos confrontamos no mundo de 
hoje, sublinhando assim a perda de uma ilusão.

A peça recebeu o prémio da crítica 
francesa em 2008 e umBessie Award na categoria de 
“outstanding visual design” em 2012. Stuart e Camacho 
tinham já trabalhado juntos em Disfigure Study no ano 
de 1991; em 2007, Stuart desenvolveu para ele Blessed, 
que introduziu numa partitura musical de Hahn Rowe.

Alexandra 
Bachzetsis 
Private: wear a mask 
when you talk to me 

12 out ‘17

Alexandra Bachzetsis é uma das mais 
importantes coreógrafas da cena de dança europeia. 
As peças “Private: Wear a mask when you talk to me” e 
“Private Song” foram apresentadas pela primeira vez 
no Porto, respetivamente no Auditório de Serralves e 
no Teatro Nacional São João, a convite de Serralves – 
Museu de Arte Contemporânea. 

Em “Private: Wear a mask when you talk 
to me”, encontramos danças drag queen orientais, 
exercícios de ginástica e de ioga ocidental transmutados 
em poses futebolísticas e pornográficas, movimentos 
estandardizados oriundos do treino teatral para 
publicidade e a repetição por adolescentes dos rituais 
de Michael Jackson.
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Alexandra 
Bachzetsis
Private Song

13 out ‘17

Metabolic Rifts I
14 out ‘17

Assembleia de Pensamento Crítico
Este programa articulou-se com a 

apresentação das performances da artista Alexandra 
Bachzetsis e teve a curadoria e a organização da 
Prospections for Art, Education and Knowledge 
Production, assembleia dirigida pelas investigadoras e 
curadoras Alexandra Balona e Sofia Lemos.

A Assembleia teve como oradoras convidadas 
Brenna Bhandar, Nikita Dhawan, Ana Teixeira Pinto, Ana 
Vujanovic.

Private Song toma como ponto de partida as 
transformações de género e as transições corporais, 
abordando a construção social e coletiva de sentimentos 
e comportamentos corporalmente sexuados, dos 
códigos do rebetiko à cultura popular contemporânea. 
Com três performers, Private Song reenquadra alguns 
dos elementos que integram a performance a solo 
Private: Wear a Mask When You Talk to Me. 
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Uma dança irritada 
por Yvonne Rainer 
Revisão: uma história 
truncada do universo 
para idiotas

16 dez ‘17

Conferência
Apolo, o Deus do Sol, vem à Terra para tentar 

melhorar as coisas por aqui, só para se meter em 
problemas.

Seguida de apresentação do livro e leitura de 
Poems, por Yvonne Rainer.

Yvonne Rainer 
The Concept of Dust: 
Continuous Project 
— Altered Annually

17 dez ‘17

Bailarina, coreógrafa, cineasta e escritora, 
Yvonne Rainer é vastamente reconhecida como tendo 
desempenhado um papel fundamental na revolução 
da dança do pós-guerra, inspirando gerações de 
coreógrafos e de bailarinos.

The Concept of Dust: Continuous Project 
– Altered Annually é uma obra em curso contínua 
que cruza dança formal com diversos textos sobre 
envelhecimento, mortalidade, histórias pessoais e 
material recolhido de uma variedade de fontes, como 
dinastias antigas do Médio Oriente (Metropolitan 
Museum), achados paleontológicos (New York Times) 
e literatura. Os textos são lidos em voz alta de forma 
intermitente por Rainer e pelos bailarinosO resultado é 
uma estrutura aparentemente aleatória com momentos 
imprevisíveis de uníssono, humor e convergências 
surpreendentes.

Parceria: MACBA: Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona e Marseille Objectif DansE
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Performance
O Museu como 
performance

09 — 10 set ‘17

Organizado pelo Museu de Arte 
contemporânea de Serralves, “O Museu como 
Performance” é uma plataforma para novas práticas de 
performance e do performativo no âmbito do campo 
das artes visuais contemporâneas. 

A sua terceira edição incluiu trabalhos 
recentes de artistas e coletivos de Portugal, Europa 
e Estados Unidos, apresentados no contexto 
arquitetónico único do Museu, do Parque e Casa de 
Serralves.

Germaine Kruip  
A Possibility of an Abstraction: 
Square Dance 

Bailarino Huseyin Kara 
09 — 10 set ‘17

Ricardo Jacinto 
Medusa

09 set ‘17

Teatro Praga 
( )

Uma performance de Teatro Praga / André e. 
Teodósio; Com Ana Tang, Aurora Pinho, Joana  
Barrios, Paulo Pascoal
Objetualidade material Teatro Praga / Bruno 
Bogarim
09 set ‘17

Projecto Teatral
Arca

Co-produção Fundação de Serralves e Ferme du 
Buisson, Paris
09 set ‘17

Francesca Grilli
The Forgetting of Air

Coprodução Terni Festival, Contemporanea Festival 
/ Teatro Metastasio, MAXXI — Museo Nazionale delle 
arti del XXI secolo, Kunstencentrum Vooruit, Galleria 
Umberto Di Marino
09 — 10 set ‘17

Alessandro Bosetti 
Acqua Sfocata

Acqua sfocata, utilità del fuoco ed altre risposte 
concentriche (Performance duracional para grupo 
musical não profissional). 
Participantes Luís Baptista, Cristina Braga, Diana 
Combo, Marcos Cruz, Marta Raquel Fonseca, Pedro 
Fortuna, Ana Guimbra, Alexandre Lemos, Maria do 
Carmo Pessanha Moreira, João Pedro Terras, Patrícia 
Timóteo
10 set ‘17

Lígia Soares, Rita Vilhena 
e Diogo Alvim 
Turning Backs

Co-Produção Rotterdamse Productiehuis 
10 set ‘17

Lígia Soares e Rita Vilhena 
The Lung

Produção (Portugal) Máquina Agradável 
Produção (Holanda) Baila Louca 
10 set ‘17

Raul de Nieves 
“La Mosca”

N.M.O.
10 set ‘17
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Música
Ensemble Aga Khan: 
Nova Música da Rota 
da Seda  
Aga Khan Music 
Initiative 

20 mar ‘17

O Auditório de Serralves recebeu o Ensemble 
Aga Khan com o concerto de música contemporânea 
“Nova Música dos confins da Rota da Seda”. Este 
Ensemble integra os mais talentosos músicos do 
programa Aga Khan Music Initiative, que trabalha com 
músicos de onze países da Ásia, África e Médio Oriente e 
celebra a diversidade cultural e o diálogo entre culturas 
e civilizações através das linguagens da arte e auxilia 
comunidades locais a desenvolver o seu património 
musical sob formas contemporâneas.

O concerto “Nova Música dos confins da Rota 
da Seda” foi coproduzido pela Aga Khan Music Initiative, 
um programa do Aga Khan Trust for Culture, com sede 
em Genebra.
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Jazz no Parque  
2017, 26ª edição

A 26ª edição do Jazz no Parque seguiu 
integralmente um mote: juntar músicos nacionais e 
de outros países nas mesmas formações, em projetos 
propositadamente criados para a sua apresentação no 
Ténis de Serralves.

Programação Rui Eduardo Paes
02 — 16 jul ‘17

Spinifex Plus
02 jul ‘17

Rodrigo Amado Northern Liberties
09 jul ‘17

Joelle Léandre X 5 [FR/PT/ES] 
16 jul ‘17
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Angela Bulloch  
e David Grubbs  
The Wired Salutation

26 out ‘17

A artista visual Angela Bulloch e o compositor 
e músico David Grubbs apresentaram o seu projeto 
colaborativo, “The Wired salutation” em que Bulloch 
desencadeia um processo de degradação – declínio, 
simplificação – das imagens e ideias, ao mesmo tempo 
que promove uma expansão para abranger vídeo, 
performance e uma composição para iluminação de 
teatro, conduzindo o público numa viagem pelo interior 
da imagem. A componente musical é tocada ao vivo por 
um grupo que inclui Grubbs (guitarra elétrica e voz) e 
os italianos Andrea Belfi (bateria e eletrónica) e Stefano 
Pilia (guitarra elétrica).

The Wired Salutation foi estreada no Centre 
George Pompidou, em Paris, em 2013 e recentemente 
mostrada no Theater der Künste, em Zurique.
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Mark Fell 
Intermetamorphosis

23 — 26 nov ‘17

Intermetamorphosis surgiu como uma 
nova série de trabalhos colaborativos de Mark Fell 
encomendados pelo Museu de Arte Contemporânea 
Serralves que consideram a estratificação e interação 
de sistemas técnicos e interpessoais. A peça central da 
série foi uma nova obra performativa com o bailarino e 
coreógrafo norte-americano Justin Kennedy. Ocupando 
o espaço da galeria durante vários dias, a obra baseou-
se em ações recursivas e em comportamentos que 
se formam em relação a objetos técnicos, culminando 
numa performance apresentada na última noite e 
que encerrou o trabalho. A peça contou ainda com a 
colaboração do Digitópia Collective da Casa da Música 
através do seu gamelão robótico. Fell trabalhou também 
com o Drumming- Grupo de Percussão numa peça 
musical apresentada no auditório de Serralves que criou 
uma composição generativa para o Restaurante do 
Museu de Serralves. 

No Cinema/Bar Passos Manuel foi projetada, 
ao longo de duas noites, uma seleção de trabalhos de 
Fell.
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Janice Kerbel 
DOUG

11 fev ‘17

“DOUG” é uma obra performativa que toma 
a forma de nove canções para seis vozes que vão 
esboçando uma sequência de eventos protagonizados 
pela personagem Doug. As vozes, ritmos, letras e 
estrutura das canções vão traduzindo uma história 
coreografada de desastres imaginados. “DOUG” valeu a 
nomeação de Janice Kerbel para o Turner Prize em 2015.

Cantores Andrew Tipple (baixo), Dario Dugandzic 
(barítono), Jemma Brown (soprano), Lore Lixenberg 
(mezzo-soprano), Peter Harris (tenor), Rebecca 
Hardwick (soprano)
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Cinema
Programação António Preto

José Álvaro Morais 
Ciclo de cinema

17 — 30 jul ‘17

A primeira retrospetiva integral de José 
Álvaro Morais no Porto decorreu ao ar livre, no Parque 
de Serralves, constituindo uma oportunidade única 
para redescobrir uma obra maior e ver projetadas a 
Norte imagens do Sul. Poucos foram os realizadores que 
terão conseguido interrogar o país de forma tão livre e 
luminosa.
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Guy Bordin  
e Renaud de Putter 
Uma erótica  
da obscuridade 

21 e 22 OUT 2017

Guy Bordin (França, 1959) e Renaud De Putter 
(Bélgica, 1967) têm desenvolvido uma pesquisa fílmica 
no limiar da antropologia e da etnologia, pensadas a 
partir do indivíduo e das narrativas na primeira pessoa, 
em que o trabalho de campo e a investigação de arquivo 
são reelaborados pela visão ficcional. Antecipando o 
crescente interesse dos dois realizadores pelo Porto 
(onde já filmaram), e mais ainda pelo Douro de Manoel 
de Oliveira (onde se prevê que venha, em breve, a ser 
rodado o filme que têm neste momento em preparação), 
esta retrospetiva foi, por isso, a oportunidade para 
fazer um ponto de situação e para descobrir uma obra 
em pleno crescimento, nunca antes apresentada em 
Portugal. 
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Jonas Mekas 
Cinema na linha  
de fogo

13 — 19 nov ‘17

Jonas Mekas (Lituânia, 1922) é, 
incontestavelmente, o mais importante realizador do 
cinema de vanguarda norte-americano. 

Cinema da empatia com o mundo e com 
o outro, impulso de transfiguração do banal em 
maravilhoso, o cinema de Jonas Mekas não é só uma 
hipótese de fuga ao desenraizamento que marcou o 
século XX e que volta hoje a ser dramaticamente atual. 
É urgência de um compromisso com a história. Da 
sua vastíssima produção, desenvolvida, ao longo dos 
últimos sessenta anos, em múltiplos meios e suportes, 
foram apresentados em Serralves uma seleção de 
filmes, dos mais recentes aos mais emblemáticos, que 
marcam a singularidade do seu trabalho e reposicionam 
o cinema de vanguarda como cinema na linha de fogo.
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Edições

O programa editorial da Direção do Museu 
assume um papel central no cumprimento pela 
Fundação de Serralves 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, 
de distribuição gratuita, 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 2017 foram produzidas pelo 
Serviço de Edições 16 publicações bilingues (português/
inglês) — 7 catálogos de exposição (2 dos quais 
concebidos pelos próprios artistas), o 2.º volume do 
catálogo de uma exposição realizada em 2016; 1 novo 
volume da série “da Coleção” e 18 brochuras para 

exposições itinerantes da Coleção de Serralves (2 
das quais produzidas de raiz). 3 destas publicações 
foram coeditadas ou produzidas em associação com 
prestigiados museus, editoras e/ou distribuidoras.

Além de permitirem uma contenção de 
custos e potenciar o investimento feito, as parcerias 
com prestigiadas instituições culturais, editoras e 
distribuidoras internacionais reforçam a projeção nacional 
e internacional da instituição. As publicações editadas em 
2017 envolveram acordos de coedição e/ou distribuição 
com a Culturgest (Lisboa); a Fundação Carmona e Costa 
(Lisboa); a Fondación Botín (Santander); e a Kunsthalle 
Bern; e as editoras Documenta/Sistema Solar (Lisboa) e 
Koenig Books Ltd (Londres).

Destacam-se, pelo marcado interesse 
que despertaram no mercado internacional, os livros 
concebidos e desenhados por Julie Mehretu e Nick 
Mauss para acompanhar as respetivas mostras em 
Serralves.
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Michael Krebber 
The Living Wedge (vol. 2)

Conceção João Ribas, Valérie Knoll 
Coordenação editorial Maria Ramos, Geraldine Tedder 
Conceção gráfica Hit, Berlim
Ensaios e outros textos João Ribas, Valérie Knoll
Coedição Fundação de Serralves, Kunsthalle Bern  
e Buchhandlung Walther König 
ISBN 978-3-96098-052-0

Adam Thirwell 
Conversa — Um guião com 
Philippe Parreno por Adam 
Thirlwell / Conversation — A 
Script with Philippe Parreno 

Conceção Philippe Parreno 
Coordenação editorial Maria Ramos
Conceção gráfica Studio Frith
Ensaios e outros textos Philippe Parreno e Adam 
Thirwell em conversa
ISBN 978-972-739-346-6 (EN)
978-972-739-347-3 (PT)

Julie Mehret 
Uma história universal de tudo 
e de nada / A Universal History 
of Everything and Nothing

Conceção Suzanne Cotter, Julie Mehretu
Coordenação editorial Antonio Scoccimarro, Ilaria 
Bombelli (Mousse); Maria Burmester (Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves)
Conceção gráfica Mousse
Ensaios e outros textos Suzanne Cotter, Amin 
Maalouf, Marina Warner, Benjamin Weil 
Coedição Fundação de Serralves, Fundación Botín, 
Mousse
ISBN 978-972-739-349-7 (Fundação de Serralves), 
978-84-15469-59-9 (Fundación Botín),  
978-88-6749-281-7 (Mousse)

Gordon Matta-Clark 
Separar, cortar, escrever, 
desenhar, comer… Gordon 
Matta-Clark / Splitting, 
Cutting, Writing, Drawing, 
Eating… 

Conceção João Ribas, Delfim Sardo
Coordenação editorial Maria Ramos
Conceção gráfica Inês Nepomuceno, Mariana Marques
Ensaios e outros textos João Ribas, Delfim Sardo
ISBN 978-972-739-348-0 (Fundação de Serralves), 
978-972-769-110-4 (Fundação CGD — Culturgest)

Catálogos 
de Exposições
no Museu

Nick Mauss 
Intricate Others

Conceção Nick Mauss, João Ribas
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica HIT Berlin
Textos Nick Mauss, Lucy Ives, João Ribas
Idiomas português, inglês
ISBN 978-972-739-348-0

Jorge Pinheiro  
D’après Fibonacci e as coisas  
lá fora / D’Après Fibonacci  
and the World Out There

Conceção Pedro Cabrita Reis
Coordenação editorial Maria Ramos, Maria Burmester
Conceção gráfica Manuel Rosa
Textos João Miguel Fernandes Jorge, Jorge Pinheiro e 
Pedro Cabrita Reis em conversa
Coedição Fundação de Serralves, Fundação Carmona 
e Costa e Sistema Solar|Documenta
ISBN 978-972-739-354-1 (Fundação de Serralves); 
978-989-8834-79-9 (Fundação Carmona e Costa e 
Sistema Solar|Documenta)

Bienal de São Paulo  
Incerteza viva /  
Live Uncertainty

Conceção João Ribas, Jochen Volz
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Márcia Novais, André Gonçalves
Textos Suzanne Cotter, José Carlos de Figueiredo 
Ferraz, Jochen Volz, Júlia Rebouças, João Ribas
ISBN 978-972-739-351-0

Novo Banco Revelação 2017
Conceção Ricardo Nicolau, Maria Ramos
Coordenação editorial Maria Ramos
Conceção gráfica Márcia Novais, Tiago Carneiro
Textos Suzanne Cotter, Ricardo Nicolau
ISBN 978-972-739-353-4
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Matéria-prima — Um olhar 
sobre o arquivo de Álvaro  
de Siza / Raw Material — A View 
of Álvaro Siza’s Archive

Conceção André Tavares
Coordenação editorial Maria Ramos
Conceção gráfica Maria João Macedo
Textos André Tavares
ISBN 978-972-739-355-8

Da série 
“Da Coleção”  
de Serralves

Brochuras  
de Exposições 
Itinerantes
Um realismo cosmopolita
Uma exposição em torno  
do grupo KWY

Maia Fórum da Maia
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Catarina Rosendo

José Pedro Croft 
De um lado ao outro. 
Esculturas, desenhos  
e gravuras na Coleção  
de Serralves

Faro Museu Municipal de Faro
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau

Música e palavras
Obras da Coleção  
de Serralves

Caminha 
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau

Um realismo cosmopolita 
Uma exposição em torno  
do grupo KWY

Viana do Castelo Museu de Artes Decorativas
Póvoa de Varzim Cine-Teatro Garrett
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Catarina Rosendo

Artes incoerentes
O cabinet de Alves

Ovar Galeria Centro de Arte de Ovar
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau
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Fernando Lanhas. 
Fragmentos: Algumas obras  
na Coleção de Serralves 

Guarda Teatro Municipal da Guarda
Guimarães Centro Internacional das Artes José  
de Guimarães
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau

Que sais-je?  
Livros e edições de artista  
da Coleção de Serralves 

Braga Museu Nogueira da Silva
Ponta Delgada Coliseu de Ponta Delgada
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau

O olhar do artista  
Obras da Coleção  
de Serralves

Lisboa Cordoaria
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester, Diana Roque 
Ferreira
Conceção gráfica Hugo Sousa et al.
Textos artistas representados ou autores por eles 
selecionados

As palavras em liberdade  
Coleção de E.M. de Melo  
e Castro da Fundação  
de Serralves

Barcelos Biblioteca Municipal de Barcelos
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau

A minha casa é a tua casa  
Imagens do doméstico  
e do urbano na Coleção de 
Serralves

Viseu Quinta da Cruz
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau

Silvestre Pestana
Um artista de contraciclos

São João da Madeira Núcleo de Arte da Oliva
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau

Caixas Monchengladbach
Livros e edições de artista

Oliveira de Azeméis Biblioteca Ferreira de Castro
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau

Corpo, abstração e linguagem 
na arte portuguesa 
Obras em depósito  
da Secretaria de Estado  
da Cultura na Coleção de 
Serralves

Chaves Museu Nadir Afonso
Castelo Branco Centro de Cultura Contemporânea 
(reedição)
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau

O regresso do objeto
Arte dos anos 1980  
na Coleção de Serralves  

Faro Museu Municipal de Faro 
Conceção Ricardo Nicolau
Coordenação editorial Maria Burmester
Conceção gráfica Maria João Macedo
Texto Ricardo Nicolau
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Biblioteca
e Arquivo

Em 2017 a Biblioteca registou um total de 47.976 
existências, entre as quais monografias, revistas, 
cartazes, registos áudio, livros de artista e outros 
materiais gráficos.
A Biblioteca de Serralves recebeu a presença  
de 9.794 leitores.
Integrando um significativo número de publicações 
de caráter único, que não se encontram nos 
circuitos comerciais do mercado livreiro, a 
Biblioteca da Fundação de Serralves é uma 
das mais completas e atualizadas coleções 
documentais existentes em Portugal sobre temas 
relacionados com a arte contemporânea, que atrai 
um público específico e em crescimento.
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Arquivo de Mestre 
Manoel de Oliveira

Estão em depósito na Biblioteca da 
Fundação, 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.

Livros e Edições  
de Artista 

A Coleção de Livros e Edições de Artista 
do Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
prosseguiu uma política de aquisições dentro das 
mesmas áreas temáticas aplicadas à Coleção do 
Museu, onde atualmente se integra, permitindo o 
estudo e apresentação do livro de artista e refletindo 
exemplarmente sobre as novas possibilidades trazidas 
para a arte contemporânea por este meio artístico.
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Em 2017 a Direção do Parque desenvolveu 
um conjunto de atividades dirigidas a público adulto, 
geral e especializado, das quais destacamos: o grande 
evento de iluminação ornamental do Parque, “Há 
Luz no Parque”, que decorreu ao longo dos meses de 
julho e agosto, com uma nova vertente de animação 
musical; as visitas guiadas temáticas e sazonais, que 
potenciaram momentos de descoberta dos valores 
paisagísticos e naturais do Parque; e, a realização da 
festa de encerramento da XXII Exposição de Camélias 
do Porto.  

Dentro da temática da valorização ambiental 
realizou-se ao longo de sete dias a quarta edição do 
BioBlitz – inventariação relâmpago da biodiversidade 
do Parque, com cinco dias dedicados exclusivamente 
ao público escolar e o fim-de-semana aberto a todos os 
que desejassem participar. 

O trabalho de estudo e investigação dos 
valores naturais e paisagísticos do Parque, que tem 
vindo a ser desenvolvido em parceria com o CIBIO/
InBIO ao abrigo do Protocolo FS/CIBIO/FCT, continuou 
a decorrer em 2017. Estes estudos de base encaram-se 
como fundamentais, pois possibilitam o suporte técnico 
para o desenho de novas ações de programação e para 
a elaboração de ações de conservação e valorização do 
Parque. 

No que toca à conservação e valorização 
da singular identidade histórica do Parque foram 
desenvolvidas intervenções ao nível do jardim das 
aromáticas; trabalhos de arboricultura com o objetivo 
de assegurar a longevidade das árvores do Parque; 
trabalhos de limpeza na orla dos principais espaços; 
e diversas intervenções de melhoria do sistema de 
rega primário e secundário, de forma a otimizar estes 
sistemas para responder às necessidades atuais.  
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No verão de 2017 a instalação “Há Luz 
no Parque” voltou a iluminar o Parque e com ela um 
programa diversificado de atividades noturnas acolheu 
o público no Parque de Serralves.

Já na sua terceira edição, novamente 
percursos, árvores e elementos construídos icónicos, 
foram decorativamente iluminados, dotando o ambiente 
noturno do Parque de uma atmosfera prazerosa e 
tranquila.

Além das já habituais visitas guiadas noturnas 
em que os participantes tiveram oportunidade de 
saber mais sobre a história e curiosidades do Parque 
enquanto partiam à (re)descoberta dos seus espaços 
mais emblemáticos e das suas árvores mais notáveis, 
artisticamente iluminadas, o público pode assistir 
igualmente a concertos, sessões de cinema ao ar livre, 
espetáculos de teatro, performances e participar em 
atividades lúdico-pedagógicas ou em workshops de 
fotografia noturna.

Atividade  
Cultural

Instalação  
“Há luz no Parque” 

07 jul — 28 ago ‘17
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Visitas  
sazonais

As visitas sazonais ao Parque são 
programadas ao longo do ano com o propósito de 
descobrir sazonalmente características e segredos da 
flora presente no Parque, da sua transfiguração ao longo 
das estações e a do próprio Parque, que naturalmente a 
acompanha;

O Inverno 
no Parque de Serralves

18 fev ‘17

A Primavera  
no Parque de Serralves

22 abr ‘17

O Verão  
no Parque de Serralves

22 jul ‘17

O Outono  
no Parque de Serralves

18 nov ‘17
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Nos dias 4 e 11 de março, o Porto voltou a 
transformar-se na Cidade das Camélias, dedicando 
uma semana repleta de atividades àquela que é por 
muitos considerada a “Rainha das flores”. Para finalizar, o 
Parque de Serralves foi palco da festa de encerramento 
da Semana das Camélias do Porto, com a organização 
do Pelouro do Ambiente da Câmara do Porto, PortoLazer 
e Associação Portuguesa de Camélias. Serralves esteve 
de portas abertas para receber todos os entusiastas 
das camélias e as suas famílias. A entrada foi livre e a 
programação incluiu oficinas para crianças e famílias 
sobre arte e botânica, show-cooking, visitas guiadas, 
música, dança, performance, leituras encenadas, um 
mercado da camélia entre muitas outras atividades.

Festa  
de encerramento  
da XXII Exposição  
de Camélias do Porto 

11 mar ‘17
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Astronomia  
no Parque

02 jun, 01 jul, 16 set ‘17

Desde as primeiras civilizações que o fascínio 
pela ciência natural que é a Astronomia acompanhou 
a história e a evolução das sociedades, não fosse esta 
uma das ciências mais antigas que se conhece.

Tendo como parceiro o Centro de Astrofísica 
da Universidade do Porto, as sessões de Astronomia 
no Parque propuseram ao público saber mais sobre 
a evolução histórica desta ciência milenar e visionar 
nos telescópios o que o céu, sem nuvens, oferece nos 
meses de primavera e verão. Tendo o Parque como 
pano de fundo, as sessões de Astronomia desafiaram o 
público a contactar com novos conhecimentos e muitas 
curiosidades, num ambiente descontraído e de fruição 
noturna dos jardins.

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 2017 decorreram trabalhos de otimização 
dos conteúdos desta plataforma, nas vertentes da 
fauna e flora.

Suportes  
de divulgação digital

Redes sociais

Dando continuidade ao projeto de produção 
de conteúdos para divulgação semanal do Parque nas 
redes sociais, em 2017 foram desenvolvidos posts para 
Facebook e Instagram relativos à fauna, flora e ações de 
manutenção do Parque. Desta forma continuaram-se a 
partilhar 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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Conservação  
e valorização  
do Parque 

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 2017, estas ações continuaram a assumir-
se como fundamentais no conjunto das atividades 
desenvolvidas pelo Parque.

O ano de 2017 ficou marcado pela 
recuperação de uma área do Parque que nos últimos 
anos entrou em declínio, o Jardim das Aromáticas. 
Aqui houve uma replantação de todos os canteiros, foi 
colocado um novo sistema de rega e foi aplicada casca 
de pinheiro. Também aqui se introduziu uma inédita 
espécie no Parque de Serralves, a Camellia Sinensis, a 
camélia do chá. Pretende-se que com esta intervenção 
o Jardim das Aromáticas readquira todo a sua beleza e 
esplendor.

Ao nível do estrato arbóreo, prosseguiu-se 
com os trabalhos de arboricultura iniciados em 2016, 

tendo como objetivo assegurar a longevidade das árvores 
do Parque. Destacam-se os eucaliptos da Mata, a orla 
do Jardim das Aromáticas e os Cedros do Líbano, no 
Roseiral, como as zonas de maior intervenção. Também 
ao nível arbustivo se desenvolveram trabalhos de limpeza 
e formação, com destaque para a orla da Clareira das 
Azinheiras, Parterre Central e Bosque das Faias. 

A preservação do património genético das 
espécies vegetais do Parque tornou-se uma prioridade, 
realizando-se o envasamento de vegetação espontânea, 
assim como a execução de sementeiras de espécies 
como Quercus suber, Quercus robur, Crataegus 
monogyna, etc. 

Ao nível das estruturas contruídas, durante 
o ano de 2017, realizaram-se diversas intervenções 
de melhoria do sistema de rega primário e secundário, 
de forma a otimizar estes sistemas para responder 
às necessidades atuais. Também foram efetuadas 
intervenções pontuais nos pavimentos e nos jogos de 
água do Parterre Central. 
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Grandes  
Eventos

Serralves em Festa
02 — 04 jun

O Serralves em Festa 2017 sob o tema 
“Quebrar Muros” celebrou Serralves como um espaço 
inclusivo da arte contemporânea e da cultura, 
incorporando ainda o pensamento e práticas ligadas à 
reflexão sobre o meio ambiente e a paisagem.

A programação integrou propostas que 
promoveram a integração das artes visuais com as artes 
performativas, nas áreas disciplinares da Performance, 
Música, Dança Contemporânea, Teatro e Cinema e a 
Arquitetura, apresentadas numa relação estreita com as 
atividades regularmente desenvolvidas no Museu e no 
Parque de Serralves. 

À imagem do ano anterior, o Serralves em 
Festa deu protagonismo à relação com os seus públicos, 
bem como aos diferentes interlocutores artísticos da 
cidade, desde associações culturais a escolas artísticas, 
proporcionando encontros singulares e perspetivas de 
outras colaborações. 

As parcerias com instituições portuguesas 
ligadas à arte, à cultura e ao ambiente continuaram 
a ser privilegiadas, além do destaque nesta edição 
às parcerias com as diversas Câmaras Fundadoras, 
tornando a Fundação de Serralves, mais uma vez, o 
maior ponto de encontro dos mais variados públicos, 
nesta que foi a edição do evento com o maior número 
de visitantes: 224 mil.
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Festa do Outono
23 — 24 set 2017

No ambiente único do Parque de Serralves e 
da sua Quinta, pelo nono ano consecutivo, a Festa do 
Outono marcou a entrada desta estação com o pretexto 
de celebrar a época das colheitas e o reavivar de antigas 
tradições, representando uma oportunidade de contacto 
com alguns saberes e práticas ancestrais, reproduzidos 
no contexto contemporâneo de Arte e Paisagem que é 
Serralves. Foi também um momento de sensibilização 
para a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis. 
As parcerias com as Câmara Fundadoras se Serralves 
proporcionaram a sua participação em diversas 
atividades de carater cultural e ambiental.

Durante dois dias a Festa convidou as 
Famílias e o público geral a participar gratuitamente 
num programa tão aliciante quanto desafiador: 
percursos de descoberta da fauna e da flora do Parque, 
processos de transformação de algumas fibras têxteis 
e da arte da cestaria, espetáculos de música, de dança, 
teatro e atividades de descoberta de exemplares de 
animais de raças autóctones. Foi um fim-de-semana 
muito participado – registou o número mais elevado das 
nove edições: 55.128 - que proporcionou momentos 
bem passados em família, com experiências inovadoras 
e muito divertimento à mistura!
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Bioblitz Serralves
15 — 21 mai ‘17

Constituindo-se como um 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 quarto ano consecutivo, reservando a semana 
à participação gratuita da comunidade educativa e o 
fim-de-semana aberto às famílias e ao público em geral, 
tendo recebido mais de 23 mil participantes.

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 ateliers pedagógicos da LIPOR e, pela 
primeira vez, o evento contou com a participação de 
algumas autarquias fundadoras, que aceitaram o convite 
da instituição e, 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 Ovar, Santa 
Maria da Feira, Torres Vedras e Vila Real.
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Casa do Cinema 
Manoel de Oliveira
A Fundação de Serralves iniciou em 

dezembro de 2017 a construção da Casa o Cinema 
Manoel de Oliveira (CCMO), prevendo-se a conclusão da 
obra no final de 2018.

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 está a ser 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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Arquitetura 3.0  
— Promoção de Novos Modelos 
de Internacionalização 

O projeto Arquitetura 3.0 compreende a 
dinamização de um conjunto integrado de iniciativas que 
contribuem para a diversificação e aprofundamento da 
base exportadora da economia regional, promovendo 
a internacionalização do setor da arquitetura regional, 
numa dinâmica colaborativa, aderindo à prioridade 
atribuída ao setor na RIS3 da Região Norte. 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 e seu futuro, o 
projeto pretende dar visibilidade ao talento, qualidade e 
capacidade dos profissionais de arquitetura da região. 

soluções criativas para responder a carências e/ou 
explorar oportunidades detetadas num contexto urbano.

O processo de concurso foi realizado com 
o apoio da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Porto e da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Arquitetos.

Ações de Networking 
Internacional

No sentido de capacitar os arquitetos 
com informação e conhecimento relevante sobre 
determinado país e o respetivo sector foram 
desenvolvidas iniciativas de networking a nível 
internacional com a participação de diversos ateliers 
e arquitetos. Em cada iniciativa foram abordados, 
entre outros assuntos, temas tais como os processos 
técnico-legais de aprovação dos projetos de arquitetura 
pelas entidades públicas locais, nacionais e regionais; 
Informação sobre as oportunidades de mercado, quer 
em termos dos potenciais clientes quer em termos dos 
potenciais trabalhos e concursos públicos.

Durante o ano de 2017 foi desenvolvido 
um programa extenso de networking, para o qual 
foram selecionados 32 empresas de Arquitetura que 
participaram em 5 missões internacionais,  Nova Iorque, 
Barcelona, Estocolmo, Colónia e Paris, em articulação 
com várias entidades, AEP, AICEP e vida Imobiliária.

Concurso Pavilhão 
Expositivo

Tendo a Fundação de Serralves identificado 
a necessidade de promover o desenvolvimento de 
soluções arquitetónicas que contribuam para suprir as 
lacunas que se verificam ao nível de espaços expositivos 
em diversos territórios ou que se assumam como 
um complemento, ainda que de carácter temporário, 
aos existentes, promoveu, no âmbito do projeto 
“Arquitetura 3.0 – Promoção de Novos Modelos de 
Internacionalização”, um concurso de conceção que 
visou dinamizar a criação de novos projetos criativos, a 
partir de uma abordagem inovadora, estimulando novas 
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Extraordinary Art 
for Exceptional 
Architecture
“Extraordinary Art for Exceptional Architecture” 

tem como objetivo instituir-se como um marco disruptivo 
no atual portfólio de oferta cultural na Região Norte do 
País, visando dinamizar a procura cultural na Região 
Norte, com especial foco na cidade do Porto, através 
do vetor fundamental para o desenvolvimento das 
sociedades modernas: a Arquitetura.

Gozando de um património arquitetónico 
único, constituído pelo Museu de Arte Contemporânea, 
o Parque e a Casa de Serralves, classificado em 2012 
como Monumento Nacional, a Fundação de Serralves 
desenvolve o presente projeto, que se materializa 
num programa específico de animação baseado no 

seu espaço arquitetónico, composto por um conjunto 
articulado de exposições e espetáculos com ampla 
divulgação nacional e, sobretudo, internacional, visando 
valorizar e dar notoriedade ao património arquitetónico 
da cidade e da região. Este projeto inovador tem a 
arquitetura como temática central e a programação 
do projeto é construída como forma de valorização da 
mesma.

Este projeto está a ser 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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Coleção 
Joan Miró

A Coleção Miró, em depósito na Fundação de 
Serralves desde 2016, foi desde então apresentada, com 
enorme sucesso, na Casa de Serralves – entre outubro 
de 2016 e junho de 2017 (registando a afluência recorde 
de 240.048 visitantes) –, e no Palácio Nacional da Ajuda 
em setembro de 2017 . 

O enorme interesse por parte do público, 
português e internacional, as muitas solicitações 
para que a Coleção seja apresentada em relevantes 
instituições internacionais, associados ao facto 
de ser este espólio complementar à Coleção de 
arte contemporânea de Serralves, vêm confirmar a 
pertinência de ter a Fundação de Serralves a guardaria 
deste conjunto de obras de um artista fundamental para 
a compreensão da arte do século XX.    
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Parcerias com  
as Autarquias
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 2017, quatro Municípios que adquiriram o 
Estatuto de Fundador de Serralves.

Assim, a:
• Barcelos
• Braga
• Maia
• Matosinhos
• Oliveira de Azeméis
• Ovar
• Ponta Delgada
• Porto
• Póvoa de Varzim
• Santa Maria da Feira
• Santo Tirso
• São João da Madeira
• Viana do Castelo
• Vila de Conde
• Viseu
• Abrantes
• Beja

• Caminha
• Castelo Branco
• Chaves
• Coimbra
• Faro
• Felgueiras
• Figueira da Foz
• Guarda
• Guimarães
• Torres Vedras
• Vila Nova de Famalicão
• Vila Real

Vieram juntar-se:
• Lisboa
• Aveiro
• Espinho
• Ponte de Lima
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Foram várias as áreas de 
colaboração concretizadas, 
designadamente:

Exposições  
e programa 
educativo
Em 2017 realizaram-se 25 exposições da 

Coleção de Serralves em diversos concelhos do país. 
Todas as exposições realizadas se encontram descritas 
com detalhe no capítulo “Criação Artística”

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 um encontro 
de formação e partilha de experiências designado 
“Como comunicamos? Como comunicar?”, tendo em 
conta a relevância que o tema assume na definição e 
implementação da estratégia das instituições, sejam 
estas a Fundação de Serralves ou as Autarquias.

Oferta  
de publicações

Ao longo de 2017 foram periodicamente 
enviadas publicações editadas por Serralves aos nossos 
Municípios Fundadores, destinadas às Bibliotecas 
Municipais, promovendo a oferta/permuta.

Assessoria  
cultural e ambiental

Em 2017, a Fundação prestou assessoria a 
Autarquias Fundadoras, tanto na vertente cultural como 
na vertente ambiental.
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Projeto 
Google Arts 
& Culture
A Fundação de Serralves desenvolveu 

durante o ano de 2017 o projeto “Google Arts & Culture”, 
uma plataforma online que permite ao público aceder a 
imagens de alta resolução de obras de arte alojadas nos 
museus parceiros deste projeto. 

A partir de 2018, os utilizadores poderão 
visitar galerias de museus, explorar informações físicas 
e contextuais sobre as obras de arte apresentadas - 
incluindo a utilização da visão microscópica para ampliar 
as imagens de modo a visualizar detalhes que não são 
visíveis a olho nu -, e compilar a sua própria coleção 
virtual.

Serralves também terá disponível o recurso 
walk-through com a qual o utilizador poderá percorrer 
os espaços da Fundação, quer utilizando as mesmas 
ferramentas do Google Street View, ou simplesmente 
clicando no local pretendido.

Além de estar representada no “Google 
Arts & Culture”, a Fundação de Serralves também 
integrará o “Contemporary Art Project” dedicado à arte 
contemporânea.

Para tornar estes projetos possíveis, a 
Fundação de Serralves em parceria com a equipa 
da Google desenvolveram em 2017, um trabalho de 
captação de fotos de alta resolução das obras de arte 
da Coleção de Serralves, dentro do Museu. 

Uma vez capturadas as imagens, foi utilizado o 
software do  Google Street View e os dados do GPS para 
combinar as imagens ligando-as aos planos do edifício do 
museu. Cada imagem foi mapeada de acordo com a sua 
latitude e longitude dentro do Google Street View. 
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Educação 
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Artes e Ambiente

As linhas de atuação do Serviço Educativo 
são regidas por verbos que nos incitam à ação:

Experimentar: atividades destinadas à comunidade 
escolar;
Partilhar: atividades às famílias, jovens e crianças;
Integrar: atividades de promoção da inclusão social e 
intelectual; 
Envolver: atividades para o público adulto.

Tendo como missão estimular nos diferentes 
públicos o interesse pela descoberta, pela criatividade, 
pela reflexão crítica e pela autonomia, o Serviço 
Educativo da Fundação de Serralves desenvolveu em 
2017 uma miríade de atividades destinadas às escolas, 
às crianças, famílias e adultos, além de uma frente de 
trabalho dedicada à inclusão social e intelectual.

O conceito de “hands on/minds on” 
esteve presente na importância dada ao processo, à 
descoberta e à vivência. 
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Comunidade Escolar 
e Universidades

Vivenciar o conhecimento por intermédio da 
experiência compartilhada, EXPERIMENTAR, 
orienta os programas desenvolvidos para a 
comunidade escolar. As visitas, visitas-oficina 
e oficinas, oferecidas aos alunos, e programas 
específicos dirigidos aos professores, procuram 
incentivar a descoberta e a invenção perante o 
signo da autonomia. Em 2017 foram realizadas as 
seguintes atividades:
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As visitas orientadas desenvolvidas pela 
equipa do Serviço Educativo são baseadas no princípio 
da mediação e estruturadas pelo diálogo estabelecido 
entre o educador e o grupo. O objetivo é aprofundar o 
conhecimento sobre o património artístico, arquitetónico 
e ambiental da Fundação de Serralves, através do 
estímulo ao diálogo e da partilha de perceções.

Exposições

O Museu de Serralves apresentou 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 
por metodologia acolher diferentes modos de ver e 
estimular a autonomia de quem nos visitou na sua 
relação com a obra de arte contemporânea.

Artes
Visitas

Espaços arquitetónicos

Desenhado por Álvaro Siza Vieira, 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, desvendando a história deste lugar 
que, no seu conjunto paisagístico e arquitetónico, foi 
classificado como Monumento Nacional em 2012.

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 entre arte e a paisagem. 
Neste contexto, a visita orientada às esculturas propôs 
a descoberta do acervo de escultura contemporânea no 
formato de um percurso, que procurou estimular o olhar 
atento e a reflexão crítica sobre as diversas linguagens 
da arte.
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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 propusemos reforçar a vivência de 
conceitos relacionados com as exposições, a arquitetura 
ou o ambiente, através da mediação e da ação orientada 
pelo processo.

Visita-oficina/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 instigaram, fomentaram e desafiaram os 
grupos, com o objetivo de promover a vivência da 
obra de arte e explorar o potencial criativo que a arte 
contemporânea pode despertar. 

Visita-oficina/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 através da prática. O conceito de “hands on/
minds on”, onde a experimentação está associada ao 
processo pedagógico, foi a base das nossas oficinas e 
laboratórios realizados em sala, no Parque ao ar livre, 
entre o Museu e a Casa de Serralves ou em articulação 
com a Biblioteca.

Teatro
Mira! Mira! Miró Mirando!  
Exclusivo Escolas

13, 18 — 20, 25 — 27 jan ‘17

Serralves propôs às escolas uma experiência 
ímpar: vivenciar através de um espetáculo teatral o 
universo pictórico do pintor catalão Joan Miró. Este 
teatro foi concebido para criar uma atmosfera de grande 
envolvimento do público, através de jogos dramáticos 
que implicaram a sua participação ativa no desenrolar 
da representação. Realizado pelo Teatro Art’Imagem, 
o espetáculo explorou performativamente a obra de 
Joan Miró transformando as suas cores, formas, seres 
e figuras em personagens vivas que interpretaram 
histórias que o artista pintou nos seus quadros.
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O Parque de Serralves 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 a este espaço notável ofereceram um ponto de 
partida para a sua descoberta.

Visita-oficina 
Aulas de campo

Ao sol ou à chuva, através das quatro 
estações do ano, crianças e jovens partiram à 
descoberta da biodiversidade do Parque de Serralves. O 
programa das Aulas de Campo ofereceu um conjunto de 
percursos temáticos realizados inteiramente ao ar livre, 
no Parque: à descoberta das plantas, a importância 
da água na criação dos diferentes habitats, em busca 
de tritões, salamandras e lagartos ou compreender 
o que nos dizem alguns bioindicadores da natureza, 
foram algumas das propostas que desvendam mundos 
escondidos nos jardins, nas bermas dos caminhos ou 
nas copas das árvores!

Ambiente
Visita

Oficinas
O programa de oficinas de educação 

ambiental ofereceu um conjunto de atividades 
centradas na aprendizagem de conteúdos de ciências 
e de conceitos que visam promover a sustentabilidade 
e a cidadania. Estimular a curiosidade e fomentar o 
conhecimento através da experiência e observação, 
foram objetivos transversais aos programas 
pedagógicos de Ambiente.

Cada programa propôs a participação em 
várias oficinas ao longo do ano letivo e possibilitou o 
estabelecimento de pontes temáticas com os currículos 
escolares. As oficinas desenvolveram-se no Parque de 
Serralves, em sala e ao ar livre.
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Laboratórios
Experimentais

No início do ano letivo 2017-2018, o Serviço 
Educativo Ambiente apresentou um novo programa 
para as Escolas, organizado segundo Laboratórios 
Experimentais. 

Os Laboratórios Experimentais integram 
um conjunto de atividades focadas na interpretação 
e perceção como ferramentas indutoras de 
comportamentos pro ambientais. Nas atividades é 
adotada uma metodologia pedagógica e científica 
de Ensino Experimental no âmbito da veiculação 
do conhecimento, através da realização de sessões 
práticas e de campo, ancoradas na realidade do Parque 
de Serralves. Todas as oficinas propostas são adaptadas 
e orientadas segundo critérios diferenciadores, 
mediante o nível de ensino a que se dirigem. 

Biodiversidade na Cidade

As principais causas para a extinção das 
espécies são as profundas alterações, ou mesmo 
a destruição dos habitats. Esta destruição tem-se 
intensificado devido a vários fatores de pressão exercida 
pelo Homem, como a crescente erosão e desertificação 
dos solos, o sobre pastoreio, a poluição da água, do solo 
e da atmosfera por substâncias químicas, a introdução 
de espécies exóticas pelo Homem, entre outros. 
Promover o contacto com a Biodiversidade urbana é 
fundamental na educação das crianças e jovens para 
uma das mais graves problemáticas que envolve o 
planeta que irão herdar.

Energia e Alterações Climáticas

As Alterações Climáticas (AC) trazem consigo 
grandes impactes para a vida das gerações atuais e 
futuras e para os ecossistemas, dos quais a humanidade 
depende.

Por estas razões as AC têm sido e 
continuam a ser objeto de pesquisa científica intensa 
e debate público. Sendo este um dos grandes 
desafios ambientais do séc. XXI, é importante incluir 
os mais novos no conjunto de conceitos científicos 
fundamentais à sua compreensão e discussão, de 
modo a possibilitar a adoção de posições informadas 
face a esta temática.

À Descoberta da Quinta

Tendo como base a Quinta de Serralves, este 
Laboratório explora conceitos tais como: de onde vem o 
que comemos? Como é produzido? Quais os alimentos 
que fazem bem à saúde e porque é que a saúde do 
meio ambiente determina a saúde humana? De onde 
vêm as fibras têxteis que servem para nos vestirmos? 
Quais os animais domésticos autóctones do norte de 
Portugal e porque são especiais? Como cultivar uma 
Horta e porque é que existem plantas companheiras 
e insetos auxiliares? Fechar ciclos de produtividade; 
aprender a fazer compostagem. Descobrir e reatar 
conexões com os ciclos da Natureza e, conhecer as 
atividades fundamentais da produção de alimentos, 
é fundamental para a formação integral de crianças 
e jovens, principalmente aqueles que habitam em 
contexto urbano.

À Descoberta da Horta 

Aproximar as crianças do ambiente natural 
que as rodeia constitui um contributo fundamental 
para uma maior valorização 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 tarefas que servirão de inspiração para diversas 
aprendizagens a ser implementadas na Horta 
Pedagógica da quinta de Serralves. A abordagem aos 
temas tem como base os princípios da agricultura 
biológica, pois é fundamental que as crianças entendam 
a agricultura como uma atividade que se traduz em 
benefício para as pessoas, para os animais e plantas e 
para os ecossistemas em geral.
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O objetivo do Projeto Anual com Escolas 
é 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.

O programa completo do Projeto Anual 
com Escolas 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.

Projeto anual 
com escolas 
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A Curiosidade 
como elemento 
pedagógico 

jan — set ‘17

O eixo temático determinado para o Projeto 
Anual com Escolas para o ano letivo 2016/2017 procurou 
refletir sobre a curiosidade como ferramenta no 
processo de aprendizagem. 

Na sua formação, mesmo antes da escola, o 
ser humano aprende fundamentalmente pelo processo 
da curiosidade e da descoberta. Portanto, concebemos 
aqui a curiosidade como a fagulha que alimenta uma 
procura, como a vontade que move o processo de 
aprendizagem que pode ser também chamada de 
descoberta profunda do que as coisas do mundo 
significam para cada um de nós.

O Serviço Educativo propôs, com este tema, 
refletir sobre o encontro entre a vontade (curiosidade) 
e a descoberta, que estão na origem do processo de 
aprender.

Seminário a curiosidade  
como elemento pedagógico  
… para professores

18 fev ‘17

Seminário destinado a professores e 
educadores que problematizou conceitos inerentes 
ao núcleo temático do projeto, cruzando áreas 
muito diferentes do conhecimento - desde a arte 
contemporânea, incidindo sobretudo na performance, 
até à história da medicina - com o objetivo de 
desenvolver reflexões sobre os pontos de interseção 
destes vários mundos a partir do tema “A Curiosidade 
como Elemento Pedagógico”. 

Oficinas para professores
mar — abr ‘17

• Maravilhas da água
• Gabinete de curiosidades 
• De serralves à foz Velha 

Oficinas para alunos 
fev — mai ‘17 

• Umbigo do mundo
• Gabinete de curiosidades 
• E agora, o que é que eu faço com isto?
• Maravilhas da água
• Explorar a natureza 
• Caixa de pandora
• A secreta alegria por escadas de caracol 
• A cor que não se vê 
• Curiosidades para curiosos 

Exposição "A curiosidade como 
elemento pedagógico"

29 jun — 10 set ‘17

O que é aprender? Qual é o papel da 
curiosidade no processo pedagógico? E como é que a 
expressão artística pode ser integrada na aventura da 
curiosidade e da descoberta? 

Convictos de que o processo de 
aprendizagem pode — e deve — conter componentes 
de envolvimento e de fruição que o ato de brincar 
proporciona, propusemos às escolas participantes no 
projeto que partissem da pergunta “O que é aprender?” 
e desenvolvessem um vídeo e um jogo. Os vídeos 
chegaram sob a forma de depoimentos que, recolhidos 
a partir desta pergunta, ampliam a nossa conceção de 
aprendizagem e testemunham a seriedade com que 
alunos e professores se envolveram no projeto. Os jogos 
foram construídos pelas diversas turmas a partir de um 
tabuleiro-base e conduzem-nos à brincadeira muito 
séria do processo de descoberta, do conhecimento de si 
e das coisas do mundo.
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Mediação / Educação:  
para pensar a educação  
no século XXI

Programa de encontros dedicado a pensar 
a articulação entre educação formal e não formal 
e a contribuição desta para os novos caminhos da 
educação. Com este novo programa de encontros, 
dirigidos a professores de arte e de outras disciplinas, 
o Serviço Educativo de Serralves procurou ser parceiro 
do professor e convidar investigadores e artistas para 
refletir, dialogar e questionar a Educação no e para o 
século XXI.

Escolhas, rotas e desvios: 
pesquisa e processos  
de criação em arte e educação

13 set ‘17

Este encontro pretendeu abordar os sentidos 
e funções da criação na educação em arte, a partir dos 
procedimentos de trabalho de artistas que fazem parte 
da publicação “Incerteza Viva: processos artísticos e 
pedagógicos – 32ª Bienal de São Paulo” e de relatos de 
práticas de professores, tocando questões relacionadas 
com a interpretação, planeamento, realização e 
processos de avaliação como celebração em ações 
pedagógicas.

Arquiteturas Móveis 
— Energia  
|  Sustentabilidade  
|  Futuro

out — dez ‘17

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, reivindica-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. 

Encontro anual de formadores
18 out ‘17 

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. No Encontro Anual de Formadores 
foi apresentado o programa de atividades 2017/2018, e 
apresentado o tema do projeto anual com escolas.
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Público  
adulto

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.

Um olhar para a Arte 
Contemporânea 
Um programa que pretende promover 

uma aproximação do público ao universo da arte 
contemporânea, tomando como ponto de partida as 
exposições temporárias.

Sempre aos sábados, o programa possui o 
carácter de desvelar a arte contemporânea ao público 
em geral. As obras presentes nas exposições foram o 
mote para a conversa nas galerias.

Obras em conversa:
Discussões e derivas sobre uma 
obra em destaque na exposição 
“Michael Krebber — The Living 
Wedge” 

Por Sónia Borges e Raquel Sambade, educadoras do 
Serviço Educativo do Museu de Serralves
14 jan ‘17 

Outras dimensões  
do olhar: Onde está a Arte 
Contemporânea? 
Encontro na exposição 
“Philippe Parreno — A Time 
Coloured Space” 

Com Sofia Ponte, investigadora
18 fev ‘17
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Instalação enquanto Objeto 
de Arte: Quando é que é Arte 
Contemporânea? 
Encontro na exposição 
“Philippe Parreno — A Time 
Coloured Space” 

Com Sofia Ponte, investigadora
18 mar ‘17

A Pintura na Arte 
Contemporânea: Ana Manso, 
por onde me levam as tuas 
pinturas? (...)
Encontro na exposição “Yo-yo” 

Com Arlindo Silva, artista e investigador
01 abr ‘17

Da mão para a apropriação: 
Como é que é Arte 
Contemporânea? 
Encontro na exposição 
“Philippe Parreno — A Time 
Coloured Space” 

Com Sofia Ponte, investigadora
22 abr ‘17

Gordon Matta-Clark e o 
conceito de Anarquitetura.
Encontro na exposição 
“Splitting, cutting, writing, 
drawing, eating… Gordon 
Matta-Clark” 

Com Sofia Ponte, investigadora
17 jun ‘17

A ação simbólica nas práticas 
artísticas contemporâneas.
Encontro na exposição  
“Julie Mehretu — Uma história 
universal de tudo e de nada” 

Com Sofia Ponte, investigadora
08 jul ‘17

Materialidades exploratórias  
na década de 1970.
Encontro na exposição 
“Coleção de Serralves  
— 1960—1980” 

Com Sofia Ponte, investigadora
21 out ‘17

Durante o ano de 2017, diversos 
investigadores, curadores e artistas dialogaram com 
o público numa discussão crítica em torno das artes 
visuais e da cultura contemporânea:

Visita à exposição “Michael 
Krebber — the Living Wedge” 

Orientada por Ana Manso, artista
07 jan ‘17

“Nas Galerias com...” Conversa 
na exposição “Conversas — arte 
Portuguesa recente na Coleção 
de Serralves” 

Com Maria Filomena Molder, filósofa, e Ricardo Nicolau, 
curador da exposição e adjunto da diretora do Museu 
de Serralves
12 jan ‘17

Introdução a exposição 
“Philippe Parreno — A Time 
Coloured Space” 

Por Suzanne Cotter, curadora da exposição e diretora 
do Museu de Serralves
04 fev ‘17

Conversa na exposição “Yo-yo” 
Com Ana Manso, artista, e Ricardo Nicolau, curador  
da exposição, curador e adjunto da diretora do Museu 
de Serralves
11 mar ‘17

Encontro música e arte 
contemporânea: Fuga e 
ritornelo na exposição  
“Philippe Parreno — A Time 
Coloured Space”

Com Fernando Miguel Jalôto, cravista e investigador 
de música antiga 
06 mai ‘17

Conversa na exposição  
“Julie Mehretu — Uma história 
universal de tudo e de nada” 

Com Julie Mehretu, artista, e Suzanne Cotter, 
curadora da exposição e diretora no Museu de 
Serralves
20 mai ‘17

Visita orientada à exposição 
“Álvaro Siza Vieira — Visões  
de Alhambra” (português)

Por António Choupina, CURADOR da exposição
25 mai ‘17
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Visita orientada à exposição 
“Splitting, cutting, writing, 
drawing, eating… Gordon 
Matta-Clark” 

Por Audrey Bartis, investigadora
27 mai ‘17

Encontro na exposição 
“Incerteza Viva — Uma 
exposição a partir da 32ª Bienal 
de São Paulo” 

Com Priscila Fernandes e Carla Filipe, artistas
16 jul ‘17

Visita orientada à exposição 
“Julie Mehretu — Uma história 
universal de tudo e de nada” 

Por Natacha Antão Moutinho, desenhadora, 
professora e investigadora
02 set ‘17

Visita orientada à exposição 
“Coleção de Serralves  
—  1960—1980” 

Por Marianne Baillot, coreógrafa e investigadora
16 set ‘17

Conversa na exposição “Daniel 
Steegmann Mangrané — Uma 
folha translúcida no lugar da 
boca” 

Com Daniel Steegmann Mangrané, artista e Suzanne 
Cotter, curadora da exposição e diretora do Museu de 
Serralves
30 set ‘17

“Nas Galerias com...” conversa 
nA exposição “Jorge Pinheiro  
— D’après Fibonacci e as coisas 
lá fora” 

Com Pedro Pousada, artista e professor, Maria João 
Gamito, professora e moderação de Sofia Ponte, 
investigadora
04 nov ‘17

“Diálogo entre disciplinas” 
na exposição “Projetos 
Contemporâneos — Daniel 
Steegmann Mangrané: Uma 
folha translúcida, no lugar  
da boca” 

Com Paulo Jesus, educador, os investigadores do 
CIBIO-InBIO Raquel Ribeiro, Sofia Viegas, Teresa Matos 
Fernandes e José Manuel Grosso-Silva (MHNC-UP; 
CIBIO-InBIO)
16 nov ‘17

Visita orientada à exposição 
“Coleção de Serralves  
— 1960-1980”

Por Rui Torres, investigador
18 nov ‘17
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Saber fazer 
em Serralves
A ovelha, a tosquia  
e as lãs portuguesas 

Com Alice Bernardo, Martin O’Connel, Suzana O’Connel 
13 mai ‘17

A tosquia das ovelhas residentes na Quinta de 
Serralves deu o mote para esta demonstração dedicada 
à Lã. Foi possível ver a tosquia a ser realizada por um 
profissional, proporcionando um bom momento para as 
famílias conhecerem melhor esta valiosa fibra têxtil e a 
forma como é obtida.

Há vida  
no Parque!
O programa “Há vida no Parque!” ofereceu 

um conjunto de conversas e percursos 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, micromamíferos, anfíbios, répteis e plantas 
(entre outros). Este projeto foi realizado em parceria 
com o CIBIO-InBIO - Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos.

Café  
com Ciência
Café com Ciência é um ciclo de conversas 

descontraídas sempre com um cientista convidado 
num ambiente informal. Este programa, realizado em 
parceria com o CIBIO-InBIO (Centro de Investigação 
em Biodiversidade e Recursos Genéticos), tem como 
grande objetivo contrariar a escassez de oportunidades 
de interação informal entre a sociedade e a comunidade 
científica.

Que ciência se faz em Portugal? Quem são os 
nossos cientistas? Como trabalham? O que investigam? 
Que resultados obtêm?
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Cursos
Curso de introdução 
geostratégica  
ao Médio Oriente

Com Álvaro Vasconcelos
02 mar — 04 mai ‘17

Os países do Maxereque e do Magrebe, em 
lato sensu do Médio Oriente, dominam as notícias 
internacionais desde há muitos anos. Qual é a relação de 
Portugal com o Magrebe? Com este curso a Fundação 
de Serralves procurou contribuir para o conhecimento 
e estudo da situação geoestratégica de uma região que 
nos é vizinha.

Curso arte  
e infinitude

Com Bernardo Pinto de Almeida
20 nov ‘17 — 05 mar ‘18

Pensar a dimensão da infinitude da arte 
através das formas transitórias do Contemporâneo — 
das práticas artísticas às inscrições institucionais, e 
às repercussões destas no plano comunicacional do 
mercado — foi uma das apostas fortes deste Ciclo de 
Conferências que se propõe analisar, ao longo de doze 
sessões, ilustradas por vastos conjuntos de imagens e 
através da meditação sobre obras de Artistas centrais, 
alguns momentos da arte do século XX que prepararam 
a Contemporaneidade para, a partir deles, entender que, 
apesar da modificação dos seus paradigmas e das suas 
significações, a arte resiste, quer como prática quer 
como instituição.

Workshop  
de fotografia 
noturna

Com Filipe Braga 
10 ago ‘17

As paisagens noturnas são encantadoras e 
misteriosas, potenciando a criatividade ao fotógrafo 
numa das vertentes mais espetaculares da fotografia.  
Tirando partido da instalação de luz “Há Luz no Parque”, 
esta foi uma oportunidade imperdível para fotografar a 
paisagem única do Parque de Serralves iluminado. 

Curso poda  
de árvores de fruto e 
técnicas de enxertia

25 — 26 mar ‘17

Em 2 dias de formação, os participantes 
tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos 
teóricos e práticos para a execução de poda de árvores.O 
crescimento e desenvolvimento das árvores, as podas 
de formação, a sua manutenção e adaptação e os 
métodos de corte, constituíram alguns dos conteúdos 
deste curso, prosseguidos de exemplificação prática. As 
técnicas de enxertia em árvores foram também tema 
central e igualmente exemplificadas.

Curso  
de apicultura

05 mar — 18 jun ‘17

Esta formação teve a sua ênfase nas práticas 
de apicultura naturais e em maior sintonia com a 
ecologia da abelha e com a natureza. Durante 35 horas 
de atividade teórico-prática, foram tratados os temas 
fundamentais da Apicultura e proporcionado espaço de 
debate e experiência prática, em sala e no apiário.
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Visitas guiadas 
e conversas 
especializadas

Exposições
Partindo de um programa diversificado de 

exposições de arte contemporânea, as visitas orientadas 
incentivaram o diálogo entre as obras, o educador 
e o visitante, tendo em vista a contextualização e a 
descoberta da produção artística dos nossos dias. Esculturas no Parque

Durante todo o ano de 2017, 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. 

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).
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Mercados 
Sazonais
Uma vez por estação do ano, no Pátio da 

Nogueira da Quinta de Serralves, o Mercado do Parque 
foi visita obrigatória para quem gosta de comprar 
diretamente ao produtor fruta da época e produtos 
hortícolas, ervas aromáticas, cogumelos frescos, 
autêntico queijo artesanal, azeitonas, granolas, 
manteigas de frutos secos, biscoitos diversos, 
maravilhosas trufas de chocolate (entre outras 
perdições) e até, plantas ornamentais e para propagação.

Mercado da Primavera
02 abr ‘17

Mercado do Verão
18 jun ‘17

Mercado do Outono
23 — 24 set ‘17 (no âmbito da festa do outono)

Mercado do Inverno
03 dez ‘17



166

Relatório e Contas 
2017

Crianças,
jovens 
e famílias

O verbo PARTILHAR encontra-se no 
centro de nossas preocupações na 
programação das atividades para 
famílias, crianças e jovens. O Serviço 
Educativo reafirma, com este programa, 
a firme convicção da partilha como valor 
educativo, ético, pedagógico e social.

Férias  
em Serralves
“Férias… em Serralves” é um programa 

de oficinas com caráter lúdico, dirigido a crianças e 
jovens dos 4 aos 12 anos de idade. Em contacto com 
o Museu de Arte Contemporânea, com o Parque ou 
com a Quinta, as crianças foram convidadas a explorar 
estes espaços através do seu envolvimento em 
atividades que valorizam a curiosidade e a criatividade, 
a experimentação e a vivência em grupo. Estes Campos 
de Férias, que se desenvolve ao longo de uma semana 
(manhãs e/ou tardes) na Páscoa, verão e Natal, propôs 
desafios no âmbito das artes plásticas, das ciências 
experimentais, do movimento e da expressão. Férias 
recheadas de experiências incríveis que lhes ficam na 
memória! 

Famílias  
em Serralves 
— sábados  
e domingos
Ver, experimentar, criar, brincar, passear, 

descansar, descontrair, em percursos de exploração, 
em oficinas e exposições, em conversas e piqueniques, 
à descoberta da arte e dos artistas, mas também do 
ambiente, da biodiversidade e da paisagem. Para além de 
propostas de oficinas para famílias dedicadas a explorar 
as exposições patentes, o Programa Famílias em Serralves 
propôs oficinas e percursos diversos todos os fins-de-
semana do ano para viver, em família, uma experiência 
diferente em Serralves com os filhos, família e amigos.
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Inclusão 
Social

Composto por visitas em Língua 
Gestual Portuguesa e um vasto 
programa de atividades para 
grupos com necessidades 
especiais ou em situação de 
vulnerabilidade social, INTEGRAR 
propõe que a inclusão seja 
pensada como propósito global, 
promovendo momentos de 
reflexão e encontro.

Grupos com 
necessidades 
especiais
Serralves tem vindo a aprofundar a ligação 

com instituições vocacionadas para o acompanhamento 
de grupos com necessidades especiais 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, a capacidade de concretização, sempre em 
colaboração com os respetivos técnicos.
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Cercar-te 
E6G

Hospital  
de São João

jan — dez ‘17

O projeto CERCAR-TE E5G, 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.

10 jan, 07 fev, 07 mar, 04 abr, 02 mai,  
14 jun, 04 jul, 09 nov, 07 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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Leitura 
Furiosa

07 mai ‘17

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. Em 2017 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. 

Colaboraram com o projeto as instituições 
Centro Educativo de Santo António, Qualificar Para Incluir 
e Comunidade Terapêutica da Ponte da Pedra, e os 
escritores e artistas Regina Guimarães, Saguenail, Pedro 
Eiras, Emílio Remelhe, Ana Deus, Luca Argel, Clara Silva, 
Miguel Carneiro, Nuno Sousa, João Alves, entre outros. 
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Visitas 
em língua 
gestual 
portuguesa
Desde maio de 2015, a Fundação de 

Serralves oferece mensalmente visitas orientadas 
em Língua Gestual Portuguesa numa parceria com 
a Laredo Associação Cultural. Especificamente 
dirigidas à comunidade surda, estas visitas recebem os 
visitantes na sua língua natural, para um diálogo sobre 
as exposições no museu, a arte contemporânea, a 
arquitetura e a paisagem de Serralves. Esta proposta do 
Serviço Educativo do Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves respondeu ao desafio de trazer a comunidade 
surda ao encontro deste Museu de referência 
internacional.

Tertúlia  
“A Saúde 
Mental  
e a Arte”

10 out ‘17

Por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental, 
comemorado a 10 de outubro, o Centro Hospitalar São 
João promoveu, em parceria com a Direção Regional 
de Cultura do Norte, a Fundação Serralves, a Casa 
das Artes e o Cineclube do Porto, várias iniciativas 
que incluíram uma intervenção artística, uma tertúlia 
(Moderador: Denise Pollini, Serviço Educativo da 
Fundação Serralves e convidados: Ana Deus, Paula 
Domingos, Fernando Saraiva, João Lóio, José Maia, 
Manuel Esteves, Rosa Queiroga e Salvador Simó; sobre 
os temas: Loucura e Criatividade, Música e Saúde 
Mental, Arte, bem estar e Inclusão, Arte e Saúde Mental, 
o Corpo e Saúde Mental, o Papel da escrita na Saúde 
Mental) e uma sessão de cinema comentado pelo diretor 
da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do CHSJ, 
António Roma Torres (Filme: “Loucamente” de Paolo 
Virzi, Casa da Artes, Porto).
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Miríade  
de Histórias 
Visita  
“A Ponte em 
Serralves” 

09 abr ‘17

Miríade de Histórias é um projeto inclusivo, 
na área da mediação cultural, desenvolvido no Museu 
de Serralves em estreita articulação com a comunidade 
escolar da Escola da Ponte, através da atuação no 
terreno da Laredo, Associação Cultural com a equipa 
do Serviço Educativo Artes. À semelhança dos anos 
anteriores, o desafio colocado às crianças nesta 3ª 
edição foi o de construírem perspetivas próprias e, com 
autonomia, imaginarem os discursos que livremente 
surgiram, também através das suas pesquisas. O 
trabalho, à semelhança das metodologias de trabalho 
próprias da Escola, foi desenvolvido em pequenos 
grupos, para a criação de um percurso que será 
partilhado com os visitantes do Museu de Serralves na 
exposição “Philippe Parreno: A Time Coloured Space”. 
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Projetos  
em parceria 

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 2017 foi 
prosseguido este trabalho conjunto, conforme a seguir 
se apresenta.

Projeto Porto  
de Crianças / Projeto 
O Porto a Ler

jul — dez ‘17

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”:
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Porto de crianças: 

“À descoberta das estações do ano”, 
“Bichos” (2016/2017), “O mundo das pequenas coisas”, 
“Os sentidos do meu corpo em ação”, “Mexericos” 
(2017/2018); 

O Porto a Ler: 

“Leituras de mim” (2016/2017), “Uma história 
pelo correio” (2016/2017), “Estórias Encadeadas”, “O meu 
corpo é um livro” (2017/2018) e “Quem cria um conto” 
(2017/2018).

Os projetos “À descoberta das estações do 
ano” e “O mundo das pequenas coisas” possibilitam 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.

Projeto cidade  
Projeto formativo 
com a comunidade
Foi desenvolvido em 2017 um projeto 

formativo direcionado a jovens da União das Freguesias 
de Lordelo do Ouro e Massarelos com o objetivo geral 
de incrementar a cidadania, a sensação de pertença 
e fortalecer os laços de vizinhança entre a Fundação 
de Serralves e a comunidade em seu redor e, um 
objetivo mais específico, de incentivo à descoberta e 
ao desenvolvimento da autonomia a partir da partilha, 
do diálogo e de experimentações realizadas durante 
as oficinas e visitas às exposições. Desenvolvido em 
parceria coma Câmara Municipal do Porto,em conjunto 
com a ADILO - Agência de Desenvolvimento Integrado 
de Lordelo do Ouro e a ÁGIL – Associação de Jovens de 
Lordelo do Ouro tendo como local prioritário de encontro 
o CIJ, espaço dinamizado pela ADILO.

Projeto 
intergeracional 
Tenho 25 Anos: 
Imprevisibilidade

jul — dez ‘17

Esta foi a sexta edição do projeto 
intergeracional “Tenho 25 anos”, fruto de um trabalho 
conjunto entre a Fundação de Serralves e a Câmara 
Municipal do Porto. Integraram o projeto os utentes 
do Centro de Dia do Bom Pastor da Cruz Vermelha 
Portuguesa e jovens residentes no Centro António 
Cândido. O tema desta edição surgiu como expressão 
da própria natureza do projeto: a imprevisibilidade. Esta 
foi, de facto, uma variante constante, sempre presente 
em todos os momentos do processo. 

Atendendo às necessidades e expectativas 
dos grupos que integra, às suas visões do mundo 
e ritmos particulares, a imprevisibilidade assumiu-
se como uma reflexão necessária, desafiante e 
enriquecedora para o crescimento dos jovens e 
portadora de novos sentidos para os seniores.  
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Comemorações

Dia internacional 
dos monumentos 
e sítios

18 abr ‘17

Em 2017, o Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios teve como tema “Património Cultural e Turismo 
Sustentável”: numa época de marcada globalização 
económico-cultural, de profundas transformações 
sociais e do aumento exponencial do número de 
turistas, a salvaguarda, estudo, interpretação e 
apresentação do património e da diversidade cultural 
dos territórios e dos países, constituíram um fator 
chave para o Turismo, na medida em que valorizaram as 
diferenças culturais e reforçaram o conhecimento e o 
respeito entre os povos.
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Visita orientada à exposição 
“Álvaro Siza Vieira  
— Visões da Alhambra” 

Orientação António Choupina, comissário da 
exposição

Debate “Património 
arquitetónico e intervenção 
contemporânea”

Oradores 
José Aguiar (ICOMOS – PORTUGAL)

Ana Paula Amendoeira (ICOMOS – PORTUGAL)

Roberto Cremascoli (CO-COMISSÁRIO  

DA REPRESENTAÇÃO PORTUGUESA NA BIENAL  

DE VENEZA 2016)

Nuno Grande (CO-COMISSÁRIO  

DA REPRESENTAÇÃO PORTUGUESA NA BIENAL  

DE VENEZA 2016)

Ann Pitt (WENWORTH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 

BOSTON) 
Nuno Sampaio (DIRETOR-EXECUTIVO DO CENTRO 

PORTUGUÊS DE ARQUITECTURA)

Ana Tostões (DOCOMOMO INTERNATIONAL)

Moderador
António Choupina comissário da exposição 
Álvaro Siza — Visões de Alhambra

Dia 
internacional 
dos museus

18 mai ‘17

O Dia Internacional dos Museus pretende 
celebrar e dar voz aos museus e ao papel que 
desempenham na sociedade atual, através da escolha 
de um tema de reflexão a nível mundial que permita uma 
discussão alargada e sobre distintos pontos de vista. Em 
2017 o tema foi “Museus e Histórias Controversas: Dizer 
o Indizível nos Museus”. 

Visita aos espaços 
arquitetónicos

Conversa no Museu  
— Visita orientada 
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Noite 
Europeia  
dos Museus

20 mai ‘17

A Noite Europeia dos Museus pretende 
celebrar e dar voz aos museus e ao papel que 
desempenham na sociedade atual, através da escolha 
de um tema de reflexão a nível mundial que permita uma 
discussão alargada e sobre distintos pontos de vista. Em 
2017 o tema foi “Museus e Histórias Controversas: Dizer 
o Indizível nos Museus”. Neste contexto, a Fundação de 
Serralves apresentou um programa de debate e cinema 
em parceria com o Instituto de Filosofia - Aesthetics, 
Politics and Knowledge da FLUP e do i2ADS [Instituto de 
Investigação em Arte, Design e Sociedade] da FBAUP. 

Debate “Pensamento 
e catástrofe” 

Com Frédéric Neyrat (University of Wisconsin, EUA), 
Howard Caygill (Kingston University, Reino Unido), Pedro 
de Llano (Universidade de Santiago de Compostela, 
Espanha), Fernanda Bernardo (Universidade de 
Coimbra, Portugal) e Jorge Leandro Rosa (Instituto 
de Filosofia da Universidade do Porto) - programa 
em parceria com o Instituto de Filosofia - Aesthetics, 
Politics and Knowledge da FLUP e do i2ADS [Instituto de 
Investigação em Arte, Design e Sociedade] da FBAUP.

Sessão de Cinema  
“Trouble Every Day”

Promotor Fundação de Serralves, i2ADS [Instituto 
de Investigação em Arte, Design e Sociedade]/FBAUP 
e Instituto de Filosofia - Aesthetics, politics and 
Knowledge Research Group/FLUP
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Dia  
do Asteroide 
2017  
— Portugal

30 jun ‘17

O Dia do Asteroide é um movimento de alerta 
global que visa consciencializar a sociedade dos riscos 
associados ao impacto de asteroides e das medidas 
necessárias para dotar a humanidade de recursos para 
a deteção precoce e consequente mitigação dos riscos 
em causa. Organizado pela Faculdade de Ciências da 
UP e pelo Planetário do Porto, Centro Ciência Viva, 
Instituto de Astrofísica, em parceria com a Fundação de 

Serralves, o programa deste dia contou com atividades 
dirigidas a crianças, uma exposição de meteoritos, 
visualização de filmes, leitura de excertos de “O 
Principezinho”, de Antoine de Saint-Exupéry, palestras 
sobre o tema e ainda uma transmissão em direto do 
Luxemburgo com a astronauta da NASA, Nicole Stott, 
que teve oportunidade de trocar algumas impressões 
com o público presente.
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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 espaço 
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 da 
nova edição do Ciclo de “Novas Perspetivas” e outros 
importantes momentos de reflexão e debate que 
contaram com o interesse e adesão de um público 
muito numeroso.
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O que 
aprendemos com 
a publicidade? 
a iconografia 
moral do mundo 
contemporâneo, 
de Emanuele 
Coccia

10 jan ‘17

Conferência de lançamento do volume O 
Bem nas Coisas. A publicidade como discurso moral, 
seguida de uma conversa entre o autor e Pedro, A.H. 
Paixão (editor), Jorge Leandro Rosa (editor e tradutor) e 
Bernardo Pinto de Almeida.

“O Bem nas Coisas. A publicidade, como 
discurso moral” de Emanuele Coccia é o IV volume da 
coleção “Disciplina sem nome” dirigida por Pedro A.H. 
Paixão para a editora Documenta; um projeto editorial, 
sobre pensamento e teoria, de desenho da Fundação 
Carmona e Costa na editora Documenta.

Organização Fundação Carmona e Costa e editora 
Documenta, com o apoio da Fundação de Serralves e do 
Instituto de Filosofia da Universidade do Porto

Sessão de 
apresentação 
da Estratégia 
Nacional  
de Educação 
Ambiental 
(ENEA 2020)

11 jan ‘17

O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos 
Fernandes, marcou presença em Serralves para 
a sessão de apresentação da Estratégia Nacional 
de Educação Ambiental para o período 2017-2020 
(ENEA 2020). A abertura da sessão esteve a cargo da 
Presidente do Conselho de Administração da Fundação 
de Serralves, Ana Pinho.

A adoção de uma Estratégia Nacional de 
Educação Ambiental constitui um desafio de grande 
importância para o futuro. Desde logo, porque esta é 
uma luta para toda a sociedade pela urgência que se 
impõe na mudança do paradigma civilizacional e na 
alteração de comportamentos que traduzam uma maior 
e melhor consciência ambiental.
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Green 
Project 
Awards

23 jan ‘17

O Green Project Awards (GPA), uma iniciativa 
promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, 
GCI e Quercus –ANCN, tem como objetivo mobilizar a 
sociedade para o desenvolvimento sustentável.

Na sua 9ª edição, realizada em Serralves, 
a iniciativa promoveu a cooperação nacional e 
internacional e renovou o seu Ciclo de Conferências.

Organização conjunta com a Câmara 
Municipal do Porto e a Lipor, o GPA distinguiu as 
entidades nacionais que se destacam pelo seu 
contributo para o Desenvolvimento Sustentável de 
Portugal e debater a sustentabilidade das cidades do 
novo paradigma económico.

Do programa constou também a conferência 
“A Nova Economia” e um workshop sobre Políticas 
Públicas para a Mobilidade Sustentável nas Cidades.

Congresso 
Internacional — 
Intersexualidades: 
Cruzando Corpos, 
Cruzando 
Fronteiras

23 — 25 mar ‘17

Realizado pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto em parceria com a Fundação de 
Serralves e a Câmara Municipal do Porto, este evento 
teve por objetivo promover uma reflexão crítica sobre 
corpos, políticas sexuais e relações de poder, num 
espaço transnacional alargado, a partir das perspetivas 
fornecidas pelas teorias contemporâneas sobre género, 
sexo e sexualidades.
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Lembrar 
Paulo Cunha 
e Silva

16 mai ‘17

Na última sessão do Ciclo PORTO 2001-15 
anos depois, falamos do trabalho desenvolvido pelo 
Paulo Cunha e Silva enquanto responsável criativo de 
uma área importante da programação cultural da Capital 
Europeia da Cultura.

Nesta sessão-epílogo, lembramos o trajeto 
que percorreu antes e depois dos três anos de completa 
dedicação à P2001. Os convidados desta sessão 
acompanharam-no na sua passagem pela Universidade, 
por Serralves, pela Embaixada Portuguesa em Roma 
e, finalmente, pela Câmara Municipal. Em todas estas 
instituições, Paulo Cunha e Silva definiu o momento que 
passa a ser referência para o “antes” e o “depois”, razão 
mais do que suficiente para, convocando os que ficaram 
seus amigos, lembrar Paulo Cunha e Silva.

Dia do 
Asteroide 2017  
— Portugal
30 jun ‘17

O Dia do Asteroide é um movimento de alerta 
global que visa consciencializar a sociedade dos riscos 
associados ao impacto de asteroides e das medidas 
necessárias para dotar a humanidade de recursos para 
a deteção precoce e consequente mitigação dos riscos 
em causa.

A edição de 2017 teve como organizadores 
Orfeu, Manuel Silva, Teresa Seixas (Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto) e a Fundação de 
Serralves
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Novas perspetivas: 
Conversas sobre 
arte e arquitetura

O ciclo ‘Novas Perspetivas’ desenvolvido pelo 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves em 2017 
centrou-se na relação entre arte e arquitetura e juntou 
proeminentes arquitetos, artistas, filósofos, escritores e 
curadores de Portugal e de várias partes do mundo. 

“Conversas entre arte e arquitetura” teve 
curadoria da jornalista Anabela Mota Ribeiro em 
colaboração com Suzanne Cotter e Carles Muro do 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves.
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Conversas entre 
Arte e Arquitetura, 
com Depa, Diogo 
Aguiar Studio, 
Fahr, Fala Atelier 
e Ottotto, Nuno 
Grande e João Ribas

06 jul ‘17

Com a presença dos ateliês de arquitetura 
DepA, Diogo Aguiar Studio, Fahr, fala atelier e Ottotto, 
convidados para desenvolver os pavilhões temporários 
para a exposição “Incerteza viva: Uma exposição a partir 
da 32ª Bienal de São Paulo” que teve lugar no Parque e 
no Museu de Serralves a partir de 1 de julho. O evento, 
moderado pela jornalista e investigadora Anabela Mota 
Ribeiro, contou ainda com a participação de João Ribas, 
Diretor adjunto e curador sénior do Museu e do arquiteto 
Nuno Grande. 

Conversas entre Arte 
e Arquitetura, com 
Carrilho da Graça, 
Julião Sarmento e 
Joaquim Sapinho

20 set ‘17

Com moderação de Anabela Mota Ribeiro, 
o arquiteto Carrilho da Graça, o artista plástico Julião 
Sarmento e o cineasta Joaquim Sapinho partiram da 
ideia de contaminação (entre diferentes disciplinas), de 
como a mão pensa (no desenho, no gesto), do mistério 
que é criar.

Conversas entre 
Arte e Arquitetura, 
com Manuel Aires 
Mateus, Ângela 
Ferreira e José Maria 
Vieira Mendes

30 nov ‘17

“Os dois arquitetos [ao construir Brasília] 
não pensaram em construir beleza, seria fácil: eles 
ergueram o espanto inexplicado. A criação não é uma 
compreensão, é um novo mistério” – frase de Clarice 
Lispector

Com moderação de Anabela Mota Ribeiro, o 
arquiteto Manuel Aires Mateus, a artista Ângela Ferreira 
e o dramaturgo José Maria Vieira Mendes partiram das 
noções de beleza, espanto, criação e mistério.

Conversas entre 
Arte e Arquitetura 
com Jorge Pinheiro, 
Pedro Cabrita Reis e 
Eduardo Souto Moura

07 dez ‘17

“Preferia que [esta nossa conversa] fosse 
decorrendo naturalmente à medida que íamos falando, 
movendo-nos entre temas de uma forma ligeira, 
evitando qualquer agenda ou intenção programática”. 
Diálogo entre Jorge Pinheiro e Pedro Cabrita Reis que 
se pode ler no catálogo da exposição “Jorge Pinheiro: D’ 
après Fibonacci e as coisas lá fora”

Com moderação de Anabela Mota Ribeiro, 
esta sessão do ciclo Novas Perspetivas juntou os artistas 
Jorge Pinheiro e Pedro Cabrita Reis a Eduardo Souto de 
Moura, o arquiteto que concebeu o desenho de instalação 
da exposição em que os três estiveram envolvidos.
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Em busca 
das nossas 
origens: O 
céu é apenas 
o começo

05 set ‘17

Conferência realizada no âmbito das 
comemorações do Centenário de Óscar Lopes, 
promovidas pela Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, com o astrofísico da Universidade de 
Lancaster, Prof. Doutor David Sobral.
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Jornadas AEP/
Serralves:  
A 4ª revolução 
industrial  
— como não  
a perder!

19 out ‘17

A Fundação AEP e a Fundação de Serralves, 
em parceria, realizaram a oitava edição das Jornadas 
Empresariais AEP/SERRALVES com o tema base de 
reflexão “A 4ª Revolução Industrial: como não a perder!”. 
Os oradores convidados foram personalidades nacionais 
de reconhecido mérito.
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Apresentação  
do Livro: 
Tendências 
Globais 2030  
— os futuros  
de Portugal

27 out ‘17

Este livro, coordenado por Álvaro  
Vasconcelos, foi publicado na sequência do ciclo de 
conferências  «Tendências Globais 2030: Os Futuros 
de Portugal», que decorreu em Serralves, entre 
2015 e 2016. Nele são analisados, por um grupo de 
especialistas, as “mega tendências” nos domínios do 
poder, da economia, do ambiente e da tecnologia, dum  
mundo em transição,  e os cenários alternativos que se 
colocam para o futuro da Europa e de Portugal. 

A conferência de apresentação da publicação 
contou com Augusto Santos Silva, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros de Portugal, Álvaro Vasconcelos, 
Luís Braga da Cruz e Ana Pinho, como oradores.
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Mediação 
cultural —  
do discursivo  
ao dialógico

29 nov ‘17
Santa Maria da Feira

O Serviço 
Educativo 
da Fundação 
de Serralves 
— Mediação 
cultural  
e artística  
nos museus  
e instituições 
culturais

04 dez '17

Os Serviços Educativos dos Museus e 
Instituições Culturais desempenham um papel 
fundamental na sua missão inclusiva ao instaurarem 
uma dimensão transformadora num campo alargado de 
possibilidades e de relações entre diferentes públicos e 
contextos culturais.

O Serviço Educativo da Fundação de 
Serralves tem vindo a desenvolver uma prática 
continuada no domínio da sensibilização e formação de 
públicos para a arte e ambiente pautada pela qualidade, 
fruto de um trabalho de equipa sólido, centrado numa 
ação programada a longo prazo. 

A presente sessão teve por objetivo promover 
uma reflexão e debate sobre novas diretrizes na área da 
mediação artística e cultural.

Os Serviços Educativos dos Museus e 
Instituições Culturais desempenham um papel 
fundamental na sociedade atual ao promoverem 
momentos de aprendizagem, ao valorizarem a partilha de 
vivências, de curiosidades e estimularem a reflexão crítica.

Com o objetivo de responder a esta 
perspetiva, o Serviço Educativo da Fundação de 
Serralves desenvolveu, em conjunto com o Município 
de Santa Maria da Feira, o programa de “Formação em 
Mediação Artística e Cultural” onde foram partilhadas 
e problematizadas a missão e a estratégias inerente à 
prática da mediação.
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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. 

Trata-se de uma iniciativa promovida 
desde 2008 que tem por objetivo promover, 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, evento em que são 
apresentados os vencedores do Prémio Nacional 
Indústrias Criativasteve em 2017, lugar no Parque de 
Serralves. A cerimónia de entrega dos prémios foi 
precedida por uma sessão com Muti Randolph, pioneiro 
das artes digitais no Brasil que cruza o desenho, o som, 
a luz e a tecnologia na criação de cenários, instalações e 
projetos de arquitetura de interiores.

Seguiu-se um painel  de discussão dos 
ecossistemas criativos que conta com a participação de 
vários agentes nesta esfera, nomeadamente Factorial 
Cultural, Porto Design Factory, Portugal Ventures e com 
dois finalistas de edições anteriores do Prémio Nacional 
Indústrias Criativas, Bio Boards e e FAHR 021.3. O painel 
foi moderado por Fátima São Simão, do UPTEC, pólo 
criativo da Universidade do Porto.

A marca Iguaneye “Cloud”, que vai buscar 
inspiração ao calçado usado pelos índios na Amazónia, 
foi o grande vencedor do 9.º Prémio Nacional Indústrias 
Criativas Super Bock/Serralves. Nesta edição, foram 
também premiados os projetos Sound Particles 
e WonderCover, com o segundo e terceiro lugar, 
respetivamente. 

Prémio nacional 
de Indústrias 
Criativas
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Ao longo de 2017 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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Ao longo do ano de 2017 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, 

Assessoria 
de Imprensa

Imprensa 
e Comunicação

valor equivalente de publicidade, que define o valor de 
mercado das referências nos meios de comunicação 
social relativas a Serralves), que em 2017 foi de 23,6 
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.
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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 2017 
foi de 5.436 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 2017 de 
23.6 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 2017 foi extremamente positivo, consolidando 
a crescente visibilidade de Serralves nos media 
estrangeiros. Foram publicados mais de 100 artigos 
na imprensa internacional, nomeadamente na inflight 
magazine da Air France, Travel & Leisure (India edition), 
El País (Espanha), La Vanguardia (Espanha), ABC 
(Espanha), El Mundo (Espanha), Folha de São Paulo 
(Brasil) e nas revistas especializadas internacionais Art 
Review, Artforum, Contemporary Art, Art Mag, Mousse, 
artribune, 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
A comunicação nas suas várias vertentes, 

é uma peça chave na concretização dos objetivos da 
Fundação. 

Em 2017 os objetivos da Fundação seguiram 
os objetivos traçados: a melhoraria na divulgação das 
suas atividades tornando-as mais visíveis e notórias, 
tanto a nível nacional, como internacional; a integração 
entre os seus diversos suportes e a sua maior adequação 
aos targets a quem se dirige;  e tornar a comunicação 
mais assente em suportes digitais, com conteúdos de 
Património e Programação, permitindo assim uma maior 
mensuração dos seus impactos e eficácia.

Foram trabalhados dois grandes desígnios 
da Comunicação ao longo do ano: por um lado, 
continuar a trabalhar a notoriedade, visibilidade e 
impacto público de Serralves nas suas várias áreas 
de atuação e transmitir ao público a multiplicidade e 
transversalidade da instituição; por outro lado, fazer 
de Serralves uma marca de referência incontornável à 
escala global e um motivo de visita e pólo de atração 
da cidade do Porto e da região Norte, sobretudo 
para os públicos internacionais, quer generalistas, 
quer especializados em arte e património, ambiente, 
paisagem e arquitetura.

Para o efeito, foi implementada uma 
estratégia de comunicação sólida assente num forte 
investimento de suporte à visibilidade para Turistas e, 
reforço da presença em plataformas como o Facebook 
e Instagram e nos meios media de grande divulgação – 
Televisão e rádio.

Toda a estratégia de comunicação foi 
apoiada em suportes que permitissem uma maior 
mensuração da sua eficácia junto dos recetores da 
comunicação. O rastreamento dos envios de email 
marketing; a análise do comportamento de acessos 
ao website, nomeadamente o que se procura, a sua 
proveniência; a relação da marca nas redes sociais 
e como se comporta face os respetivos seguidores 
foram informações cruciais para o aumento da eficácia 
da comunicação.

Em 2017 foram atingidos objetivos definidos 
como cruciais. Desde logo o crescimento consolidado 
do número de visitantes, que registou novos recordes. 
Registou-se o maior número de visitantes de sempre às 
atividades da Fundação, dentro e fora de portas – mais 
de 1,3 milhões, o maior número de visitantes à Fundação 
– 834.328; o maior número de estrangeiros de sempre – 
218.674; e também o Serralves em Festa bateu todos os 
recordes, com mais de 224 mil  visitantes ao longo das 
suas 50 horas de duração.

Serralves continuou a investir fortemente na 
comunicação digital como forma de promover as suas 
atividades e espaços de visita. A presença de Serralves 
nas redes sociais, interface crucial com os públicos foi 
intensificada, nomeadamente no Facebook e Instagram, 
plataformas que têm registado um crescimento 
consolidado do número de seguidores e um aumento 
das interações do público com Serralves.

Foi ainda feito ao longo do ano um grande 
trabalho com vista à melhoria da gestão das bases 
de dados de comunicação. Havendo muito por onde 
crescer neste âmbito, continuou-se a trabalhar com o 
objetivo de uma comunicação cada vez mais dinâmica, 
segmentada e eficaz.
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A Fundação tem procurado posicionar-se 
sempre na vanguarda a nível ambiental, contribuindo de 
forma ativa para o desenvolvimento sustentável e para a 
economia circular.

Através do sistema de gestão ambiental 
implementado e certificado, Serralves adotou uma 
abordagem proactiva face aos desafios ambientais que 
se colocam às sociedades atuais, procurando promover 
a proteção ambiental, a prevenção da poluição e a 
sensibilização e edução dos diversos públicos que visitam 
a Fundação e que participam nas suas atividades.

A certificação de Serralves pela norma 
ISO 14001 e o seu registo no Sistema Comunitário de 
Ecogestão e Auditoria (EMAS – Eco-Management and 
Audit Scheme) é um processo exigente que implica a 
execução constante de tarefas estipuladas nestes dois 
referenciais, bem como a realização de auditorias anuais 

Certificação 
Ambiental

2011 2014

2888

2065

2012 20152013 2016 2017

2377
2637

2302

2882 2699

Consumo de energia  
elétrica e gás natural 
MWh

por uma entidade certificadora. Em 2017, a APCER 
– Associação Portuguesa de Certificação – realizou 
novamente uma auditoria que resultou na manutenção 
da certificação ambiental da Fundação.

O foco no desempenho ambiental 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.

De destacar que de 2016 para 2017 se 
verificou uma diminuição de 6,4% no consumo total 
de energia. De igual modo, o consumo de energia por 
visitante reduziu 23,4%, - tendo passado de 4,22 kWh, 
em 2016, para 3,24 kWh, em 2017. Esta melhoria do 
desempenho foi alcançada apesar de em 2017 terem 
sido prolongados os horários de funcionamento, com a 
Fundação a estar aberta todos os dias a partir de julho.
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2011 2014

6,1

4,3

2012 20152013 2016 2017

5,7
5,05,4

4,2
3,2

Consumo específico de energia  
elétrica e gás natural  
MWh/1000 visitantes
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Consumo de água fornecida  
pelas Águas do Porto 
m3

2011 2014

4908

4162

2012 20152013 2016 2017

3958 39684250 4353
3890

2011 2014

10,4

8,6

2012 20152013 2016 2017

9,5

7,6

10,0

6,4

4,7

Consumo específico de água fornecida  
pelas Águas do Porto 
m3/ 1000 visitantes
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Verificou-se, de 2016 para 2017, uma 
diminuição de 10,6% no consumo de água proveniente 
das Águas do Porto. De igual modo, o consumo de água 
por visitante reduziu 26,9%, tendo passado de 6,38 l, em 
2016, para 4,66 l, em 2017.

O consumo de água da rega aumentou 0,7% 
de 2016 para 2017, o que pode ser justificado pela rega 
mais frequente do prado na altura da primavera/verão, 
de modo a aumentar a sua capacidade produtiva para 
alimentação dos animais.

2012 2015

24896
27259

2013 20162014 2017

32975

25852
29108

26033

Consumo de água da rega 
m3
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De 2016 para 2017 verificou-se uma 
diminuição de 6,8% nos resíduos totais gerados, apesar 
de terem sido encaminhados para operador de gestão 
de resíduos cerca de 16 toneladas devido à preparação 
do espaço para a obra da Casa do Cinema Manoel de 
Oliveira. Esta diminuição também pode ser explicada, 
em parte, pelo maior aproveitamento dos resíduos 
biodegradáveis para fertilização na quinta de Serralves, 
promovendo-se assim a economia circular em Serralves.

Quantidade  
de resíduos produzidos 
t

2012 2015

212,570

291,177

2013 20162014 2017

275,027
237,911

499,253

221,733
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Quantidades específicas  
de resíduos produzidos  
t/1000 visitantes

2012 2015

0,510
0,555

2013 20162014 2017

0,650

0,348

1,031

0,266
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Investimentos

Coleção
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 2017 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.

Manutenção 
do Património
Para além de operações pontuais de 

manutenção, em 2017 foi efetuado um importante 
investimento na manutenção da fachada exterior do 
Museu e foi iniciada a conservação e reparação dos 
caminhos do Parque.

Equipamentos
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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Conselho  
de Administração

Presidente – Ana Pinho

Vice-Presidente – Manuel Cavaleiro Brandão

Vice-Presidente – Manuel Ferreira da Silva

Vice-Presidente – Isabel Pires de Lima

Vogal – Vera Pires Coelho

Vogal – Carlos Moreira da Silva

Vogal – António Pires de Lima

Vogal – José Pacheco Pereira

Vogal - Pedro Pina

* Membros vogais listados por ordem de entrada no Conselho 
de Administração

Comissão Executiva

Ana Pinho – Presidente 

Manuel Ferreira da Silva

Isabel Pires de Lima

Conselho de Fundadores

Em 15 de dezembro de 2017, realizou-se 
a Reunião Anual do Conselho de Fundadores, onde, 
conforme o disposto no Artigo 20º, nº 1 dos Estatutos da 
Fundação, o Conselho aprovou a adesão de 20 novos 
Fundadores, a saber: 

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

Após as alterações acima referidas, o 
Conselho de Fundadores passou a contar com 241 
entidades.
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Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal manteve a seguinte 
composição:

Amílcar Salomão Pires Salgado – Presidente

Adalberto Neiva de Oliveira – Representante  

do Conselho de Fundadores

Ernst & Young Audit & Associados – SROC. S.A. – 

Representada por Rui Manuel da Cunha Vieira

Comissão de Fixação  
de Remunerações

A Comissão de Fixação de Remunerações 
manteve a seguinte composição:

Estela Barbot

Manuel Violas

Tomaz Jervell

Os membros do Conselho de Administração 
e dos restantes órgãos sociais não auferem qualquer 
remuneração.
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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 2017 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 2017 termina com 77 colaboradores:
 

2010 2013

97
88

2011 20142012 2015 2016 2017

95 8891 89 83 77

Evolução do n.º  
de colaboradores ativos
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Esta descida face a 2016 fica a dever-se à 
saída de colaboradores, após vários anos de trabalho 
na Fundação, para abraçarem novos e diferentes 
desafios, sendo que um deles passou à condição de 
pensionista. Foram integrados 3 novos colaboradores, 
para reforçarem as equipas do Parque e comercial.

A equipa de Serralves é uma equipa sénior, 
experiente e conhecedora das exigências e desafios das 
atividades que lhe são propostas, o que é espelhado 
numa antiguidade superior a 10 anos de serviço em que 
mais de 50% da sua equipa.

 

<5anos 16–20anos

19%

25%

5–9anos 10–15anos >21anos

12%

22% 22%

Distribuição de colaboradores 
por anos de serviço
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No último ano, e ao integrar novas 
competências e perfis profissionais, pretendemos 
reforçar a exigência e qualidade dos nossos recursos 
humanos. 

Este esforço de incorporar novas 
competências tem como objetivo claro o de fazer face 
aos desafios cada vez mais exigentes, novas formas 
de pensar, conceber e fazer, reforçando a distinção da 
marca Serralves.

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.

       

Homens

39

Mulheres

38

Distribuição de colaboradores 
por género
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Todos os dias desenvolvemos esforços 
para termos equipas dedicadas, capazes de 
antecipar cenários, proporem iniciativas e programas 
inovadores que se diferenciem dos demais. Que sejam 
conhecedoras do que está a acontecer, reforçando a 
posição da Fundação como promotora de cultura nas 
suas diferentes vertentes.

Este desenvolvimento faz-se pelo contacto 
dos nossos profissionais com outras realidades e 
projetos, pela participação em seminários, workshops 
e ações de formação em várias áreas de especialidade, 
que promovam a partilha de ideias, conhecimentos e 
gerem sinergias capazes de criarem projetos artísticos 
e educativos relevantes e diferenciadores, contribuindo 
para a sustentabilidade dos objetivos e ações planeadas.

 

Técnico Curador

39%

9%

Operacional Gestão Administrativo

18%

23%

10%

Distribuição de colaboradores 
por área funcional 2017
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Equipa:  
Colaboradores ao serviço 
Dezembro '17
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.

Secretariado 
Administração

Ana Veloso

Maria João Aguiar

Direção do Museu

Diretora do Museu 

Suzanne Cotter

Diretor Adjunto do Museu 

João Ribas

Adjunto do Diretor 

Ricardo Nicolau

Secretariado 

Cláudia Osório

Serviço de Artes Performativas 

Cristina Grande

Ana Conde

Carla Pinto

Nuno Aragão

Pedro Rocha

Rui Barbosa

Serviço de Artes Plásticas

Marta Almeida

Adelino Pontes

Daniela Oliveira

Filipa Loureiro

Inês Venade

Isabel Braga

Isabel Lhano

João Brites

Lázaro Silva

Paula Fernandes

Serviço da Coleção

Filipe Duarte

Helena Abreu

Serviço de Edições

Maria Ramos

Serviço de Documentação / Biblioteca

Sónia Oliveira

Daniel Fernandes

Isabel Koehler

Serviço Educativo

Denise Pollini

Cristina Lapa

Diana Cruz

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
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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

Direção do Parque

Suporte técnico 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

Anabela Silva

Carla Almeida 

Serviço de Ambiente e Qualidade 

Helena Cerveira Pinto

Direção Comercial, 
Desenvolvimento  
e Comunicação

Diretor Comercial, Desenvolvimento  

e Comunicação

Miguel Rangel

Assessoria de Comunicação

Marta Morais

Mecenato e Relações Institucionais

Carina Bastos

Serviços Comerciais

Nuno Coelho

Cristiana Vieira

João Castro

José Portilho

Manuela Ferreira

Serviço Comunicação

Francisca Brandão

Hugo Sousa

Isabel Reis

Leandro Isidro

Rute Martins

Direção de Recursos  
e Projetos Especiais

Diretor de Recursos e Projetos Especiais

Rui Costa

Serviço de Financiamentos Comunitários

Fábia Esteves
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Consultores
A Fundação deixa um agradecimento especial 

aos seus principais consultores:

Conselho Consultivo  
do Museu

Laurent Le Bon

Frances Morris

Adriano Pedrosa

Paulo Herkenhoff

Julia Peyton-Jones

Joanna Mytkowska
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Amigos 
e Voluntários

Amigos
Em 2017, a Fundação de Serralves contou 

com o apoio de 2002 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. 

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 2017 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, 
com muita disponibilidade e interesse em apoiar estes 
projetos emblemáticos da Fundação.
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Num contexto de expansão da atividade da 
Fundação, garantir a manutenção do equilíbrio financeiro 
da conta de exploração manteve-se uma prioridade em 
2017, o que implicou um grande esforço de aumento de 
todas as componentes dos rendimentos da Fundação: 
rendimentos próprios, apoios mecenáticos, recurso 
ao fundo europeu de desenvolvimento regional e do 
subsídio do Estado, por forma a compensar os aumentos 
de gastos resultantes da expansão da atividade. 
Os esforços de aumento dos rendimentos foram 
acompanhados pela manutenção da política de gestão 
rigorosa dos meios ao dispor e um exigente controlo 
orçamental, por forma a garantir o controlo dos gastos.

Redimentos totais 
€

Resultado Líquido 
€

2012 2015

9 178 812€

7 644 739€

2013 20162014 2017

7 994 567€
8 578 524€

8 176 535€

9 263 893€

Como resultado do esforço de manutenção 
da sustentabilidade económica e financeira da 
Fundação, o Resultado Líquido do exercício de 2017 
ascendeu a 156.863,50 €, ao nível dos resultados 
registados nos últimos anos.

Os Rendimentos Totais fixaram-se em 9,3 
Milhões de euros, o que representa um aumento de 6% 
em 2017, mais 685 mil euros, face a 2016. Este valor 
está ao nível do valor dos rendimentos obtidos em 2012, 
apesar do subsídio do Estado se manter aquém do valor 
recebido nesse ano (-640 K€).

 

2012 2015

81 246€

9 437€

2013 20162014 2017

77 640€
52 968€63 425€

156 864€
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Subsídio do estado  
por visitante 
€

2015

5,5€

2013 20162014 2017

6,8€

5,1€
5,9€

4,2€

A Fundação de Serralves conseguiu aumentar 
os seus rendimentos próprios em 23% face ao ano 
transato, sendo uma parte deste aumento justificada pelo 
aumento de rendimentos com a bilheteira. O que revela o 
esforço feito pela Fundação para financiar a sua atividade.

As contribuições de mecenas e patrocínios 
foram fundamentais para que o resultado líquido da 
Fundação se mantenha positivo, à semelhança dos anos 
anteriores.

Os rendimentos com os financiamentos 
do fundo europeu de desenvolvimento regional 
aumentaram significativamente, não tendo obtido 
financiamentos deste tipo em 2016 a Fundação 
conseguiu obter 568 K€ em 2017. 

O Subsídio do Estado, atribuído 
estatutariamente à Fundação para suprir os gastos de 
funcionamento, ascendeu a 3.470 K€, o mesmo valor 
que o valor atribuído em 2016, fixando-se em 38,34% 
dos rendimentos totais, em 2016 esta percentagem 
ascendia a 42,35%, de onde resulta o evidente e elevado 
esforço da Fundação de geração e angariação de 
fundos para a concretização da sua oferta cultural. 

O subsídio do estado por visitante tem descido 
significativamente, em 2017 ascendeu a 4,2€/ por 
visitante, menos 58% do valor de 2012 (9,9€/visitante). 
De salientar que considerando o número de visitantes 
às exposições de Serralves fora de portas, o valor do 
subsídio do Estado por visitante ascende a 2,6€.
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Os Gastos Totais fixaram-se em 9,1 milhões de 
euros, o que representa um aumento de 7% face a 2016: 
mais 583 mil €. O valor dos gastos totais de 2017 está ao 
nível dos gastos totais de 2012.

 

2012 2015

9 097 566€

7 635 301€

2013 20162014 2017

7 916 927€
8 525 556€

8 113 110€

9 107 029€

Gastos totais 
€
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De salientar que o acréscimo de gastos é 
maioritariamente justificado com o acréscimo de gastos 
com as atividades, mais 25% do que em 2016. 

O acréscimo do nível de atividade fez-se 
refletir nos gastos com atividades, mas não nos gastos 
com pessoal, cujo valor configurou um decréscimo de 
17% face a 2016.

A nível patrimonial verifica-se que o Ativo 
Total ascende a 77,7 milhões de euros, representando 
um aumento de cerca de 6,5 milhões de euros face 
a 2016, que resultou fundamentalmente do valor de 
financiamentos comunitários aprovados em 2017 e do 
aumento do ativo imobilizado devido à aquisição de 
obras de arte.

O Passivo Total fixou-se em 6,7 milhões de 
euros, representando um acréscimo de cerca de 3,4 
milhões de euros face a 2016. Este aumento do passivo 
é justificado maioritariamente pelo aumento do valor 
dos diferimentos relativos a rendimentos a reconhecer 
relativos a fundos comunitários e outros diferimentos de 
gastos e ao reforço das provisões.

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 25,3 milhões de euros. 

A Fundação tem previstos investimentos de 
elevado valor a realizar no ano de 2018, nomeadamente 
a obra da Casa de Cinema Manoel de Oliveira, cuja 
empreitada iniciou em 2017. Para fazer face a estes 
investimentos decidiu reforçar a Reserva para 
Investimentos criada em 2016, através de parte dos 
seus apoios mecenáticos.

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 Ernst & Young 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 2018 propomo-nos transpor fronteiras: 
apresentando nos nossos espaços uma programação 
artística ambiciosa, onde encontraremos alguns dos 
mais reconhecidos artistas a nível mundial; com novos 
projetos de interligação entre o Museu e o Parque 
e entre arte e ciência; mas também nas áreas da 
arquitetura e do cinema e tentando abranger novos 
domínios na área da reflexão e no âmbito do Serviço 
Educativo; procurando chegar mais longe na área da 
economia criativa e empreendendo novos projetos no 
Parque e na sua Quinta. Mas vamos também transpor 
fronteiras em Portugal, propondo-nos realizar cerca 
de trinta exposições de Serralves por todo o país. 
Trasporemos também fronteiras reais, organizando 
exposições de Serralves no estrangeiro, e até fronteiras 
virtuais, com a disponibilização online de alguns dos 
nossos importantes ativos.

O programa artístico do Museu é revelador 
da transdisciplinaridade da arte contemporânea e será 
um espelho das várias artes visuais, da arquitetura 
e do cinema. Serão organizadas grandes exposições 
retrospetivas de artistas consagrados, como o 
grande pintor português Álvaro Lapa, a escultora e 
pintora italiana Marisa Merz e o fotógrafo americano 
Robert Mapplethorpe, um dos ícones da cultura visual 
contemporânea. Será também apresentada a segunda 
parte da exposição da Coleção Sonnabend, que para 
além de uma pequena retrospetiva de um dos artistas 
mais marcantes da cultura pop — Jeff Koons — trará a 
Serralves obras icónicas de alguns dos grandes nomes 
da segunda metade do século XX, como Bernd e Hilla 
Becher, Bruce Nauman, Candida Höfer ou Gilbert and 
George, entre outros. Será ainda apresentada uma 
ambiciosa exposição centrada no universo do cineasta 
Pedro Costa, onde a fotografia se junta ao cinema e às 
artes visuais, reunindo obras de arte de várias épocas. 
Haverá também espaço para os artistas emergentes, 
portugueses e estrangeiros, através do programa 
“Projetos Contemporâneos”, que em 2018 apresentará 
exposições de Dayana Lucas e Martine Syms, e também 
através do Prémio para jovens fotógrafos NOVO BANCO 
Revelação. 

Um dos destaques do ano será a exposição 
de escultura que Anish Kapoor, um dos mais notáveis 
artistas no nosso tempo, conceberá para o Parque e 
Museu de Serralves, aliando a arte contemporânea 
à arquitetura e à paisagem, numa nova linha da 
programação anual que conjuga o Museu e o Parque.
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A arquitetura será mais uma vez tema 
específico da programação de Serralves: com a 
disponibilização online do Arquivo de Álvaro Siza e 
com três exposições na Biblioteca de Serralves, que se 
debruçarão sobre as novas abordagens da arquitetura 
contemporânea, uma delas com base na obra de 
Álvaro Siza. Está também em curso o projeto Arquitetura 
3.0, projeto cofinanciado pelo NORTE 2020 através do 
Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, que Serralves leva a cabo com o principal 
objetivo de promover a internacionalização da arquitetura 
da região Norte de Portugal. 

A Casa de Serralves assistirá em 2018 
ao regresso da Coleção Miró — que o Governo 
de Portugal e a Câmara Municipal do Porto têm 
intenção de  colocar em depósito na Fundação de 
Serralves —, desta vez envolvida num contexto 
mais surpreendente e inovador. Para isso, Serralves 
contará com a genialidade do arquiteto Álvaro Siza, 
que adaptará a Casa para receber este conjunto de 

obras. A instalação em Serralves desta Coleção é 
um reconhecimento que muito nos orgulha, já que 
atesta a experiência, a competência e a imaginação 
das equipas de Serralves para cuidar deste tão 
significativo conjunto de obras e para assegurar a sua 
visibilidade e disponibilização a um público vasto e 
diversificado. Em 2018 será organizada uma exposição 
temporária a partir deste conjunto de obras notáveis, 
acompanhada por publicações, o que permitirá não 
apenas a sua apresentação a um público alargado, 
mas também o seu estudo aprofundado. Serão ainda 
desenvolvidas parcerias com entidades internacionais 
para a colaboração na organização de exposições, 
mas também para a edição de publicações e criação 
de bolsas de estudo e programas de pesquisa. 
Estas atividades decorrerão em paralelo com uma 
gestão dos pedidos de empréstimo que valorize 
internacionalmente a Coleção Miró. 

O núcleo central do Museu, a sua Coleção, 
estará sujeito a uma permanente atenção. Serralves 
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prosseguirá a sua missão de tornar a Coleção acessível 
a um público cada vez mais numeroso e diversificado, 
dentro e fora do Museu. O ano de 2018 trará três novas 
apresentações da Coleção no Museu, que tornarão 
patente a sua robustez e a sua evolução ao longo do 
tempo. Na sequência do que já foi feito nos últimos dois 
anos, será também reforçada a nossa política de traspor 
fronteiras, estando prevista a realização de cerca de 
três dezenas de exposições por todo o país, em parceria 
com as autarquias nossas Fundadoras, e com outras 
instituições Fundadoras detentoras de importantes 
espaços públicos, como o Palácio da Bolsa, o Museu da 
Misericórdia do Porto, o Terminal de Cruzeiros do Porto 
de Leixões, o Aeroporto do Porto e as estações de São 
Bento no Porto e do Rossio em Lisboa. A visibilidade da 
Coleção será ainda trabalhada através do nosso plano 
de publicação de importantes livros e catálogos, que 
prolongam esta missão de Serralves de derrubar muros 
e investigar, expor e comunicar com um público cada 
vez mais vasto e diverso. Com o objetivo de melhorar 
a disponibilização da Coleção online, Serralves estará 
representada a partir de 2018 no projeto Google Arts & 
Culture, permitindo que o nosso público aceda online a 
imagens de alta resolução das obras de arte do acervo 
e percorra os espaços da Fundação através do recurso 
walk-through. 

As parcerias e colaborações internacionais 
continuarão também em 2018 a ser uma prioridade para 
Serralves, contribuindo para o reforço da sua notoriedade 
e do seu impacto em todo o mundo. A exposição 

de Marisa Merz viajará para o Museum der Moderne 
Salzburg, em Salzburgo, Áustria, e a exposição "Joan 
Miró: Materialidade e Metamorfose" será apresentada na 
Fondazione Bano, Palazzo Zabarella, em Pádua, Itália. 
Estando ainda em finalização várias outras colaborações 
de Serralves no estrangeiro. 

As artes performativas continuarão em 2018 
a ter especial destaque na programação de Serralves. 
Para além dos grandes momentos performativos anuais, 
o Jazz no Parque e o “O Museu como Performance”, 
será também oferecido um extenso e rico programa 
de propostas de música, dança e performance, que 
acompanharão a reflexão artística levada a cabo no 
Museu ao longo de todo o ano. O cinema terá também 
uma importância acrescida, com um ciclo dedicado à 
realizadora portuguesa Teresa Villaverde, para além 
de outros ciclos organizados em articulação com o 
programa expositivo.

2018 ficará marcado pela construção da Casa 
do Cinema Manoel de Oliveira. Este projeto, que viu a 
sua relevância e qualidade reconhecidas pela aprovação 
da candidatura ao Financiamento Comunitário ao 
Programa Operacional Norte 2020 no domínio do 
"Património Cultural", será sem dúvida um equipamento 
cultural de grande importância para a cidade do Porto e 
para o país. A Casa do Cinema é também uma forma de 
homenagear o grande cineasta Manoel de Oliveira, que 
escolheu entregar a Serralves o seu importante espólio 
pessoal. A esta realização associa-se um outro grande 
nome, Álvaro Siza, autor do projeto arquitetónico.
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programa anual de conferências internacionais dedicado 
a diversas temáticas, entre as quais destacamos: a 
obra de Álvaro Siza, debatida em “The Álvaro Siza Talks: 
Discursos sobre arquitetura".

No que diz respeito ao Parque, as ações 
continuadas de conservação da paisagem classificada 
de Serralves são fundamentais para a preservação da 
sua identidade histórica. O reconhecimento do Parque 
enquanto espaço singular, quer a nível nacional, quer 
a nível internacional, prosseguirá e será reforçado 
com uma atenção cada vez maior às suas inúmeras 
possibilidades enquanto palco de aprendizagens nas 
áreas da educação ambiental e da biodiversidade. 
Serão organizadas visitas temáticas, workshops de 
jardinagem, masterclasses de biodiversidade, sessões 
de astronomia, mercados sazonais de produtos 
biológicos e uma residência artística que cruzará arte 
e ciência, entre outras atividades. Em 2018 volta a 
realizar-se a iniciativa “Há Luz no Parque”, onde os 
visitantes são desafiados para uma visita noturna aos 
magníficos espaços do Parque de Serralves, desta 
vez com uma proposta inovadora concebida pelo 
artista João Paulo Feliciano. Serão ainda realizadas 
importantes ações de conservação e valorização do 
Roseiral, dos caminhos e do sistema de rega. 

Os projetos educativos continuarão a ser 
em 2018 um dos eixos fundamentais da atuação 
de Serralves. As múltiplas propostas apresentadas 
dirigem-se a crianças, jovens, famílias, adultos, 
escolas, grupos com necessidades especiais e 
comunidades carenciadas, com o objetivo de estimular 
o seu interesse e conhecimento pelas artes e pelo 
ambiente. Em 2018 será lançado um novo programa 
dirigido a professores, que pretende reforçar laços 
com as comunidades escolares e pensar em conjunto 
a educação e a sensibilização para a cultura. E 
prosseguirá o Projeto Anual com Escolas e a múltipla 
oferta educativa ao longo de todo o ano. Não obstante 
o aumento considerável registado em 2017 do número 
de participantes nas atividades do Serviço Educativo 
de Serralves, é nossa intenção desenvolvê-lo de forma 
mais ambiciosa e levá-lo ainda mais longe, através de 
novos apoios e parcerias.

Também as atividades na área da reflexão 
serão objeto de uma atenção muito especial, com o 
reforço da organização de cursos e conferências com o 
objetivo de fomentar o debate informado e crítico sobre a 
sociedade contemporânea e o seu futuro. Em destaque o 
Ciclo Novas Perspetivas, que em 2018 será subordinado 
ao tema “Descolonizar o Museu”. Haverá ainda um novo 
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É nosso objetivo para 2018 promover e 
melhorar a Quinta de Serralves, nela desenvolvendo um 
importante projeto de uma quinta urbana (“city farm”), 
iniciativa alinhada com as mais recentes tendências 
internacionais em estruturas deste tipo e associada à 
valorização e preservação ambiental.

No ano de 2018 Serralves volta a oferecer 
aos seus públicos os três grandes eventos que atraem 
anualmente milhares de visitantes aos espaços da 
Fundação. Fazemo-lo com o objetivo de transpor 
fronteiras e de chegar mais perto de todos. O Serralves 
em Festa, o maior evento da cultura contemporânea 
em Portugal e um dos maiores a nível internacional, 
celebrará o seu 15º aniversário e pretende surpreender 
de novo os seus públicos com centenas de atividades 
protagonizadas por inúmeros artistas vindos de diversos 
países e manterá o seu período alargado a 50 horas 
contínuas. A Festa do Outono voltará a assinalar a 
chegada da nova estação, com uma série de atividades 
ligadas às colheitas, a antigas tradições e costumes, a 
saberes e práticas ancestrais e à tradição rural, revividas 
no contexto contemporâneo de arte e paisagem do 
Parque de Serralves. O Bioblitz, já na sua 5ª edição, 

voltará a ser palco privilegiado de aprendizagens ligadas 
ao ambiente. Oferece novamente em 2018 cinco dias 
para grupos escolares e dois dias destinados ao público 
em geral, com o objetivo de motivar para a investigação 
em biodiversidade mediante um programa orientado 
para a inventariação e identificação de espécies do 
Parque.

No âmbito da atividade na área da economia 
criativa, destaca-se a realização do Prémio Nacional das 
Indústrias Criativas Super Bock/Serralves, que celebrará 
a sua 10ª edição de forma especial. É também nosso 
objetivo começar a desenvolver o Projeto “InovDesign 
— Qualificação, Inovação e Competitividade by Design”, 
que pretende, através de várias iniciativas, realçar a 
importância do design na economia e a sua inserção em 
cadeias de valor acrescentado.

Serralves propõe-se levar a cabo esta 
intensa 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.
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Apoios  
Institucionais
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.

Novos 
Fundadores
Importa saudar aqueles que em 2017 

se tornaram Fundadores desta instituição e cuja 
participação neste projeto queremos, desde já, 
agradecer:

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

Mecenas
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: “Philippe Parreno:  

A Time Coloured Space”

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

SONAE, SGPS
Projeto Sonae//Serralves 

Fundação GALP
Parceiro do Serviço Educativo

Fundação EDP
Mecenas Exclusivo da exposição “Jorge Pinheiro: 

D'après Fibonacci e as coisas lá fora”

SOVENA Group 
Mecenas Exclusivo do Parque de Serralves 

NOVO BANCO
Mecenas do Prémio NOVO BANCO Revelação 2017

LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão  
de Resíduos do Grande Porto

Mecenas Exclusivo do BioBlitz

GRUPO NORS
Mecenas da Exposição: "Daniel Steegmann Mangrané: 

Uma folha translúcida no lugar da boca”

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Mecenas – Projeto Manutenção do Museu
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Fundadores 
Patrono 
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 2017, 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 Portugal Hipermercados, S.A.
BA Vidro S.A.
Bial – Portela & Cª, S.A.
Câmara Municipal de Póvoa do Varzim
Câmara Municipal de Barcelos
Câmara Municipal de Matosinhos
Câmara Municipal de Ovar
Câmara Municipal de São João da Madeira
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Cerealis, SGPS, S.A. 
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
CPC – Iten Solutions
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
I.P. Holding, SGPS, S.A.
Ibersol, SGPS, SA. 
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 e 

Associados
Mota – Engil, SGPS, S.A.
NOS, SGPS, S.A.
Porto Editora
Ramada Aços, S.A.
Rangel Invest – Investimentos Logísticos, S.A.
RAR – Sociedade de Controle (Holding) S.A. 
REN Portgás Distribuição, S.A.
REN – Rede Eléctrica Nacional, 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.
Symington Family Estates
Tabaqueira, S.A.
Vicaima – Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.
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Subsídios  
ao abrigo  
do Portugal 
2020 e outros

Outros 
Apoios
A Fundação não quer deixar de agradecer 

reconhecidamente às seguintes empresas e entidades o 
significativo apoio dado às suas atividades, manutenção 
e programação em 2017:

Apoio ao Serralves em Festa
Ana Aeroportos

Apoio ao Serralves em Festa, à Festa do Outono  
e ao Bioblitz – Serviços Médicos Oficiais
Hospital e Instituto CUF Porto

Apoio à Exposição “Jorge Pinheiro: D'après Fibonacci  
e as coisas lá fora”
OTIIMA

Apoio às Inaugurações
Sogrape Vinhos S.A.

Apoio às Inaugurações
Symington Family Estates

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

A viabilização de várias iniciativas e 
investimentos tem continuado a ser possível graças 
aos financiamentos de vários programas do Quadro 
de Referência Estratégico Nacional (QREN) 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 e 
ENEA2020): “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”; “Projeto Educativo Ambiental de 
Serralves”

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; e ao Serralves 
em Festa.

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 2017 
dois Bolseiros de Investigação da FCT;
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Parcerias 
Institucionais

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Favela Discos
FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia
FIMP – Festival Internacional de Marionetas do Porto
FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão 

Ibérica
Fotoadrenalina
Fundação Bienal de São Paulo
Fundação Marques da Silva
Fundação Porto Social
GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas
Ginasiano
I2ADS – Instituto de Investigação da Arte, Design e 

Sociedade
IDMEC – FEUP – Engenharia Mecânica – Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto 
Indústria Club
Instituto Português de Fotografia
Lovers & Lollypops
LPN – Liga para a Proteção da Natureza
LQAI – Laboratório da Qualidade do Ar Interior
Minist+erio da Cultura do Brasil
Nachtstück Records
Olhares
Porto Lazer
SEA LIFE
Sonoscopia – Associação Cultural
Space Ensemble / Câmara Municipal de Paredes de 

Coura
Spring Toast Records
TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de 

Portugal
Teatro de Marionetas do Porto/ Ballet Contemporâneo 

do Porto
Teatro Municipal do Porto – Rivoli e Campo Alegre
Teatro Nacional São João
UATIP – Universidade do Autodidata e Terceira Idade do 

Porto 
Universidade Católica Portuguesa
Universidade do Porto

Academia Contemporânea do Espetáculo – Teatro  
do Bolhão

Academia de Música de Costa Cabral
ADE Porto – Agência de Energia do Porto
Adilo – Agência de Desenvolvimento Integrado de 

Lordelo do Ouro
ANA, Aeroportos de Portugal 
Balleteatro Escola Profissional
British Council
Câmara Municipal da Guarda
Câmara Municipal de Coimbra / Jazz Ao Centro Clube
Câmara Municipal de Faro
Câmara Municipal de Guimarães
Câmara Municipal de Matosinhos
Câmara Municipal de Ponta Delgada / Festival Tremor
Câmara Municipal de S. João da Madeira
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira/ Imaginarius 

– Festival Internacional de Teatro de Rua
Câmara Municipal de Torres Vedras
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Câmara Municipal do Porto
Canadian Centre for Architecture, Montreal
Casa da Música
CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e 

Recursos Genéticos/InBIO – Laboratório Associado
CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha 

e Ambiental
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema
Conservatório de Música de S. José da Guarda
CRE.Porto – Centro Regional de Excelência, Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável
desNORTE
ENEAS – European Network for Environmental 

Assessment and Services
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
ESMAE – Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
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Apoios e 
Colaborações 
Institucionais

 

Institut Français du Portugal
ISAG – Instituto Superior de Administração e Gestão
Metro do Porto
Mundo Científico
Nortenha Tyres
Otiima
Passeio Geológico da Foz do Douro
Porto Editora
Quercus
Seara
Soja de Portugal
STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto
Teatro Municipal do Porto – Rivoli
Teatro Nacional de São João
V Coutinho

Apoios Media

Antena 1, Antena 2 e Antena 3
Correio da Manhã
Jornal de Notícias
Jornal de Negócios
Revista Sábado
RTP e RTP Informação
TVI

AEPGA – Associação para o Estudo e Proteção do Gado 
Asinino 

Alliance Française do Porto
AMIBA – Associação de Criadores de Bovinos da Raça 

Barrosã
ANA Aeroportos
Apisantos
Australia Council for the Arts
Biosfera
British Council
Casa da Música
Centro Hípico do Porto e Matosinhos
Coliseu do Porto
CP – Comboios de Portugal
CUF Porto Hospital e Instituto
Culturgest
Diário do Porto
Douro Azul
EGOR
Eracenário
ESE/IPP – Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico do Porto
Exército Português
Fundación SGAE
Goethe Institut
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Balanço
Unidade monetária (€)

Rubricas Notas 31 dez 2017 31 dez 2016

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 5 1.230.275,36 1.017.690,80
Bens do património histórico e cultural 5 63.838.030,06 62.720.027,07
Ativos intangíveis 6 81.189,92 105.660,33
Investimentos financeiros 8.1 386.221,49 638.904,52

65.535.716,83 64.482.282,72
Ativo corrente
Inventários 7 524.535,46 552.644,23
Créditos a receber 8.1 4.548.555,01 1.094.859,05
Fundos subscritos e não realizados 8.1, 9 1.961.521,62 1.682.354,97
Estado e outros entes públicos 8.1 605.306,83 346.910,76
Fundadores/Mecenas 8.1 146.952,35 41.273,25
Diferimentos 8.1 69.536,64 30.173,92
Caixa e depósitos bancários 4.2 4.356.288,00 3.034.792,81

12.212.695,91 6.783.008,99
Total do Ativo 77.748.412,74 71.265.291,71

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos subscritos 9 13.217.364,26 12.609.736,66
Subsídios ao investimento 10 31.465.873,11 31.515.525,59
Outras reservas 11 24.261.599,78 22.451.599,78
Resultados transitados (2.436.263,30) (2.489.232,05)
Outras variações nos fundos patrimoniais 12 4.383.523,97 3.838.334,46
Resultado Líquido do Período 156.863,50 52.968,75
Total dos Fundos Patrimoniais 71.048.961,32 67.978.933,19

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões 13 1.160.840,00 663.000,00

1.160.840,00 663.000,00
Passivo corrente
Fornecedores 8.2 1.250.917,26 1.363.332,70
Estado e outros entes públicos 8.2 92.353,71 90.605,54
Financiamentos obtidos 8.2 1.666,06 4.202,83
Outros passivos correntes 8.2 852.275,27 1.017.619,32
Diferimentos 8.2 3.341.399,12 147.598,13

5.538.611,42 2.623.358,52
Total do Passivo 6.699.451,42 3.286.358,52

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 77.748.412,74 71.265.291,71
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Demonstração  
de Resultados por Naturezas
Unidade monetária (€)

Rendimentos e gastos Notas 2017 2016

Vendas e serviços prestados 14 3.240.237,82 2.981.891,05
Subsídios, doações e legados à exploração 15 5.619.094,82 5.414.680,92
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 7 (370.632,21) (350.419,50)
Fornecimentos e serviços externos 16 (5.230.251,30) (4.478.509,58)
Gastos com o pessoal 17 (2.554.230,74) (2.993.765,82)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 7 11.826,86 31.726,36
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 8.1 (795,00)
Provisões (aumentos/reduções) 13 (497.840,00) (288.000,00)
Outras imparidades (perdas/reversões) 8.1 258.050,30
Outros rendimentos 18 87.033,77 106.983,65
Outros gastos 19 (188.601,18) (164.259,19)

Resultado antes de depreciações,  
gastos de financiamento e impostos

373.893,14 260.327,89

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5, 6 (240.278,53) (250.585,13)
Resultado operacional  

(antes de gastos de financiamento e impostos)
133.614,61 9.742,76

Juros e rendimentos similares obtidos 20 24.039,13 43.242,16
Juros e gastos similares suportados 20 (790,24) (16,17)

Resultado antes de impostos 156.863,50 52.968,75
Resultado Líquido do Período 156.863,50 52.968,75
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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 2016 1 11.041.799,53 21.046.599,78 (2.498.669,44) 31.594.709,34 3.678.919,14 9.437,39 64.872.795,74
Alterações no período
Primeira adopção de novo referencial contabilístico 184.021,62 184.021,62
Aplicação do resultado líquido de 2014 9.437,39 (9.437,39)
Outras alterações reconhecidas  
nos fundos patrimoniais:
- Doações 12 161.290,32 161.290,32
- Fundo de Compras de Obras de Arte 11 365,50 365,50
- Subsídios ao investimento 10 (79.183,75) (1.875,00) (81.058,75)

2 184.021,62 365,50 9.437,39 (79.183,75) 159.415,32 (9.437,39) 264.618,69
Resultado líquido do período 3 52.968,75 52.968,75
Resultado integral 4=2+3 43.531,36 317.587,44
Operações com instituidores no período
Fundos subscritos 9 1.876.050,01 1.876.050,01
Subsídios, doações e legados:
- Fundo de Compras de Obras de Arte 11 (492.134,50) 999.634,50 507.500,00
- Fundo para Outros Investimentos 11 405.000,00 405.000,00

5 1.383.915,51 1.404.634,50 2.788.550,01
Posição no fim de 2016 6=1+2+3+5 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

Demonstração das alterações  
nos Fundos Patrimoniais  
2016
Unidade monetária (€)
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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 2016 1 11.041.799,53 21.046.599,78 (2.498.669,44) 31.594.709,34 3.678.919,14 9.437,39 64.872.795,74
Alterações no período
Primeira adopção de novo referencial contabilístico 184.021,62 184.021,62
Aplicação do resultado líquido de 2014 9.437,39 (9.437,39)
Outras alterações reconhecidas  
nos fundos patrimoniais:
- Doações 12 161.290,32 161.290,32
- Fundo de Compras de Obras de Arte 11 365,50 365,50
- Subsídios ao investimento 10 (79.183,75) (1.875,00) (81.058,75)

2 184.021,62 365,50 9.437,39 (79.183,75) 159.415,32 (9.437,39) 264.618,69
Resultado líquido do período 3 52.968,75 52.968,75
Resultado integral 4=2+3 43.531,36 317.587,44
Operações com instituidores no período
Fundos subscritos 9 1.876.050,01 1.876.050,01
Subsídios, doações e legados:
- Fundo de Compras de Obras de Arte 11 (492.134,50) 999.634,50 507.500,00
- Fundo para Outros Investimentos 11 405.000,00 405.000,00

5 1.383.915,51 1.404.634,50 2.788.550,01
Posição no fim de 2016 6=1+2+3+5 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
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Descrição Notas Fundos Patrimoniais  
atribuídos aos instituidores 

Total  
dos fundos

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

Aplicação do resultado líquido de 2016 52.968,75 (52.968,75)
Outras alterações reconhecidas  
nos fundos patrimoniais:
- Doações 12 547.064,51 547.064,51
- Fundo de Compras de Obras de Arte 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

Demonstração das alterações  
nos Fundos Patrimoniais  
2017
Unidade monetária (€)
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Descrição Notas Fundos Patrimoniais  
atribuídos aos instituidores 

Total  
dos fundos

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

Aplicação do resultado líquido de 2016 52.968,75 (52.968,75)
Outras alterações reconhecidas  
nos fundos patrimoniais:
- Doações 12 547.064,51 547.064,51
- Fundo de Compras de Obras de Arte 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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Demonstração  
de fluxos de caixa
Unidade monetária (€)

Rubricas Notas 2017 2016

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais
Recebimentos de clientes e utentes 3.586.357,01 2.914.646,49
Pagamentos a fornecedores (5.945.113,67) (4.636.408,18)
Pagamentos ao pessoal (2.833.531,48) (2.760.173,10)

Caixa gerada pelas operações (5.192.288,14) (4.481.934,79)
Outros recebimentos/pagamentos 4.069.004,08 5.387.467,02

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais

(1) (1.123.284,06) 905.532,23

Fluxos de caixa das atividades  
de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis (509.476,50) (996.077,92)
Ativos intangíveis (32.740,00) (34.148,00)
Investimentos financeiros (2.693,97) (2.115,70)
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis 10.927,00
Investimentos financeiros 250.000,00 566.036,58
Subsídios ao investimento 1.834.972,85 701.143,50
Juros e rendimentos similares 26.283,53 48.555,70

Fluxos de caixa das atividades  
de investimento

(2) 1.577.272,91 283.394,16

Fluxos de caixa das atividades  
de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos 1.577,66
Realizações de fundos e de outros fundos 
patrimoniais

870.833,35 377.716,66

Realizações de outros fundos patrimoniais 0,00 0,00
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos (2.536,77)
Juros e gastos similares (790,24) (16,17)

Fluxos de caixa das atividades  
de financiamento

(3) 867.506,34 379.278,15

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 1.321.495,19 1.568.204,54
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 3.034.792,81 1.466.588,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período 4.2 4.356.288,00 3.034.792,81
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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 trinta e nove.

A Fundação de Serralves é uma instituição cultural de âmbito europeu ao serviço da comunidade 
nacional, 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 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).
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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 das 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.

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 foram calculadas numa base anual à taxa de 100% até ao exercício de 1997, inclusive, 
e à taxa máxima definida no Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de janeiro, numa base duodecimal para os bens 
adquiridos até ao exercício de 2006. A partir do exercício de 2007, as depreciações passaram a ser calculadas com 
base nas taxas mínimas definidas pelo mesmo Decreto, uma vez que após a análise dos ativos, verificou-se que 
os bens que ainda não estavam totalmente depreciados tinham uma duração real igual ou superior à resultante da 
aplicação das taxas mínimas de amortização.

As depreciações são assim 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, pelas taxas 
mínimas, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de setembro, por se considerar que refletem a 
vida útil dos bens.
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As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

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) pelo facto de os 
bens manterem o seu valor económico.

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 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”.

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, pelas taxas mínimas, nos termos do Decreto 
Regulamentar n.º 25/2009 de 14 de Setembro, por se considerar que refletem a vida útil dos bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem ao seguinte período de vida útil estimada:

Métodos de depreciação, 
vidas úteis e taxas de 
depreciação usadas nos 
ativos fixos tangíveis

Bens do património histórico, 
artístico e cultural

Outros ativos  
fixos tangíveis

Bens 
imóveis

Arqui-
vos

Biblio-
tecas

Museus Equipa-
mento 
básico

Equipa-
mento 
de trans-
porte

Equipa-
mento 
adminis-
trativo

Outros 
ativos 
fixos tan-
gíveis

Vidas úteis (anos) Até 100 Até 8 Até 8 indefi-
nida

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

Métodos de amortização, vidas úteis e taxas de 
amortização usadas nos ativos intangíveis

Outros tangíveis
Programas  
de computador

Propriedade industrial / 
Registo de Marcas

Finitas Vidas úteis (anos) Até 6 Até 20
Métodos de 
amortização

linha reta linha reta
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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”.

Participações financeiras — 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.

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.
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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:

1. Os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram; ou

2. A entidade transfere para outra parte todos os riscos significativos e benefícios relacionados com o ativo 
financeiro; ou

3. 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:

• Desreconhecer o ativo; e

• 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.
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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.

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 contingentes

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.
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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;

• 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.
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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”.

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.
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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 sector ao nível 
internacional. 

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 2017 31 dez 2016
Quantias disponíveis para 
uso

Quantias disponíveis para 
uso

Caixa e Depósitos bancários Numerário 6.453,32 7.955,89
Depósitos à ordem 4.349.834,68 3.026.836,92

Totais 4.356.288,00 3.034.792,81
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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

E
m

 
0

1.
0

1.
2

0
16 Quantias brutas escrituradas 39.156.450,76 48.259,30 544.822,61 23.538.247,73 3.808.918,41 168.082,34 1.128.047,90 262.491,14 455.110,26 69.110.430,45

Depreciações acumuladas (765.952,06) (48.259,30) (373.066,82) 0,00 (3.201.603,38) (134.960,74) (935.234,46) (210.534,15) 0,00 (5.669.610,91)
Perdas por imparidade acumuladas (263.427,30) (263.427,30)
Quantias líquidas escrituradas 38.390.498,70 0,00 171.755,79 23.538.247,73 607.315,03 33.121,60 192.813,44 51.956,99 191.682,96 63.177.392,24

M
ov

im
en

to
s 

d
o

 
p

er
ío

d
o 

2
0

16

Adições
Aquisições 3.668,18 418.101,95 38.613,62 55.165,32 69.812,91 585.361,98
Doações 161.290,32 161.290,32

Transferências De ativos 
tangíveis/
intangíveis  
em curso

74.817,91 (74.817,91)

Depreciações Aumentos de 
depreciações

(25.159,42) (13.194,09) (82.661,78) (10.922,67) (43.242,19) (11.146,52) (186.326,67)

E
m

 3
1.

12
.2

0
16

 
(0

1.
0

1.
2

0
17

) 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 (791.111,48) (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

M
ov

im
en

to
s 

d
o 

p
er

ío
d

o
 

2
0

17

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

Diminuições Alienações (40.388,00) (1.399,00) (41.787,00)

Depreciações

Aumentos de 
depreciações

(28.585,96) (13.107,98) (86.196,29) (42.491,55) (6.938,32) (177.320,10)

Diminuições por 
alienações e 
abates

30.310,51 30.310,51

Reversões de 
perdas por 
imparidade

263.427,30 263.427,30

E
m

  3
1.

12
.2

0
17 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 imparidade 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

5. Ativos fixos tangíveis

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017, os movimentos 
ocorridos no valor dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade 
acumuladas, foram os seguintes:
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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

E
m

 
0

1.
0

1.
2

0
16 Quantias brutas escrituradas 39.156.450,76 48.259,30 544.822,61 23.538.247,73 3.808.918,41 168.082,34 1.128.047,90 262.491,14 455.110,26 69.110.430,45

Depreciações acumuladas (765.952,06) (48.259,30) (373.066,82) 0,00 (3.201.603,38) (134.960,74) (935.234,46) (210.534,15) 0,00 (5.669.610,91)
Perdas por imparidade acumuladas (263.427,30) (263.427,30)
Quantias líquidas escrituradas 38.390.498,70 0,00 171.755,79 23.538.247,73 607.315,03 33.121,60 192.813,44 51.956,99 191.682,96 63.177.392,24

M
ov

im
en

to
s 

d
o

 
p

er
ío

d
o 

2
0

16

Adições
Aquisições 3.668,18 418.101,95 38.613,62 55.165,32 69.812,91 585.361,98
Doações 161.290,32 161.290,32

Transferências De ativos 
tangíveis/
intangíveis  
em curso

74.817,91 (74.817,91)

Depreciações Aumentos de 
depreciações

(25.159,42) (13.194,09) (82.661,78) (10.922,67) (43.242,19) (11.146,52) (186.326,67)

E
m

 3
1.

12
.2

0
16

 
(0

1.
0

1.
2

0
17

) 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 (791.111,48) (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

M
ov

im
en

to
s 

d
o 

p
er

ío
d

o
 

2
0

17

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

Diminuições Alienações (40.388,00) (1.399,00) (41.787,00)

Depreciações

Aumentos de 
depreciações

(28.585,96) (13.107,98) (86.196,29) (42.491,55) (6.938,32) (177.320,10)

Diminuições por 
alienações e 
abates

30.310,51 30.310,51

Reversões de 
perdas por 
imparidade

263.427,30 263.427,30

E
m

  3
1.

12
.2

0
17 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 imparidade 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



286

Relatório e Contas 
2017

A rubrica de Bens Imóveis inclui bens não depreciados como se segue:

O valor dos ativos fixos tangíveis em curso é decomposto pelos seguintes projetos:

• 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;

• Casa Manoel de Oliveira – gastos com a construção da “Casa do Cinema – Manoel de Oliveira”.

Edf e Outras Construções  
— não depreciados

Em 31.12.2016 
(01.01.2017)

Movimentos  
do período 2017

Em 31.12.2017

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 36.955.536,33 36.955.536,33

Ativos Fixos Tangíveis em Curso 31 dez 2017 31 dez 2016

- Obras de arte em produção 185.149,00 182.387,60
- Casa Manoel de Oliveira 297.557,11 267.117,66
- Recuperação Portão Casa da Caldeira 600,00 600,00
Sub-total 483.306,11 450.105,26
Imparidades acumuladas (263.427,30)
Total 483.306,11 186.677,96
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6. Ativos intangíveis

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017, 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

E
m

  
0

1.
0

1.
2

0
16 Quantias brutas escrituradas 822.065,25 10.570,85 832.636,10

Amortizações acumuladas (689.896,20) (6.969,11) (696.865,31)

Quantias líquidas escrituradas 132.169,05 3.601,74 135.770,79

M
ov

im
en

to
s 

d
o 

p
er

ío
d

o
 

2
0

16

Adições Aquisições 34.148,00 34.148,00

Amortizações
Aumentos de 
amortizações

(63.803,66) (454,80) (64.258,46)

E
m

 3
1.

12
.2

0
16

 
(0

1.
0

1.
2

0
17

) Quantias brutas escrituradas 856.213,25 10.570,85 866.784,10

Amortizações acumuladas (753.699,86) (7.423,91) (761.123,77)

Quantias líquidas escrituradas 102.513,39 3.146,94 105.660,33

M
ov

im
en

to
s 

d
o 

p
er

ío
d

o
 

2
0

17

Adições Aquisições 32.740,00 32.740,00

Amortizações
Aumentos de 
amortizações

(56.750,39) (460,02) (57.210,41)

E
m

 3
1.

12
.2

0
17 Quantias brutas escrituradas 888.953,25 10.570,85 899.524,10

Amortizações acumuladas (810.450,25) (7.883,93) (818.334,18)

Quantias líquidas escrituradas 78.503,00 2.686,92 81.189,92
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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 de 
inventários 
reconhecidas  
como gastos durante 
o período

31 dez 2017 31 dez 2016
Mercadorias Matériaspri-

mas, subsi-
diárias e de 
consumo

Totais Mercadorias Matériaspri-
mas, subsi-
diárias e de 
consumo

Totais

D
em

 c
u

st
o 

m
er

c 
ve

n
d

id
as

  
e 

d
as

 m
at

 c
on

su
m

id
as

Inventários 
no início do 
período

+
1.630.892,00 14.002,52 1.644.894,52 1.618.576,17 15.229,82 1.633.805,99

Compras + 263.923,73 6.482,66 270.406,39 318.567,17 7.214,06 325.781,23
Reclassifica-
ções

+/- 188.513,65 188.513,65 150.203,04 150.203,04

Regulariza-
ções/Outros 
movimentos

+/-
(124.903,43) (7.158,30) (132.061,73) (106.034,88) (8.441,36) (114.476,24)

Inventários no 
final do período

- (1.587.793,74) (13.326,88) (1.601.120,62) (1.630.892,00) (14.002,52) (1.644.894,52)

Custo das Existências 
Vendidas e Matérias 
Consumidas

=
370.632,21 0,00 370.632,21 350.419,50 0,00 350.419,50

Quantias  
escrituradas 
de inventários

31 dez 2017 31 dez 2016
Quantias 
brutas

Perdas por 
imparidade 
acumuladas

Quantias 
(líquidas)  
escrituradas

Quantias 
brutas

Perdas por 
imparidade 
acumuladas

Quantias 
(líquidas) 
escrituradas

Mercadorias 1.587.793,74 (1.095.902,67) 491.891,07 1.630.892,00 (1.107.729,53) 523.162,47
Matérias-
-primas, 
subsidiárias e 
de consumo

13.326,88 13.326,88 14.002,52 14.002,52

Produtos e 
trabalhos em 
curso

18.477,51 18.477,51 13.029,24 13.029,24

Adiantamentos 
por conta de 
compras

840,00 840,00 2.450,00 2.450,00

Totais 1.620.438,13 (1.095.902,67) 524.535,46 1.660.373,76 (1.107.729,53) 552.644,23
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Demonstração das variações nos inventários da produção:

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:

Devido à sua obsolescência e fraca possibilidade de venda dos catálogos editados até ao ano 2016, 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€

Em 2013 havia 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 nestes período são inferiores a 25% da quantidade em stock à data de relato: 100% do custo.

Demonstração das variações nos inventários  
da produção

31 dez 2017 31 dez 2016
Produtos e trabalhos em 
curso

Produtos e trabalhos em 
curso

Inventários no início do período + 13.029,24 4.824,88

Reclassificações  
e regularizações

Compras + 163.613,97 150.203,04
Reclassificações +/- (155.219,84) (141.998,68)
Outros movimentos +/-

Inventários no final do período - (21.423,37) (13.029,24)
Variações nos inventários da produção = (0,00) 0,00

Ajustamentos de inventários Mercadorias

Perdas por imparidade acumuladas em 01.01.2016 1.139.455,89
Reforços e respetivas reversões ocorridas no próprio período Reforços

Reversões (31.726,36)
Perdas por imparidade acumuladas em 31.12.2016 1.107.729,53
Reforços de perdas de imparidade não revertidas no período
Reversões de perdas de imparidade reconhecidas em períodos anteriores (30.060,31)
Reforços e respetivas reversões ocorridas no próprio período Reforços 18.233,45

Reversões
Perdas por imparidade acumuladas em 31.12.2017 1.095.902,67
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Quantias escrituradas de cada  
uma das categorias de ativos financeiros

31 dez 17 31 dez 16
Quantias 
brutas

Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Quantias 
brutas

Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos 
financeiros

Investimentos 
financeiros

Carteira de títulos 391.474,25 (5.377,00) 386.097,25 638.780,28 638.780,28
Participações de capital 124,24 124,24 124,24 124,24
Subtotais 391.598,49 (5.377,00) 386.221,49 638.904,52 638.904,52

Créditos a receber Conta corrente 199.628,17 199.628,17 169.479,64 169.479,64
Cobrança duvidosa 68.676,37 (68.676,37) 0,00 68.676,37 (68.676,38) (0,01)
Fornecedores gerais c/c 12.241,69 12.241,69 15.500,16 15.500,16
Faturas em receção e conferência 60,00 60,00 405,24 405,24
Adiantamentos a fornecedores 795,00 (795,00) 0,00 795,00 795,00
Pessoal 3.576,44 3.576,44 6.755,26 6.755,26
Devedores - acréscimos de rendimentos 305.646,80 305.646,80 243.089,23 243.089,23
Outros devedores 4.207.401,91 (180.000,00) 4.027.401,91 838.834,53 (180.000,00) 658.834,53
Subtotais 4.798.026,38 (249.471,37) 4.548.555,01 1.343.535,43 (248.676,38) 1.094.859,05

Fundos Subscritos e não realizados 1.961.521,62 1.961.521,62 1.682.354,97 1.682.354,97
Subtotais 1.961.521,62 1.961.521,62 1.682.354,97 1.682.354,97

Estado e outros entes 
públicos

Imposto sobre o rendimento 12,00 12,00 0,00
Imposto sobre o valor acrescentado 605.294,83 605.294,83 346.910,76 346.910,76
Subtotais 605.306,83 605.306,83 346.910,76 346.910,76

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 146.952,35 146.952,35 41.273,25 41.273,25
Subtotais 246.952,35 (100.000,00) 146.952,35 141.273,25 (100.000,00) 41.273,25

Diferimentos Gastos a reconhecer 69.536,64 69.536,64 30.173,92 30.173,92
Subtotais 69.536,64 69.536,64 30.173,92 30.173,92

Totais 8.072.942,31 (354.848,37) 7.718.093,94 4.183.152,85 (348.676,38) 3.834.476,47

8. Instrumentos financeiros

À data de 31 de Dezembro de 2016 e 2017, as rubricas que compõem os Ativos e Passivos Financeiros são 
como segue:

8.1. Ativos Financeiros
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Quantias escrituradas de cada  
uma das categorias de ativos financeiros

31 dez 17 31 dez 16
Quantias 
brutas

Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Quantias 
brutas

Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos 
financeiros

Investimentos 
financeiros

Carteira de títulos 391.474,25 (5.377,00) 386.097,25 638.780,28 638.780,28
Participações de capital 124,24 124,24 124,24 124,24
Subtotais 391.598,49 (5.377,00) 386.221,49 638.904,52 638.904,52

Créditos a receber Conta corrente 199.628,17 199.628,17 169.479,64 169.479,64
Cobrança duvidosa 68.676,37 (68.676,37) 0,00 68.676,37 (68.676,38) (0,01)
Fornecedores gerais c/c 12.241,69 12.241,69 15.500,16 15.500,16
Faturas em receção e conferência 60,00 60,00 405,24 405,24
Adiantamentos a fornecedores 795,00 (795,00) 0,00 795,00 795,00
Pessoal 3.576,44 3.576,44 6.755,26 6.755,26
Devedores - acréscimos de rendimentos 305.646,80 305.646,80 243.089,23 243.089,23
Outros devedores 4.207.401,91 (180.000,00) 4.027.401,91 838.834,53 (180.000,00) 658.834,53
Subtotais 4.798.026,38 (249.471,37) 4.548.555,01 1.343.535,43 (248.676,38) 1.094.859,05

Fundos Subscritos e não realizados 1.961.521,62 1.961.521,62 1.682.354,97 1.682.354,97
Subtotais 1.961.521,62 1.961.521,62 1.682.354,97 1.682.354,97

Estado e outros entes 
públicos

Imposto sobre o rendimento 12,00 12,00 0,00
Imposto sobre o valor acrescentado 605.294,83 605.294,83 346.910,76 346.910,76
Subtotais 605.306,83 605.306,83 346.910,76 346.910,76

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 146.952,35 146.952,35 41.273,25 41.273,25
Subtotais 246.952,35 (100.000,00) 146.952,35 141.273,25 (100.000,00) 41.273,25

Diferimentos Gastos a reconhecer 69.536,64 69.536,64 30.173,92 30.173,92
Subtotais 69.536,64 69.536,64 30.173,92 30.173,92

Totais 8.072.942,31 (354.848,37) 7.718.093,94 4.183.152,85 (348.676,38) 3.834.476,47
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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.

Estado e outros entes públicos

O saldo em 31 de dezembro de 2017, de 605.294,83€, é relativo ao valor de IVA a recuperar, apurado 
desde junho/2015 e cujo pedido de reembolso não foi efetuado.

Enquadrada como sujeito passivo misto, ao longo do ano 2013 a Fundação efetuou uma revisão do 
enquadramento em sede de IVA de todas as atividades/operações realizadas no decurso da sua atividade, tendo 
concluído que algumas das atividades exercidas deveriam ser sujeitas a IVA e não dele isentas como havia sido 
considerado até então.

Consequentemente, em setembro de 2013 entregou uma declaração de alterações, alterando o seu 
enquadramento em sede de IVA, de sujeito passivo misto para sujeito passivo normal com direito à dedução 
integral, retroagindo essa alteração de enquadramento cadastral a setembro de 2011. Em resultado dessa alteração 
de enquadramento, a Fundação procedeu à entrega de declarações periódicas de substituição para os períodos 
entre setembro/2011 e agosto/2013, nas quais foi considerada a dedução integral do IVA suportado nas aquisições 
e refletida a liquidação do imposto nas operações que, inicialmente, tinham sido consideradas isentas de IVA nos 
termos do artigo 9º do CIVA, nomeadamente a venda dos bilhetes de ingresso nas atividades do museu, do parque, 
do serviço educativo e das atividades de reflexão.

O IVA apurado nas declarações entregues para os períodos seguintes a agosto/2013 e até ao presente 
refletem o enquadramento da Fundação como sujeito passivo de IVA normal com direito à dedução integral. 

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. 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€.
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Outras Contas a Receber

Acréscimos de rendimentos

1.  Prestações de Serviços – reconhecimento do rédito relativo a atividades cujos gastos ocorreram no 
presente exercício, mas cuja faturação apenas ocorrerá em 2018;

2.  Juros – juros de aplicações financeiras reconhecidos como rendimentos no período, mas cujo 
recebimento apenas ocorrerá durante o ano 2018.

Outros devedores e credores

O saldo da rubrica “Entidades Públicas” decompõe-se no quadro seguinte:

1. IFDR, IP (Norte2020) - valor relativo a financiamentos comunitários aprovados em 2017, mas cujo 
recebimento ocorrerá nos próximos exercícios.

2. Direção Geral do Património Cultural - valor relativo a fornecimentos de bens e serviços no último 
trimestre do ano.

3. 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).

4. Outras entidades públicas:
• Município de Viseu: 36.285,00€;
• Município de Viana do Castelo: 18.757,50€
• Outras entidades públicas: 8.020,70€

Devedores - Acréscimos de Rendimentos 31 dez 2017 31 dez 2016

Prestações de Serviços 296.612,37 231.810,40
Subsídios à exploração
Juros 9.034,43 11.278,83
Totais 305.646,80 243.089,23

Outros devedores e credores 31 dez 2017 31 dez 2016

Entidades Públicas 4.167.021,63 759.487,57
Outros devedores e credores 40.380,28 79.346,96
Perdas por imparidade acumuladas (180.000,00) (180.000,00)
Totais 4.027.401,91 658.834,53

Entidades Públicas 31 dez 2017 31 dez 2016

IFDR, IP (Norte2020) 3.800.610,15
Ministério da Cultura 500.000,00
Direção Geral do Património Cultural 123.348,28
Ministério da Economia 180.000,00 180.000,00
Outras entidades públicas 63.063,20 79.487,57
Totais 4.167.021,63 759.487,57
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Gastos a reconhecer

1. Atividades futuras – gastos já incorridos, mas referentes a atividades a ocorrer no futuro.

2. Gastos de Funcionamento – relativos a seguros e contratos de manutenção diversos, já faturados, a 
reconhecer como gastos em períodos seguintes.

Ajustamentos - imparidades

Em 2017 foi constituída uma imparidade para adiantamentos a fornecedores, assim como para outros 
ativos financeiros.

Diferimentos 31 dez 2017 31 dez 2016

Gastos a reconhecer:
- Atividades Futuras 17.296,80 85,00
- Gastos de Funcionamento 52.239,84 30.088,92
Totais 69.536,64 30.173,92

Ajustamentos Clientes Outros 
devedores

Outros 
ativos 
financei-
ros

Adianta-
mentos a 
fornece-
dores

Totais

Perdas por imparidade acumuladas 
em 01.01.2016

68.676,38 280.000,00 0,00 0,00 348.676,38

Reforços e respetivas 
reversões ocorridas 
no próprio período

Reforços
0,00 0,00

Reversões
0,00 0,00

Perdas por imparidade 
acumuladas em 31.12.2016

68.676,38 280.000,00 0,00 0,00 348.676,38

Reversões de perdas  
de imparidade reconhecidas  
em períodos anteriores

0,00

Reforços e respetivas 
reversões ocorridas 
no próprio período

Reforços
5.377,00 795,00 6.172,00

Reversões
0,00

Alterações referentes  
a ajustamentos reclassificados ou 
regularizados no período

0,00

Outras alterações (0,01) (0,01)
Perdas por imparidade 
acumuladas em 31.12.2017

68.676,37 280.000,00 5.377,00 795,00 354.848,37
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8.2. Passivos Financeiros

Acréscimos de Gastos
 

1. 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 
2017;

2. Remunerações a pagar – inclui as responsabilidades por férias, subsídio de férias e prémios a pagar em 
2018, vencidos no exercício de 2017, incluindo contribuições para a Segurança Social.

Quantias escrituradas de cada  
uma das categorias de passivos financeiros

31 dez 2017 31 dez 2016
Quantias 
brutas

Quantias 
escrituradas

Quantias 
brutas

Quantias 
escrituradas

Passivos 
financeiros

Fornecedores Conta corrente 774.325,15 774.325,15 939.603,28 939.603,28

Faturas em receção  
e conferência

317.679,36 317.679,36 328.027,81 328.027,81

De Investimentos 158.912,75 158.912,75 95.701,61 95.701,61

Subtotais 1.250.917,26 1.250.917,26 1.363.332,70 1.363.332,70

Estado e outros 
entes públicos

Imposto sobre o 
rendimento (retenções)

40.559,62 40.559,62 40.441,32 40.441,32

Contribuições para a 
Segurança Social

51.529,94 51.529,94 50.164,22 50.164,22

Fundos de compensação 264,15 264,15

Subtotais 92.353,71 92.353,71 90.605,54 90.605,54

Financiamentos  
obtidos

Descobertos bancários / 
Cartão de crédito

1.666,06 1.666,06 4.202,83 4.202,83

Subtotais 1.666,06 1.666,06 4.202,83 4.202,83

Outros passivos 
correntes

Credores - acréscimos de 
gastos

768.722,76 768.722,76 989.518,85 989.518,85

Clientes gerais - c/c 732,45 732,45 3.181,61 3.181,61

Adiantamentos de clientes 150,55 150,55 532,80 532,80

Pessoal 62.394,19 62.394,19 2.639,19 2.639,19

Outros credores 20.275,32 20.275,32 21.746,87 21.746,87

Subtotais 852.275,27 852.275,27 1.017.619,32 1.017.619,32

Diferimentos Rendimentos a reconhecer 3.341.399,12 3.341.399,12 147.598,13 147.598,13

Subtotais 3.341.399,12 3.341.399,12 147.598,13 147.598,13

Totais 5.538.611,42 5.538.611,42 2.623.358,52 2.623.358,52

Credores — Acréscimos de Gastos 31 dez 2017 31 dez 2016

Atividades concluídas, por faturar 368.045,28 309.540,63
Remunerações a pagar 400.677,48 679.978,22
Outros acréscimos de gastos 0,00
Totais 768.722,76 989.518,85
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Rendimentos a reconhecer

1. Vendas e Prestações de Serviços – rendimentos a imputar a exercícios futuros, já faturados nos 
exercícios de 2017 ou anteriores;

2. 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, momento 
em que este valor será transferido para Fundos Patrimoniais – Subsídios ao Investimento.

9. Fundos

Os Fundos da Fundação de Serralves são constituídos pelas dotações dos Fundadores, sendo 
decompostos da seguinte forma:

Em 2017 foram registados 1.100.000€ relativos a dotações de fundadores, assim discriminados:

• Fundadores do ano: 1.100.000€

• Fundadores de anos anteriores: 100.000€

• Revogação do estatuto de fundador: -100.000€, por incumprimento de 50% do valor da dotação (ver nota 12).

Foram recebidos 225.000€ referentes a novos fundadores e 645.833,35€ de fundadores de anos 
anteriores. O valor total a receber de fundadores ascende a 2.561.521,62€, dos quais 600.000€ 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 2017 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 2017 – 4º protocolo), celebrados entre o Ministério de Cultura e a 
Fundação de Serralves.

Em 2017 foi efetuada a transferência de 492.372,40€ para que fique refletida na rubrica apropriada a 
contribuição da Fundação e de Outras Entidades – ver nota 11.

Diferimentos 31 dez 2017 31 dez 2016

Rendimentos a reconhecer:
- Vendas e prestações de serviços 103.422,43 22.598,13
- Subsídios e apoios mecenáticos 125.000,00
- Financiamentos comunitários 3.237.976,69
Totais 3.341.399,12 147.598,13

Dotações  
— fundadores

Fundos subscritos
Entradas Transferências Sub-total Não pagos Total

3
1 

d
ez

 
2

0
17

Iniciais 6.997.885,09 6.997.885,09 6.997.885,09
Subsequentes 14.296.367,91 (8.076.888,74) 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

3
1 

d
ez

 
2

0
16

Iniciais 6.997.885,09 6.997.885,09 6.997.885,09
Subsequentes 13.196.367,91 (7.584.516,34) 5.611.851,57 (1.682.354,97) 3.929.496,60
Totais 20.194.253,00 (7.584.516,34) 12.609.736,66 (1.682.354,97) 10.927.381,69
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10. Subsídios ao investimento

Regista o valor dos subsídios obtidos para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis, deduzido 
das parcelas desses subsídios transferidas, numa base sistemática, para “outros rendimentos” na proporção das 
depreciações e amortizações dos ativos a que respeitam, conforme quadros seguintes:

Montante imputado em Outros rendimentos: 66.997,73€ (2016: 77.073,34€) – nota 18.

Subsídios ao Investimento 31 dez 2017
Financiamen-
to total obtido

59.3 - Subsídios

Para bens não 
depreciáveis

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) 229.763,36 555.529,30

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 47.339,87 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 - Arquitetura 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 2.874.658,05 (2.101.593,57) 773.064,48 31.465.873,11
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11. Outras reservas

A rubrica de Outras Reservas, à data de 31 de dezembro de 2016 e 2017, decompõe-se da seguinte forma:

Foi efetuada a transferência de 492.372,40€ 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”.

Subsídios ao Investimento 31 dez 2016
Financiamen-
to total obtido

59.3 - Subsídios

Para bens não 
depreciáveis

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

1.817.499,19 1.817.499,19 1.817.499,19

Restauro da Garagem da Casa 45.669,94 45.669,94 45.669,94

Intervenção no Património da 

Fundação
1.185.362,50 355.869,43 829.493,07 (588.513,25) 240.979,82 596.849,25

Requalificação da Casa Serralves 733.966,55 721.388,97 12.577,58 (7.479,94) 5.097,64 726.486,61

Serralves In 171.536,26 114.560,26 56.976,00 (40.811,63) 16.164,37 130.724,63

Restauro de Obras de Arte 
(Coleção)

47.339,87 47.339,87 47.339,87

Preservação da Coleção e Acervo 29.945,92 29.945,92 (25.293,38) 4.652,54 4.652,54

Audioguias 26.432,89 26.432,89 (16.520,49) 9.912,40 9.912,40

Cientistas no Parque 31.459,61 31.459,61 (31.459,27) 0,34 0,34

Melhoria do Sistema de Segurança 18.954,45 18.954,45 (10.472,34) 8.482,11 8.482,11

Ambiente + 77.274,99 77.274,99 (72.080,99) 5.194,00 5.194,00

Serralves Melhor 559.056,48 559.056,48 (258.046,20) 301.010,28 301.010,28

Improvisações/Colaborações 24.231,98 8.762,66 15.469,32 (9.964,47) 5.504,85 14.267,51

Promuseus 22.053,86 22.053,86 (7.303,08) 14.750,78 14.750,78

Digitising Contemporary Art 11.160,79 11.160,79 (5.509,00) 5.651,79 5.651,79

Serralves@Porto 3.0 27.688,50 27.688,50 (7.691,45) 19.997,05 19.997,05

Biodiversidade em Serralves 3.252,50 3.252,50 (1.743,05) 1.509,45 1.509,45

Património Classificado 231.971,70 231.971,70 (48.162,16) 183.809,54 183.809,54

Total 33.644.172,08 30.692.808,63 2.951.363,45 (2.128.646,49) 822.716,96 31.515.525,59

Outras Reservas 31 dez 2017 31 dez 2016

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) 2.000.000,00 1.000.000,00
- Outras obras de arte 168.905,44 168.905,44
Outros Investimentos 1.454.715,37 644.715,37
Totais 24.261.599,78 22.451.599,78
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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.

No mapa seguinte apresenta-se o resumo dos protocolos até à data:

[*] 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 três primeiros protocolos estão integralmente cumpridos e o atual 
(quarto) está a ser cumprido conforme quadro seguinte:

(*) 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 (351.788€) é 
considerado como uma antecipação temporal das compras a efetuar no âmbito do 4.º Protocolo.

A rubrica de Outras Reservas – Outros investimentos foi reforçada em 2017 pelo valor de 810.000€ 
relativos a contribuições de Fundadores Patrono. A Fundação reconheceu em Fundos Patrimoniais apoios 
mecenáticos obtidos no corrente ano com o intuito de fazer face a investimentos essenciais à prossecução da sua 
missão, nomeadamente investimentos na Casa do Cinema Manoel de Oliveira.

Descrição 1.º Protocolo 
FCOA  
(1998-2002)

2.º Protocolo 
FCOA  
(2003-2007)

3.º Protocolo 
FCOA  
(2008-2015) [*]

4.º Protocolo 
FCOA  
(2016-2018)

Total

Ministério/Secretaria  
de Estado da Cultura 2.493.989 2.500.000 3.350.000 1.000.000 9.343.989

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 1.000.000 7.396.394
Valor total dos protocolos 4.987.979 4.900.000 10.750.000 2.000.000 22.637.979

Valor total das obras 
adquiridas e doadas 4.987.979 4.900.000 10.750.000 2.084.715 22.722.694

Aquisições e doações de obras de arte Total 2008 a 2015 2016 2017 Total

Aquisições ao abrigo do 3.º protocolo  
(anteriores a 2008)

2.238.656

Aquisições ao abrigo do 3.º protocolo (2008-15) 6.196.443
Doações ao abrigo do 3.º protocolo (2008-15) 2.314.901
Total - 3º fundo 10.750.000
Aquisições ao abrigo do 4.º protocolo  
(anteriores a 2016)

351.788 351.788

Aquisições ao abrigo do 4.º protocolo 418.102 656.471 1.074.573
Doações ao abrigo do 4.º protocolo 161.290 497.065 658.355
Total - 4º fundo 351.788 579.392 1.153.535 2.084.715
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12. Outras variações nos fundos patrimoniais

Estão registados nesta rubrica as doações recebidas, quer em espécie, quer em valores monetários. 

A rubrica de Outras doações inclui 50.000€ relativos ao valor pago por um fundador, cujo estatuto foi 
revogado em 2017.

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:

O Conselho de Administração reforçou a provisão para o Fundo de Equilíbrio Orçamental constituída em 
anos anteriores, em virtude do valor de mecenato a angariar aprovado em orçamento para 2018, necessário para 
responder aos compromissos assumidos, ainda não estar totalmente protocolado.

Foi também criada uma provisão para Processos Judiciais em Curso.

Outras variações nos Fundos Patrimoniais 31 dez 2017 31 dez 2016

- Doações em espécie 4.254.650,36 3.759.460,85
- Outras doações 128.873,61 78.873,61
Totais 4.383.523,97 3.838.334,46

Provisões Processos 
judiciais  
em curso

Outras 
Provisões

Totais

Acumuladas em 01.01.2016 375.000,00 375.000,00
Aumentos Por reforço de provisões já reconhecidas em 

períodos anteriores
288.000,00 288.000,00

Acumuladas em 31.12.2016 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
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Ativos Contingentes

Aguarda-se que seja proferida a decisão final em primeira instância referente ao Processo de Impugnação 
Judicial n.º 1546/08.8BEPRT – Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. 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;

14. Vendas e serviços prestados

As vendas e serviços prestados detalham-se no quadro seguinte:

Quantias  
dos réditos 
reconhecidos 
no período

2017 2016
Réditos 
reconhecidos 
no período

Proporção 
face ao total 
dos réditos  
reconhecidos 
no período

Variação 
percentual 
face aos 
réditos re-
conhecidos 
no período 
anterior

Réditos 
reconhecidos 
no período

Proporção 
face ao total 
dos réditos  
reconhecidos 
no período

Variação 
percentual 
face aos 
réditos re-
conhecidos 
no período 
anterior

Vendas 592.749,35 18,29% 8,83% 544.647,24 18,27% 8,40% 

- Catálogos 127.797,29 3,94% 33,92% 95.426,28 3,20%  (28,46%)

- Produtos 463.977,22 14,32% 3,31% 449.108,06 15,06% 21,80% 

- Outros 974,84 0,03% 763,45% 112,90 0,00%  (63,34%)

Prestação  
de Serviços

2.647.488,47 81,71% 8,63% 2.437.243,81 81,73% 70,91% 

- Museu 822.697,25 25,39% 13,88% 722.435,56 24,23% 156,08% 

- Parque 243.138,94 7,50% 6,69% 227.887,31 7,64% 179,41% 

- Artes 
performativas

12.084,58 0,37%  (9,88%) 13.409,08 0,45%  (10,71%)

- Serviço 
educativo

160.857,92 4,96% 17,18% 137.277,78 4,60%  (4,94%)

- Atividades  
de Reflexão

15.722,84 0,49% 42,03% 11.070,18 0,37%  (18,58%)

- Outros ingressos 
/ inscrições

52.082,27 1,61% 6,46% 48.924,12 1,64% 

- Produção/
organização  
de atividades

521.332,81 16,09% 61,02% 323.762,40 10,86% 91,57% 

- Cessões  
de exploração

83.142,80 2,57% 7,12% 77.619,16 2,60% 3,73% 

- Eventos 310.884,10 9,59%  (14,96%) 365.575,42 12,26% 54,37% 

- Arboricultura 101.124,64 3,12%  (4,24%) 105.607,31 3,54%  (4,36%)

- Rendas 18.453,70 0,57%  (39,32%) 30.412,38 1,02% 12,99% 

- Patrocínios 241.750,02 7,46%  (17,14%) 291.749,98 9,78% 50,58% 

- Outros serviços 64.216,60 1,98%  (21,22%) 81.513,13 2,73% 5,04% 

Totais 3.240.237,82 100,00% 8,66% 2.981.891,05 100,00% 54,63% 
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As principais variações justificam-se como segue:

1. Vendas – Catálogos: verificou-se um crescimento nas vendas face ao ano anterior;

2. Vendas – Produtos: verificou-se um ligeiro crescimento, essencialmente devido à exposição Juan Miró; 

3. Prestação de Serviços – Ingressos: o crescimento resulta do aumento de públicos;

4. Prestação de Serviços – Produção e organização de atividades: compreende itinerâncias e 
organização de atividades/exposições fora da Fundação; 

5. Prestação de Serviços – Patrocínios: o decréscimo está relacionado com o facto de em 2017 não ter 
ocorrido uma atividade patrocinada, a qual ocorreu no ano 2016.

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 como segue:

No ano de 2017 o Subsídio do Estado, atribuído pelo Ministério da Cultura e por outras entidades da 
Administração Pública Central, fixou-se em 38,34% do total de rendimentos (em 2016 foi de 42,35%).

Justificação dos principais desvios:

1. Feder: rendimentos referentes a atividades ocorridas em 2017, cujas candidaturas foram aprovadas ao 
longo do ano;

2. Estado: o decréscimo está relacionado com a facto de no ano 2016 ter sido atribuído um apoio 
extraordinário pelo Ministério da Cultura para a realização da Exposição Juan Miró;

3. Entidades públicas: o valor de 2017 inclui apoios da LIPOR, Município de Lisboa e Município de 
Matosinhos à realização de atividades;

4. Entidades privadas (incluindo Fundadores): a redução verificada resulta de no ano 2017 a totalidade do 
Fundo Anual ter sido reconhecido em Fundos Patrimoniais, enquanto em 2016 apenas tinha sido uma parte.

Quantias dos subsídios reconhecidas  
na demonstração dos resultados

2017 2016

Feder 567.731,17 (405,86)
Estado 3.552.008,50 3.632.675,00
Entidades Públicas 175.000,00 85.000,00
Entidades privadas (incluindo Fundadores) 1.324.355,15 1.697.411,78
Total 5.619.094,82 5.414.680,92
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16. Fornecimentos e serviços externos

O detalhe dos gastos com fornecimentos e serviços externos é o seguinte:

No global verifica-se um aumento nos gastos com fornecimentos e serviços externos de cerca de 17%, 
essencialmente devido ao aumento do nível da atividade.

17. Benefícios dos empregados

Os membros dos Órgãos Sociais não auferem qualquer remuneração.

Os gastos com pessoal resumem-se no quadro seguinte:

O número médio de funcionários da Fundação em 2017 foi de 80, enquanto em 2016 havia sido de 86.

A redução do número de funcionários provocou uma diminuição do valor da massa salarial. A rúbrica de 
outros gastos com pessoal inclui estimativas de prémios a pagar no ano seguinte, assim como outros encargos, 
vencidos no exercício de 2017, a pagar em 2018.

Fornecimentos e serviços externos 31 dez 2017 31 dez 2016

Honorários e Trabalhos Especializados 1.937.242,24 1.634.524,92
 Atividades 1.577.700,79 1.226.848,84
 Funcionamento 359.541,45 407.676,08
Vigilância e segurança 558.734,86 540.335,34
 Atividades 299.997,11 292.425,99
 Funcionamento 258.737,75 247.909,35
Energia e fluidos 270.553,79 308.370,05
Deslocações e estadas / Despesas de representação 422.894,60 349.236,24
Materiais 468.805,64 326.071,56
Publicidade e propaganda 242.639,27 315.893,44
Transportes de materiais 484.722,93 290.400,69
Rendas e alugueres 298.935,38 225.642,16
Limpeza, higiéne e conforto 121.931,51 129.969,91
Seguros 145.542,96 108.976,65
Conservação e Reparação 114.093,14 73.224,53
Comunicação 62.357,81 71.536,08
Restantes rúbricas 101.797,17 104.328,01
Totais 5.230.251,30 4.478.509,58

Benefícios de curto prazo — gastos com pessoal 31 dez 2017 31 dez 2016

Remunerações do pessoal 1.917.566,76 2.105.484,69
Encargos sobre remunerações 406.169,95 439.624,11
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 16.335,16 16.647,08
Outros gastos com pessoal 214.158,87 432.009,94
Totais 2.554.230,74 2.993.765,82
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18. Outros rendimentos

A rubrica de Outros Rendimentos dos exercícios de 2017 e 2016 apresenta o seguinte detalhe e não 
apresenta variações significativas:

19. Outros gastos

A rubrica de Outros Gastos também se mantém ao nível do ano anterior, com o seguinte detalhe:

20. Gastos financeiros líquidos 

Os gastos financeiros dos exercícios de 2017 e 2016 têm a seguinte decomposição:

Os rendimentos financeiros dos exercícios de 2017 e 2016 têm a seguinte decomposição:

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.

Outros rendimentos 31 dez 2017 31 dez 2016

Subsídios para investimentos 66.997,73 77.073,34
Rendimentos e ganhos em activos financeiros 0,04
Restantes rúbricas 14.987,42 29.910,27
Totais 87.033,77 106.983,65

Outros gastos 31 dez 2017 31 dez 2016

Impostos e taxas 4.841,67 6.084,33
Perdas em inventários 17.135,99 36.420,22
Ofertas e amostras de inventários 107.767,44 69.614,66
Serviços bancários 38.334,03 33.090,16
Restantes rúbricas 20.522,05 19.049,82
Totais 188.601,18 164.259,19

Gastos financeiros 31 dez 2017 31 dez 2016

 Juros Suportados (financiamentos bancários)
 Outros juros 790,24 16,17
Totais 790,24 16,17

Rendimentos financeiros 31 dez 2017 31 dez 2016

Juros Obtidos (depósitos bancários)
Juros e outros rendimentos (aplicações financeiras) 24.039,13 43.242,16
Totais 24.039,13 43.242,16
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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 
34.439.495,10€. 

23. Eventos Subsequentes

Não são conhecidos quaisquer eventos subsequentes suscetíveis de ser divulgados.

Porto, 20 de abril de 2018

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

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão 
Vice-Presidente 

António Manuel Paranhos Ferreira da Silva
Vice-Presidente 

Maria Isabel da Silva Pires De Lima
Vice-Presidente 

Vera Margarida Alves Pires Coelho
Vogal

Carlos António Rocha Moreira da Silva
Vogal

António de Magalhães Pires de Lima
Vogal 

José Álvaro Machado Pacheco Pereira
Vogal 
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