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NOTA DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Congratula-se esta Fundação, por ter já conseguido realizar alguns dos projetos
que abraçou, nomeadamente, a Casa de Chá, o Parque das Merendas, o restauro da Casa
da Eira, onde se encontra em permanência a exposição dos Carros de Cavalos.
É com grato prazer que informo que a Fundação Gramaxo está a finalizar a
edificação da «Casa Sede da Fundação Gramaxo», uma obra estruturante, a qual
permitirá alargar os horizontes e áreas de intervenção social e cultural da Fundação
Gramaxo.
Assim, em 2022, a Fundação Gramaxo, propõe-se executar os seguintes projetos:
•
•

•

a preservação de um importante património mobiliário e imobiliário na
cidade da Maia;
facultar o acesso, como zona de interesse cultural e de lazer, à propriedade
da Família Gramaxo, denominada Quinta da Boavista, designadamente
aos seus jardins e aos edifícios disponibilizados ou que venham a ser
construídos para o efeito;
Conclusão e respetiva inauguração da «Casa Sede da Fundação Gramaxo»,
cujo términus se aguarda para o segundo trimestre do ano de 2022.

O plano de atividades de 2022 apresenta uma imensa expetativa, na medida em
que se aguarda pela inauguração da obra projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira.
O meu sincero agradecimento, a todos aqueles que com sentido de
responsabilidade e dedicação, colaboram com a Fundação Gramaxo.
A Presidente do Conselho de Administração;

(Maria de Fátima Pereira de Azevedo Gramaxo)
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Nota Introdutória

O presente Plano de Atividades e Orçamento, referente ao ano de 2022, ora em
curso, constitui um instrumento de planeamento e gestão do ano civil/económico em
causa e visa apresentar, de forma consolidada, os objetivos e metas estabelecidas, e ainda
espelhar o respetivo suporte financeiro da Fundação Gramaxo.
Este instrumento, após ser submetido à apreciação e aprovação dos seus órgãos
sociais nos termos estatutários, será objeto da necessária divulgação externa nos termos
da Lei-Quadro das Fundações e das boas práticas, apanágio que a Fundação pretende
cultivar e respeitar.
O Plano de Atividades para 2022 não poderá deixar de ter em conta a natureza
desta instituição e das suas fontes de financiamento, pelo que será necessária uma gestão
criteriosa, transparente e exigente.
Considera-se, ainda, que o ano de 2022 será assumido como o ano da conclusão e
inauguração da muito aguardada «Casa Sede da Fundação Gramaxo», da autoria do
arquiteto Álvaro Siza Vieira.
O Plano de Atividades foi efetuado em parceria com a curadoria.
Trata-se de um Plano Anual de Atividades que pretende cumprir os objetivos
estatutários e o espírito pelo qual a Fundação Gramaxo foi idealizada e instituída.
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A-ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJETOS PARA 2022

O plano de atividades, enquanto instrumento geral de gestão deve ser assumido
como um conjunto estruturado de atividades e projetos que, de forma coerente e reforçada,
se inscrevem e contribuem para a concretização efetiva da missão da instituição, das
finalidades e objetivos consagrados nos seus estatutos.
O ano de 2022, para além da gestão dos recursos e enquanto espaço temporal de
concretização das nossas atividades, contará com as áreas de intervenção abaixo referidas,
conforme segue:
1. Conclusão da edificação da «Casa Sede da Fundação Gramaxo»
O principal objetivo da Fundação Gramaxo, em 2022, é finalizar a construção e
respetiva legalização da «Casa Sede da Fundação Gramaxo». Falta apenas a execução do
projeto paisagístico, tendo para tal, a Fundação já contratado a empresa «O Fiel
Jardineiro». Tais trabalhos estarão concluídos em meados do ano. Posteriormente,
trataremos da obtenção do Alvará de Autorização de Utilização e demais formalidades
legais.
2. Desenvolvimento de protocolos e parcerias
Em 2022, pretende-se o estreitamento das relações com a Câmara Municipal da
Maia, com esta instituição que além de pertencer aos órgãos sociais da Fundação
Gramaxo, desejamos que se estabeleça uma relação estreita e parceria bem-sucedida, que
permitirá no futuro, o alargamento da rede de acesso e aproximação das populações, a
locais de lazer e cultura.
Pretende-se, igualmente, estabelecer protocolos e novas parcerias com Fundações
e entidades similares cujo escopo se identifique com o da nossa Fundação.
A Fundação estabeleceu uma importante parceria com o Centro de Arte João
Cutileiro, em Évora. A partir de agora a Fundação poderá ter, em permanência, obras
expostas do Mestre João Cutileiro, o que para nós é um grande motivo de regozijo.
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3. Exposições e Inauguração da Casa Sede da Fundação Gramaxo
Tendo a Fundação Gramaxo, plasmado nos seus estatutos de constituição, ao
escopo de promoção da cultura e das artes e tendo no presente momento já disponível
a Casa Sede, poderá assim melhor concretizar esse ensejo.
A Casa Sede ao dispor de espaços específicos e adequados para receber exposições
pode e deve iniciar uma programação artística que se pretende que seja nivelada pela
qualidade e prestígio da Casa edificada.
Assim e consentaneamente com a inauguração da Casa Sede, estão já contratadas
e agendadas três exposições de arte.
A Fundação «contratou» para curadora da exposição inaugural a Drª. Maria de
Fátima Lambert, a qual, intitulou a exposição como «Coisas de arte que se alçam no
espelho de água».
4.

Patrocínio do livro do projeto do Arquiteto Siza Vieira

A Fundação Gramaxo apresentará o livro de fotografias intitulado «Fundação
Gramaxo, Álvaro Siza Vieira».
5.

Deferimento do pedido de isenção de IRC

A Fundação Gramaxo foi notificada pela Autoridade Tributária relativamente ao
deferimento do pedido de isenção de IRC. A Fundação Gramaxo é agora reconhecida pela
Autoridade Tributária como entidade isenta para efeitos de IRC.
6.

Venda do artigo rústico nº. 554

Na escritura de instituição da Fundação Gramaxo, ficou estipulado que o produto
da venda do prédio rústico, à data, número 290, agora número 554, era pertença da
Fundação Gramaxo. A escritura da venda realizou-se em 2021-11-26, no escritório do Dr.
José Idalécio Fernandes, na Maia.
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B- RECURSOS HUMANOS
A Fundação Gramaxo está num processo de seleção de funcionário(s) para
colaborarem com a entidade, nomeadamente, no novo edifício da Casa Sede.

C- COMUNICAÇÃO
Pretende-se que a comunicação da Fundação Gramaxo seja efetuada,
principalmente, pelas redes sociais.
Assim:
Sítio Oficial (www.fundacaogramaxo.pt)
O sítio oficial tem como principal objetivo tornar a comunicação mais prática e
apelativa para o público. Ao nível institucional disponibilizam-se todas as informações,
como por exemplo, planos de atividades e orçamento, relatórios e contas, constituição
dos órgãos sociais, entre outros documentos. Também se dá especial destaque aos
fundadores. Os conteúdos do sítio deverão estar sempre atualizados.
Redes Sociais
Vai continuar a existir uma aposta nas denominadas redes sociais, ou seja, no
Facebook, Twitter, youtube e foursquare, que têm um link na página inicial da Fundação
Gramaxo. As publicações mais importantes deverão estar sempre atualizadas.
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D – INVESTIMENTO / ORÇAMENTO

O investimento será realizado na Casa Sede da Fundação Gramaxo: (valores em
euros)
A- Edificação da «Casa Sede da Fundação Gramaxo».
1- Gastos com a edificação da obra
2- Gastos com a fiscalização da obra
3- Gastos com inauguração e exposições
4- Pagamento do livro de fotos

31.200,00
4.620,00
24.500,00
9.000,00

5- Gastos com a execução do projeto paisagista
Total:

56.580,00
125.900,00

Estes gastos serão realizados com as empresas: «NUNO MIGUEL BORGES,
LDA», «FASE – ESTUDOS E PROJETOS, S.A.», «O FIEL JARDINEIRO», e,
«MATRIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA».
Assim:
Orçamento dos Proveitos para 2022:
PROVEITOS
Rúbricas
Rendas
Patrocínios
Total
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Orçamento dos Gastos para 2022:
GASTOS
Rúbricas

Em euros

Investimentos em Curso (edificação da obra)

92.400,00

Honorários

13.431,60

Outros

12.525,00

Gastos com a inauguração e livro

33.500,00

Total

151.856,60

Os proveitos esperados, em 2022, advêm das rendas obtidos nos cinco escritórios
de Matosinhos, dos dois armazéns na zona industrial da Maia, das duas lojas no edifício
Versailles, e da Casa de Chá da Maia, bem como, dos patrocínios que se esperam angariar.

Os gastos: (em euros)
–

Edificação da obra «Casa Sede da Fundação Gramaxo»

–

Honorários: -ROC
-Serviços de contabilidade

–

Gastos com a inauguração e respetivas exposições.

-

Gastos com o pagamento do livro de fotografias.

–

Outros: rúbrica da eletricidade, despesas na CGD, IMI, Seguros, etc.
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Aprovado na reunião do Conselho de Administração da Fundação Gramaxo, de
11 de dezembro de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração

(Maria de Fátima Pereira de Azevedo Gramaxo)
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