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JOSÉ AFONSO OOM FERREIRA DE SOUSA
e
MARIA ISABEL NUNES COSTA FERREIRA DE SOUSA

Desde a sua constituição, em 2008, a Fundação Maria
Dias Ferreira assumiu o compromisso de dar conta
ao público em geral e aos ferreirenses em particular
do trabalho realizado em cada ano. Com esta publicação, que refere as principais iniciativas realizadas pela
Fundação em 2021, damos mais um passo no sentido
de cumprirmos um princípio de transparência e de
prestação de contas, que praticamos desde o início.
O ano 2021 foi novamente um ano atípico, com limitações várias devidas à situação de pandemia que se
manteve. A elevada taxa de vacinação atingida não
trouxe o esperado “regresso à normalidade”, continuando a existir restrições a vários níveis, com limitação da liberdade das pessoas e o cancelamento de
atividades e de planos, criando problemas de saúde
mental que não conseguimos ainda quantificar. São
tempos de incerteza que exigem o melhor da nossa humanidade e uma profunda aprendizagem para
que possamos sair desta crise mais fortes e confiantes
num mundo melhor, mais justo e inclusivo.
A Fundação Maria Dias Ferreira continuou em 2021
a desenvolver iniciativas que visaram atenuar os efeitos da pandemia, como sejam:
• A oferta de um vasto conjunto de equipamentos de
proteção individual a oito instituições do concelho
de Ferreira do Zêzere, por forma a ajudar estas entidades a estarem melhor preparadas para o desempenho das suas funções;
• A disponibilização online de livros editados pela
Fundação, para que, sendo acessíveis remotamente, pudessem contribuir para os tempos de lazer em
período de confinamento;
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• A oferta de equipamentos informáticos a jovens,
para que estes pudessem seguir as aulas online;
• O desenvolvimento, em espaços abertos, de atividades lúdico-desportivas para jovens.
Foram também retomadas algumas atividades que
tinham ficado suspensas, como os Encontros dos
Descobridores, que voltaram a realizar-se este ano,
envolvendo cerca de 100 crianças e jovens dos 10
aos 18 anos, divididos em 3 grupos etários.
Algumas iniciativas desenvolvidas em 2021 resultaram da continuação de projetos que tiveram
início em anos anteriores e cujos bons resultados
levaram à necessidade da sua continuação nos anos
seguintes. São disso exemplo muitas das iniciativas
de apoio às crianças e jovens, com destaque para a
atribuição de bolsas universitárias e de prémios de
mérito, a prevenção do abandono escolar, o apoio
ao ATL do Centro Social Paroquial de Ferreira do
Zêzere, bem como o suporte a outras entidades com
sede fora do concelho, mas que aqui realizam atividades, beneficiando das nossas infraestruturas e
apoio logístico.
No apoio aos idosos mantiveram-se as iniciativas de
tratamento de feridas crónicas e de podologia, bem
como as operações de teleassistência aos mais necessitados e/ou isolados. Foi feita uma oferta de material geriátrico à Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere e disponibilizadas as instalações da
Fundação para programas com os utentes do Centro
Bem Estar Social de Águas Belas.
No apoio à comunidade, destaque para a distribuição
de roupas e brinquedos aos mais necessitados, para a
contribuição dada no âmbito da Plataforma de Apoio

aos Refugiados e para a oferta de equipamentos
informáticos para o Projeto Via Verde Saúde.
Na área cultural, a Fundação continuou a sua atividade editorial, com a publicação do livro “Tradições
populares do concelho de Ferreira do Zêzere”, em
parceria com o Município, um trabalho realizado durante dois anos e que contou com a intervenção de
cerca de 100 pessoas.
Manteve-se o apoio a iniciativas locais, bem como a
oferta de livros quer à Biblioteca Municipal, quer às
Bibliotecas Escolares.
Vivemos tempos estranhos, com alteração de hábitos
e rotinas e uma sensação de vulnerabilidade coletiva,
que até há pouco não conhecíamos. Importa combater a pandemia provocada pelo vírus, mas é preciso
também lutar contra a pandemia do medo, da incerteza, da intolerância e da pobreza, que se instalaram
a reboque daquela e cujos efeitos podem ser mais nocivos do que os primeiros.
A Fundação, suprindo necessidades, mantendo e reforçando projetos consolidados, lançando iniciativas
inéditas e preservando e valorizando a história e o
património do concelho de Ferreira do Zêzere, pretende contribuir para que as pessoas possam viver de
uma forma mais digna, mais plena e mais feliz.
Uma palavra final de agradecimento pelo entusiasmo e dedicação dos vários colaboradores, amigos e
voluntários da Fundação, que com o seu trabalho
têm honrado o legado de D.ª Maria Dias Ferreira,
permitindo que continuemos a desempenhar a missão para que esta Instituição foi criada.
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A FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA
EM NÚMEROS [2008-2021]
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INICIATIVAS DESENVOLVIDAS E APOIADAS:

495
CRIANÇAS E JOVENS
Participantes em campos de férias da Fundação:
Participantes em encontros e campos de férias
de entidades parceiras, com o apoio da Fundação:
Bolsas sociais atribuídas: 			

+1.350
+750
98

Bolsas universitárias atribuídas: 			 36
Prémios escolares atribuídos: 		

195

Apoios anuais a programas de prevenção
do abandono escolar: 				 7
Renovações de espaços escolares: 			

3

Visitas de estudo apoiadas: 				

9

Brinquedos distribuídos: 			
Iniciativas anuais de apoio a atividades de ATL:		
Livros infantojuvenis e DVDs oferecidos:

+120
7
+580

PUBLICAÇÕES
Livros próprios editados: 			

30

Revistas próprias editadas: 				

13

Apoios à publicação de outros livros: 			

2

SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO
Edifícios reconstruídos/renovados: 			

25

Obras de arte sacra restauradas: 			

28

Fotos e documentos digitalizados: 		

+87.500

Horas de gravação vídeo: 			

+158
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ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕES

Espetáculos realizados: 				

11

Exposições realizadas: 				

22

SAÚDE
Beneficiários em programas de saúde:

+1.000

Equipamentos específicos oferecidos: 		

48

Participantes em iniciativas para pessoas
com mobilidade reduzida: 			

52

Beneficiários em programas de teleassistência: 		

35

Materiais e Equipamentos de Proteção Individual
oferecidos: 		

+40.500

APOIO A ASSOCIAÇÕES LOCAIS
Peças de mobiliário oferecidas: 		

+350

Equipamentos informáticos oferecidos: 		

29

Instrumentos musicais ofertados a escolas de música:

6

Equipamentos oferecidos aos bombeiros: 		
Peças de roupa distribuídas:			

35
+1.100

Livros oferecidos à Biblioteca Municipal:

+370

Participações em feiras locais: 			

17

Iniciativas locais apoiadas: 				

68

VALORES INVESTIDOS E APOIOS CONCEDIDOS 2008-2021

INICIATIVAS SOCIAIS

376.468 €

34 %

Crianças e jovens

209.082 €

19 %

Idosos

88.801 €

8%

Comunidade

78.585 €

7%

INICIATIVAS CULTURAIS

726.217 €

66 %

Preservação do património

339.615 €

31 %

Publicações

232.811 €

21 %

Comunidade e eventos

153.791 €

14 %

1.102.685 €

100 %

TOTAL:
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APOIO

A CRIANÇAS E JOVENS
1. Oferta de livros e tablets às bibliotecas do
Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere

A Fundação Maria Dias Ferreira renovou a oferta de
livros às bibliotecas escolares e ofereceu ainda tablets
para uso pelos alunos, com o objetivo de aumentar e
melhorar o acervo destes espaços que primam não só
pela criação de bons hábitos de leitura, estudo e aquisição de conhecimentos, mas também pelo encontro e
partilha que proporcionam aos seus frequentadores.

ofertas

10. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

2. J ogos de Tabuleiro para alunos do 1.º, 2.º e 3.º
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ciclos

Os Jogos de Tabuleiro constituem uma ferramenta
estimulante e divertida, beneficiando o desenvolvimento de componentes emocionais, cognitivas e de
socialização, tão importantes nos dias de hoje, ajudando a contrabalançar o vício que o mundo digital
exerce sobre as crianças e jovens.
Sabendo dos múltiplos benefícios proporcionados por
estas atividades, a Fundação Maria Dias Ferreira,

no decorrer do ano 2021, apoiou, uma vez mais, atividades de Jogos de Tabuleiro no Centro Escolar de
Ferreira do Zêzere e na Escola Básica 2,3/S Pedro
Ferreiro. Participaram nestas atividades mais de 60
crianças e jovens.

Área Social · 11

3. Torneio de Jogos de Tabuleiro

Para finalizar o ano letivo do Clube de Jogos de Tabuleiro do Centro Escolar de Ferreira do Zêzere, foi
organizado um torneio onde participaram 32 dos 41
alunos pertencentes ao Clube. Foi também organizado um torneio na Escola Pedro Ferreiro, sendo as
eliminatórias realizadas durante as sessões normais e
a final do torneio no dia 18 de junho com os 5 alunos
que foram selecionados.
Todos os torneios terminaram com a entrega de
prémios, tendo sido distribuídos jogos aos três primeiros classificados e outros prémios aos restantes
participantes.
Teve ainda lugar a entrega de uma Menção Honrosa
por “Honestidade e Fair Play”.
Foi realizado ainda um inquérito de avaliação das atividades desenvolvidas durante o ano, cujo resultado
espelha o entusiasmo dos jovens por atividades desta
natureza.

abuleiro
Jogos de Tm o cérebro!
estimula

4. Apoio a atividades com Disco Voador “Ultimate
Frisbee”

A Fundação Maria Dias Ferreira prosseguiu, em
2021, a atividade “Ultimate Frisbee” nas escolas do
concelho.
Na prática deste desporto é utilizado o disco voador,
não existe árbitro (baseia-se nas práticas de fair play)
e as equipas podem ser mistas.
Esta atividade foi muito bem aceite e, no decorrer do
ano letivo 2020/2021, envolveu cerca de uma vintena de jogadores.
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...

5. Atribuição de Bolsas Sociais

6. Atribuição de Prémios de “Mérito Escolar”

A Fundação Maria Dias Ferreira, através da atribuição de Bolsas Sociais, procura apoiar alunos do
Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere provenientes de famílias com necessidades económicas.
As bolsas sociais são entregues por solicitação dos
Serviços Sociais do Agrupamento de Escolas, tendo
em 2021 sido entregue uma bolsa desta natureza.

Os Prémios de “Mérito Escolar” foram criados pela
Fundação Maria Dias Ferreira com o intuito de incentivar as crianças e jovens do Agrupamento de
Escolas de Ferreira do Zêzere a melhorar o seu desempenho escolar, através do reconhecimento do seu
mérito.
No ano letivo 2020/2021, os prémios desta categoria
foram atribuídos a um total de 13 alunos.
Prémios “Mérito Escolar”
Fundação Maria Dias Ferreira - 2020/2021

1.º ciclo

Maria Leonor Lopes Antunes
Raquel Cotrim Vicente
Salvador Cunha Roberto Domingos
Tomás da Silva Ricardo
Beatriz Santos Godinho

2.º ciclo

Filipe Antunes Maria
Martim da Cruz Veríssimo
Bia Margarida Melo da Silva
David Samuel Martins Morgado

Secundário

Sofia Alexandra Antunes
Diogo Miguel da Silva Ramos
Inês Figueiredo
Joana Rodrigues

ira do Zêzere

rre
Agrupamento de Escolas de Fe
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7. Atribuição de Prémios

8. Atribuição de Prémios de “Companheirismo

de “Esforço e Dedicação”

e Solidariedade”

A Fundação Maria Dias Ferreira, através da atribuição dos prémios “Esforço e Dedicação”, visa
promover, nos alunos, empenho no atingimento de
resultados e atitudes de melhoria contínua, apesar de
enquadramentos e condições pessoais, sociais e familiares por vezes adversos.
Os prémios desta categoria foram entregues a um
total de três alunos no ano letivo 2020/2021.

Visando a promoção de um modelo de incentivo às
atitudes de companheirismo e solidariedade, destacando e valorizando a dedicação e empenho na satisfação das necessidades dos outros, sobretudo dos mais
necessitados, a Fundação Maria Dias Ferreira criou
os prémios de “Companheirismo e Solidariedade”.
Foram três os alunos que, no ano letivo 2020/2021,
se destacaram por estas suas qualidades.

Prémios “Esforço e Dedicação”

Prémios “Companheirismo e Solidariedade”

Fundação Maria Dias Ferreira - 2020/2021

Fundação Maria Dias Ferreira - 2020/2021

1.º ciclo

Matilde Matias Cristovam

1.º ciclo

Matilde da Silva Antunes

2.º ciclo

Simão Pedro Santos Ribeiro

2.º ciclo

Beatriz Santos Ferreira

3.º ciclo

Lara Salteiro Godinho

3.º ciclo

Bernardo Matos Graça

ial
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Terra
O planetaossa casa!
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9. Prémios “Ecologia e Sustentabilidade”

Não podendo ficar indiferente ao atual contexto mundial de alerta em relação à cada vez mais acentuada
escassez de recursos do planeta e à inevitável crise climática e ambiental, a Fundação Maria Dias Ferreira
criou o prémio escolar “Ecologia e Sustentabilidade”.
Este prémio procura incentivar e evidenciar, nos alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, atitudes de consciência ambiental e de verdadeiro
interesse e empenho na dinamização de iniciativas de
sensibilização para a causa da ecologia e da sustentabilidade e de respeito e defesa da natureza e/ou de
outras espécies vegetais e animais.

Bolrssietáirriooss

Unive

10. Atribuição
de Bolsas
Universitárias

Criadas pela Fundação
Maria Dias Ferreira
com o intuito de ajudar
os jovens ferreirenses
que têm dificuldades
em suportar os custos
inerentes à frequência
do ensino superior, as
Bolsas Universitárias
são entregues anualmente aos alunos que
preenchem todos os
requisitos necessários.
Em 2021 este apoio foi
concedido a seis bolseiros.

André Ramos

Carolina Morais

David Cohen

Licenciatura em Solicitadoria

Licenciatura em Engenharia Naval

Licenciatura em Desporto na Escola

no Instituto Politécnico de Leiria

na Escola Naval de Paço de Arcos

Superior de Educação de Coimbra

Gil Pinheiro

Mariana Ferreira

Mariana Corda

Licenciatura em Engenharia

Licenciatura em Fisioterapia

Licenciatura em Bioquímica

Computacional na Universidade

na Universidade de Coimbra

na Universidade de Aveiro

de Aveiro
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11. Realização de campo de férias
“Os Descobridores 1” (14-18 anos)

Os encontros de jovens designados “Descobridores”,
da Fundação Maria Dias Ferreira, regressaram este
ano, tendo o primeiro campo sido realizado na semana
de 19 a 25 de julho na Quinta do Salgueiral. Na edição
deste ano participaram 24 jovens entre os 14 e os 18
anos, acompanhados por nove animadores e pelo Pe.
Nuno Amador, depois de um ano em que a pandemia
impossibilitou a realização deste tipo de atividades no
formato habitual.
A vontade e a ânsia de viver este campo foi notável em
cada um dos participantes. Sentiu-se energia e alegria
em cada jogo, tanto como serenidade e entrega nos
momentos que exigiam mais reflexão.
Foi uma semana repleta de emoções e cheia de oportunidades de crescimento enquanto pessoas, em comunidade e na fé. Apesar de ter sido uma semana
diferente das dos outros anos, devido aos cuidados exigidos pela pandemia existente (redução do número de

participantes, testagem recorrente, uso de máscara,
etc.), foi possível viver o campo com a intensidade e a
alegria características.
O lema que guiou os Descobridores durante esta semana foi “Fica Connosco” (Lucas 24,29). Movidos pelo
imaginário desenvolvido pela equipa de animadores,
todos os dias os participantes iam à descoberta de uma
nova terra, viajando sempre com o desejo de estarem
mais uns com os outros e de enriquecerem a sua componente espiritual. E foi com esta vontade que encararam cada atividade que era proposta ao longo dos dias:
jogos, orações, reflexões, teatros e partilhas.
No final da semana todos levaram do campo mais conhecimento de si próprios e a missão de servir mais os
outros, permanecendo serenos mesmo quando encontram dificuldades. Como diziam os diretores Joana e
Rodrigo, “não valeu a pena, valeu a vida!”.

a pena,
“Não valeua vida!”
va l e u
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12. Realização de campo de férias
“Os Descobridores 2” (12-15 anos)

Luzes, câmara, ação!
Na semana de 2 a 8 de agosto, a Quinta do Salgueiral
voltou a receber 25 jovens com idades entre os 12 e os
15 anos, acompanhados por 11 animadores, para mais
um encontro dos Descobridores.
Ao longo de sete dias, com o imaginário associado a um
Estúdio de TV, estes jovens tiveram a oportunidade de
conhecer e, para alguns, de fortalecer os 4 pilares dos
Descobridores: Ânimo, Fé, Natureza e Serviço.
Os participantes foram sempre incentivados a servir
e a cuidar mais do próximo através da dinâmica do
Amigo Secreto, que esteve presente ao longo de todo o
campo. Os testemunhos que foram partilhando revelaram-se importantes por permitirem uma autorreflexão
e um outro olhar sobre a vida.

ar a ,
Luzes, câ!m
ação

Osobridores
Desc

Qual RTP, SIC ou TVI! Sai da frente da televisão!
Longe de qualquer tecnologia, conseguiu-se dar mais
valor ao que nos rodeia e observar a natureza com outros olhos. Os múltiplos jogos diários, as atividades espirituais e as noites ao relento permitiram uma perfeita
comunhão com a natureza.
Já só falta animação para o programa arrancar
Nos Descobridores não faltou animação e ao longo da
semana todos contribuíram para um bom ambiente,
pois a entrega e a boa disposição foram constantes!
No final, todos ficaram de coração cheio e a conhecerem-se melhor a si próprios e ao seu papel neste
mundo.
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13. Realização de campo de férias
“Os Descobridores 3” (10-12 anos)

Crescer é p

artilhar!

Na semana de 6 a 12 de setembro decorreu o 3º Encontro de Descobridores da Fundação Maria Dias Ferreira, o qual contou com 22 participantes entre os 10 e os
12 anos e dez animadores.
Com o imaginário “Casa dos Segredos”, os participantes tiveram oportunidade para conhecer e aprofundar
o conhecimento de si próprios e dos outros, bem como
aprofundar a sua espiritualidade.
Foi uma semana muito diferente de todas as vividas
durante o ano, apesar dos cuidados que foram necessários. A vontade de aproveitar esta semana ao máximo
esteve presente desde o momento em que os Descobridores entraram na Quinta do Salgueiral, vontade essa
que estava guardada desde o início da pandemia.
Tanto Descobridores como animadores saíram do
campo com uma vontade de levar a alegria vivida durante estes dias para os que os rodeiam, mas levaram
também amizades que certamente perdurarão.

Seguem cinco testemunhos recolhidos no final
sobre o que foi este Encontro:

Felicidade. (Inês)

Diversão. (Daniel)

Estive com pessoas incríveis e fiz atividades
muito fixes. Vou ter saudades, mas para o
próximo ano há mais. (Íris)
Diverti-me e estive com amigos. (Lucas)
Diversão, estar com os amigos, conhecer
pessoas novas. (Adriana)

18. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

14. Apoio a atividades organizadas por outras
entidades

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Fundação Maria Dias Ferreira continuou
a apoiar a realização de atividades e de encontros de
jovens organizados por outras entidades, cedendo as
suas instalações para esse efeito e apoiando a logística
dos mesmos. Os jovens do movimento “Comunhão e
Libertação” foram dos mais assíduos em 2021.

15. Apoio ao Centro Juvenil Pe. Amadeu Pinto

A Associação Pe. Amadeu Pinto, cujo lema é
“Fazer o Bem, bem feito”, promoveu no verão
uma colónia de férias para um grupo de jovens
em instalações cedidas pela Fundação Maria
Dias Ferreira. Partilhamos o testemunho do
responsável por esta atividade: «A nossa ida a
Ferreira do Zêzere marcou um fim e um início. Foi
o culminar de uma semana de formação para os
adolescentes mais velhos do Centro Juvenil e, ao
mesmo tempo, o “envio para a missão”, pois a partir
do dia seguinte, os jovens começaram a ser animadores da Colónia de Férias das crianças mais pequenas. Ficam as palavras dos jovens que desejam
a qualquer momento voltar “ao nosso Dubai”. E
fica também na memória a experiência de habitar
instalações com piscina, salas espaçosas e múltiplos quartos, de poder sair para dar mergulhos em
cascatas, de comer camarão pela primeira vez, de
cozinhar em grupo e de descansar e brincar no silêncio de um jardim encantador. Muito obrigado à
Fundação pela experiência de “Bem, bem feito” que
queremos proporcionar aos miúdos dos bairros do
Monte da Caparica, no Pragal.»
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16. Lusotopia

A Fundação Maria Dias Ferreira estabeleceu um
Protocolo de Parceria com a Associação Juvenil
“Rota Jovem”, com sede em Cascais, que promove
oportunidades de voluntariado internacional, bem
como diversas atividades nacionais.
Entre os dias 20 e 26 de setembro, um grupo de 23
jovens entre os 18 e os 30 anos, provenientes de vários pontos do país, juntaram-se nas instalações da
Fundação, em Ferreira do Zêzere, para criar uma
sociedade de raiz, à sua medida.
Começaram como desconhecidos em 3 tribos distintas. Sem poder interagir com as restantes, fortaleceram as ligações dentro do grupo e estabeleceram as
suas próprias normas, regras, valores e crenças.
Mais tarde, abertas as fronteiras das tribos, aventuraram-se em novos territórios e foram postos à

prova, enfrentando um novo desafio: aprender a
cooperar com pessoas com ideias, opiniões, crenças e
“culturas” diferentes.
Quando o equilíbrio foi encontrado e a cooperação
estava mais forte que nunca, eis que enfrentam o
inesperado! Todos os territórios foram destruídos,
obrigando-os a unir forças para a construção de uma
sociedade unificada, que só assim seria capaz de enfrentar os grandes desafios globais e universais.
Com uma nova estrutura social, continuaram a ser
confrontados com novos e diferentes desafios, tanto a nível coletivo como individual, convidando-os a
refletir e a chegar a conclusões importantes que lhes
permitiram levar a construção da sua sociedade mais
longe!

20. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

17. Apoio à educação de duas
crianças no Uganda

No decorrer de 2021, a Fundação
Maria Dias Ferreira manteve o
apadrinhamento de duas crianças ugandesas, Saudah (16 anos)
e Talent (12 anos), através da
iniciativa Hope Uganda Project,
que lhes proporciona alojamento,
alimentação, vestuário e ensino
numa escola onde podem usufruir de uma boa educação e de
um desenvolvimento saudável.

Saudah

O simples qunetose.
torna ta
18. Apoio ao ATL do Centro Social Paroquial
de Ferreira do Zêzere

A Fundação Maria Dias Ferreira voltou, este ano, a
apoiar o ATL do Centro Social Paroquial de Ferreira do Zêzere cedendo, durante o verão, as instalações
da Quinta do Salgueiral, para que as crianças que frequentam este centro possam utilizar a piscina, as áreas
verdes e os campos de jogos deste espaço.

Talent
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19. Apoio à prevenção do abandono
escolar

A Fundação apoiou, pelo sétimo ano,
o projeto para a prevenção do abandono escolar que se designa por TASSE
e que envolve cerca de 60 jovens por
ano. O trabalho desenvolvido tem por
base o conceito de inclusão escolar
enquanto dimensão global, partindo
do princípio que os jovens serão melhor sucedidos se melhorarem as suas
competências de aprendizagem, mas
também se se sentirem bem consigo
próprios, se valorizarem as suas conquistas e se se sentirem acompanhados no seu percurso.
Recorrendo a metodologias de caráter
lúdico-pedagógico, tendo por base a
educação não formal, o TASSE promove a referida inclusão através do
aumento do sucesso escolar, do aumento da autoestima e do aumento do
envolvimento das famílias no percurso educativo dos seus formandos.

20. Oferta de equipamentos
informáticos ao Centro de
Acolhimento Temporário da Frazoeira

Em tempos de pandemia, e com muitas aulas online, a Fundação ofereceu
ao Centro de Acolhimento Temporário da Associação de Bem Estar
Social de Pias um conjunto de equipamento informático para que os jovens desta instituição possam dispor
de mais meios de comunicação com
professores e colegas.

22. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

APOIO
A IDOSOS
21. Tratamento de feridas crónicas

Com o intuito de contribuir para o bem-estar da população do concelho de Ferreira do Zêzere, a Fundação Maria Dias Ferreira patrocina um programa empreendido pela Unidade de Cuidados na Comunidade
(UCC) Maria Dias Ferreira que visa providenciar,
aos utentes mais carenciados, os materiais adequados
às necessidades específicas de cada um no tratamento
de feridas crónicas. Este apoio é prestado ao domicílio por um grupo de técnicos de saúde que trabalham
pro bono sob a coordenação do enfermeiro João Paulo
Palrilha.

22. Tratamentos de podologia

Em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Maria Dias Ferreira, a Fundação Maria
Dias Ferreira patrocina os tratamentos de podologia
em pessoas idosas e carenciadas, na esperança de evitar situações de dor e complicações associadas e com
o objetivo de possibilitar que os doentes mantenham
a sua mobilidade.

23. Teleassistência a idosos

Através dos serviços de apoio e assistência da Cruz
Vermelha Portuguesa, a Fundação Maria Dias Ferreira procura garantir um sistema de teleassistência
a idosos em situação de dependência e isolamento,
sendo que o equipamento que permite o contacto
permanente com os serviços de apoio da Cruz Vermelha é instalado nas casas dos utentes, sendo os
custos do serviço suportados pela Fundação.
Esta iniciativa conta com a colaboração de várias instituições concelhias: Câmara Municipal de Ferreira
do Zêzere, Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do
Zêzere, Associação Igrejanovense de Melhoramentos, Centro Social e Paroquial de Chãos, Associação
de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias e
Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de
Areias.

Área Social· 23

24. Apoio ao Centro Bem Estar Social de Águas
Belas

A Fundação Maria Dias Ferreira cedeu aos utentes do
Centro Bem Estar Social de Águas Belas as instalações da Quinta do Salgueiral, para que estes pudessem
dispor de um espaço diferente, sem condicionamentos,
com jardins e árvores em perfeita harmonia na natureza e equipamentos diversos.
Devido às limitações físicas que vários destes utentes
possuem é difícil passar um dia fora devido aos acessos
não estarem preparados para pessoas com mobilidade
reduzida, pelo que esta cedência foi muito apreciada
pelos utentes do Centro de Dia.

25. Apoio à Santa Casa da Misericórdia
de Ferreira do Zêzere

Foi realizada pela Fundação a oferta à SCMFZ de
cerca de 500 fraldas geriátricas para os utentes do lar
desta instituição, utilizadas sobretudo por idosos com
restrição motora ou défice de mobilidade, idosos com
défices cognitivos (memória) e idosos com episódios
de incontinência urinária e/ou intestinal, todos estes
com incapacidade para o autocuidado.

24. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

APOIO
À COMUNIDADE
26. Distribuição de roupa e brinquedos

A Fundação Maria Dias Ferreira continua a promover a receção de brinquedos e peças de vestuário com
o intuito de as ofertar a instituições concelhias, como
a Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere
ou a Loja Social da Autarquia. Com esta iniciativa,
a Fundação pretende suprir algumas das necessidades imediatas de famílias carenciadas do concelho de
Ferreira do Zêzere.

27. Oferta de Equipamentos de Proteção Individual
a instituições do concelho de Ferreira do Zêzere

Reconhecendo o importante trabalho desenvolvido
pelas instituições sociais no concelho de Ferreira do
Zêzere e as suas necessidades constantes de recursos, a Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu vários
conjuntos de Equipamentos de Proteção Individual a
oito destas entidades de forma a ajudá-las a estarem
mais bem preparadas para enfrentar a pandemia.
As instituições que beneficiaram desta oferta foram:
Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere
(SCMFZ); Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere (CRIFZ); Associação Igrejanovense de
Melhoramentos (AIM); Associação de Melhoramentos
e Bem Estar Social de Pias (AMBESP); Centro Social
e Paroquial de Chãos (CSPC); Unidade de Cuidados
na Comunidade Maria Dias Ferreira (UCCMDF);
Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social
de Areias (AMBESA) e Centro Bem Estar Social de
Águas Belas (CBESAB).
Foi oferecido um total de 20.520 itens, entre os quais
batas descartáveis, fatos com capucho impermeável,
luvas, pijamas descartáveis e máscaras de vários tipos.
As entidades em causa, já parceiras da Fundação noutras iniciativas, prestam um valioso serviço a quem
precisa da sua ajuda e foi com enorme gosto que a Fundação Maria Dias Ferreira realizou esta oferta, apoiando a atividade social destas instituições e contribuindo
para amenizar os tempos difíceis que todos vivemos.
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28. Plataforma de Apoio aos Refugiados

A Fundação Maria Dias Ferreira, através do seu presidente, manteve-se em 2021 na Comissão Executiva
da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR).
Nascida em outubro de 2015 com o lema “Vemos,
ouvimos e lemos… não podemos ignorar”, esta entidade resultou da colaboração de mais de 350 organizações da sociedade civil portuguesa que se juntaram
para responder à crise dos refugiados na Europa e
às necessidades de acolhimento dos refugiados em
Portugal.
Desde 2015, 96 Instituições Anfitriãs, como a Fundação Maria Dias Ferreira, permitiram o acolhimento de 163 famílias refugiadas, compostas por 378
adultos e 381 crianças.
Para além do trabalho associado ao acolhimento, a
PAR deu um forte e empenhado contributo para melhorar as regras, procedimentos e condições sobre o
acolhimento de refugiados em Portugal, colaborando
com todas as organizações que trabalham nesta área.
Desenvolveu também trabalhos de sensibilização da
sociedade portuguesa para esta temática e enviou
mais de 120 jovens voluntários para a ilha de Lesbos,
onde deram apoio à missão do JRS Atenas e trabalharam no campo de refugiados de Kara Tepe.

29. Oferta de equipamentos informáticos
a Unidade de Saúde

Na sequência de uma solicitação concreta do Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal, a
Fundação Maria Dias Ferreira, em conjunto com
a Novabase, disponibilizaram um conjunto de oito
computadores, oito monitores e uma impressora
para o arranque do projeto Via Verde Saúde (VVS),
do concelho do Seixal. Este projeto iniciará atividade
assistencial em janeiro de 2022 e prestará cuidados
de saúde especializados aos cerca de 23.500 utentes
sem médico de família residentes no concelho do
Seixal e aos vários milhares de utentes em situação
irregular que procuram cuidados médicos, servindo
sobretudo pessoas com baixo nível socioeconómico,
muitas delas imigrantes.
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SALVAGUARDA

DO PATRIMÓNIO CULTURAL
30. Projeto Salvaguarda

Com o intuito de otimizar e simplificar a oferta de informações e conteúdos existentes no Projeto Salvaguarda
e no Projeto Registar, a Fundação Maria Dias Ferreira
optou por agregar estes dois projetos num só. Assim
sendo, o Projeto Salvaguarda passou a albergar não só
as “Coleções Iconográficas” mas também os “Vídeos
Documentais e Entrevistas” (que anteriormente se encontravam englobados no extinto Projeto Registar).
As “Coleções Iconográficas” são constituídas por um
acervo de imagens e documentos, cedidos por particulares ou instituições com ligação ao concelho de Ferreira do Zêzere, que, depois de devidamente digitalizados
e catalogados, são inseridos em coleções, cuja designação é dada de acordo com a proveniência (título de
publicação, local de origem ou nome do proprietário)
ou a temática.

Os “Vídeos Documentais e Entrevistas” compreendem
várias entrevistas e vídeos documentais produzidos
pela Fundação Maria Dias Ferreira ou cedidos por
particulares e instituições ferreirenses.
Apesar das inovações sofridas pelo Projeto Salvaguarda, o objetivo primordial da Fundação, no que concerne à salvaguarda do património, é dar continuidade e
preservar a memória coletiva do concelho de Ferreira do Zêzere, proporcionando às gerações vindouras
a oportunidade de usufruir de um importante espólio
iconográfico, documental e videográfico.

O Projeto Salvaguarda e todo o seu acervo pode ser
consultado no site da Fundação Maria Dias Ferreira
(www.fundacaomariadiasferreira.org) ou através do link
www.fundacaomariadiasferreira.org/projeto-salva
guarda.html
Em 2021, este Projeto foi enriquecido com 7.516 imagens/fotografias e cerca de 8 horas de vídeo.

28. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

31. Projeto Restaurar

A necessidade de preservação e restauro do património tangível existente nas igrejas e capelas do concelho de Ferreira do Zêzere levou a que a Fundação
Maria Dias Ferreira iniciasse o Projeto Restaurar,
uma das suas iniciativas de referência, que assenta
no envolvimento da comunidade pastoral e em parcerias com entidades especializadas em conservação
e restauro patrimonial, como o Instituto Politécnico
de Tomar (IPT) e o CEAA/CEARC – Centro de Estudos de Arte e Cultura.
Em 2021 continuaram os trabalhos de restauro de
duas das peças selecionadas, tendo sido feito um
levantamento no terreno para selecionar as novas intervenções que serão realizadas em 2022.
33. Dinamização do website institucional

DIVULGAÇÃO ONLINE
32. Dinamização da página oficial de Facebook
da Fundação Maria Dias Ferreira

A Fundação Maria Dias Ferreira, no decorrer de 2021,
divulgou na sua página de Facebook vários eventos e
iniciativas, disponibilizando notícias e vídeos, dando,
desta forma, a conhecer momentos marcantes da sua
atividade. Sendo o Facebook um espaço de partilha, foi
também possível recolher a opinião de vários intervenientes através dos comentários recebidos.

l

da Fundação Maria Dias Ferreira

Ao longo de 2021, a Fundação Maria Dias Ferreira
foi atualizando as várias páginas do seu website institucional e apostou na criação da página “Património
Ferreirense”.
Nesta página é disponibilizado um conjunto de informações sobre o património edificado do concelho, as
quais podem ser pesquisadas por “Freguesia” ou por
“Tipologia”, inserindo-se dentro desta última as Alminhas, Azenhas, Bustos, Capelas, Casas de Família,
Chalés, Conjuntos edificados, Cruzeiros, Estalagem,
Fontes e Chafarizes, Igrejas, Lagares, Pelourinhos,
Quintas e Solares, Sítios Arqueológicos, Templos
arruinados, Torres, Moinhos e Via-Sacra.
É colocada ainda à disposição a rubrica “Olhar o Património”, da autoria de Ana Torrejais, e as páginas
sobre a História e formação do concelho de Ferreira
do Zêzere e o Património Classificado concelhio.
O acesso a estes conteúdos pode ser feito através do
link www.fundacaomariadiasferreira.org/patrimonioferreirense.html ou em www.fundacaomariadias
ferreira.org, onde podem ainda ser consultados os
vários projetos desenvolvidos pela Fundação, de forma
singular ou em parceria, e ter acesso quer à informação
institucional (objetivos, estatutos, corpos sociais, parcerias, relatórios e contas, protocolos e regulamentos),
quer à informação sobre as iniciativas anuais, as publicações, os campos de férias, os vídeos e as fotografias
associados a várias iniciativas.
Através do site, a Fundação oferece também a possibilidade ao utilizador de expressar as suas opiniões
ou solicitar informações através do preenchimento
de um formulário disponibilizado para o efeito.
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34. Criação de perfil no Instagram

Siga-sntaogs ram
no in acaomdf
@fund

De forma a ampliar os canais de comunicação online,
foi criado o perfil da Fundação Maria Dias Ferreira no
Instagram, onde, em paralelo com o website e a página do
Facebook, passarão a ser divulgadas as várias iniciativas
desenvolvidas por esta entidade ao longo de todo o ano.
É possível aceder a este perfil através de pesquisa pelo
nome de utilizador “fundacaomdf ” ou pelo nome completo da Fundação.

35. Disponibilização online do livro “O Esconderijo de Avecasta”

Numa altura em que as famílias foram forçadas a manter-se em casa,
fruto da pandemia e da conjuntura que se viveu devido à Covid-19, a
Fundação Maria Dias Ferreira, com o intuito de ajudar a minimizar
os efeitos do confinamento, decidiu disponibilizar, para leitura online,
o livro “O Esconderijo de Avecasta”, uma pequena aventura para fazer
crianças e adultos viajarem, sem sair de casa, até Avecasta, uma das aldeias mais pitorescas do concelho de Ferreira do Zêzere.
Esta obra, pertencente à coleção “Lendas e Narrativas de Ferreira do
Zêzere”, mereceu uma distinção com um prémio de ilustração.

30. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

PUBLICAÇÕES
36. “Tradições populares do concelho de Ferreira do
Zêzere” – Livro da coleção “Etnografia, Tradições
e Saberes do Concelho de Ferreira do Zêzere”

A obra “Tradições populares do concelho de Ferreira
do Zêzere” é o quinto e último volume da coleção
“Etnografia, Tradições e Saberes do Concelho de
Ferreira do Zêzere” e resulta da edição conjunta da
Fundação Maria Dias Ferreira e da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.
O objetivo primordial desta coleção é resgatar algumas características do passado das gentes do povo,
compilando informações sobre os seus modos de vida
que viriam a dar origem aos usos, costumes e tradições do concelho de Ferreira do Zêzere.
As tradições populares e imateriais abordadas nesta obra são, na sua grande maioria, transmitidas de
forma oral de geração em geração. São tradições ligadas ao quotidiano popular, transmitem mensagens,
ensinamentos e saberes representativos da cultura e
identidade do povo do concelho de Ferreira do Zêzere.
Este livro é composto por quatro capítulos: “Crenças e medicina populares”, “Literatura e expressões
da sabedoria popular”, “Tradições comunitárias” e

37. Revista “Fundação Maria Dias Ferreira
– Iniciativas 2021”

À semelhança dos anos anteriores, em 2021, a Fundação Maria Dias Ferreira decidiu dar a conhecer as
iniciativas e atividades que desenvolveu e apoiou, honrando o compromisso de dar conta ao público em geral
e aos ferreirenses em particular do trabalho realizado.
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“Feiras, Festas e Romarias”. Ao longo destes capítulos são abordados temas como orações, rezas,
benzeduras, mezinhas, lengalengas, provérbios, superstições, rituais e usos comunitários, feiras, festas,
romarias, entre outros, temas estes que tanto envolvem uma componente religiosa e/ou ética como podem apresentar um cariz mais místico, mágico e até
mesmo profano ou, como acontece em grande parte dos casos, uma mescla de ambos. Não obstante,
representam uma parte significativa da cultura, da
identidade e das tradições desta região.

COMUNIDADE E EVENTOS
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Apoio a entidades e associações locais
38. Oferta de material à Biblioteca Municipal
de Ferreira do Zêzere

A Fundação Maria Dias Ferreira reforçou o seu
apoio à Biblioteca Municipal Dr. António Baião oferecendo 72 livros que permitem a este espaço cultural criar uma “bebeteca” - uma biblioteca destinada
aos bebés até aos 3 anos e aos seus familiares, cujo
objetivo principal é envolver as crianças o mais cedo
possível num mundo lúdico.
Este espaço será em breve inaugurado, tendo esta
oferta da Fundação permitido diversificar e aumentar o acervo da Biblioteca Municipal, fomentando o
gosto pela leitura desde tenra idade.

39. Oferta da coleção “Lendas e
Narrativas de Ferreira do Zêzere”
às salas de Jardim de Infância do
concelho de Ferreira do Zêzere

Como forma de assinalar a Semana da
Leitura, a Fundação Maria Dias Ferreira e a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere presentearam a nova sala
de Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas com a coleção completa
dos 14 livros “Lendas e Narrativas de
Ferreira do Zêzere”.
Foram ainda oferecidos os dois últimos títulos da coleção a cada uma das
restantes salas de Jardim de Infância
do concelho, completando, assim, a
oferta dos primeiros livros da coleção
já realizada em 2019 por estas duas
entidades.

Lendas tivas
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32. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

ão
ç
a
g
l
u
v
i
d
A bedoria
da sa ar
popul
Eventos culturais
40. Apresentação pública do livro “Tradições
populares do concelho de Ferreira do Zêzere”

A Fundação Maria Dias Ferreira promoveu, em novembro de 2021, a sessão de apresentação pública do
livro “Tradições populares do concelho de Ferreira
do Zêzere”, obra que constitui o quinto e último volume da coleção “Etnografia, Tradições e Saberes do
Concelho de Ferreira do Zêzere”.
Da autoria de Cátia Salgueiro, Rute Tavares e José
Afonso Sousa, esta obra é resultado da edição conjunta da Fundação Maria Dias Ferreira e da Câmara
Municipal de Ferreira do Zêzere.
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