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JOSÉ AFONSO OOM FERREIRA DE SOUSA

e

MARIA ISABEL NUNES COSTA FERREIRA DE SOUSA

Esta publicação resulta do compromisso que a Fun-
dação Maria Dias Ferreira assumiu de divulgar e 
prestar contas do trabalho que realiza em cada ano, 
cumprindo um princípio de transparência que pratica 
desde a sua constituição, em 2008.

A Fundação viveu em 2019 o seu 11.º ano de vida, 
tendo continuado a desenvolver e a apoiar diversas 
atividades nas áreas social e cultural, com especial 
incidência no concelho de Ferreira do Zêzere.

No domínio social, foi mantida em 2019 a aposta nas 
crianças e jovens, através da execução ou apoio a 17 
iniciativas, que incluem a realização de campos de  
férias (onde participaram mais de 150 jovens), o apoio 
a visitas de estudo e a outras atividades, a atribuição 
de prémios escolares, a oferta de material didático às 
bibliotecas escolares, a atribuição de bolsas sociais e 
de bolsas universitárias, etc. Iniciaram-se novas ati-
vidades como a “dança lúdica” para crianças e “jogos 
de tabuleiro” como forma alternativa de convívio e de 
ocupação dos tempos livres. Foi criado um novo pré-
mio para a comunidade escolar na área da Ecologia e 
Sustentabilidade.

Na componente de apoio a idosos, mantiveram-se 
as atividades de tratamento de feridas crónicas, tra-
tamentos de podologia e teleassistência. Iniciou-se 
também uma atividade de dança lúdica para seniores.

Na área de apoio à comunidade, destaque para a 
reabilitação de quatro habitações no concelho de 
Ferreira do Zêzere, executada pela Associação Just 

a Change com o apoio da Fundação e da Câmara 
Municipal. Quatro famílias passaram a ter uma casa 
completamente renovada, passando a dispor, pela 
primeira vez, de uma casa de banho, entre muitas 
outras melhorias.

Na componente cultural, mantiveram-se os projetos 
na área de salvaguarda do património cultural e  
foram editadas três novas publicações, com destaque 
para o livro etnográfico “Saberes e Sabores do con-
celho de Ferreira do Zêzere” e para o livro infantil 
“O Esconderijo de Avecasta”, ambos em parceria 
com o município e que foram alvo de apresentações 
públicas específicas.

A Fundação manteve o apoio a diversas iniciativas 
de interesse comunitário, como sejam a oferta de 
material à Biblioteca Municipal, os apoios aos con-
cursos de leitura e a participação em feiras locais. 
Foi ainda apoiada pela Fundação a recuperação da 
Casa do Peregrino, em Dornes.

De salientar ainda a utilização crescente das insta-
lações da Fundação por pessoas e organizações que 
ali encontram um espaço de trabalho, de lazer e de 
convívio.

Acreditamos que a Fundação, passo a passo, suprin-
do necessidades, lançando iniciativas inéditas e pre-
servando e valorizando a história e o património do 
concelho de Ferreira do Zêzere, tem desempenhado 
a missão para que foi criada, honrando dessa forma 
o legado de D.ª Maria Dias Ferreira.

A todos os que possibilitam que isto aconteça - cola-
boradores, voluntários, parceiros e amigos da Fun-
dação - o nosso Bem-Hajam! 
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APOIO 
A CRIANÇAS E JOVENS

1. Oferta de livros às bibliotecas do Agrupamento  

de Escolas de Ferreira do Zêzere

Com o objetivo de aumentar e melhorar o acervo das 
bibliotecas escolares, a Fundação Maria Dias Ferrei-
ra voltou a oferecer várias dezenas de livros esco-
lhidos pelos alunos monitores e funcionários das bi-
bliotecas, que se deslocaram, para o efeito, a Óbidos,  
onde visitaram algumas livrarias.

2. Apoio a atividades lúdicas para alunos do 2.º e 

3.º ciclo

Sabendo dos múltiplos benefícios proporcionados 
pelos Jogos de Tabuleiro, desde o exercitar da aten-
ção, do planeamento, da memória, da concentração, 
do raciocínio e da capacidade de socialização, a Fun-
dação Maria Dias Ferreira decidiu apoiar, durante o 
ano letivo de 2019/2020, uma atividade de “Jogos de 
Tabuleiro”, na Escola Pedro Ferreiro, para todos os 
alunos interessados.
A inscrição é efetuada na Biblioteca Escolar e a ativi-
dade decorre todas as segundas-feiras, das 14h00 às 
15h30, horário em que muitos alunos, por não terem 
transporte, não podem ir para casa durante a tarde.

ofertas
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3. Apoio a visita de estudo aos Açores

No ano de 2019, a Fundação voltou a patrocinar 
uma visita de estudo aos Açores para alunos do 10.º 
ano da Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro. Esta visita 
enquadra-se no âmbito das disciplinas de Biologia e  
Geologia, Física e Química A, Geografia A e Por-
tuguês, servindo de motivação para a consecução de 
objetivos escolares.

5. Atribuição de Bolsas Sociais

Através da atribuição de Bolsas Sociais, a Fundação 
tem procurado, todos os anos, apoiar os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere que 
provêm de famílias com necessidades económicas. 
No ano letivo de 2019/2020, foi atribuída uma Bolsa 
Social.

6. Atribuição de Prémios de “Mérito Escolar”

Os prémios de “Mérito Escolar” da Fundação Maria 
Dias Ferreira destinam-se a motivar os jovens e as 
crianças do Agrupamento de Escolas de Ferreira do 
Zêzere a melhorar o seu desempenho escolar, através 
do reconhecimento do seu mérito. Foram 13 os alu-
nos que, no ano letivo de 2017/2018, receberam este 
prémio. No ano letivo de 2018/2019, foram oito os 
alunos premiados.

4. Apoio ao projeto “Sing the World”

Sabendo que a educação também passa pela cultu-
ra musical, a Fundação Maria Dias Ferreira deu o 
seu apoio financeiro ao projeto inovador “Sing the 
World”, que convidou alunos, professores e pais 
do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere 
a participar nos ensaios, gravações e edição de um 
DVD com canções tradicionais dos quatro cantos do 
globo e com o hino do Agrupamento.

social

Bolsas Sociais

Fundação Maria Dias Ferreira - 2019/2020

3.º ciclo Pedro Francisco Simões Pereira

Prémios “Mérito Escolar”

Fundação Maria Dias Ferreira - 2017/2018

1.º ciclo

2.º ciclo

Secundário

Bernardo da Silva Graça 
Lara Maria Madeiras Alves
Marta B. C. Varandas Martins

Margarida da Graça Rodrigues

Ana Beatriz Inácio Alves Silva
Andreia Filipa Antunes Nunes
Beatriz Miranda Antunes
Diogo Ferreira Silva
Jéssica Rodrigues Matias
Mariana Diogo Ferreira
Mariana Oliveira Corda
Raquel Filipa Marçal Antunes
Rúben Filipe das Neves Salteiro

Pais

Alunos



Fundação Maria Dias Ferreira - 2019/2020

Fundação Maria Dias Ferreira - 2017/2018

7. Atribuição de Prémios  

de “Esforço e Dedicação”

O reconhecimento do esforço e dedicação manifesta-
dos pelos alunos, muitas vezes em condições pessoais, 
sociais e familiares adversas, é concretizado através 
da atribuição dos prémios “Esforço e Dedicação”. No 
ano letivo de 2018/2019, foram dois os alunos que se 
salientaram por estas suas qualidades.

social

Prémios “Esforço e Dedicação”

Prémios “Mérito Escolar”

Fundação Maria Dias Ferreira - 2018/2019

Fundação Maria Dias Ferreira - 2018/2019

3.º ciclo

1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

Secundário

María Sofía Paz Carneiro

Manuel R. Rodrigues de Azevedo

Emília Antunes Figueiredo

André Miguel Carmo Lopes

Ana Beatriz Inácio Alves Silva
Beatriz de Abreu Moreira dos Reis
Beatriz Alexandra Caetano Gonçalves
Carina Alexandra Fernandes Coelho
Carolina S.Themudo Morais José

Escola E. B. 2,3 /S Pedro Ferreiro

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere

Secundário Gil Miguel Emídio Pinheiro

Á r e a  S o c i a l  ·  1 1
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8. Atribuição de Prémios de “Companheirismo  

e Solidariedade”

Os alunos que se destacam, em cada ano, pela dedi-
cação e empenho na satisfação das necessidades dos 
outros, sobretudo dos mais necessitados, são reco-
nhecidos através do prémio “Companheirismo e Soli-
dariedade”. No ano letivo de 2018/2019, destacaram-
-se três alunos com estas qualidades.

Prémios “Companheirismo e Solidariedade”

Fundação Maria Dias Ferreira - 2018/2019

Pré-Escolar Joana Salgado Antunes

1.º ciclo Bernardo de Matos Graça

Secundário Joana Simões Rodrigues

9. Criação dos Prémios  

“Ecologia e Sustentabilidade”

Perante o atual contexto mundial de alerta em rela-
ção à cada vez mais acentuada escassez de recursos 
do planeta e à inevitável crise climática e ambiental, 
a Fundação Maria Dias Ferreira deliberou promover 
um modelo de incentivo às atitudes manifestadas pe-
los alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira 
do Zêzere que evidenciem profunda consciência am-
biental e verdadeiro interesse e empenho na dinami-
zação 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. 

Para isso, criou um novo prémio escolar sobre a  
temática “Ecologia e Sustentabilidade”, que entra em 
vigor a partir do ano letivo de 2019/2020, na convic-
ção de que, incentivando, reconhecendo e premiando 
estas atitudes, estará certamente a dar um apoio para 
que, desde os primeiros passos na escola, as nossas 
crianças e jovens sintam que estão a contribuir para 
garantir que as gerações atuais e futuras possam viver 
num mundo mais harmonioso, saudável e acolhedor.

social
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10. Atribuição de Bolsas Universitárias

As Bolsas Universitárias da Fundação Maria Dias 
Ferreira foram criadas com o propósito de ajudar 
jovens ferreirenses a suportar os custos inerentes à 
frequência do ensino superior, que, de outra forma, 
teriam dificuldade em conseguir fazer. Em 2019, fo-
ram quatro os bolseiros universitários da Fundação:

11. Realização de campo de férias  

“Os Descobridores 1” (10-12 anos) 

Entre os dias 1 e 7 de julho reuniram-se, na Quinta 
do Salgueiral, 48 jovens (com idades entre os 10 e os 
12 anos) e 21 animadores, para viverem uma semana, 
onde se privilegiou a natureza, o ânimo, o serviço e a fé. 

Na opinião da Madalena, diretora do campo com o 
tema “Onde está o teu tesouro?” (Mateus 6, 19-21), 

Bolseiros

“foi possível identificar os vários tesouros 
que cada um tem, mas, sobretudo, o grande 
tesouro que cada um é, não só para os amigos  
e família, mas também para Jesus.  
Esta descoberta fez-se sobre o Imaginário  
de um ataque de ovos ao planeta Terra, através 
de jogos, músicas, novelas, sketches, entre 
outros, nos quais se pode contar com  
a ajuda e a alegria de cada Descobridor. 
Saímos desta semana com o coração cheio de 
vidas diferentes, de alegria e de um amor tão 
grande que Deus revela através de cada um”.

Pedro Corda 
2.º ano do mestrado em Ciências 
Biomédicas na Universidade 
de Aveiro

Ruben Bento
2.º ano da licenciatura 

em Economia na Universidade 

Nova de Lisboa

Mariana Corda
1.º ano 

da licenciatura 

em Bioquímica

na Universidade

 de AveiroMariana Ferreira
1.º ano da licenciatura em Fisioterapia 

na Universidade de Coimbra

campo 1
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12. Realização de campo de férias  

“Os Descobridores 2” (12-16 anos)

Cinquenta e oito descobridores com idades entre os 12 
e os 16 anos e vinte animadores viveram entre os dias 
22 e 28 de julho, na Quinta do Salgueiral, uma semana 
em volta do tema “Onde está o teu tesouro?”. 

Essa semana foi passada na “Escola Militar Secreta de 
Ferreira do Zêzere” e teve como objetivo formar recru-
tas para a grande missão de encontrar o real tesouro 
da vida de cada um.

campo 2

DescobridoresOs

social

social

Após inúmeros testes de esforço, gritos de guerra, 
rastejar em lama, treinos de tiro, temas discutidos e 
tempos de encontro com Jesus e uns com os outros, 
esses recrutas ficaram prontos para a grande missão: 
reconhecer e cuidar dos seus tesouros, aquilo que para 
eles é mais precioso. 

No final do campo, passaram a ser soldados formados, 
com o grito de guerra: “Onde estiver o meu tesouro, aí 
estará o meu coração”.
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13. Realização de campo de férias 

“Os Descobridores 3” (16-18 anos) 

Realizou-se, na 1.ª semana de setembro, mais um cam-
po dos Descobridores, tendo participado 51 jovens 
com idades entre os 16 e os 18 anos. O imaginário des-
te campo era “O fundo do mar”.

Em menos de duas horas, sem qualquer ajuda dos mo-
nitores, estes jovens escreveram o seguinte hino do 
campo:

Entrei de olhos vendados
Sem saber o que ia acontecer

Disse adeus à Mãe:
“Adeus vou ficar bem!”

Qual será o tesouro que cada um de nós tem?

Numa semana que rapidamente passou
Encontrei Deus e em Paz eu estou

Fiz novas amizades
Das quais vou ter saudades

Muito obrigado a quem nos ajudou e animou.

Os Descobridores
Estarão sempre no meu coração
Um tesouro que levo para a vida

E que nunca vou deixar ir em vão
Pois Deus mo deu com muita Paixão.

A última noite terminou com os animadores lavados 
em lágrimas. Lágrimas dum coração cheio, sabendo 
que nos tinha sido dado muito mais do que esperáva-
mos. Lágrimas de quem se deixou ir até ao fundo do 
mar e lá descobriu o seu maior tesouro: Jesus! 

social

campo 3



social

soc
ia

l14. Apoio a campos de férias e encontros de jovens 

organizados por outras entidades

A Fundação continuou a apoiar a realização de cam-
pos de férias e de encontros de jovens organizados por 
outras entidades, cedendo as suas instalações para esse 
efeito e apoiando a logística dos mesmos. A Santa Casa 
da Misericórdia de Almada e o Movimento Comunhão 
e Libertação (CL) são duas das entidades que beneficia-
ram deste apoio em 2019.

15.  Apoio a atividade de dança 

lúdica para crianças

Após manifestação de interesse 
da Associação de Melhoramen-
tos e Bem Estar Social de Pias na 
realização da atividade de “Dança 
Lúdica”, a Fundação Maria Dias 
Ferreira decidiu apoiar esta ini-
ciativa que tem como público-alvo 
as crianças entre os 3 e os 6 anos 
que frequentam as Atividades 
de Acompanhamento e Apoio à  
Família no Centro Escolar de 
Areias.

16. Apoio a atividades lúdicas 

para crianças do Centro  

de Acolhimento Temporário  

da Frazoeira

A Fundação Maria Dias Ferreira 
apoia a realização de uma atividade 
de “Jogos de Tabuleiro”, durante 
dois domingos por mês, no Cen-
tro de Acolhimento Temporário  
“Renascer Pé Ante Pé”, da Associa-
ção de Melhoramentos e Bem Estar 
Social de Pias, onde as sete crianças 
que se encontram na instituição, 
com idades entre os 6 e os 15 anos, 
usufruem dos benefícios que a expe-
riência de jogar proporciona.

Crescer a jogar estimula

             a  aprendizagem!

Á r e a  S o c i a l  ·  1 7
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17. Apoio à educação de duas crianças 

no Uganda

Sauda (14 anos) e Talent (10 anos) são as 
duas crianças ugandesas apadrinhadas pela 
Fundação Maria Dias Ferreira através da 
iniciativa Hope Uganda Project, que lhes 
proporciona alojamento, alimentação, ves-
tuário e ensino numa escola onde podem 
usufruir de uma boa educação e de um  
desenvolvimento saudável.

Talent
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Sauda

social
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APOIO 
A IDOSOS

18. Tratamento de feridas crónicas

A Fundação Maria Dias Ferreira patrocina um  
programa empreendido pela Unidade de Cuidados 
na Comunidade (UCC) Maria Dias Ferreira, um 
grupo de técnicos de saúde coordenado pelo enfer-
meiro João Paulo Palrilha, que, trabalhando pro bono, 
levam, ao domicílio de utentes carenciados, os trata-
mentos mais adequados às feridas crónicas que estes  
apresentam.

21. Apoio a atividade de dança lúdica  

para seniores

Na certeza de que o movimento traz enormes bene-
fícios à saúde física e mental da população sénior, a 
Fundação Maria Dias Ferreira resolveu patrocinar 
uma atividade de “Dança Lúdica” dirigida aos uten-
tes da Universidade Sénior de Ferreira do Zêzere, os 
quais podem dela usufruir semanalmente no espaço 
do Centro Cultural.

19. Tratamentos de podologia

Os tratamentos de podologia em pessoas idosas e  
carenciadas são outra das valências patrocinadas pela 
Fundação Maria Dias Ferreira e desenvolvida pela 
UCC Maria Dias Ferreira, com os objetivos de pos-
sibilitar que os doentes mantenham a sua mobilidade 
e evitar situações de dor e complicações associadas. 

20. Teleassistência a idosos

Garantir um sistema de teleassistência a idosos em 
situação de dependência e isolamento, através dos 
serviços de apoio e assistência da Cruz Vermelha 
Portuguesa, continua a ser uma das prioridades da 
Fundação Maria Dias Ferreira, que conta nesta ini-
ciativa com a colaboração de várias instituições con-
celhias (Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, 
Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, 
Associação Igrejanovense de Melhoramentos, Cen-
tro Social e Paroquial de Chãos, Associação de Me-
lhoramentos e Bem Estar Social de Pias e Associação 
de Melhoramentos e Bem Estar Social de Areias). 

O equipamento que permite o contacto permanente 
com os serviços de apoio da Cruz Vermelha é instala-
do nas casas dos utentes, sendo os custos do serviço 
suportados pela Fundação.

social

social
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APOIO 
À COMUNIDADE

22. Cedência de instalações para reuniões 

de planeamento e formação da Associação 

Just a Change

A Fundação Maria Dias Ferreira recebeu nas suas 
instalações, por duas ocasiões, os encontros de dire-
tores e coordenadores da Associação Just a Change, 
que aqui se reuniram com o objetivo de prepararem 
as iniciativas de reconstrução/reabilitação de casas 
particulares e IPSS de todo o país para o ano de 2019. 

No final do ano, a Fundação voltou a acolher uma 
atividade de formação com o tema “Construtores de 
Pontes” destinada a ajudar 40 coordenadores volun-
tários desta associação a refletir e discutir diferentes 
formas de estabelecer uma melhor relação e impacto 
com os beneficiários e voluntários do projeto.

“A Just a 
Change reabilita 

casas e reconstrói

 vidas.”

social
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23. Reabilitação de habitações carenciadas

A Fundação Maria Dias Ferreira, em parceria com 
a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, promo-
veu com a Associação Just a Change, a reabilitação 
de quatro casas, nas localidades de Areias, Serra do 
Balas, Pias e Salão de Cima. Com o trabalho de qua-
tro mestres de obra, devidamente ajudados por 40 
voluntários, as obras decorreram durante o mês de 
julho, sendo também de salientar a receção de alguns 
apoios locais.

Apesar de os objetivos serem ambiciosos e de terem 
surgido diversos contratempos, o resultado e o im-
pacto deste projeto foi muito além das expectativas. 
Onde antes se encontravam telhados com infiltra-
ções, paredes escuras e degradadas, ausência de casas 
de banho ou espaços em ruína, encontram-se agora 
telhados novos assentes em estruturas seguras, pare-
des que transmitem uma nova vida à casa e casas de 
banho e locais de bem-estar e higiene.

Para além disso, a mudança que se operou nos be-
neficiários foi também muito marcante, tendo sido 
criados fortes laços entre beneficiários e voluntários.  

//

Créditos fotográficos: Gonçalo Coimbra e Sara Oom.

social
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trabalho 
  de equipa
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24. Distribuição de roupa e brinquedos

A Fundação Maria Dias Ferreira tem promovido 
anualmente a receção e a distribuição de roupa e de 
brinquedos por algumas instituições do concelho, 
como a Santa Casa da Misericórdia ou a Loja Social 
da Autarquia, com o objetivo de providenciar a sa-
tisfação das necessidades mais imediatas de famílias 
ferreirenses com carências económicas.

social
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solidariedade  
   é sorrir com 
 o coração
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Iniciativas

cultural
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SALVAGUARDA  

DO PATRIMÓNIO CULTURAL

25. Projeto Salvaguarda

O mais antigo projeto da Fundação, o Projeto Sal-
vaguarda contribui, através da digitalização e cata-
logação de documentos iconográficos, para a preser-
vação da memória coletiva do concelho de Ferreira 
do Zêzere.

Nos anos de 2018 e de 2019, foram acrescentadas 
5515 novas fotografias, desde as que foram recolhi-
das para a produção do livro “Saberes e Sabores do 
concelho de Ferreira do Zêzere” e da revista come-
morativa do 10.º aniversário da Fundação a vários 
conjuntos cedidos pelo jornalista António Freitas 
que representam a atualidade ferreirense, passando 
ainda por uma série dedicada aos Maios na freguesia 
de Nossa Senhora do Pranto. 

Coleções
“Projeto Salvaguarda” 
2018

N.º de fotografias  
para integração  
no “Salvaguarda”

Coleção “Saberes e Sabores

do concelho de Ferreira do Zêzere”
3178

Coleção “Revista Iniciativas 2018” 995

Total 4173

Coleções
“Projeto Salvaguarda” 
2019

N.º de fotografias  
para integração  
no “Salvaguarda”

Coleção “António Freitas” 1219

Coleção “Os Maios” 123

Total 1342

    tradições
  da nossa 
  “terra”
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26. Projeto Registar

O registo em vídeo de entrevistas dedicadas aos  
“Saberes e Sabores do concelho de Ferreira do  
Zêzere” e da antiga tradição dos Maios na fregue-
sia de Nossa Senhora do Pranto, assim como de 
entrevistas a vários ferreirenses a propósito do seu  
contacto com a Fundação Maria Dias Ferreira, 
na comemoração do seu 10.º aniversário, com um  
total de cerca de 44 horas de gravação, foram, duran-
te os anos de 2018 e 2019, os destaques deste projeto 
que visa garantir a sobrevivência de testemunhos da 
matriz cultural ferreirense.

Ou
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27. Projeto Restaurar

No âmbito do protocolo da Fundação Maria Dias 
Ferreira com o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) 
e o CEAA/CEARC – Centro de Estudos de Arte e 
Cultura, encontram-se, no Setor de Madeiras do La-
boratório de Conservação e Restauro, do IPT, dois 
objetos em madeira provenientes da Igreja Matriz 
de Águas Belas: uma Urna Relicário e uma Cadeira 
com assento em palhinha. Ambos os objetos estão a 
ser alvo de intervenção sob a coordenação e direção 
técnica do Professor Adjunto Fernando dos Santos 
Antunes, com vista à sua recuperação e recolocação 
no espaço de onde provêm.

Créditos fotográficos: 

Ana Campanilho Barradas (LabCR-Madeiras_IPT).

Gonçalo Figueiredo (Lab.Foto_IPT).

Marta Santos (LabCR-Madeiras_IPT). 

Legenda das imagens:
Exterior e interior da urna relicário em diferentes mo-
mentos da intervenção.

Restaurar é  fazer perdurar no tempo
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28. Dinamização da página oficial de Facebook 

da Fundação Maria Dias Ferreira

Através da página de Facebook, a Fundação Maria 
Dias Ferreira tem partilhado os momentos mais 
marcantes da sua atividade, assim como as entre-
vistas com os testemunhos que serviram de base à  
revista comemorativa do seu 10.º aniversário.

30. “Saberes e Sabores do concelho de Ferreira 

do Zêzere”

Quarto volume da coleção “Etnografia, Tradições e 
Saberes do Concelho de Ferreira do Zêzere”, a obra 
“Saberes e Sabores do concelho de Ferreira do Zê-
zere” resulta da edição conjunta da Fundação Maria 
Dias Ferreira e da Câmara Municipal de Ferreira do 
Zêzere.

Ajudar a descobrir a riqueza gastronómica da região 
foi o mote para a seleção das 43 especialidades re-
presentadas na obra, confecionadas por restaurantes, 
pastelarias e particulares, entre entradas e refeições 
ligeiras, pratos de peixe, de lagostim e de carne, 
acompanhamentos e doçaria. 

Foi feito ainda um levantamento dos saberes ineren-
tes à produção de vinho, abafado e azeite desta região 
e à remota tradição da matança do porco. Os mais 
emblemáticos festivais gastronómicos do concelho 
também marcam presença. 

Para além da descrição dos vários pratos e produtos 
locais, procurou-se dar ênfase aos protagonistas que 
os confecionam e aos conhecimentos e métodos que 
utilizam no preparo das especialidades da nossa terra.

29. Dinamização do website institucional 

da Fundação Maria Dias Ferreira

Os vários projetos desenvolvidos pela Fundação Ma-
ria Dias Ferreira, de forma singular ou em parceria, 
e outras informações de relevo para quem pretenda 
saber mais sobre a instituição podem ser consulta-
dos no website www.fundacaomariadiasferreira.org. 
Aqui, através de formulário disponibilizado para o 
efeito, também é dada a possibilidade ao utilizador 
de entrar em contacto com a Fundação, solicitando 
informações ou expressando a sua opinião.

DIVULGAÇÃO ONLINE

PUBLICAÇÕES

cultural

Divulgar o que fazemos é parte importante do nosso trabalho ...
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Divulgar o que fazemos é parte importante do nosso trabalho ...

32. Revista “Fundação Maria Dias Ferreira 

– Iniciativas 2019”

A revista da Fundação Maria Dias Ferreira, que 
apresenta, de forma sucinta, todas as suas iniciativas 
anuais, surge num novo modelo e formato tentando ir 
de encontro a padrões que garantam uma maior sus-
tentabilidade ambiental, através de um menor desper-
dício de papel e tinta e da utilização de papel reciclado. 

Com esta nova revista, pretende-se, de uma forma 
mais interativa e descontraída, mostrar ao público  
ferreirense as nossas atividades ao longo do ano 
de 2019, jogando com um design contemporâneo e  
pormenores que chamam a atenção do leitor.  

cultural
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31. “O Esconderijo de Avecasta” – Livro da  

coleção “Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere”

Com texto da autoria de Conceição Godinho e ilus-
trações de Teresa Dias Costa, este livro é inspirado na 
lenda original sobre a gruta de Avecasta contada pelo 
moleiro José Jesus Silva.  

No tempo das Invasões Francesas, os habitantes da  
aldeia de Avecasta são obrigados a refugiar-se dos sol-
dados franceses numa gruta das redondezas. À entrada, 
construíram um muro de sete paredes, deixando apenas 
um pequeno buraco para uma criança, o corajoso João, 
poder passar e trazer-lhes água e comida. Mas os ferozes 
soldados, desconfiados, rondam as proximidades…

Será que os soldados franceses vão descobrir o esconde-
rijo da gruta? Conseguirá o pequeno João salvar-se e 
ajudar os restantes habitantes de Avecasta?

Renovar é :Tornar novo; 

Melhorar; Consertar; 

Recomeçar; Dar o aspecto  

 de novo a...
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33. Oferta de material à Biblioteca Municipal 

de Ferreira do Zêzere

A Fundação Maria Dias Ferreira manteve a doação 
anual à Biblioteca Municipal Dr. António Baião atra-
vés da oferta de livros e DVDs destinados a utiliza-
ção pelo público infantil.

35. Apoio ao Concurso Concelhio de Leitura

A Fundação Maria Dias Ferreira marcou presen-
ça na 4.ª edição do Concurso Concelhio de Leitura, 
promovido pela Rede de Bibliotecas do Concelho de 
Ferreira do Zêzere, através da integração no júri e 
da oferta de troféus e de livros da coleção “Lendas e 
Narrativas de Ferreira do Zêzere” aos 6 premiados.

//

Crédito fotográfico: Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere.

34. Oferta da coleção “Lendas e Narrativas de 

Ferreira do Zêzere” às salas de Jardim de Infân-

cia do concelho de Ferreira do Zêzere

No contexto da Semana da Leitura, a Fundação  
Maria Dias Ferreira e a Câmara Municipal de Ferrei-
ra do Zêzere decidiram dar um pouco de “magia” aos 
meninos dos Jardins de Infância do concelho através 
da oferta conjunta dos 12 primeiros livros da coleção 
“Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere” para 
utilização em cada uma das salas.

Pretende-se, desta forma, que as crianças possam ir 
interiorizando, desde o pré-escolar, os valores e as 
histórias tradicionais da nossa terra.

//

Crédito fotográfico: Carlos Duarte.

COMUNIDADE E EVENTOS

Apoio a entidades e associações locais

cultural

cultural
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36. Apoio ao Concurso Nacional de Leitura 

– fase concelhia

A fase concelhia do Concurso Nacional de Leitu-
ra para o 2.º e 3.º ciclos e Secundário realizou-se na  
Escola Pedro Ferreiro, com os objetivos de estimular o 
gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão 
leitora.

A Fundação Maria Dias Ferreira apoiou esta iniciativa 
através da integração de um dos seus elementos no júri.

//

Crédito fotográfico: Carlos Duarte.

37. Apoio à recuperação da Casa do Peregrino, 

em Dornes

A Fundação apoiou a recuperação da Casa do Pere-
grino, situada em Dornes e pertencente à igreja pa-
roquial da freguesia de Dornes. Esta recuperação, di-
namizada pelo Professor Mário Rosa, tem permitido 
a estadia neste local de vários peregrinos, bem como 
de outras pessoas, sobretudo jovens, que aqui desen-
volvem encontros de reflexão pessoal e espiritual.

Apoiar é  proteger, 

confiar, amparar ...
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Eventos culturais

38. Apresentação do livro “O Esconderijo de 

Avecasta”

O livro “O Esconderijo de Avecasta”, editado pela 
Fundação em conjunto com a Câmara Municipal de 
Ferreira do Zêzere, foi apresentado aos alunos do 
Centro Escolar de Areias no próprio cenário da his-
tória (a Gruta de Avecasta), contando com a presença 
da autora, Conceição Godinho, da ilustradora, Tere-
sa Dias Costa, e de uma das personagens que escapou 
das páginas do livro e garantiu muita animação.

À tarde, foi a vez dos alunos do 3.º e 4.º anos do Cen-
tro Escolar de Ferreira do Zêzere conhecerem o novo 
livro com a presença da escritora e, novamente, da 
personagem “fugitiva”. 

Esta iniciativa integrou-se nas celebrações do Dia 
Internacional das Bibliotecas Escolares, numa par-
ceria com o Agrupamento de Escolas de Ferreira do 
Zêzere e a Rede de Bibliotecas Escolares. 

39. Apresentação pública do livro “Saberes e 

Sabores do concelho de Ferreira do Zêzere”

Em novembro de 2019, realizou-se a apresentação 
pública da nova obra da Fundação Maria Dias Fer-
reira e do município de Ferreira do Zêzere: “Saberes 
e Sabores do concelho de Ferreira do Zêzere”.

Contando com uma equipa plural constituída pelos 
autores Rute Tavares, José Afonso Sousa e Cátia Sal-
gueiro, pela fotógrafa Marta Navas, pelo entrevista-
dor Armando Cotrim, pela gravação vídeo de Pedro 
Amores e pelo design de Sylvie Lopes, este livro  
reúne os produtos locais e as especialidades mais re-
presentativas do repertório gastronómico ferreiren-
se, confecionadas por uma seleção de restaurantes, 
pastelarias e particulares.  

A sessão de lançamento terminou com uma degusta-
ção de muitas das especialidades gastronómicas referi-
das no livro,  que foi muito apreciada pelos presentes.

//

Créditos fotográficos: Armando Cotrim e Marta Navas.

A divulgação do
que criamos a 
nível editorial

Na Gruta de Avecasta

No Centro Escolar de Ferreira do Zêzere
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40. Participação na Feira de São Brás 2019 

A presença da Fundação Maria Dias Ferreira na  
Feira de São Brás de 2019 foi dedicada a duas temáti-
cas: a comemoração do 10.º aniversário da Fundação, 
com a exposição “Fundação Maria Dias Ferreira - 10 
Anos de Emoções (2008-2018)”, e uma homenagem 
ao empreendedor e benemérito José Cristóvão, cuja 
biografia foi editada pela Fundação em parceria com 
a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.

//

Créditos fotográficos: Marta Navas.

41. Integração na Feira do Livro de Ferreira  

do Zêzere

Os ferreirenses tiveram a oportunidade de ver e  
adquirir as publicações da Fundação Maria Dias Fer-
reira na Feira do Livro de Ferreira do Zêzere, uma 
iniciativa da Biblioteca Municipal Dr. António Baião.

//

Créditos fotográficos: Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.

Participação e apoio a outras iniciativas

cultural

     XX Feira de  

São Brás em Ferreira 

   do Zêzere

O nosso stand 
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“As grandes oportunidades  

de ajudar os outros 

raramente acontecem.  

Mas as pequenas…  

surgem todos os dias.”




