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6. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

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

A Fundação Maria Dias Ferreira completou, em 9 de
outubro de 2020, doze anos de vida. No final de cada
um destes anos, elaborámos uma publicação que descreveu as principais atividades desenvolvidas, honrando o compromisso que assumimos de dar conta
ao público em geral e aos ferreirenses em particular
do trabalho que realizamos, e cumprindo um princípio de transparência e de prestação de contas, que
praticamos desde 2008.

2020 foi um ano atípico, com níveis de preocupação
e de sofrimento invulgares. A pandemia provocada
pelo coronavírus forçou alterações de hábitos e rotinas, alterando o conceito de “normalidade” que antes
existia e trazendo consigo uma sensação de vulnerabilidade generalizada que desconhecíamos até então.
Todos fomos afetados por esta realidade, naturalmente com intensidades diferentes, o que nos fez
perceber como estamos todos ligados e dependentes
uns dos outros.
Algumas das iniciativas habituais da Fundação tiveram de ser canceladas (como o evento náutico com a
Associação Salvador) e outras tiveram de ser readaptadas (como os campos de férias “Os Descobridores”).
Mas a pandemia foi encarada pela Fundação como
uma oportunidade para entrar em ação e desenvolver iniciativas que visassem atenuar os seus efeitos.
Como exemplos, refira-se:

m
e
g s
e
r
o
id
a) A oferta de alguns milhares de equipamentos
de proteção individual a sete instituições do concelho de Ferreira do Zêzere, por forma a ajudar
estas entidades a estarem melhor preparadas para
fazer face aos tempos difíceis que atravessamos;
b) A disponibilização online de livros editados
pela Fundação para que, sendo acessíveis remotamente, pudessem contribuir para os tempos de
lazer em período de confinamento;
c) A oferta de um conjunto de jogos didáticos de
cartas e de tabuleiro ao Centro de Acolhimento
Temporário da Frazoeira, para ajudar as crianças
e jovens a ocuparem os seus tempos livres;
d) O desenvolvimento, em espaços abertos, de atividades lúdico-desportivas para jovens.
Muitas das iniciativas desenvolvidas em 2020 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 sociais, de bolsas universitárias e de prémios
de mérito, passando pelo apoio ao ATL da Santa
Casa da Misericórdia e ao Centro Social Paroquial
de Ferreira do Zêzere e pela realização de diversas
atividades lúdicas.
No apoio a idosos mantiveram-se as iniciativas de
tratamento de feridas crónicas e de podologia, bem
como as operações de teleassistência aos mais neces-
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sitados e/ou isolados. Iniciou-se uma atividade semanal de dança lúdica para esta faixa etária que teve
uma grande adesão.
No apoio à comunidade, destaque para a continuação dos trabalhos de reabilitação de habitações de
famílias carenciadas, para a distribuição de roupas e
brinquedos e para a contribuição dada no âmbito da
Plataforma de Apoio aos Refugiados.
Na área cultural, a Fundação continuou a sua atividade editorial, com a publicação do livro “A terra que
o Zêzere escondeu”, da coleção de “Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere”, a que se seguiram várias apresentações públicas pelos autores. Destaque
ainda para a distinção do livro “Amigos de São Saturnino”, editado pela Fundação e pela CMFZ, com
o selo de qualidade do Plano Nacional de Leitura,
sendo o segundo título desta coleção infantojuvenil
a integrar as listas deste Plano.
No âmbito da salvaguarda do património cultural,
destaque para o trabalho de recolha de informação
para o quinto livro da coleção de etnografia, dedicado às tradições populares do concelho de Ferreira
do Zêzere, com dezenas de entrevistas realizadas e
registadas em fotografia e vídeo.
Manteve-se o apoio a iniciativas locais, como a participação na Feira de São Brás e no Concurso Concelhio de Leitura, bem como a oferta de livros à Biblioteca Municipal e às bibliotecas escolares.
Passo a passo, suprindo necessidades, lançando iniciativas inéditas e preservando e valorizando a história e o património do concelho de Ferreira do Zêzere,
a Fundação tem desempenhado a missão para que foi
criada, honrando dessa forma o legado de D.ª Maria
Dias Ferreira.
Num mundo em profunda mudança e de grande incerteza, onde as soluções do passado já não resolvem
os problemas do presente, a Fundação pretende ser
um agente dinamizador de iniciativas que permitam
às pessoas viver de uma forma mais digna, mais plena e mais satisfatória.
Tudo isto só é possível com as parcerias que estabelecemos com diversas entidades, a quem prestamos
o nosso reconhecimento, e com o empenhamento e a
dedicação de dezenas de colaboradores e voluntários
com os quais a Fundação tem a honra de trabalhar.
A todos eles, o nosso Bem-haja!
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A FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA
EM NÚMEROS [2008-2020]
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INICIATIVAS DESENVOLVIDAS E APOIADAS:

455
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: 			

+1.250
+650
97

Bolsas universitárias atribuídas: 			 32
Prémios escolares atribuídos: 		

176

Apoios anuais a programas de prevenção
do abandono escolar: 				 6
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:

+100
6
+550

PUBLICAÇÕES
Livros próprios editados: 			

29

Revistas próprias editadas: 				

12

Apoios à publicação de outros livros: 			

2

SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO
Edifícios reconstruídos/renovados: 			

25

Obras de arte sacra restauradas: 			

28

Fotos e documentos digitalizados: 		

+80.000

Horas de gravação vídeo: 			

+150
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ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕES

Espetáculos realizados: 				

11

Exposições realizadas: 				

22

SAÚDE
Beneficiários em programas de saúde:

+1.000

Equipamentos específicos oferecidos: 		

31

Participantes em iniciativas para pessoas
com mobilidade reduzida: 			

52

Beneficiários em programas de teleassistência: 		

35

Materiais e Equipamentos de Proteção Individual
oferecidos: 		

+20.000

APOIO A ASSOCIAÇÕES LOCAIS
+350

Peças de mobiliário oferecidas: 		

27

Equipamentos informáticos oferecidos: 		

6

Instrumentos musicais ofertados a escolas de música:

35

Equipamentos oferecidos aos bombeiros: 		

+1.000

Peças de roupa distribuídas:			
Livros oferecidos à Biblioteca Municipal:

+300

Participações em feiras locais: 			

17

Iniciativas locais apoiadas: 				

67

VALORES INVESTIDOS E APOIOS CONCEDIDOS 2008-2020

INICIATIVAS SOCIAIS

341.618 €

34 %

Crianças e jovens

193.480 €

19 %

Idosos

82.860 €

8%

Comunidade

65.278 €

7%

INICIATIVAS CULTURAIS

672.964 €

66 %

Preservação do património

316.572 €

31 %

Publicações

210.669 €

21 %

Comunidade e eventos

145.723 €

15 %

1.014.582 €

100 %

TOTAL:
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APOIO

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

As bibliotecas são espaços fundamentais para a criação de bons hábitos de leitura, estudo e aquisição de
conhecimentos, mas também de encontro e partilha.
Com o objetivo de aumentar e melhorar o acervo
das bibliotecas escolares, a Fundação Maria Dias
Ferreira voltou a oferecer várias dezenas de livros
escolhidos pelos alunos monitores e funcionários das
bibliotecas, contribuindo, desta forma, para o seu enriquecimento e diversidade de oferta.
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2. Apoio a atividades lúdicas para alunos
do 2.º e 3.º ciclo

Ao longo do ano, a Fundação Maria Dias Ferreira
desenvolveu várias atividades de “Jogos de Tabuleiro”, na Escola Básica 2,3/S Pedro Ferreiro. Estes
jogos constituem uma ferramenta estimulante e divertida, beneficiando o desenvolvimento de capacidades como planeamento, memória, concentração,
raciocínio, pensamento estratégico, entendimento,
integração de regras e relações sociais. De facto,
através destes jogos as crianças e jovens têm oportunidade de desenvolver as suas componentes emocionais, cognitivas e de socialização, tão importantes
nos dias de hoje, ajudando a contrabalançar o vício
que o mundo digital exerce sobre eles.

gar estimula
Crescer a joaprendizagem!
a

ofertas
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3. Atribuição de Bolsas Sociais

A Fundação Maria Dias Ferreira tem, desde o início,
procurado apoiar alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere provenientes de famílias
com necessidades económicas. Esse apoio é prestado
através de uma das iniciativas da Fundação: a atribuição de Bolsas Sociais.

4. Atribuição de Prémios de “Mérito Escolar”

l
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A Fundação Maria Dias Ferreira tem vindo a atribuir, anualmente, prémios de “Mérito Escolar” 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. Os prémios desta categoria, referentes
ao ano letivo 2019/2020, foram atribuídos a um total
de dez alunos.
Prémios “Mérito Escolar”
Fundação Maria Dias Ferreira - 2019/2020

1.º ciclo

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

2.º ciclo

Lara Maria Madeiras Alves

3.º ciclo

Maria Leonor Caetano Gonçalves

Secundário

Ana Sofia Ribeiro
Fábio Rafael Antunes Rosa
Maria Beatriz Barata Nunes
Mariana Sofia Menezes Serra

5. Atribuição de Prémios
de “Esforço e Dedicação”

Através da atribuição dos prémios “Esforço e Dedicação”, a Fundação Maria Dias Ferreira visa o reconhecimento destas qualidades e procura promover,
nos alunos, empenho no atingimento de resultados
e atitudes de melhoria contínua, apesar de enquadramentos e condições pessoais, sociais e familiares, por
vezes adversas. Os prémios desta categoria, respeitantes ao ano letivo 2019/2020, foram atribuídos às
seguintes alunas:
Prémios “Esforço e Dedicação”
Fundação Maria Dias Ferreira - 2019/2020

l

e
ira do Zêzer

A

de Ferre
de Escolas
grupamento

1.º ciclo

Ana Margarida Godinho Tavares

2.º ciclo

Lara Salteiro Godinho

3.º ciclo

Teresa Maria Suder Trindade

Secundário

Inês Antunes Figueiredo

...
dar a mão
6. Atribuição de Prémios de “Companheirismo
e Solidariedade”

Através da atribuição dos prémios de “Companheirismo e Solidariedade”, a Fundação Maria Dias Ferreira procura promover um modelo de incentivo
a estas atitudes por parte dos alunos, destacando e
valorizando, desta forma, a dedicação e empenho na
satisfação das necessidades dos outros, sobretudo dos
mais necessitados. No ano letivo de 2019/2020, foram duas as alunas que se salientaram por estas suas
qualidades.
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Prémios “Companheirismo e Solidariedade”
Fundação Maria Dias Ferreira - 2019/2020

1.º ciclo

Matilde Filipa Antunes Almeida

Secundário

Ana Sofia Ribeiro

lhar
... com oeoo coração

MÉRITO ESCOLAR

ESFORÇO E DEDICAÇÃO

COMPANHEIRISMO E SOLIDARIEDADE
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7. Prémios “Ecologia e Sustentabilidade”

Tendo em conta o 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 uma
nova categoria e um novo regulamento de prémio escolar cuja temática é a “Ecologia e Sustentabilidade”.
Este prémio procura incentivar e evidenciar 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, por parte dos alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere.
Devido à atual pandemia que assola o nosso país e o
mundo, não se verificaram as condições necessárias
para a apresentação e seleção de iniciativas relacionadas com este tema, tendo a Fundação decidido adiar
por um ano a entrega destes prémios.

Carolina Morais

8. Atribuição de Bolsas Universitárias

Licenciatura
em Engenharia Naval

As Bolsas Universitárias, atribuídas pela Fundação
Maria Dias Ferreira, foram criadas com o propósito
de ajudar os jovens ferreirenses que têm dificuldades em suportar os custos inerentes à frequência do
ensino superior. Em 2020 este apoio foi concedido a
cinco bolseiros.

na Escola Naval
de Paço de Arcos

David Cohen

Bolseiros
Mariana Ferreira
Licenciatura em Fisioterapia
na Universidade de Coimbra

Licenciatura em Desporto
na Escola Superior
de Educação de Coimbra

Mariana Corda
Licenciatura
em Bioquímica
na Universidade
de Aveiro

Ruben Bento
Licenciatura
em Economia na Universidade
Nova de Lisboa
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9. Campos de férias “Os Descobridores” 2020

Devido às restrições que resultaram da situação de
pandemia que vivemos, a Fundação Maria Dias Ferreira não pôde realizar este ano os três campos dos
Descobridores nos moldes habituais (uma semana em
regime de internato), cada um com aproximadamente
50 crianças e jovens, sempre acompanhados por cerca
de 20 monitores.

Sabendo que estes campos são muito importantes para
quem os frequenta, a Fundação não quis deixar de estar presente na vida destas crianças e jovens nestes
tempos mais difíceis em que vivemos. Tendo estes usado extensivamente os meios digitais para se manterem
em contacto com a escola, decidiu-se também apostar
na internet e nas redes sociais para fazer campos em
moldes diferentes, numa versão online.

Assim, foi estabelecido um plano que consistia em publicar na rede social Instagram, de terça a sexta-feira,
um conjunto de seis atividades e desafios diários, que
incluíam ginástica/dança matinal; vídeos a apresentar
o tema do dia e propondo desafios relacionados com o
mesmo, compostos por Tik Toks, quebra-cabeças, adivinhas; publicação da famosa “mixórdia”, para explorar
um pouco mais o tema do dia de forma prática, com
testemunhos e linguagem simples; uma novela em que
o tema foi “como os Descobridores acompanhariam
este campo online”; compilação de vídeos que os Descobridores previamente enviavam; músicas para cantar
em conjunto; etc.

Os ridores
Descob

16. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

ial

Ao longo da semana foram debatidos temas como: quarentena,
futuro profissional, ser católico
entre pessoas não crentes, pôr os
talentos a render, dúvidas de fé,
eu e os outros, ser animador e os
pilares dos Descobridores.
No fim de semana tiveram lugar
as ações “porta a porta”, onde os
animadores iam de máscara visitar os Descobridores a suas casas, respeitando todas as regras
de segurança, e aproveitando
para convidá-los para a missa
campal no dia seguinte.
Os resultados foram surpreendentes, com dezenas de respostas diárias e fotografias, vídeos e
histórias com centenas de visualizações, sendo que, ao longo da
semana, o número de seguidores
ia sempre crescendo.

Os ridores
Descob
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10. Apoio a campos de férias e encontros de jovens
organizados por outras entidades

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Fundação Maria Dias Ferreira continuou a
apoiar a realização de campos de férias e de encontros
de jovens organizados por outras entidades, cedendo as
suas instalações para esse efeito e apoiando a logística
dos mesmos. Uma das entidades que mais beneficiou
deste apoio, com várias presenças nas instalações da
Fundação durante o ano de 2020, foi o Movimento
Comunhão e Libertação (CL).

11. Apoio a atividade de dança
lúdica para crianças

vidade,
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No decorrer de 2020, a Fundação Maria Dias Ferreira deu continuidade ao
apoio prestado à Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias
na realização da atividade de dança
lúdica, 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.

18. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

12. Desenvolvimento de novas atividades desportivas
em contexto covid

Em 2020, a Fundação iniciou nas escolas do concelho a
atividade de Jogos com Disco Voador. Esta atividade consiste numa “adaptação Covid” ao Ultimate Frisbee – desporto com disco voador, ainda pouco conhecido em Portugal,
mas muito praticado nos EUA e no Brasil. Este jogo tem
algumas parecenças com o rugby e o futebol americano,
mas não existe contacto físico, o que o torna perfeitamente adequado aos tempos de pandemia que vivemos. Outras
características interessantes deste desporto são o facto de
ser baseado no fair play (não tem árbitro) e de as equipas
serem mistas (o que é raro nos desportos de equipas). Esta
atividade contou em 2020 com perto de duas dezenas de
participantes regulares.
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13. Apoio a atividades lúdicas para crianças do
Centro de Acolhimento Temporário da Frazoeira

l

Dando continuidade ao projeto iniciado em 2019, a
Fundação Maria Dias Ferreira prosseguiu em 2020 a
realização de atividades de jogos de tabuleiro no Centro de Acolhimento Temporário (CAT) da Frazoeira.
Esta iniciativa acabou por ser suspensa quando se
agravaram os efeitos da pandemia.

l

Saudah
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14. Apoio à educação de duas crianças
no Uganda

No decorrer de 2020, a Fundação Maria
Dias Ferreira manteve o apadrinhamento
de duas crianças ugandesas, Saudah (15
anos) e Talent (11 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.

O simples que se torna tanto.

Talent
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15. Apoio ao ATL da Santa Casa da Misericórdia
de Ferreira do Zêzere

A Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu ao novo
ATL (Atividades de Tempos Livres) da Santa Casa
da Misericórdia de Ferreira do Zêzere todo o conjunto de mesas e cadeiras para as cerca de 60 crianças
do 1º e do 2º ciclo que passarão a frequentar estas
instalações.
Esta oferta contemplou 53 mesas e 90 cadeiras, já
pensadas para os tempos de pandemia e distanciamento social que atravessamos.
As instalações do ATL foram inauguradas no passado dia 21 de setembro e resultaram de obras realizadas no edifício da antiga creche de Ferreira do Zêzere, junto à Igreja da vila.
Com esta oferta, pretende a Fundação dar mais e melhores condições às crianças do concelho de Ferreira
do Zêzere que frequentem este ATL, permitindo que
estas se desenvolvam num espaço agradável, harmonioso e devidamente equipado.

16. 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.
Ana Soeiro, Diretora Técnica do ATL, sobre esta cedência refere o seguinte: “os nossos meninos adoraram o espaço, pois este é muito agradável, com meios
de segurança, acolhedor e com espaços de diversão.
As nossas crianças sentem-se mesmo muito felizes
e a qualidade das férias de cada uma é, sem dúvida,
muito maior. É maravilhoso um dia passado neste
espaço”.
Para além de vários dias muito animados, este ano
as crianças tiveram oportunidade de acampar e pernoitar nesta quinta, o que foi uma experiência nova e
muito apreciada

17. Oferta de jogos ao Centro de Acolhimento
Temporário da Frazoeira

A Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu, no início de abril, ao Centro de Acolhimento Temporário
(CAT) da Frazoeira um conjunto de jogos didáticos
de cartas e de tabuleiro para que as crianças e jovens
pudessem ocupar os seus tempos livres.
Esta oferta surgiu no início da pandemia e quando
tiveram de ser suspensas as atividades lúdicas presenciais que a Fundação vinha a desenvolver nesta
instituição através da animadora Joana Rodrigues.
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21. Apoio a atividade de dança lúdica
para seniores

APOIO

A IDOSOS

18. Tratamento de feridas crónicas

Visando 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, do qual fazem parte um grupo
de técnicos de saúde que, trabalhando pro bono sob a
coordenação do enfermeiro João Paulo Palrilha, providenciam, aos utentes mais carenciados, os materiais
adequados às suas necessidades específicas de tratamento de feridas crónicas, ao domicílio.

19. Tratamentos de podologia

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

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 iniciativa 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).
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.

A Fundação Maria Dias Ferreira prosseguiu, no decorrer de 2020, com o apoio à atividade de “Dança
Lúdica”, direcionada aos alunos da Universidade
Sénior de Ferreira do Zêzere, na certeza de que o
movimento traz enormes benefícios à saúde física e
mental da população sénior.

22. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

APOIO
À COMUNIDADE
22. Reabilitação de habitações de famílias

“A Jugste areabilita
Chan e reconstrói
casas idas.”
v

carenciadas

Prosseguiram em 2020 os trabalhos de reabilitação
de habitações de famílias carenciadas iniciados no
ano anterior, em parceria com a Associação Just a
Change e a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.
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23. Distribuição de roupa e brinquedos

Com o intento de suprir algumas necessidades imediatas de famílias carenciadas do concelho, a Fundação Maria Dias Ferreira continua a promover a
receção de brinquedos e peças de vestuário para que,
depois de devidamente tratados, possam ser ofertados a instituições concelhias, como a Santa Casa da
Misericórdia de Ferreira do Zêzere ou a Loja Social
da Autarquia.

24. Plataforma de Apoio aos Refugiados

A Fundação Maria Dias Ferreira, através do seu presidente, manteve-se em 2020 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, as entidades associadas à PAR, 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.
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SALVAGUARDA

DO PATRIMÓNIO CULTURAL
25. Projeto Salvaguarda

Dar continuidade e preservar a memória coletiva
do concelho de Ferreira do Zêzere através da digitalização e catalogação de fotografias, escrituras, publicações e outros documentos iconográficos de relevância
para a história concelhia continua a ser um dos objetivos da Fundação Maria Dias Ferreira.
Com o Projeto Salvaguarda, a Fundação pretende que
as gerações vindouras possam vir a usufruir de um
importante espólio iconográfico e documental, o qual,
no decurso de 2020, foi enriquecido com um total de
1.333 novas imagens.
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26. Projeto Registar

Através do Projeto Registar, a Fundação Maria Dias
Ferreira visa garantir a sobrevivência e preservação,
em vídeo, de memórias, testemunhos e factos que, de
geração em geração, foram sendo transmitidos, muitas vezes por via oral, no concelho de Ferreira do
Zêzere.
Em 2020 foram adicionadas a este projeto mais
24h24m de filmagens.

27. Projeto Restaurar

O Projeto Restaurar tem como base um protocolo
entre a Fundação Maria Dias Ferreira, o Instituto
Politécnico de Tomar (IPT) e o CEAA/CEARC –
Centro de Estudos de Arte e Cultura. Esta parceria permitiu já o restauro de mais de vinte peças de
arte provenientes de igrejas e capelas do concelho de
Ferreira do Zêzere. Em 2020 deu-se continuidade ao
processo de restauro de uma Urna Relicário e uma
Cadeira com assento em palhinha, provenientes da
Igreja Matriz de Águas Belas.

28. FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA

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

Ao longo do ano de 2020, a Fundação Maria Dias
Ferreira divulgou, na sua página de Facebook, eventos e iniciativas por ela desenvolvidos ou apoiados,
partilhou momentos marcantes da sua atividade,
disponibilizou vídeos e procurou, através dos comentários recebidos, recolher a opinião de vários intervenientes, num espaço de partilha que se pretende
amplo e aberto.

29. Dinamização do website institucional
da Fundação Maria Dias Ferreira

Ao longo de 2020, a Fundação Maria Dias Ferreira
foi atualizando as várias páginas do seu website institucional.
Em www.fundacaomariadiasferreira.org podem 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, publicações, campos de férias, vídeos e
fotos 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.

30. Disponibilização online do livro
“A Mulher-Árvore”

No Dia do Livro Infantil, a Fundação Maria Dias
Ferreira ofereceu um pequeno presente aos pais e
crianças ferreirenses disponibilizando no seu site
institucional e Facebook o livro “A Mulher-Árvore”.
Esta obra, além de ser uma das primeiras da coleção
“Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere”, foi distinguida com o selo do Plano Nacional de Leitura.

Ebook
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PUBLICAÇÕES
31. “A terra que o Zêzere escondeu” – Livro da
coleção “Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere”

Com texto de Armando Cotrim e ilustrações de Ilda
Cristóvão.
O pequeno João Silva vivia feliz com a sua família
numa aldeia junto ao rio Zêzere. Nessa altura, o rio corria pequenino, com pouca água. Os habitantes viviam
do que a água e a terra lhes davam. Os dias passavam
tranquilamente.
Até que tudo mudou um dia, quando João ouve os pais
a falarem sobre uma barragem que irá ser construída,
fazendo o rio encher e obrigando as pessoas a sair das
suas casas.

32. Revista “Fundação Maria Dias Ferreira
– Iniciativas 2020”

Na revista “Fundação Maria Dias Ferreira – Iniciativas 2020” são dadas a conhecer as iniciativas e atividades desenvolvidas e apoiadas pela Fundação.
À semelhança do ano transato, foi adotado um modelo e formato que procura ir de encontro a padrões
que garantam uma maior sustentabilidade ambiental,
através de um menor desperdício de papel e tinta e da
utilização de papel reciclado.

Como vai essa barragem afetar a vida do João, da sua
família e dos seus vizinhos? Será que vão mesmo ser
obrigados a abandonar o seu lar, os seus amigos e a sua
terra para sempre?
Inclui QR Code que possibilita o acesso a entrevistas
às pessoas que inspiraram esta história.
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COMUNIDADE E EVENTOS
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34. Oferta da coleção “Lendas e Narrativas
de Ferreira do Zêzere” às salas de Jardim

de Infância do concelho de Ferreira do Zêzere
Apoio a entidades e associações locais
33. Oferta de material à Biblioteca Municipal
de Ferreira do Zêzere

Em 2020, com a aquisição de mais de 30 livros, a
Fundação Maria Dias Ferreira manteve o apoio à
Biblioteca Municipal Dr. António Baião, aumentando
e diversificando a oferta deste espaço cultural ferreirense.

Em 2019, a Fundação Maria Dias Ferreira e a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere decidiram,
através da oferta conjunta, presentear as crianças dos
Jardins de Infância do concelho com os 12 primeiros
livros da coleção “Lendas e Narrativas de Ferreira do
Zêzere” para utilização em cada uma das salas. Em
2020 deu-se continuidade a esta iniciativa ofertando
os livros “O Esconderijo de Avecasta” e “A terra que
o Zêzere escondeu”, que completam esta coleção.

35. Oferta dos 14 livros da coleção
“Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere”
à Escola Beiral e ao projeto Nuvem Vitória

A Fundação ofereceu à Escola Beiral um conjunto
dos 14 livros da coleção “Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere”, a fim de que os mesmos sejam utilizados na aprendizagem das crianças. Ofereceu também uma outra coleção dos mesmos livros ao projeto
Nuvem Vitória, que desenvolve um trabalho voluntário muito particular: todas as noites, as equipas de
voluntariado contam histórias de embalar a crianças
que estão longe dos seus ambientes familiares.
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36. Oferta de Equipamentos de Proteção
Individual a instituições do concelho
de Ferreira do Zêzere

Ajudar ...
é proteger
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A Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu a sete instituições do concelho de Ferreira do Zêzere um conjunto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
por forma a ajudar estas entidades a estarem mais
bem preparadas para fazer face à pandemia que o país
atravessa.
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); Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Areias (AMBESA) e
Centro Bem Estar Social de Águas Belas (CBESAB).
Os materiais entregues contemplaram 3.500 máscaras, 11.500 luvas de nitrilo, 2.000 aventais, 350 batas,
110 embalagens de desinfetante rápido para superfícies e 110 embalagens de álcool gel para as mãos.
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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Eventos culturais

37. Apresentação do livro
“A terra que o Zêzere escondeu”

O livro “A terra que o Zêzere escondeu”, editado
pela Fundação Maria Dias Ferreira e pela Câmara
Municipal de Ferreira do Zêzere, foi apresentado,
pela primeira vez, ao público escolar ferreirense nos
dias 26 e 29 de outubro.
Através do escritor Armando Cotrim e da ilustradora Ilda Cristóvão, os alunos e professores da turmas
do Centro Escolar de Ferreira do Zêzere e do Centro Escolar de Areias puderam conhecer uma parte
importante da história do concelho de Ferreira do
Zêzere.
A subida das águas do rio Zêzere depois da construção da Barragem de Castelo do Bode e a forma como
esse acontecimento afetou a vida de muitas famílias
da região é o tema central desta obra, a mais recente
da coleção “Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere”, que conta já com 14 títulos publicados.
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Participação e apoio a outras iniciativas
38. Participação na Feira de São Brás 2020

A Fundação Maria Dias Ferreira marcou presença
na Feira de São Brás, edição de 2020. No decorrer
desta pitoresca e animada Feira, a Fundação brindou os visitantes do seu stand com duas exposições
alusivas às suas mais recentes publicações: “Saberes e Sabores do concelho de Ferreira do Zêzere” e
“O Esconderijo de Avecasta”. Aos visitantes foi ainda
oferecida a revista anual da Fundação, com um novo
formato e design, concebidos para uma abordagem
mais contemporânea e sustentável.

O nosso stand
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39. Apoio ao Concurso Concelhio de Leitura

Através da parceria entre a Fundação Maria Dias
Ferreira e a Rede de Bibliotecas Escolares do concelho, a Fundação integrou o júri do Concurso Concelhio de Leitura e ofereceu os troféus e exemplares da
coleção “Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere”
aos seis premiados.
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