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Introdução
Dar conta à população das atividades realizadas pela Fundação foi um compromisso de
transparência que assumimos desde o início. E já lá vão dez anos. Olhando para trás é
gratificante ver o que foi feito e o impacto gerado.
Em dez anos, a Fundação desenvolveu e apoiou 375 iniciativas, o que dá uma média de
cerca de 37 iniciativas por ano. Procurámos trabalhar, sempre que possível, em
colaboração com outras entidades, com quem estabelecemos várias parcerias.
Na componente social, focámo-nos no apoio a crianças e jovens, na promoção da saúde
e no apoio a idosos.
Nas iniciativas para os mais novos, o destaque vai para os mais de 1.500 participantes
em campos de férias, bem como para as 258 bolsas e prémios atribuídos.
Na área da saúde, foram mais de 1.000 os participantes em programas de saúde e mais
de três dezenas os equipamentos oferecidos pela Fundação.
Para o apoio a idosos, iniciativas como a teleassistência, a criação de um banco de ajudas
técnicas, o tratamento de feridas crónicas e os tratamentos de podologia foram e são
utilizadas por várias dezenas de beneficiários.
Na componente cultural, a Fundação apostou na área editorial, na salvaguarda do
património e no apoio a atividades e instituições do concelho de Ferreira do Zêzere.
Em termos editoriais, o destaque vai para as 37 publicações editadas pela Fundação,
que se dividem nas categorias de etnografia, biografias, monografias, literatura
infantojuvenil, revistas, catálogos e informação turística.
A salvaguarda do património é uma das prioridades da Fundação, tendo sido apoiada a
recuperação de 20 edifícios e realizado o restauro de 28 obras de arte sacra. A coleção
de fotografias e de documentos antigos digitalizados ultrapassa hoje as 75.000 unidades
e foram realizadas mais de 60 horas de gravação associadas à preservação da história
ferreirense.
Nestes dez anos, a Fundação organizou 22 exposições, realizou 11 espetáculos e
participou em 16 feiras no âmbito regional.
No apoio às entidades e associações locais foi feita a entrega de mais de 200 peças de
mobiliário de escritório e de 27 equipamentos informáticos. Foram disponibilizados
instrumentos musicais às filarmónicas do concelho e entregues, em vários anos,
equipamentos de combate aos fogos aos bombeiros.
Para desenvolver todas estas atividades, a Fundação despendeu uma verba de
929.087€. Por opção própria, a Fundação nunca se candidatou a apoios públicos,
optando por realizar as suas atividades e por conceder apoios sempre através de fundos
próprios, a que se acrescentam donativos recebidos de amigos da Fundação.
No fim de tudo isto, o que fica?
Nunca somos bons juízes em causa própria. Por isso, resolvemos, este ano, pedir a
algumas dezenas de pessoas que conhecem, no terreno, o trabalho da Fundação, muitas
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das quais beneficiárias diretas das nossas iniciativas, que partilhassem connosco a sua
visão do impacto dos projetos da Fundação. Assim, o destaque não foi para as iniciativas
desenvolvidas, mas sim para o efeito que as mesmas tiveram nas pessoas, bem como
para as emoções e sentimentos que despertaram.
O que fizemos até agora motiva-nos a continuar este trabalho, honrando a memória e a
obra de D.ª Maria Dias Ferreira, e contando com a colaboração dos Parceiros,
Voluntários, Colaboradores e Amigos da Fundação, a quem estamos profundamente
agradecidos.
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10 anos da Fundação em números
Iniciativas desenvolvidas e apoiadas

:

375

:

+1.000

:
:
:
:

+500
95
23
134

:
:
:
:

6
3
8
452

Publicações
Livros próprios editados
Revistas próprias editadas
Apoio à publicação de outros livros

:
:
:

26
11
2

Salvaguarda do Património
Edifícios reconstruídos/renovados
Obras de arte sacra restauradas
Fotos e documentos digitalizados
Horas de gravação vídeo

:
:
:
:

20
28
+75.000
+60

Espetáculos e Exposições
Espetáculos realizados
Exposições realizadas

:
:

11
22

:
:

+1.000
31

:
:

52
33

Crianças e Jovens
Participantes em campos de férias da Fundação
Participantes em campos de férias de entidades
parceiras, com o apoio da Fundação
Bolsas sociais atribuídas
Bolsas universitárias atribuídas
Prémios escolares atribuídos
Apoio a programas anuais de prevenção
do abandono escolar
Renovação de espaços escolares
Visitas de estudo apoiadas
Livros infantojuvenis e DVDs oferecidos

Saúde
Beneficiários em programas de saúde
Equipamentos oferecidos
Participantes em iniciativas para pessoas
com mobilidade reduzida
Beneficiários em programas de teleassistência

Apoio a Associações Locais
Peças de mobiliário oferecidas
:
Equipamentos informáticos oferecidos
:
Instrumentos musicais ofertados a escolas de música:
Equipamentos oferecidos aos bombeiros
:
Participações em feiras locais
:
Iniciativas locais apoiadas
:

+200
27
6
35
16
64
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Resumo Financeiro 2008-2018
Valores investidos e apoios concedidos

2008-2018

Iniciativas Sociais

335 332 €

36%

Crianças e jovens

195 507 €

21%

Idosos

78 261 €

8%

Comunidade

61 564 €

7%

Iniciativas culturais

593 755 €

64%

Preservação do património

275 645 €

30%

Publicações

194 680 €

21%

Comunidade e eventos

123 430 €

13%

Total

929 087 €

100%

Proveitos gerados (2008-2018)

376 415 €

Resultado (2008-2018)
Dotação inicial
Verba disponível

- 552 672 €
1 000 000 €
447 328 €

(A)

(B)
(C)=(B)-(A)
(D)
(D)-(C)
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Listagem de iniciativas desenvolvidas/apoiadas em
2018

Iniciativas na Área Social
Apoio a crianças e jovens
1. Oferta de material didático para as bibliotecas do Agrupamento de Escolas de
Ferreira do Zêzere
2. Apoio a visita de estudo aos Açores
3. Atribuição de 13 Prémios de “Mérito Escolar”
4. Atribuição de 3 Bolsas Universitárias
5. Realização de campo de férias “Os Descobridores 1” (9-12 anos)
6. Realização de campo de férias “Os Descobridores 2” (13-15 anos)
7. Realização de campo de férias “Os Descobridores 3” (16-18 anos)
8. Apoio ao campo de férias da “Ajuda de Mãe”
9. Apoio a encontros para jovens organizados por outras entidades
10. Colaboração com o Curso Técnico de Comércio do Agrupamento de Escolas de
Ferreira do Zêzere
11. Apoio à educação de duas crianças no Uganda
12. Apoio ao Centro Social Paroquial de Ferreira do Zêzere

Apoio a idosos
13. Tratamento de feridas crónicas
14. Tratamentos de podologia
15. Teleassistência a idosos

7

Apoio à comunidade
16. Organização do evento no Lago Azul com a Associação Salvador
17. Oferta de equipamentos informáticos e multimédia aos Bombeiros Voluntários de
Ferreira do Zêzere
18. Participação na Plataforma de Apoio aos Refugiados
19. Distribuição de roupa e brinquedos

Iniciativas na Área Cultural
Salvaguarda do património cultural
20. Projeto Salvaguarda
21. Projeto Registar
22. Projeto Restaurar

Divulgação online
23. Dinamização da página oficial de facebook da Fundação Maria Dias Ferreira
24. Dinamização do website institucional da Fundação Maria Dias Ferreira

Publicações
25. “José Cristóvão – O construtor de sonhos”
26. Revista “Fundação Maria Dias Ferreira – Iniciativas 2017”
27. Apoio à publicação do livro “A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de
Fátima ao concelho de Ferreira do Zêzere”
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Comunidade e eventos
Apoio a entidades e associações locais
28. Oferta de material à Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere
29. Oferta de livros em braille à Biblioteca Nacional
30. Entrega de mobiliário para a sede do Rancho Folclórico do Beco de Santo Aleixo
31. Apoio à reflorestação de Ferreira do Zêzere
32. Apoio ao Concurso Concelhio de Leitura
33. Apoio ao Concurso Nacional de Leitura
34. Apoio ao lançamento de um CD de músico ferreirense
35. Apoio ao 1.º Torneio de Xadrez da Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere

Eventos culturais
36. Apresentação pública do livro “Artes e Ofícios tradicionais do concelho de Ferreira
do Zêzere”
37. Apresentação pública do livro “José Cristóvão – O construtor de sonhos”
38. Sessão de apresentação do livro “Um Tesouro de Luz”
39. Sessão de apresentação do livro “Ferreira do Zêzere inspira Alfredo Keil”
40. Sessão de apresentação do livro “Viva o Rei”
41. Exposição/Mostra fotográfica “Artes e Ofícios tradicionais no concelho de Ferreira
do Zêzere”

Participação e apoio a outras iniciativas
42. Participação na Feira de S. Brás 2018
43. Participação na Feira do Livro de Ferreira do Zêzere
44. Apoio ao festival “Zezerearts”
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Contas do Exercício de 2018
Apresentam-se em anexo as Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias Ferreira
referentes ao exercício de 2018.
Em termos gerais, a nível de grandes rubricas, obtiveram-se os seguintes valores:
Fornecimento e serviços externos
Área Social
Área Cultural
Outros gastos e perdas
Total de Custos
Prestação de serviços
Subsídios e donativos
Proveitos financeiros
Total de Proveitos
Resultado Líquido

95.781 €
22.040 €
73.741 €
8.016 €
103.797 €
22.438 €
2.057 €
3.731 €
28.226 €
-75.571 €

Proposta de Aplicação de Resultados
A Fundação Maria Dias Ferreira terminou o exercício de 2018 com um Resultado Líquido
de -75.571,36€ (menos setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um euros e trinta e seis
cêntimos).
O Conselho de Administração propõe que os resultados líquidos apurados no exercício
de 2018 sejam distribuídos da seguinte forma:
Resultados Transitados:

-75.571,36€ (menos setenta e cinco mil, quinhentos e
setenta e um euros e trinta e seis cêntimos)
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Ferreira do Zêzere, 1 de fevereiro de 2019

O Conselho de Administração

__________________________
(José Afonso Sousa, Presidente)

_______________________________
(Maria Isabel Sousa, Vogal)

__________________________
(Jacinto Lopes Flores, Vogal em
representação da Câmara Municipal
de Ferreira do Zêzere)

_______________________________
(Maria João Marçal, Vogal)

__________________________
(João Paulo Sacadura, Vogal)
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Anexo
Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias Ferreira
referentes ao exercício de 2018
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