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1. Introdução
A Fundação Maria Dias Ferreira completou, em 2013, o seu 5º ano de atividade,
continuando a desenvolver um conjunto de iniciativas que visam a melhoria do bemestar e das condições de vida das populações, com particular ênfase na região de
Ferreira do Zêzere.
Uma vez mais, do esforço conjunto com outras entidades, resultou uma articulação de
vontades e uma complementaridade de valências que permitiram o desenvolvimento de
diversas iniciativas.
Assim, em 2013, prosseguimos algumas iniciativas que tiveram o seu início em anos
anteriores mas, como habitualmente, apostámos também em novos projetos, de que são
exemplos o guia turístico de Ferreira do Zêzere, as bolsas universitárias e as visitas de
estudo de jovens ferreirenses.
Foram assim realizadas/apoiadas 23 iniciativas, 9 das quais originais, nomeadamente:
01. Publicação do Guia Turístico do Concelho de Ferreira do Zêzere
02. Bolsas Universitárias
03. Realização de Visitas de Estudo
04. Aquisição de material para a Biblioteca Escolar
05. Apoio ao CRIFZ
06. Apoio ao Lar da Igreja Nova
07. Apoio à Sociedade Filarmónica Ferreirense
08. Tratamentos de podologia a idosos
09. Publicação do livro “Fundação Maria Dias Ferreira – os primeiros 5 anos”
Desenvolveram-se ainda os seguintes projetos, que transitam de anos anteriores:
10. Projeto Registar
11. Missões Universitárias
12. Teleassistência a Idosos
13. Projeto Salvaguarda
14. Participação na Feira de São Brás
15. Apoio ao Agrupamento de Escolas
16. Preservação e Restauro do Património
17. Apoio a diversas Atividades Culturais e Sociais
18. Zezerepedia
19. Cuidados de Saúde para os Seniores
20. Campos de Férias “Os Descobridores”
21. Coro Juvenil
22. Prevenção do Abandono Escolar
23. Distribuição de roupa e brinquedos
Para a execução destas iniciativas, descritas resumidamente nas páginas seguintes, a
Fundação disponibilizou uma verba que ronda os 70 mil euros.
O trabalho desenvolvido em 2013 só foi possível com o entusiasmo e a dedicação de
vários amigos, voluntários, parceiros e colaboradores da Fundação, que não
regatearam esforços quando está em causa aqueles a quem servimos. A todos os que
nos possibilitaram tanto com tão pouco, queremos aqui deixar o nosso testemunho de
gratidão e o nosso Bem Hajam.
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01. Publicação do Guia Turístico do Concelho de Ferreira do Zêzere
Em 2013, a Fundação Maria Dias Ferreira desafiou a autarquia para desenvolver, em
conjunto, um guia turístico do concelho, desafio que foi prontamente aceite.
Após uma breve introdução (secção 1), o guia apresenta as formas de se chegar a
Ferreira do Zêzere (secção 2) e um pouco das histórias e das lendas deste concelho
(secção 3). O rio Zêzere e as povoações ribeirinhas são apresentados de seguida
(secção 4), bem como o património a visitar (secção 5), encontrando-se este dividido
em várias rubricas (arqueologia, árvores, torres, pelourinhos, igrejas, capelas, quintas
e solares, etc.).
Os saberes e sabores da região, bem como o “onde comer, são abordados de seguida
(secção 6), após o que são propostos 6 passeios para se fazer de automóvel em
Ferreira do Zêzere ou nas redondezas (secção 7). As atividades de desporto e lazer
são depois referidas (secção 8), a que se seguem as tradições em termos de artesanato
e folclore (secção 9), bem como as festas, as feiras e as romarias que existem na
região (secção 10).
As alternativas de alojamento são também referidas (secção 11), bem como um
conjunto de contactos úteis (secção 12). O Guia termina com a apresentação de 5
percursos de bicicleta, 5 percursos pedestres, 3 percursos de Jeep e 5 percursos de
canoa. Através das 130 páginas deste guia bilingue (português e inglês), convidam-se
os visitantes a uma visita orientada pelas surpreendentes maravilhas de um território
tão belo e acolhedor como é Ferreira do Zêzere, ajudando-os a fruir de tão variada
oferta e a maximizar a sua visita.
02. Bolsas Universitárias
Confrontada com a situação de vários jovens ferreirenses que desistiram dos seus
cursos universitários por não terem condições financeiras para suportar os custos daí
decorrentes (propinas, alojamento, alimentação, transportes e material escolar), a
Fundação Maria Dias Ferreira decidiu abrir, todos os anos, um concurso para
atribuição de bolsas de estudo a alunos que se encontrem nestas situações. No ano
letivo de 2012/2013 foram atribuídas bolsas a 3 alunos, dois a estudar medicina (um
em Lisboa e outro na Covilhã) e um a estudar História (em Coimbra). No ano letivo
de 2013/2014 prevê-se que esse número venha a aumentar.
03. Realização de Visitas de Estudo
Proporcionar aos jovens ferreirenses experiências enriquecedoras fora do seu espaço
natural é algo que a Fundação Maria Dias Ferreira começou a fazer no último ano.
Em 2013, foi organizada uma viagem ao Oceanário de Lisboa, na qual participaram
cerca de 60 jovens, destinada aos participantes dos campos de férias da Fundação.
Foi também, neste ano, proporcionada a outro grupo de jovens, envolvidos no coro,
uma visita ao Teatro São Carlos, em Lisboa.
04. Aquisição de material para a Biblioteca Escolar
A Fundação apoiou, em 2013, a aquisição de diversas publicações e de vários filmes
para a biblioteca da Escola Pedro Ferreiro contribuindo, assim, para o seu
enriquecimento e para que este local seja, cada vez mais, um local de encontro, de
partilha, de lazer e de aquisição de conhecimentos para os alunos desta escola.
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05. Apoio ao CRIFZ
Em resposta a uma solicitação do CRIFZ – Centro de Recuperação Infantil de
Ferreira do Zêzere, a Fundação disponibilizou a esta instituição um eletrocardiógrafo
de 12 canais com display gráfico. Com este equipamento, a Unidade de Saúde de
Medicina Física e Reabilitação do CRIFZ passou a ter capacidade para a realização
de exames médico-desportivos, tornando-se a única IPSS do concelho com esta
valência.
06. Apoio ao Lar da Igreja Nova
Sabendo que a construção de uma capela no lar da Associação Igrejanovense de
Melhoramentos (AIM) era um desejo antigo de muitos dos seus utilizadores, a
Fundação Maria Dias Ferreira resolveu associar-se a esta iniciativa através da oferta de
diverso material.
07. Apoio à Sociedade Filarmónica Ferreirense
A Sociedade Filarmónica Ferreirense possui, além da banda, uma escola de música
frequentada por jovens que, numa fase posterior, ingressam na banda. A frequência da
escola tem vindo a aumentar, o que originou a necessidade de aquisição de alguns
instrumentos além dos que já estavam previstos. A Fundação ofereceu à escola de
música da Filarmónica um trompete e um clarinete, permitindo assim que os jovens
disponham de mais instrumentos para aprendizagem.
08. Tratamentos de podologia a idosos
As patologias relacionadas com os pés podem ter graves consequências se não forem
adequada e atempadamente diagnosticadas e tratadas. No caso dos idosos, esta questão
ainda é mais premente, pois importa manter a sua mobilidade, muitas vezes já afetada
por outros problemas, evitando a dor e complicações associadas. Entre estas patologias
estão os fungos, as unhas encravadas, as calosidades e as verrugas, os joanetes, diversas
malformações dos pés, etc. Ciente deste problema, a Fundação decidiu, em 2013,
adquirir material de podologia adequado e prestar este serviço, através do Grupo de
Enfermeiros, a um conjunto de pessoas idosas e carenciadas. Estes tratamentos visam,
assim, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das patologias que afetam o pé e as
suas implicações no restante organismo.
09. Publicação do livro “Fundação Maria Dias Ferreira – os primeiros 5 anos”
Com esta publicação, a Fundação apresenta um resumo do trabalho desenvolvido no
decurso dos seus primeiros cinco anos de vida, cumprindo assim um objetivo que
definiu, desde o início, de transparência e de prestação de contas junto da população.
São apresentadas as cerca de 80 iniciativas promovidas e/ou apoiadas pela Fundação
desde a sua constituição, divididas entre as da área social e as da área cultural.
10. Projeto Registar
Ciente da importância e riqueza do património intangível e da premente necessidade
de preservação de memórias e factos que, de geração em geração, foram sendo
transmitidos, por via oral, nos limites do concelho de Ferreira do Zêzere, a Fundação
Maria Dias Ferreira criou o Projeto Registar, que visa, de forma concertada, recolher
em vídeo testemunhos orais de figuras emblemáticas e dos seniores ferreirenses,
tendo já sido realizadas, em 2013, mais um conjunto de entrevistas e filmagens de
vários eventos locais.
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11. Missões Universitárias
Em 2013, a Fundação voltou a acolher nas suas instalações 50 jovens “missionários”
para mais uma semana de múltiplas atividades desenvolvidas em vários pontos do
concelho, este ano com o tema “A tua fé te salvou”. Para além das iniciativas
desenvolvidas no ano anterior, um grupo de jovens missionários encarregou-se de fazer
pequenas reparações em algumas casas que apresentavam poucas condições de
habitabilidade, por forma a torná-las mais agradáveis e acolhedoras.
12. Teleassistência a Idosos
A Fundação manteve, em 2013, o apoio a idosos em situações de dependência
decorrentes de idade, doença prolongada, convalescença, incapacidade, isolamento
ou condições económicas desfavorecidas, através da disponibilização de um serviço
de teleassistência a idosos, que conta com perto de duas dezenas de utilizadores. Este
serviço é realizado em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa e encontra-se
implementado em articulação com a Autarquia e com o apoio imprescindível das
instituições do concelho que prestam assistência social a idosos, nomeadamente a
Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, a Associação Igrejanovense de
Melhoramentos, o Centro Social e Paroquial de Chãos e a Associação de
Melhoramentos e Bem-Estar Social das Pias.
13. Projeto Salvaguarda
Ferreira do Zêzere possui uma riquíssima história, consubstanciada por alguns, ainda
poucos, trabalhos monográficos e por múltiplos espólios dispersos por arquivos,
bibliotecas e coleções particulares. Preservar e permitir às gerações vindouras um
importante legado iconográfico e documental foi, desde a primeira hora, uma das
prioridades desta Fundação, pelo que, em 2013, se prosseguiu com a digitalização de
vários espólios particulares.
14. Participação na Feira de São Brás
A Fundação tem participado neste evento todos os anos, com um stand próprio,
contribuindo desse modo para a preservação dos costumes e tradições da região, ao
mesmo tempo que aproveita para dar a conhecer a todos as suas iniciativas. Em cada
ano, a Fundação escolhe um tema e apresenta-o aos visitantes, que assim encontram
sempre novos motivos de interesse no stand da Fundação. Em 2013, a exposição
realizada foi sobre o património do concelho de Ferreira do Zêzere, tendo também, na
ocasião, sido apresentado o Mapa Turístico deste concelho, realizado em parceria com a
autarquia.
15. Apoio ao Agrupamento de Escolas
A colaboração da Fundação com o Agrupamento de Escolas do Concelho manteve-se
em 2013, tendo sido atribuídas bolsas sociais e prémios de mérito aos alunos que se
distinguiram no ano letivo 2012/2013.
As bolsas sociais foram atribuídas aos seguintes alunos:
Carolina Filipa Antunes Rosa (1º ciclo)
Carolina Sofia Lopes Caldeira (1º ciclo)
Nuno Miguel Batista Silva (1º ciclo)
Bruno Alexandre Simões Monteiro (2º ciclo)
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Marisa Alcobia Tavares (2º ciclo)
André Filipe Carrondo Santos (3º ciclo)
André Filipe Ferreira Gomes (3º ciclo)
Débora da Silva Sousa Braizinha (3º ciclo)
Flávio Luís Antunes Alves (3º ciclo)
Maria Júlia Braz Lameira (3º ciclo)
Marco Alexandre Jesus Duarte Lopes (3º ciclo)
Ricardo Filipe Malheiro dos Santos (3º ciclo)
Sónya Neves Basílio (3º ciclo)
André Filipe Ferreira Gomes (Secundário)
António João das Neves Martins Graça (Secundário)
No que se refere aos prémios de mérito, os alunos contemplados foram:
Prémios Mérito Escolar
Tiago Batista Cotrim Varandas Martins (1º ciclo)
Ana Beatriz Inácio da Silva (2º ciclo)
Andreia Filipa Ferreira Gregório (3º ciclo)
Laura Alexandra Moura Gomes (Secundário)
Pedro Oliveira Corda (Secundário)
Cláudia Sofia Ferreira Filipe (Secundário)
Joana Filipa Antunes Lourenço (Secundário)
Cristiana Filipa Cruz Rosa (Secundário)
Prémios Esforço e Dedicação
Mariana Filipa Portinha Silva (1º ciclo)
Hugo Marcelo Antunes (3º ciclo)
Prémios Companheirismo e Solidariedade
Beatriz Rodrigues de Jesus (1º ciclo)
Bruno Rafael Antunes Morgado (Secundário)
16. Preservação e Restauro do Património
Prosseguiu-se, em 2013, o trabalho de restauro do património tangível existente nas
igrejas e capelas do concelho de Ferreira do Zêzere, com o envolvimento da
comunidade pastoral, conduzida pelo Sr. Padre Manuel Pinto, e com o apoio do
Instituto Politécnico de Tomar, encontrando-se dez obras em fase de restauro.
17. Apoio a diversas Atividades Culturais e Sociais
A Fundação voltou a apoiar, em 2013, a realização do “ZezereArts - Festival de Ópera e
Canto Lírico”, evento em que participaram diversos profissionais da área do canto e da
música. Professores, técnicos, encenadores e pianistas vêm de várias partes do mundo,
combinando a experiência profissional com a habilidade de ensino musical. Pelo 3º ano
consecutivo, a Fundação acolheu, nas suas instalações, durante 2 semanas, a maior parte
dos artistas destes eventos.
Em 2013, a Fundação apoiou também a realização, nas suas instalações, de um campo
de férias Pegadas, nos quais participaram 28 jovens e uma dúzia de monitores,
promovido pela Associação Jerónimo Usera (AJU). A AJU é uma IPSS que acompanha
cerca de 350 famílias carenciadas no concelho de Cascais e que tem como missão
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“desenvolver ações e projetos através de um trabalho de proximidade, que contribuam
ativamente para a promoção integral da pessoa humana e da família, atendendo em
especial aos mais desfavorecidos e marginalizados da Comunidade”. Entre os projetos
desenvolvidos pelos seus cerca de 70 voluntários e técnicos está a realização de campos
de férias para crianças e jovens, como o que este ano se realizou em Ferreira do Zêzere.
18. Zezerepedia
A Fundação continuou, em 2013, a enriquecer o portal zezerepedia, com a introdução
de novas coleções iconográficas digitalizadas, bem como de todos os filmes
associados à Fundação desde a sua constituição, que passam assim a estar disponíveis
ao público. Foi também atualizada toda a informação sobre a Fundação Maria Dias
Ferreira, incluindo os seus objetivos, estatutos, órgãos sociais, relatórios e contas,
bem como uma descrição das atividades desenvolvidas e a desenvolver.
19. Cuidados de Saúde para os Seniores
A Fundação manteve, em 2013, o apoio a cidadãos residentes no concelho de Ferreira
do Zêzere cujos rendimentos baixos os impossibilitam de adquirir os materiais mais
adequados às suas necessidades específicas de tratamento de feridas. Com a
colaboração de um Grupo de Enfermeiros, as pessoas necessitadas são visitadas nas
suas casas para receberem estes tratamentos ao domicílio. A avaliação
socioeconómica dos candidatos que usufruem deste protocolo tem sido efetuada por
técnicos de ação social da SCMFZ. Em 2013, foram assim suportados pela Fundação
os tratamentos de feridas a doze idosos, a maioria dos quais entre os 70 e os 90 anos,
provenientes de diversas freguesias do concelho de Ferreira do Zêzere.
20. Campos de Férias “Os Descobridores”
A Fundação realizou, em 2013, dois campos de férias para jovens ferreirenses.
a) Campo de férias “A Tribo Papalagui”: com uma participação de 43 jovens entre
os 13 e os 15 anos, este campo desenrolou-se a partir das observações que a
tribo do Papalagui fazia sobre o estranho modo de vida do homem civilizado,
levando os participantes a refletir também sobre a sua vida, os seus hábitos e os
seus valores.
b) Campo de férias “O Museu do Jean”: com uma participação de 38 jovens, entre
os 16 e os 18 anos, este campo teve como tema “Vai e faz o mesmo”, uma
mensagem de envio e continuidade, em que se apelava aos participantes para
fazerem o mesmo que Jesus fez na Sua vida, e a fazerem o mesmo que eles
fizeram naquela semana. Suportava–se no imaginário de um museu, onde se
encontravam várias obras de arte de Jean Decobridour, o misterioso artista
criador da bússola que é hoje o símbolo dos Descobridores. Para cada dia, o
tema desdobrou-se nos seguintes subtemas:
1º dia: Vai e descobre
2º dia: Vai e conhece
3º dia: Vai e perdoa
4º dia: Vai e contempla

5º dia: Vai e acredita
6º dia: Vai e agradece
7º dia: Vai e faz o mesmo.
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21. Coro Juvenil
O coro juvenil da Fundação manteve a sua atividade em 2013, tendo promovido cinco
espetáculos que ocorreram quer dentro quer fora do concelho. Participam neste coro
crianças e jovens com idades entre os 11 e os 17 anos, que assim beneficiam de um
enriquecimento pedagógico no domínio da música. Através da cedência das instalações
do Centro Cultural, onde decorrem os ensaios semanais, a autarquia tem sido também
um parceiro desta iniciativa.
22. Prevenção do Abandono Escolar
Em 2013, a Fundação manteve o apoio ao projeto TASSE, que visa a prevenção do
abandono escolar 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. Nos tempos que correm,
acreditamos também que é importante dar a conhecer esta iniciativa à população do
concelho de Ferreira do Zêzere e estimular a que mais projetos desta natureza se
desenvolvam dentro e fora do concelho.
23. Distribuição de roupa e brinquedos
Em 2013, a Fundação promoveu a receção de centenas de peças de roupa e de
brinquedos usados, que, depois de devidamente tratados, são entregues a pessoas ou
instituições do concelho, como a Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere
ou a Loja Social da Autarquia, contribuindo, assim, para suprir algumas necessidades
de famílias carenciadas do concelho.
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24. Contas do Exercício de 2013
Apresentam-se em anexo as Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias
Ferreira referentes ao exercício de 2012, compostas por:






Balanço
Demonstração de Resultados
Demonstração de Fluxos de Caixa
Demonstração das Alterações no Fundo Social
Anexo às Demonstrações Financeiras.

Em termos de grandes rubricas, o esforço financeiro despendido por Área de Atividades
realizadas em 2013, resume-se de seguida:
Área Social:

29.553 €

Área Cultural:

45.817 €

Salvaguarda do Património:

22.663 €

Publicações:

11.345 €

Outras Iniciativas:

11.809 €

Total de Custos:

75.370 €

A Fundação teve ainda em 2013:
Receitas (venda de publicações) e doações no valor de:

10.080 €

Receitas financeiras de:

34.599 €

Obteve-se então, para 2013, um Resultado Líquido de:

-30.691€
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25. Proposta de Aplicação de Resultados
A Fundação Maria Dias Ferreira termina o exercício de 2013 com um Resultado
Líquido de – 30.691,26 € (menos trinta mil, seiscentos e noventa e um euros e vinte e
seis cêntimos).
O Conselho de Administração propõe que os resultados líquidos apurados no exercício
de 2013 sejam distribuídos da seguinte forma:

Resultados Transitados:

– 30.691,26 € (menos trinta mil, seiscentos e noventa e um
euros e vinte e seis cêntimos).

Ferreira do Zêzere, 7 de fevereiro de 2014,

O Conselho de Administração

__________________________
( José Afonso Sousa, Presidente)

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

_______________________________
( Maria Isabel Sousa, Vogal )

_______________________________
( Manuel da Silva António, Vogal )

__________________________
( João Paulo Sacadura, Vogal )
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Anexo
Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias Ferreira referentes ao exercício de
2013, compostas por:


Balanço



Demonstração de Resultados



Demonstração de Fluxos de Caixa



Demonstração das Alterações no Fundo Social



Anexo às Demonstrações Financeiras
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