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Introdução
O ano 2014, no qual a Fundação Maria Dias Ferreira completou seis anos de vida, foi
um ano repleto de iniciativas, quer na área social, quer na área cultural.
Algumas das iniciativas resultam da continuação de projetos que tiveram início em
anos anteriores e cujos bons resultados levam à necessidade da sua continuação nos
anos seguintes. São disso exemplo as iniciativas de apoio às crianças e jovens, com
destaque para a atribuição de bolsas sociais e de prémios de mérito, passando pelo
apoio a várias visitas de estudo e pela realização de diversos campos de férias para
jovens do concelho.
No apoio a idosos, reforçaram-se os projetos de apoio no tratamento de feridas e
tratamentos de podologia, bem como a iniciativa de teleassistência aos mais
necessitados.
No apoio à comunidade, destaque para a oferta conjunta, entre a Fundação e a
Câmara Municipal, de uma cadeira para tratamentos de higiene oral, evitando deste
modo a deslocação de centenas de pessoas ao concelho de Tomar, onde estes
tratamentos eram realizados até então.
Na área cultural, a Fundação continuou com uma interessante atividade editorial, com
a publicação das suas 15ª e 16ª publicações, sendo de destacar a edição do livro “José
Martinho – do sonho à obra”, que relata a vida de uma das mais relevantes
personalidades ferreirenses das últimas décadas.
A realização do primeiro Encontro de Coros e de três Concertos de Natal
constituíram também momentos altos na programação cultural da Fundação em 2014.
A Fundação prosseguiu igualmente o seu apoio a diversas associações locais, entre as
quais a Filarmónica Frazoeirense.
De salientar ainda a utilização crescente das instalações da Fundação por pessoas e
organizações que ali encontram um espaço de trabalho, de lazer e de convívio, que se
traduziu em mais de 2.500 dormidas em 2014.
Para a execução destas iniciativas, descritas resumidamente nas páginas seguintes, a
Fundação disponibilizou uma verba que ronda os 87 mil euros.
O trabalho desenvolvido em 2014 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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Iniciativas na área social
Apoio a crianças e jovens
1. Apoio à aquisição de material diverso para as bibliotecas do Agrupamento de
Escolas de Ferreira do Zêzere
A Fundação voltou a apoiar, em 2014, a aquisição de diversas publicações e de vários
filmes para as três bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere,
contribuindo assim para o seu enriquecimento e para que estes locais sejam, cada vez
mais, locais de encontro, de partilha, de lazer e de aquisição de conhecimentos para
os alunos do concelho.
2. Atribuição de Bolsas Sociais
Apoiar os alunos do Agrupamento de Escolas provenientes de famílias com
necessidades económicas, através da atribuição de Bolsas Sociais, tem sido, desde o
início, um dos objetivos da Fundação. Em 2014 foram atribuídas 12 bolsas sociais
aos seguintes alunos do Agrupamento de Escolas:

1º ciclo
1º ciclo
1º ciclo
2º ciclo
2º ciclo
2º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
3º ciclo
Secundário
Secundário
Secundário

Bolsas Sociais
Fundação Maria Dias Ferreira - 2014/2015
Diogo Filipe Antunes Alves
Patrícia da Silva Firmo
João Paulo Batista Simões
Ana Catarina da Silva Marmelo
Juliana Maria Pereira Afonso
Henrique Alves de Oliveira
Joel Alexandre Diniz Lopes
Fábio Rafael Antunes Rosa
Francisco Fernando Carrondo Mendes
Pedro Henrique Bentes Ortins de Bettencourt
Patrícia Filipa Vieira Neves
Inês Araújo Mendes

3. Atribuição de Prémios de “Mérito Escolar”
A Fundação Maria Dias Ferreira tem vindo a promover um modelo de incentivo ao
desempenho escolar nos seus diversos níveis, na convicção de que, reconhecendo e
premiando o mérito, estará certamente a dar um contributo para que, desde os
primeiros passos na Escola, as nossas crianças e jovens sintam que vale a pena
aprender. Em 2014 foram atribuídos estes prémios aos seguintes alunos do
Agrupamento de Escolas:
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1º ciclo
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário
Secundário
Secundário
Secundário
Secundário

Prémios “Mérito Escolar”
Fundação Maria Dias Ferreira - 2013/2014
Afonso Dinis do Carmo Ferreira Cotrim
Duarte José Antunes da Silva
Carolina Filipa Mendes de Sousa
Bruna Simões Pereira
Andreia Filipa Gregório
Gonçalo Miguel Silva Antunes
Ana Filipa Jesus Miranda
Pedro Oliveira Corda
Laura Alexandra Moura Gomes

4. Atribuição de Prémios de “Esforço e Dedicação”
Perseguir resultados com grande tenacidade, numa atitude de melhoria contínua,
apesar de enquadramentos por vezes adversos, são comportamentos que temos
promovido com a atribuição destes prémios. Em 2014 foram atribuídos estes prémios
aos seguintes alunos do Agrupamento de Escolas:

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário

Prémios “Esforço e Dedicação”
Fundação Maria Dias Ferreira - 2013/2014
André Paulo Godinho Tavares
Tatiana Sofia Cristóvão Silva
Francisco Alexandre Mendes da Silva
Sérgio António Veríssimo de Oliveira

5. Atribuição de Prémios de “Companheirismo e Solidariedade”
A Fundação Maria Dias Ferreira tem vindo a promover um modelo de incentivo às
atitudes de companheirismo e de solidariedade demonstradas pelos alunos, na
convicção de que, reconhecendo e premiando estas atitudes, estará certamente a dar
um contributo para que, desde os primeiros passos na escola, as nossas crianças e
jovens se sintam integrados no ambiente escolar, fazendo parte de um projeto comum
onde todos são importantes, têm o seu espaço e devem ser apoiados. Em 2014 foram
atribuídos estes prémios aos seguintes alunos do Agrupamento de Escolas:

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundário

Prémios “Companheirismo e Solidariedade”
Fundação Maria Dias Ferreira - 2013/2014
Inês Diogo Ferreira
Guilherme José Santos Batista
Valentina Pereira
Eduarda Cravo

6. Visita de Estudo a Santiago de Compostela
Em 2014 a Fundação apoiou a realização de uma viagem a Santiago de Compostela,
permitindo que 18 alunos do 9º ano do Agrupamento de Escolas de Ferreira do
Zêzere conhecessem esta região. A viagem decorreu durante o período de interrupção
letiva da Páscoa.
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7. Visita de Estudo ao Algarve
A Fundação apoiou, em 2014, a realização da viagem e da estadia de uma semana no
Algarve de um grupo de oito elementos da paróquia de Paio Mendes.
8. Atribuição de bolsas universitárias
A Fundação atribuiu, em 2014, bolsas a quatro alunos universitários, contribuindo
assim para que estes jovens ferreirenses, que têm dificuldade em suportar os custos
decorrentes dos seus cursos universitários (propinas, alojamento, alimentação,
transportes e material escolar), não desistam dos mesmos. Os universitários apoiados
são os seguintes:
 Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos - licenciatura em História,
Universidade de Coimbra
 Eduardo Manuel Freitas Ferreira - mestrado integrado em Medicina,
Universidade da Beira Interior
 Renato Daniel Serpa Cotrim – licenciatura em Comunicação Social e
Educação Multimédia, Escola de Ciências Sociais, Leiria
 Nuno Godinho – licenciatura em Geografia e Planeamento Regional,
Universidade Nova de Lisboa.
9. Apoio à prevenção do abandono escolar
A Fundação manteve, em 2014, o seu apoio a um projeto pioneiro para a prevenção
do abandono escolar que se designa por TASSE e que envolve cerca de 60 jovens por
ano. O trabalho desenvolvido tem por base o conceito de inclusão escolar enquanto
dimensão global, partindo do princípio que os jovens serão melhor sucedidos se
melhorarem as suas competências de aprendizagem, mas também se se sentirem bem
consigo próprios, se valorizarem as suas conquistas e se se sentirem acompanhados
no seu percurso. Recorrendo a metodologias de caráter lúdico-pedagógico, tendo por
base a educação não formal, o TASSE promove a referida inclusão através do
aumento do sucesso escolar, do aumento da autoestima e do aumento do
envolvimento das famílias no percurso educativo dos seus formandos. Por forma a
dar continuidade a este trabalho, a Fundação Maria Dias Ferreira patrocina uma bolsa
de estudo para um dos jovens abrangidos pelo programa, no valor de 1.200
Euros/ano. Acreditamos 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.
10. Campo de férias “Os Descobridores” 1 (12-15 anos)
Decorreu, na segunda semana de julho, o primeiro campo dos “Descobridores” 2014,
organizado pela Fundação Maria Dias Ferreira. Participaram, neste campo de férias,
47 jovens ferreirenses dos 12 aos 15 anos, os quais foram animados por uma equipa
constituída por 19 elementos. Este foi um campo “mágico”, que teve lugar no estúdio
televisivo do Canal SET - Salgueiral Em Televisão – e cujo objetivo passava por
“Descobrir-me a mim, Descobrir o outro, Descobrir a Fé e Descobrir tudo o que neste
campo vai acontecendo”.
No início, foram partilhadas, numa dinâmica de grupo, as expectativas para o campo,
tendo sido a alegria, a construção de novas amizades e o aprofundamento da fé as
mais mencionadas. Não foi preciso muito para que todas estas expectativas fossem
largamente superadas e muitas outras surgissem ao longo do campo, visto que
aqueles que, no primeiro dia, entraram tímidos e receosos por não conhecerem
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ninguém, ao segundo dia já se sentiam incluídos num grande grupo e, no final, foi
com muita pena que foram embora.
No final do campo de férias, os jovens escreveram num cartão o que aquele
representou para eles. Algumas das frases escritas reproduzem-se de seguida, a título
de exemplo:
 “Este campo, para mim, foi a melhor e mais fantástica semana da minha vida.”
 “Este campo foi uma experiência única.”
 “Neste campo tive grandes lições de vida e fiz grandes amigos.”
 “Este campo foi maravilhoso e fez-me crescer.”
 “Nunca pensei que este campo pudesse mudar a minha vida.”
 “Vou sair daqui uma pessoa melhor.”
11. Campo de férias “Os Descobridores” 2 (16-18 anos)
Entre os dias 1 e 7 de setembro, teve lugar o segundo campo de férias “Os
Descobridores” de 2014, no qual participaram 45 jovens dos 16 aos 18 anos,
provenientes de Ferreira do Zêzere e de Tomar, os quais foram animados por uma
equipa de 16 jovens universitários.
Durante esta semana, estes jovens viveram como que num mundo à parte, numa
cidade designada por “Lucca” e na qual o tema central era um romance proibido
entre o André e a Cecília. Um dia normal de campo era composto por momentos de
reflexão, partilha, refeições em roda, “sorna” após o almoço, jogos por equipas, missa
e “mixórdias”. Esta última parte consiste em momentos nos quais os Descobridores,
confrontados com um tema, discutem entre eles as suas ideias, com esporádicas
intervenções dos animadores. É assim uma atividade que privilegia o
desenvolvimento do espírito crítico e na qual cada um é livre de chegar às suas
próprias conclusões.
Ainda durante o campo, o grupo participou numa caminhada, com início na vila de
Ferreira do Zêzere e tendo como destino as 3 Ilhas, também conhecidas por Ilhas
Mágicas. Pelo caminho, percorreram-se quilómetros a pé e, a partir de Dornes, de
canoa, até ao tão desejado local paradisíaco. Na volta, houve tempo para uma
travessia de barco e muitas peripécias.
Um dos aspetos mais fascinantes do “Descobridores” é que quem participa no campo
sente que, no final, cada um já faz parte da vida de outros, e que, muitas vezes, algo
mudou na própria pessoa. Seja através do aprofundamento da fé, do fortalecimento
ou surgimento de amizades ou, simplesmente, do desligar do dia a dia e do recarregar
de baterias, a verdade é que o campo marca a todos.
Os campos dos “Descobridores”, que vão já no seu 4º ano, assentam em quatro
grandes pilares - Natureza, Ânimo, Serviço e Fé -, proporcionando aos jovens um
caminho de crescimento humano e de vida. Esta semana, vivida na simplicidade e em
comunidade, é para muitos uma semana da qual não se vão esquecer: uma semana em
paz e alegria, onde ninguém é gozado ou discriminado. Uma semana em que vivem
felizes e na qual a vida ganha um novo sentido.
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12. Apoio a campos de férias para jovens organizados por outras entidades
Em 2014, a Fundação disponibilizou as suas instalações para a realização de um
campo de animadores dos Gambozinos e de quatro campos de férias para jovens
organizados pela Desprendimento, contribuindo para dinamizar o comércio local e
para que cada vez mais pessoas conheçam esta região e tenham vontade de cá voltar.
A Fundação apoiou também a realização de quatro campos de férias organizados
pelos Campinácios, com cerca de 50 jovens cada, os quais decorreram num
acampamento junto ao rio, entre a Aderneira e a Bairradinha, numa zona designada
por “Pedras Mágicas”, gentilmente cedida para este efeito pelo empresário José
Cristóvão. O apoio da Fundação a estes campos foi fundamentalmente logístico
(cedência de instalações, viaturas, barcos e equipamentos diversos), sendo
igualmente importante destacar o apoio prestado pela autarquia, por várias
associações locais e por vários ferreirenses que colaboraram de forma empenhada
nestas iniciativas.

Apoio a idosos
13. Tratamento de feridas crónicas
Contribuir para o bem-estar das populações é um dos principais objetivos da
Fundação Maria Dias Ferreira, razão pela qual esta resolveu apoiar um conjunto de
cidadãos residentes no concelho de Ferreira do Zêzere cujos baixos rendimentos os
impossibilitam de adquirir os materiais mais adequados às suas necessidades
específicas de tratamento de feridas crónicas. As pessoas necessitadas recebem estes
tratamentos ao domicílio, sendo visitadas por um Grupo de Enfermeiros que
trabalham “pro bono”, coordenados pelo enfermeiro especialista em enfermagem
comunitária, João Paulo Palrilha. A avaliação socioeconómica dos candidatos que
usufruem deste protocolo é efetuada por técnicos de Ação Social da SCMFZ. Dez
utentes usufruíram deste serviço no decurso de 2014.
14. Tratamentos de podologia
Através de um grupo de enfermeiros muito dedicados, a Fundação presta um serviço
de tratamentos de podologia a um conjunto de pessoas idosas e carenciadas,
contribuindo para manter a sua mobilidade, muitas vezes já afetada por outros
problemas, evitando situações de dor e complicações associadas.
15. Teleassistência a idosos
Com o envolvimento de diversas instituições do concelho (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 Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere), a Fundação Maria Dias
Ferreira continuou a proporcionar a idosos em situações de dependência decorrentes
de idade, doença prolongada, convalescença, incapacidade, isolamento ou condições
económicas desfavorecidas, um Serviço de Teleassistência que conta com perto de
duas dezenas de utilizadores. Através deste serviço, os idosos têm em suas casas
acesso gratuito ao contacto permanente com os serviços de apoio e assistência da
Cruz Vermelha Portuguesa, através de um centro de atendimento com pessoal
experiente e especializado no atendimento e resposta a pessoas em situação de
dependência, funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano.
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Apoio à Comunidade
16. Missões Universitárias: “Vai e Faz o Mesmo ”
A Fundação voltou a acolher nas suas instalações, de 1 a 8 de fevereiro de 2014,
cinquenta jovens “missionários” para mais uma semana de múltiplas atividades
desenvolvidas em vários pontos do concelho. Aproveitando as mini férias escolares
que os universitários têm entre o primeiro e o segundo semestre, foram diversas as
iniciativas de animação, apoio social e voluntariado realizadas em Ferreira do Zêzere,
envolvendo entidades como a Escola Pedro Ferreiro, o CRIFZ, o Lar e Centro de Dia
da Santa Casa da Misericórdia, o Lar da Igreja Nova, o Centro Escolar, a Creche e o
Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia, o ATL do Centro Paroquial, etc.
Foram também desenvolvidas diariamente atividades de “porta a porta”, na qual os
jovens entraram em contacto direto com a população nas suas casas, oferecendo-se
para fazer companhia, prestar pequenos serviços, conversar, etc. Para além destas
atividades, realizou-se também muita ação de rua com cânticos e atividades diversas,
procurando os jovens chegar às pessoas locais e mostrar-lhes a força, os valores e a
disponibilidade da juventude universitária.
17. Tratamentos de higiene oral
No âmbito do programa de Saúde Oral, todas as crianças do 1º ao 3º ciclo do
concelho de Ferreira do Zêzere tinham de se deslocar a Tomar para fazer diversos
tratamentos de prevenção, perdendo tempo, que estava a ser “roubado” ao tempo
letivo, pois a deslocação era feita durante o período normal de aulas. Para evitar os
riscos de deslocação, os custos desta e as perdas de tempo associadas, a Fundação
Maria Dias Ferreira, em parceria com a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere,
adquiriu para o Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere uma cadeira de estomatologia
que vai permitir que os jovens do concelho não tenham que se deslocar a Tomar para
fazerem os tratamentos de higiene oral de que necessitam.
18. Distribuição de roupa e brinquedos
Em 2014, a Fundação prosseguiu a entrega de peças de roupa e de brinquedos usados
a 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
imediatas de famílias carenciadas do concelho.
19. Ajuda de Mãe
A Ajuda de Mãe é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem como
missão apoiar as mulheres grávidas, no respeito pela vida do bebé que vai nascer,
para que, com esse apoio, cada mãe possa melhorar a vida da sua família. Para tal, a
Ajuda de Mãe:
 informa, encaminha e acolhe grávidas;
 informa na área da gravidez, sexualidade e planeamento familiar;
 forma as mães para a concretização de uma maternidade plena, que contribua
para um desenvolvimento saudável dos seus filhos;
 promove a qualificação escolar das mães, de modo a que adquiram pelo menos
a escolaridade obrigatória;
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promove a reinserção social e profissional das mães, tornando possível e mais
qualificada a sua entrada no mercado de trabalho e a sua reinserção na
sociedade;
apoia a família.

A Fundação Maria Dias Ferreira, acreditando na complementaridade do trabalho
desenvolvido entre instituições de apoio social, disponibilizou as suas instalações
para um encontro de três dias de 24 raparigas apoiadas por esta instituição, as quais
têm entre os 13 e os 20 anos e vieram, naturalmente, com os seus filhos. Foi a
primeira vez que esta instituição realizou uma iniciativa desta natureza no exterior e o
resultado final foi muito positivo para todos.

Iniciativas na área cultural
Salvaguarda do património cultural
20. Projeto Salvaguarda
Preservar e permitir às gerações vindouras usufruir de um importante legado
iconográfico e documental foi, desde a primeira hora, uma das prioridades da
Fundação Maria Dias Ferreira. O Projeto Salvaguarda pretende contribuir para a
preservação da memória coletiva do concelho de Ferreira do Zêzere através da
digitalização, catalogação e disponibilização de fotografias, escrituras, publicações e
outros documentos iconográficos de relevância para a história ferreirense.
Ao longo do ano de 2014, a Fundação procedeu à incorporação no seu acervo digital
de várias coleções, entre as quais se destacam, pela riqueza do seu conteúdo
informativo, o “Jornal de Ferreira do Zêzere”, página que, nas décadas de 60 e 70 do
séc. XX, integrou o periódico “O Templário”, e o jornal regional “Despertar do
Zêzere”, lançado em 1979 e cuja atividade se mantém.
O ano de 2014 foi, portanto, um ano prolífico em iniciativas nesta área, o que se
consubstanciou nos seguintes resultados:
Coleções “Projeto Salvaguarda” 2014
Coleção iconográfica e documental da AIM - Associação
Igrejanovense de Melhoramentos

N.º de imagens
Digitalizadas
657

Coleção iconográfica e documental “José Martinho da
Conceição Alves”

565

Coleção iconográfica “José Joaquim Nogueira da Rocha”

18

Livros de Atas da Junta de Freguesia da Igreja Nova do
Sobral
(anos de 1968, 1988, 1984-1996)

607

“Jornal de Ferreira do Zêzere” (página do jornal “O
Templário”)

1 466

11

(anos 1965-1975)
Jornal “Despertar do Zêzere”
(anos 1979-2012)

10 127

Total de imagens “Projeto Salvaguarda” 2014

13 440

21. Projeto Registar
O Projeto Registar tem como objetivo a preservação de memórias e factos que, de
geração em geração, foram sendo transmitidos, muitas vezes por via oral, no
concelho de Ferreira do Zêzere.
Em 2014, a este projeto foi adicionado um conjunto de entrevistas sobre o ilustre
igrejanovense José Martinho da Conceição Alves, as quais contam com vários
registos áudio que documentam não só a vida e obra desta personalidade, como
também a vida das pessoas com quem se cruzou e das instituições que apoiou.
Durante este ano, o Projeto Registar contou ainda com a obtenção de diversos filmes
antigos, cedidos por particulares, com destaque para o filme da inauguração da sede
da Associação Igrejanovense de Melhoramentos, em 1973, pelo então Presidente da
República Américo Tomaz, ou o filme do lançamento da 1.ª pedra do Centro de Dia
da Igreja Nova, em 1991.
22. Projeto Restaurar
Sendo uma das iniciativas de referência da Fundação Maria Dias Ferreira, o Projeto
Restaurar visa a conservação e restauro do património tangível existente nas igrejas e
capelas do concelho de Ferreira do Zêzere.
Em 2014, com o apoio técnico do Laboratório de Conservação e Restauro de Pintura
de Cavalete e Escultura em Madeira Policromada, do Instituto Politécnico de Tomar,
e sob a coordenação da Dra. Carla Rego, foram recuperadas quatro esculturas
provenientes da Igreja Matriz de Águas Belas, assim como uma escultura e um
conjunto de pinturas oriundas da Igreja Matriz de Areias.
Peças recuperadas – Projeto Restaurar 2013/2014
Escultura de Nossa Senhora da Conceição, da Igreja Matriz de Águas
Belas
Escultura de Nossa Senhora do Rosário, da Igreja Matriz de Águas Belas
Escultura de Santa Ana ensinando a Virgem Menina a ler, da Igreja Matriz
de Águas Belas
Escultura de São José/São Joaquim, da Igreja Matriz de Águas Belas
Escultura de Nossa Senhora com o Menino, da Igreja Matriz de Areias
Conjunto de 5 pinturas representando os Passos da Via Sacra, da Igreja
Matriz de Areias
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Divulgação online
23. Portal Zezerepedia
A Fundação continuou, em 2014, a enriquecer o portal Zezerepedia. Neste portal, o
utilizador tem acesso online a três áreas de pesquisa principais:
• Artigos: composto por centenas de artigos dedicados aos mais variados
temas sobre Ferreira do Zêzere ou com interesse para o
estudo da história deste concelho;
• Mediateca: repositório de mais de 20 mil imagens provenientes do Projeto
Salvaguarda;
• Genealogia: base de dados genealógica com cerca de 1 000 nomes - nesta
fase inicial - com ligações ao concelho de Ferreira do Zêzere.
Também disponível na Zezerepedia encontra-se uma secção com um vasto conjunto
de informações sobre a Fundação Maria Dias Ferreira, onde é possível consultar os
seus objetivos, estatutos, órgãos sociais, relatórios e contas, bem como a descrição
das atividades desenvolvidas pela Fundação.

Publicações
24. “José Martinho – do sonho à obra” (2014)
Após as 14 publicações editadas nos seus primeiros cinco anos de vida, a Fundação
decidiu, em 2014, lançar um livro sobre a vida e obra de José Martinho da Conceição
Alves (conhecido apenas por José Martinho), ilustre ferreirense, natural da freguesia
da Igreja Nova.
José Martinho foi um homem sério e austero, uma “força da natureza” que nada quis
para si, mas que quis tudo para os outros. E que viveu com o sonho, por vezes contra
tudo e contra todos, de fazer algo pela sua terra que unisse e agregasse as pessoas, o
que veio a concretizar-se, num primeiro momento, na constituição da Associação
Igrejanovense de Melhoramentos (AIM) e, mais tarde, no Lar e Centro de Dia da
Igreja Nova, obra notável que ele soube concretizar, depois de a sonhar.
José Martinho foi um homem multifacetado que levou muito a sério o amor pela sua
terra e pelos seus conterrâneos. Foi isso que o levou à política, onde foi presidente da
Junta de Freguesia da Igreja Nova antes e depois do 25 de Abril de 1974. Foi também
esse sentimento do dever que, a nível associativo, o levou à criação ou ao apoio de
múltiplas entidades como a AIM, o Desportivo Igrejanovense, o Centro de 3.ª Idade e
o Centro de Atividades de Tempos Livres da Igreja Nova, os Bombeiros e a Casa do
Povo de Ferreira do Zêzere, o jornal “Despertar do Zêzere”, entre outras.
Com a publicação da obra “José Martinho – do sonho à obra”, que se segue às
anteriores publicações biográficas “António Baião – de Ferreira do Zêzere à Torre do
Tombo” e “Guilherme Soeiro – fragmentos de uma vida exemplar”, a Fundação
Maria Dias Ferreira prossegue o seu propósito de divulgar a ação e a benemerência
das mais destacadas figuras da sociedade ferreirense.
25. "Fundação Maria Dias Ferreira – Iniciativas 2014"
Com esta publicação, a Fundação apresenta um resumo do trabalho desenvolvido no
decurso de 2014, cumprindo assim um objetivo, que definiu desde o seu início, de
transparência e de prestação de contas junto da população. São apresentadas as 35
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iniciativas promovidas e/ou apoiadas pela Fundação ao longo deste ano, distribuídas
segundo o seu campo de intervenção: iniciativas na área social e iniciativas na área
cultural.

Comunidade e eventos
Parcerias
26. Rede de Bibliotecas
O Programa Rede de Bibliotecas Escolares (PRBE) possui como principal objetivo a
instalação e desenvolvimento de bibliotecas em escolas públicas de todos os níveis de
ensino. Para conseguir atingir esse objetivo, tem subjacente a “estruturação em rede”
das várias entidades que assumem o programa a nível local, concelhio, consciente
que as sinergias que dela derivam são uma mais-valia para as instituições envolvidas
e o público a que se destinam. As parcerias estimulam o reforço das
práticas/dinâmicas dos parceiros, melhoram a oferta de propostas para além da
rentabilização de recursos (humanos e materiais) e consolidam o envolvimento da
comunidade, e para a comunidade.
A comunhão de interesses e objetivos do PRBE e da Fundação Maria Dias Ferreira,
centrados na educação e formação dos jovens e no conhecimento e divulgação do
património cultural, levaram à percepção da necessidade de desenvolver uma ação
colaborativa entre estas duas entidades.
Tendo em vista a atuação concertada de todos os parceiros envolvidos, no dia 19 de
dezembro de 2014, em cerimónia protocolar que teve lugar na Escola Pedro Ferreiro,
a Fundação passou a integrar formalmente o Grupo de Trabalho Concelhio de
Ferreira do Zêzere, constituído pelos representantes do programa RBE,
do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, das Bibliotecas Escolares, do
Município de Ferreira do Zêzere e da Biblioteca Municipal.

Apoio a entidades e associações
27. Material diverso para a Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere
Na sequência de uma solicitação da Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere, a
Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu a esta entidade, no decurso de 2014, algumas
dezenas de livros para crianças e jovens, bem como cerca de duas dezenas de DVDs
para os mesmos grupos etários. Com esta oferta, a Fundação pretende ajudar a
preencher uma lacuna que impedia o completo usufruto deste espaço pelos mais
jovens, pensando assim estar a incentivar a frequência das instalações da Biblioteca
Municipal e a promover o gosto pela leitura.
28. Instrumentos musicais para a Filarmónica Frazoeirense
A Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense comemorou, em 21 de setembro
de 2014, 173 anos de existência. Fundada em 1841, esta coletividade de Utilidade
Pública foi palco dos primeiros ensaios do hino nacional “A Portuguesa”, composto
por Alfredo Keil, em finais do século XIX, no concelho de Ferreira do Zêzere. Tem
sido notável a longevidade e o impacto do trabalho desta associação, sempre ao
serviço da cultura ferreirense.
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A Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu à escola de música desta associação dois
tímpanos “Adams Inversal Fiber”, de 26” e de 29”, permitindo assim que os jovens
disponham de mais instrumentos para aprendizagem.
29. Instrumentos musicais para a Escola Amún Shéa (El Salvador)
A Fundação Maria Dias Ferreira adquiriu um conjunto de instrumentos musicais para
a Escola Amún Shéa, de El Salvador, uma organização sem fins lucrativos que acolhe
crianças da zona subdesenvolvida de Morazán, em El Salvador.

Eventos culturais
30. Encontro de Coros
Decorreu no dia 18 de maio de 2014, no Cine Teatro Ivone Silva, em Ferreira do
Zêzere, o primeiro Encontro de Coros promovido pela Fundação Maria Dias Ferreira.
Estiveram presentes os seguintes grupos:
 Grupo Coral de Tancos – Maestro, Pedro Correia;
 Grupo Coral de Alvaiázere – Maestro, Paulo Serafim;
 Voz Nua (Aveiro) – Maestrina, Aoife Hiney;
 Coro Juvenil (FMDF) – Maestro, Brian MacKay.
Cada grupo interpretou cerca de oito obras musicais, sendo que algumas das obras
tiveram a participação de mais do que um grupo. Este evento, aberto ao público e
com entrada gratuita, contou com a adesão de cerca de uma centena de espetadores.

31. Participação na Feira de São Brás - Exposição sobre o património do
concelho e apresentação do Guia Turístico
A Fundação participou, em fevereiro de 2014, com um stand próprio, no mais
tradicional e pitoresco evento que decorre anualmente na região, promovido pela
Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, contribuindo desse modo para a
preservação dos costumes e tradições ferreirenses, ao mesmo tempo que aproveita
para dar a conhecer a todos as suas iniciativas.
O concelho de Ferreira do Zêzere dispõe de um rico património edificado e de muitos
locais de grande beleza natural. Divulgar esta riqueza e esta beleza foram os
objetivos que levaram a Fundação a organizar uma exposição sobre o tema, tendo
aproveitado para apresentar, junto da população, o Guia Turístico do concelho,
elaborado em parceria com a Câmara Municipal.
32. Participação na Feira do Livro
Entre 3 e 14 de junho de 2014, a Fundação Maria Dias Ferreira marcou presença na
VI Feira do Livro de Ferreira do Zêzere, organizada pela Biblioteca Municipal Dr.
António Baião. Com esta participação, a Fundação pretendeu não só aderir a um
evento cultural local, como também divulgar as suas publicações, dando
oportunidade à população para adquiri-las.
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33. Concertos de Natal
Partilhar o espírito de Natal, indo ao encontro de quem não se consegue deslocar para
assistir a um concerto de Natal no exterior, foi o objetivo a que a Fundação se propôs
nesta quadra em 2014. Assim, foram realizados, durante o mês de dezembro, três
concertos de Natal para os utentes e funcionários da Santa Casa da Misericórdia de
Ferreira do Zêzere, do Lar de São Martinho, na Igreja Nova, e do Centro de
Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere. Estes concertos, a que assistiram mais de
uma centena de convidados, foram dirigidos pelo maestro Brian Mackay e
protagonizados pela mezzo-soprano Juliana Mauger e pelo coro da Fundação Maria
Dias Ferreira, sendo acompanhados à guitarra por João Cruz. O programa constou de
12 canções de origem nacional e internacional.
34. ZezereArts - Festival de Ópera e Canto Lírico
A Fundação manteve, em 2014, o apoio à realização do “ZezereArts - Festival de
Ópera e Canto Lírico”, evento anual em que participam 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 do ensino
musical. A Fundação Maria Dias Ferreira acolheu nas suas instalações, durante duas
semanas, a maior parte dos artistas destes eventos.
35. Primeira Maratona BTT Margens Zacor
A Fundação Maria Dias Ferreira apoiou a Primeira Maratona BTT Margens Zacor,
ocorrida em junho, cedendo as suas instalações durante uma semana para que
elementos afetos à organização pudessem preparar o evento. Cerca de uma centena
de adeptos de BTT vieram ao concelho de Ferreira do Zêzere para participar nesta
iniciativa, o que lhes proporcionou a descoberta das paisagens da região.

Contas do Exercício de 2014
Apresentam-se em anexo as Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias
Ferreira referentes ao exercício de 2014, 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 Áreas de Atividade
realizadas em 2014, resume-se de seguida:
Área Social:

30.300 €

Área Cultural:

77.596 €

Total de Custos:

107.895 €
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A Fundação teve ainda em 2014:
20.787 €

Receitas:
Obtém-se então, para 2014, um Resultado Líquido de:

-87.108€

Proposta de Aplicação de Resultados
A Fundação Maria Dias Ferreira termina o exercício de 2014 com um Resultado
Líquido de – 87.108,43€ (menos oitenta e sete mil, cento e oito euros e quarenta e três
cêntimos).
O Conselho de Administração propõe que os resultados líquidos apurados no exercício
de 2014 sejam distribuídos da seguinte forma:

Resultados Transitados:

– 87.108€ (menos oitenta e sete mil, cento e oito euros e
quarenta e três cêntimos).

Ferreira do Zêzere, 5 de fevereiro de 2015,

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 )

_______________________________
( Maria João Marçal, Vogal )

__________________________
( João Paulo Sacadura, Vogal )
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Anexo

Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias Ferreira
referentes ao exercício de 2014

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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