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1. Introdução
Em 2011, a Fundação Maria Dias Ferreira completou o seu 3º ano de actividade,
continuando a desenvolver um conjunto de iniciativas que visam a melhoria do bem
estar 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.
Neste ano, para além de darmos seguimento a vários projectos anteriormente
iniciados, apostámos em propostas originais tais como os Rastreios de Saúde, o
Campo de Férias para Jovens “Descobridores” ou o Coro Juvenil, com uma
receptividade que ultrapassou as nossas melhores expectativas.
Foram um total de 14 iniciativas, 5 das quais herdámos dos anos anteriores, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Projecto Salvaguarda
Participação na Feira de São Brás
Apoio ao Agrupamento de Escolas
Preservação e Restauro do Património
Apoio a diversas Actividades Culturais

E 9 que tiveram início em 2011:
6. Prevenção do Abandono Escolar
7. Zezerepedia
8. Rastreios de Saúde Gratuitos à População
9. Publicação do Livro “Vida e Obra do Dr. António Baião”
10. Campo de Férias “Os Descobridores”
11. Coro Juvenil
12. Apoio às Juntas de Freguesia e Associações Locais
13. Cuidados de Saúde para os Seniores
14. Cerimónia do 3º Aniversário da Fundação
Para a execução destas iniciativas, descritas resumidamente nas páginas seguintes, a
Fundação disponibilizou uma verba na casa dos 80 mil euros.
Nestes três anos foram desenvolvidas cerca de 40 iniciativas, num percurso por vezes
aljustado pelo rumo das necessidades prementes das populações. Descobrimos que
pequenos gestos ou investimentos podem tantas vezes fazer toda a diferença na vida
dos mais necessitados. Acreditamos que a Fundação Maria Dias Ferreira está ainda
no início de um longo caminho, onde a capacidade de continuar a gerar iniciativas
inovadoras que vão ao encontro das necessidades das populações e das suas
condições de vida particulares, constitui uma preocupação fundamental.
Ao nosso lado, nestes primeiros anos, temos contado com uma vasta equipa de
colaboradores, voluntários, parceiros e amigos da Fundação cujo contributo tem sido
igualmente determinante em todo o esforço desenvolvido. A todos os que nos
possibilitaram tanto com tão pouco queremos também deixar o nosso testemunho de
gratidão.

2. Projecto Salvaguarda
Preservar, através de digitalização, toda a documentação que permita uma melhor
interpretação da memória colectiva do Concelho de Ferreira do Zêzere é o objectivo
desta iniciativa cuja origem remonta ao nascimento da Fundação Maria Dias Ferreira.

Até finais de 2010 a Fundação Maria Dias Ferreira tinha procedido à digitalização de
diversos espólios de famílias e instituições ferreirenses, que se traduziram na
digitalização de cerca de 25 mil fotografias e documentos diversos.

Além destes e no âmbito do Protocolo estabelecido entre a Fundação e Direcção
Geral de Arquivos, recebeu também a Fundação imagens relativas aos livros de
assentos paroquiais de 6 das 9 freguesias do Concelho.

Com a criação da Zezerepedia, os documentos iconográficos até agora recolhidos
estão a ser alvo de uma nova catalogação.

O principal objectivo deste projecto passa agora, sem descurar a busca e digitalização
de novos espólios, por permitir aos utilizadores deste portal novas facilidades no
âmbito da pesquisa e consulta.

3. Participação na Feira de São Brás
Cumprindo a tradição, a Fundação Maria Dias Ferreira voltou a estar presente, em
Fevereiro passado, no mais pitoresco e tradicional certame da Vila de Ferreira do
Zêzere – a Feira de São Brás.

Este ano, patente no nosso pavilhão, esteve uma exposição fotográfica com 100
fotografias seleccionadas de entre as cerca de 8 centenas que concorreram ao
Concurso de Fotografia promovido pela Fundação em 2010.

Mas porque a Feira de São Brás evoca os anos 40, desafiámos os coleccionadores de
brinquedos Eng.º Manuel Baptista da Conceição e Tomás Alcobia Neves a expor
alguns dos seus objectos de colecção construídos e comercializados na referida
década.

E porque os Ferreirenses já se habituaram a ter nos seus lares o calendário da
Fundação, uma vez mais a distribuição gratuita de 1000 calendários constituiu um
enorme sucesso.

Por fim estiveram à disposição dos visitantes as obras entretanto publicadas pela
Fundação, a saber:


“Salvaguarda e Valorização dos Bens Culturais de Ferreira do Zêzere”, de
autoria da Drª Ana Torrejais



“Lugares e Lugarejos do Concelho de Ferreira do Zêzere”, da autoria da Drª
Maria Emília Baptista Pereira



“100 Imagens – Ferreira do Zêzere”, com obras de vários fotógrafos que
participaram no Concurso de Fotografia promovido pela Fundação.



Catálogo “Exposição de Quadros do Pintor Ferreirense António Baeta”

4. Apoio ao Agrupamento de Escolas

A colaboração da Fundação Maria Dias Ferreira com o Agrupamento de Escolas de
Ferreira do Zêzere remonta a 2009.
No primeiro ano a Fundação ofereceu à Escola Pedro Ferreiro um telheiro coberto
com a área de 150m2, devidamente equipado, para que os alunos pudessem usufruir
de um espaço de lazer exterior que há muito era desejado tendo igualmente atribuído
diversos Prémios de Mérito Escolar e 10 Bolsas Sociais a alunos oriundos de
agregados familiares com menores recursos económicos.
Em 2010 a colaboração com o Agrupamento de Escolas foi reforçada com diversas
parcerias e apoios de entre as quais destacamos:





o apoio à renovação da Sala de Música;
a extensão ao 1º ciclo dos Prémios de Mérito Escolar;
a atribuição de Prémios em duas novas categorias: “Companheirismo e
Solidariedade” e “Esforço e Dedicação”.
A manutenção dos Prémios de Mérito para os restantes ciclos, bem como
as Bolsas Sociais.

Já em 2011, além do apoio ao Projecto Commenius e perante a presente conjuntura
económica, perspectivámos a necessidade de incrementar o apoio a quem mais
precisa, aumentando o número de Bolsas Sociais que de 10 passaram a 15.
Os alunos contemplados com uma Bolsa Social no ano elctivo 2011/2012 foram os
seguintes:
















Claudio Miguel de Almeida Vaz Jorge (1º ciclo)
Inês Diogo Ferreira (1º ciclo)
Mª Luisa de Jesus Duarte Lopes (1º ciclo)
Catarina Alexandra Marques Silva (2º ciclo)
Cátia Alexandra Godinho Gouveia (2º ciclo)
Cátia Sofia Lopes Caldeira (2º ciclo)
Soraia Alexandra Ferreira de Matos (2º ciclo)
Ana Luisa Cotrim Santos (3º ciclo)
Claudia Sousa Gouveia (3º ciclo)
Daniela Louvado Sousa (3º ciclo)
David Miguel Hilário Graça (3º ciclo)
Inês Ferreira Rodrigues Nascimento (secundário)
Joana Filipa Antunes Lourenço (secundário)
Magda Luciana Alcobia (secundário)
Rita Carina Antunes Rosa (secundário)

Mantivemos de igual modo os prémios anteriormente atribuídos e que visam distinguir
os alunos que se realçaram em termos de resultados escolares, solidariedade,
dedicação ao próximo, esforço e empenhamento, os quais foram por isso incluídos
nas listas de galardoados abaixo apresentadas, referentes ao ano lectivo 2010/2011:

Prémios de “Mérito Escolar”
 André Filipe Gaspar Mendes (4º ano)
 Tomé Lopes Carvalho (4º ano)
 Carolina Sofia Ramalho Gomes (6º ano)
 Rodrigo Miguel Alves de Azevedo (6º ano)
 Pedro Xavier C. Ferreira Cotrim (7º ano)
 Andreia Filipa Ferreira Gregório (7º ano)
 Ana Filipa Jesus Miranda (9º ano)
 Catarina Costa Rodrigues (11º ano)
 André Filipe Ribeiro Martins (12º ano)
 David Manuel Simões Peralta (12º ano)
 João Filipe Figueiredo Nico (12º ano)
 Sara Catarina Henriques Andrade (12º ano)
Prémios de “Companheirismo e Solidariedade”
 Beatriz Alexandra Silva (1º ciclo)
 Tiago Silva Vitorino (2º ciclo)
 Vanessa Cristina Mendes Alcobia (Secundário)
Prémios de “Esforço e Dedicação”
 Alessandra Cerrys Stockdale (1º ciclo)
 Pedro Henrique Ribeiro Antunes (2º ciclo)

5. Preservação e Restauro do Património
A preservação e o restauro do património tangível existente nas Igrejas e Capelas do
Concelho de Ferreira do Zêzere é um projecto a que a Fundação Maria Dias Ferreira
se tem dedicado desde 2010 e para o qual conta com a colaboração do Laboratório de
Arte e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar, com o envolvimento da comunidade
pastoral, conduzida pelo Sr. Padre Manuel Pinto e com recurso ao Programa de
Estágios Profissionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Este projecto assumiu, desde o início, como objectivo central, fomentar a valorização
dos bens culturais, em particular da arte sacra, do concelho de Ferreira do Zêzere
através de intervenções de conservação e restauro, dada a necessidade mais ou
menos urgente de estabilização física ou material de alguns desses bens em mau
estado.
Para o efeito efectuou-se um levantamento nas igrejas e capelas dos bens móveis e
integrados, e respectivo estado de conservação, para, com essa avaliação técnica
preliminar se estabelecerem prioridades nas intervenções dos mesmos.
O levantamento, in loco, feito através da observação, documentação fotográfica e
recolha de elementos informativos e descritivos, decorreu em duas fases, uma em
Fevereiro de 2010, e outra, para concluir o levantamento, em Maio de 2011, ambas
contando com a presença do pároco do concelho.
No levantamento foi dada especial atenção aos bens com suportes em madeira
(Retabulística - talha dourada e policromada, estruturas e artefactos em madeira,
mobiliário e escultura), embora, também se tenha observado metais, pintura de
cavalete, incluindo retábulos e esculturas de pedra.
A informação foi recolhida e processada em duas fases de trabalho e elaboradas, em
cada uma delas, Fichas de Leitura para os todos os bens (239 fichas, na 1.ª fase, e
102 fichas, na 2.ª fase), dando origem a dois Relatórios dos Levantamentos do Estado
de Conservação dos Bens Culturais, um em cada fase, que tiveram o propósito de
definir prioridades de intervenção com base na avaliação técnica efectuada.
Com base nos relatórios produzidos foram elaboradas Propostas de Conservação e
Restauro (com as Metodologias e Estimavas de Custos das Intervenções), para cada
uma das fases, encontrando-se em decurso, a esta altura, a segunda fase.

Igrejas e Capelas do Concelho de Ferreira do Zêzere
1.ª Fase do Projecto (2010/2011) :
Igreja de S. Miguel, Matriz de Ferreira do Zêzere;
Igreja do Espírito Santo, Matriz de Igreja a Nova;
Igreja de Nossa Senhora do Pranto, Matriz de Dornes;
Igreja de Nossa Senhora da Graça, Matriz de Areias;
Igreja de S. Luís, Matriz de Pias;
Igreja de Santo Aleixo, Matriz de Beco;
Capela de Santo António do Cemitério de Ferreira do Zêzere;
Capela de Santo António de Paio Mendes;
Capela de S. António de Dornes.

2.ª Fase do Projecto (2011/2012) :
Igreja de S. Silvestre, Matriz de Chãos;
Igreja de S. Vicente, Matriz de Paio Mendes;
Igreja de Nossa Senhora da Graça, Matriz de Águas Belas;
Igreja do Espírito Santo (Anexo), Matriz de Igreja a Nova;
Capela de Nossa Senhora da Purificação, Frazoeira, Dornes.

Dados Resumo :
Igrejas e capelas visitadas:
Peças inventariadas (com imagens e fichas técnicas) :
Peças já recuperadas (fase 1) :
Peças em recuperação (fase 2):
Horas já dispendidas no Projecto:
Encargos associados aos trabalhos realizados:

14
341
9
9

4785
20.225,60€

6. Apoio a diversas actividades culturais
A Fundação Maria Dias Ferreira tem apoiado diversas actividades que, não sendo da
sua iniciativa, entedemos devem merecer o apoio da Fundação, muitas vezes através
da disponibilização das suas instalações. Seguem-se alguns exemplos:

Projecto Commenius
A Fundação acolheu nas suas instalações cerca de duas dezenas de alunos e
professores estrangeiros provenientes de seis países seis países (Alemanha,
Espanha, França, Itália, Polónia e Turquia), que de 9 a 13 de Maio estiveram em
Ferreira do Zêzere no âmbito do Projecto Commenius.

Campinácios & Carraças
No decurso de 2011, foram vários os fins de semana em que as instalações da
Fundação Maria Dias Ferreira foram usadas por grupos para preparação de diversas
actividades no âmbito da realização de campos de férias para crianças e jovens.

ZezereArts
Entre os dias 6 a 13 de Agosto realizou-se em diversos palcos culturais do Concelho
de Ferreira do Zêzere o “ZezereArts - Festival de Ópera e Canto Lírico”, evento que
contou com diversos profissionais da área (professores, técnicos, encenadores e
pianistas) que combinam a experiência profissional com a habilidade de ensino
musical. A Fundação Maria Dias Ferreira acolheu durante 2 semanas 8 artistas deste
evento.
Campo de Férias da “Fonte da Prata”
Pelo terceiro ano consecutivo, a Fundação apoiou a realização de um campo de férias
para jovens do Bairro da Fonte da Prata, concelho de Setúbal, o qual decorreu entre
24 de Julho e 2 de Agosto. Neste campo, de inspiração cristã, através de conversas,
jogos e muita animação são criadas relações de amizade e confiança entre os mais
novos e entre estes e os animadores, abrindo horizontes para que na vida de cada um
destes jovens nasça e se reforce a esperança e a confiança. O apoio da Fundação a
este campo de férias é fundamentalmente logístico (cedência de instalações, viaturas
de apoio e equipamentos diversos).

7. Prevenção do Abandono Escolar
O TASSE é um projecto pioneiro para a prevenção do abandono escolar, que desde
2004 vem intervindo nas freguesias da Moita e de Alhos Vedros, Concelho de Setúbal,
trabalhando com 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 carácter lúdico-pedagógico, tendo por base a educação
não formal, o TASSE promove a inclusão escolar através do aumento do sucesso
escolar, do aumento da auto-estima e do aumento do envolvimento das famílias no
percurso escolar dos seus formandos.

Sendo a falta de formação um dos principais factores de exclusão social, o Projecto
TASSE procura ser uma resposta concreta na promoção da justiça e da solidariedade,
acompanhando os percursos escolares dos jovens que os frequentam.

Por forma a dar continuidade a este trabalho, a Fundação Maria Dias Ferreira decidiu
apoiar esta iniciativa, patrocinando uma bolsa de estudo em 2011 para um dos jovens
abrangido pelo programa, no valor de 1.200 Euros /ano.

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
projectos desta natureza se desenvolvam dentro e fora do Concelho.

8. Zezezepedia
Dotar o Concelho de Ferreira do Zêzere de uma Enciclopédia on line é o objectivo
desta iniciativa que nasceu há cerca de um ano atrás.

Desde então, tem a Fundação Maria Dias Ferreira vindo a desenvolver este projecto
inédito que permite pesquisar, navegar e conhecer a história, o património, as famílias,
os vultos e as tradições do Concelho de Ferreira do Zêzere.
O anterior Portal “Ferreira Digital”, repositório de diversos trabalhos desenvolvidos pela
Fundação Maria Dias Ferreira, teve a sua génese em 2005 sendo que, volvidos 6
anos, precisava de uma remodelação porquanto a evolução tecnológica e a
multiplicidade dos projectos da Fundação assim o exigem.

Por outro lado, enquanto rosto da instituição, importava que o mesmo tivesse os
mesmos níveis de qualidade das demais iniciativas e uma actualização mais
permanente.

É nesse contexto que surge, a partir de uma proposta do Dr. Paulo Alcobia Neves,
esta nova plataforma, designada por “Zezerepedia”, com o lema “(quase) tudo sobre
Ferreira do Zêzere” a qual pode já ser consultada.

O Portal FerreiraDigital será assim descontinuado, cedendo o seu lugar a esta
plataforma inovadora onde estarão todos os conteúdos do antigo portal mais um
conjunto de novos dados e funcionalidades, sendo três os principais campos de
pesquisa deste espécie de wikipedia local:


Zezerepedia (composta 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 Projecto
Salvaguarda);



Genealogia (base de dados genealógicos com cerca de 1000 nomes - nesta
fase inicial - com ligações a Ferreira do Zêzere).

Também na Zezerepedia haverá futuramente uma Loja on line que permitirá aos
utilizadores a aquisição de publicações, ingressos para eventos, reserva de espaços,
pedidos de imagens, etc.);

9. Rastreios de Saúde Gratuitos à População
A Fundação Maria Dias Ferreira, em articulação com a Autarquia, o Centro de Saúde e
o Agrupamento de Escolas, acordou com o Projecto SMS (Solidariede Médica e
Social, uma iniciativa do Grupo Tecnifar) a realização, entre 2 e 5 de Maio de 2011, de
rastreios de saúde gratuitos e prestados por profissionais com larga experiência
nestas acções, em três locais do Concelho de Ferreira do Zêzere.

Numa atitude de diferenciação pela positiva, apostando na proximidade com as
pessoas, procurou-se ajudar de forma gratuita e humana todos aqueles que, por
razões geográficas ou sociais não têm fácil acesso a cuidados básicos de saúde,
acções de sensibilização e rastreios.

Esta iniciativa teve especial enfoque nas áreas de prevenção, rastreios, sensibilização
e diagnóstico e envolveu a realização de electrocardiogramas, o estudo da função
respiratória, o rastreio de visão nas crianças, o planeamento familiar, o ensino do autoexame da mama, rastreios de glicémia, colesterol, triglicéridos, medições de pressão
arterial, etc.

Foram observadas quase um milhar de pessoas (uma média de 250 pessoas por dia)
o que revela uma adesão muito significativa da população.

A tabela seguinte resume a intervenção realizada.

Designação

TOTAL

Avaliações colesterol

811

Avaliações glicémia

811

Avaliações nutricionais

147

Avaliações tensão arterial

966

Cálculos IMC

966

Consultas médicas

116

Medições de perímetro abdominal

321

Medições do monóxido carbono do ar expirado

632

Presenças nas acções de sensibilização de Planeamento Familiar

350

Rastreios Visuais

280

Entrega gratuita de óculos graduados a crianças

22

10. Publicação do Livro “António Baião: de Ferreira do Zêzere à Torre do
Tombo”
Por ocasião do cinquentenário do falecimento do Dr. António Baião, a Fundação Maria
Dias Ferreira quis prestar uma homenagem a este ilustre historiador de origem
ferreirense, através da elaboração de um trabalho biográfico que desse a conhecer às
gerações vindouras a sua vida e a sua obra.

Para esse efeito, a Fundação desafiou os historiadores Ana Cristina da Costa Gomes
e Paulo Alcobia Neves a elaborar um trabalho biográfico sobre esta figura destacada
da vila de Ferreira do Zêzere.

A obra agora apresentada contempla dados inéditos da biografia, bibliografia
genealogia e outras informações deste ilustre Ferreirense e antigo director da Torre do
Tombo.

Vem esta publicação no seguimento do esforço editorial da Fundação Maria Dias
Ferreira que, no passado, publicou já as seguintes obras:



“Salvaguarda e Valorização dos Bens Culturais de Ferreira do Zêzere”, de
autoria da Drª Ana Torrejais;



“Lugares e Lugarejos do Concelho de Ferreira do Zêzere”, da autoria da Drª
Maria Emília Baptista Pereira;



“Catálogo da Exposição de Quadros do Pintor Ferreirense António Baeta”;



“100 Imagens de Ferreira do Zêzere”, publicado no âmbito do concurso de
fotografia organizado pela Fundação.

11. Campo de Férias “Os Descobridores”
Realizou-se, entre os dias 18 e 24 de Julho, na Quinta do Salgueiral, em Ferreira do
Zêzere um campo de férias onde participaram, em regime de internato, 34 jovens do
Concelho de Ferreira do Zêzere, com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos.
Este campo de férias teve como lema “Para e Repara” e incluiu várias actividades com
vista à criação de valores essenciais, através da troca e vivência de ideais, que
acreditamos serem a base de uma boa formação.
Estas actividades alicerçaram-se em quatro pilares fundamentais:
- Contacto com a natureza
- A relação com os outros, a vida em grupo e a amizade
- Trabalhos e tarefas em espírito de serviço
- Experiências de Fé
Dinamizaram esta actividade 14 animadores, estudantes universitários com idades
entre os 19 e os 24 anos que se voluntariaram para esta iniciativa gratuitamente. A
presença permanente do Sr. Padre Filipe Dinis foi também um contributo inestimável
para o sucesso deste campo de férias.
No final do campo, cada participante escreveu numa folha de papel uma frase que
resumia o que o mesmo lhe trouxe. A título de exemplo, algumas destas frases são
replicadas de seguida:


“Este campo mudou a minha forma de ser e de pensar”



“Para mim este campo foi uma grande fonte de união”



“Este campo fez com que ganhasse novos amigos e conhecesse pessoas que
pensava não me ir dar bem”



“Comecei a acreditar mais em Deus”



“Foi tempo de crescer como pessoa”



“Com este campo aprendo que não devia olhar só para mi, aprendi a ser
melhor pessoa e comecei a acreditar mais em Deus”



“Cresci imenso, obrigado ppor tudo, foi brutal”



“Não há palavras para descrever aquilo que sinto sobre este campo”



“Fiz muitos amigos e nunca mais me irei esquecer disto”

12. Coro Juvenil
Uma das inovações da Fundação Maria Dias Ferreira para 2011 foi a formação de um
coro juvenil composto por jovens do Concelho de Ferreira do Zêzere.

Este coro, dirigido pelo Maestro Brian Mackay reuniu em Abril, após um processo de
selecção, cerca de 30 jovens entre os 10 e os 18 anos que podem agora beneficiar de
um enriquecimento pedagógico no domínio da música.

Ocupar os mais jovens e dotá-los de ferramentas que melhor lhes permitam encarar o
futuro vem sendo um dos objectivos da Fundação.

Permitir a estes 30 rapazes e raparigas o acesso a um coro com os incontornáveis
benefícios do salutar convívio e possibilidade de actuar em diferentes palcos foi
também um dos propósitos deste projecto para o qual a Fundação contou com o apoio
da autarquia através da cedência das instalações do Centro Cultural para os ensaios.

A primeira apresentação pública do coro teve lugar em finais de Outubro, na
Cerimónia comemorativa do 3º aniversário da Fundação Maria Dias Ferreira

13. Apoio às Juntas de Freguesia e Associações Locais
Dotar as Associações, as Escolas e as Juntas de Freguesia do concelho de Ferreira
do Zêzere de melhores equipamentos com vista à prossecução dos objectivos que
visam para, em primeira instância, servir as populações, é um objectivo para o qual
tem contribuído a Fundação Maria Dias Ferreira.
Assim, em 2009 foi adquirido com o apoio da Fundação, um vasto conjunto de
equipamentos, mobiliário, material informático, jogos e brinquedos que visavam suprir
algumas necessidades imediatas dos beneficiários.
Já no decurso de 2010 a Fundação disponibilizou a todas as 9 Juntas de Freguesia do
Concelho, bem como a uma dezena de Associações Locais mais de duas centenas de
equipamento e mobiliário de escritório e de outros equipamentos que todas as 9
freguesias do concelho de Ferreira do Zêzere e algumas associações locais pudessem
melhorar as suas condições de trabalho.
Em 2011 a Fundação atribuiu um conjunto de equipamentos informáticos a 12
instituições do concelho, nomeadamente:
• Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social das Pias
• Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância da
Escola EB1 de Águas Belas
• Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas
• Associação Igrejanovense de Melhoramentos
• Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense
• Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere
• Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais
• Escuteiros 988 de Ferreira do Zêzere
• KRUPPA - Associação Cultural
• Moto Clube Ferreira do Zêzere
• Sport Club de Ferreira do Zêzere
• Sociedade Filarmónica Ferreirense.

14. Cuidados de Saúde para os Seniores
No início de 2011 a Fundação Maria Dias Ferreira tomou conhecimento de que alguns
cidadãos, na sua maioria idosos, com necessidades específicas de tratamento de
feridas não encontram uma resposta adequada no Centro de Saúde por falta de
materiais mais adequados.

De facto, a racionalização e escassez de meios leva a que em muitas situações o
tratamento e cicatrização de feridas se prolongue por tempo indeterminado, quando
com materiais mais adequados mas que não estão disponíveis ao cidadão comum a
situação se podia resolver em alguns meses e com muito menor sofrimento para os
Utentes.

Sendo a contribuição para o bem estar das populações um dos principais objectivos
da Fundação, e após a auscultação de vários interlocutores, resolveu a Fundação
prestar o seu apoio a estas pessoas.

Foi assim elaborado um Protocolo de Colaboração com a Santa Casa da Misericórdia
de Ferreira do Zêzere (SCMFZZ), o qual tem como objectivo apoiar os 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.

A equipa de enfermagem do Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere, com as
competências necessárias para o tratamento de feridas, informa os seus utentes
acerca das melhores soluções para o referido tratamento, encaminhando algumas
situações para a SCMFZZ que avaliará as mesmas e solicitará o apoio da Fundação
sempre que necessário.

No decurso de 2011 foram assim suportados pela Fundação Maria Dias Ferreira os
tratamentos de feridas a 14 idosos, a maioria dos quais entre os 70 e os 90 anos,
provenientes de diversas freguesias do concelho de Ferreira do Zêzere. Como
resultado deste apoio, 4 destas pessoas apoiadas foram já consideradas curadas.

15. Cerimónia do 3º Aniversário da Fundação
Desde a sua constituição que a Fundação Maria Dias Ferreira assumiu o compromisso
de, uma vez por ano, prestar publicamente contas do trabalho que tem vindo a
desenvolver.

Em 2009, no final do seu 1º ano completo de actividade, a Fundação realizou no dia
24 de Outubro no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere um evento que contou com a
presença de cerca de três centenas de convidados e onde foram apresentadas as
viversas iniciativas desenvolvidas pela Fundação durante esse ano. Esse evento
terminou com a actuação, inédita em Ferreira do Zêzere, do Saint Domiic’s Gospel
Choir.

Para prestar contas à população do trabalho desenvolvido no decurso do ano 2010, a
Fundação realizou no dia 9 de Outubro desse ano um evento comemorativo do seu 2º
aniversário, onde foram também apresentados alguns trabalhos e atribuídos os
prémios relativos ao Concurso de Fotografia sobre Ferreira do Zêzere. Este evento
terminou com um espectáculo musical que invocou o centenário da República e que
contou com a presença da mezzo-soprano Juliana Mauger, do maestro Kodo
Yamagishi, o do tenor João Rodrigues. Destaque ainda para a actuação dos actores
João Patrício e do pequeno Miguel Ângelo Santos, bem como para a actuação da
Filarmónica Frazoeirense.

Em 2011 a Fundação Maria Dias Ferreira voltou a prestar contas do trabalho
desenvolvido no decurso desse ano, tendo realizado um evento comemorativo do seu
3º aniversário no dia 29 de Outubro. Neste evento, para além da apresentação das
iniciativas desenvolvidas, foram atribuídos diversos Prémios de Mérito aos alunos do
Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere. Este evento terminou também com
um espectáculo musical que contou com a presença do maestro Brian Mackay, do
Saxofonista João Vaz e do contrabaixista Nuno Allan, bem como do coro juvenil da
Fundação Maria Dias Ferreira, que aqui participou no seu 1º espectáculo.

16. Contas do Exercício de 2011
Apresentam-se no Anexo 2 as Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias
Ferreira referentes ao exercício de 2011, 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 dispendido por actividades
realizadas, resume-se de seguida:
1) Feira de São Brás

1.537 €

2) Projecto Salvaguarda

3.100 €

3) Site “FerreiraDigital”

81 €

4) Prevenção do Abandono Escolar

1.200 €

5) Livro “António Baião”

8.788 €

6) Zezerepedia

7.714 €

7) Projecto Restaurar / IPT

5.530 €

8) Apoio a Associações Locais
9) Agrupamento de Escolas

0€
5.165 €

10) Campos de Férias para Jovens

1.570 €

11) Tprotocolo para Tratamento de Feridas

8.022 €

12) Rastreios de Saúde
13) Coro Juvenil
14) Cerimónia do 3º Aniversário da Fundação

502 €
2.675 €
12.240 €

15) Diversos (ROC, contabilidade, etc.)

3.502 €

16) Instalações, Serviços e Consumos

22.140 €

Total :

83.770 €

Notas:
(1) Existem algumas actividades realizadas em relação às quais não se apresenta um valor
dispendido. Isto acontece porque os trabalhos realizados no âmbito dessas actividades foram
“pro-bono” ou financiados por terceiros.
(2) Na rubrica “Apoio a Associações Locais” não está contemplado o montante de váriaos milhares
de euros de mobiliário entregue às Associações, pelo facto de o mesmo ter sido doado.

17. Proposta de Aplicação de Resultados
A Fundação Maria Dias Ferreira termina o exercício de 2011 com um Resultado
Líquido de – 55.462,92 € (menos cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e
dois euros e noventa e dois cêntimos).
O Conselho de Administração propõe que os resultados líquidos apurados no
exercício de 2011 sejam distribuídos da seguinte forma:

Resultados Transitados: – 55.462,92 € (menos cinquenta e cinco mil, quatrocentos
e sessenta e dois euros e noventa e dois cêntimos).

Ferreira do Zêzere, 4 de Fevereiro de 2012,

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)

____________________________
( Manuel da Silva António, Vogal)

__________________________
( João Paulo Sacadura, Vogal)

Anexo 1
Protocolo de apoio aos cidadãos com necessidades
específicas de tratamentos de feridas
Entre:
Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere, com sede na Quinta das Acácias,
Levegada, 2240-367 Ferreira do Zêzere, com o NIF n.º 501.651.055, adiante também
identificada abreviadamente por SCMFZZ, representada neste acto pelo seu Provedor,
Sr. Luís Ribeiro Pereira,
e
Fundação Maria Dias Ferreira, com sede na Quinta de São José, Cabeça do Carvalho,
2240-334 Ferreira do Zêzere, com o NIF n.º 508.728.720, adiante também identificada
abreviadamente por FMDF, representada neste acto pelo seu Presidente, Sr. José
Afonso Oom Ferreira de Sousa,
Considerandos:
1. Em 1989, na 2.ª Revisão Constitucional, a alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º é
objecto de alteração, estabelecendo que o direito à protecção da saúde é
realizado através de um serviço nacional de saúde “universal e geral e, tendo
em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente
gratuito”. Coloca-se assim a ênfase no princípio de justiça social e de
racionalização dos recursos.
2. Em 2008 assiste-se a mais um passo importante na reforma dos cuidados de
saúde primários, com a criação dos agrupamentos de centros de saúde do
SNS, através do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, cujo objectivo
consiste em dar estabilidade à organização da prestação de cuidados de
saúde primários, permitindo uma gestão rigorosa e equilibrada e a melhoria
no acesso aos cuidados de saúde.
3. Contudo alguns cidadãos com necessidades específicas de tratamento de
feridas não encontram uma resposta adequada no Centro de Saúde de
Ferreira do Zêzere por falta de materiais.
4. A equipa de enfermagem do Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere tem as
competências necessárias para o tratamento de feridas e informa os seus
utentes acerca das melhores soluções para o referido tratamento.
5. A SCMFZZ oferece aos seus utentes um vasto conjunto de respostas sociais
com vista a garantir uma qualidade de vida que concilie a vivência em
comum com o respeito pela individualidade e privacidade de cada um.
6. A FMDF tem como missão contribuir para o bem estar das populações,
intervindo com especial incidência no concelho de Ferreira do Zêzere,
através de várias iniciativas nos domínios cultural e social.
Neste enquadramento, celebra-se o presente Protocolo de Colaboração o qual se rege
pelas cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
Objectivos
A implementação deste protocolo tem como objectivo apoiar os cidadãos residentes
no concelho de Ferreira do Zêzere cujos rendimentos baixos os impossibilitam de

adquirir os materiais necessários às suas necessidades específicas de tratamento de
feridas.
Cláusula Segunda
Responsabilidades da SCMFZZ
No âmbito deste protocolo, a Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere
assegurará:
1. A elaboração e envio para a FMDF, (através do e-mail
fmdf.scmfzz@gmail.com), de uma estimativa do valor anual dos tratamentos
que se prevêem necessários, obtida após realização de levantamento das
pessoas com necessidades específicas de tratamento de feridas (enfermeiro
da SCMFZZ);
2. A avaliação socioeconómica dos cidadãos que recorram ao apoio com
emissão de um parecer (assistente social da SCMFZZ);
3. A avaliação técnica dos materiais necessários para as necessidades
específicas de tratamentos de feridas dos cidadãos com emissão de parecer
(enfermeiro da SCMFZZ);
4. A pesquisa de mercado dos materiais necessários para as necessidades
específicas de tratamentos de feridas dos cidadãos, com emissão de
requisição de material com indicação do laboratório, do produto, do número
de unidades/embalagens/caixas, do custo por unidade/embalagem/caixa e
do custo total, para um mês de tratamentos (enfermeiro da SCMFZZ);
5. O envio de informação referida anteriormente para a FMDF (através do email fmdf.scmfzz@gmail.com) (enfermeiro da SCMFZZ);
6. A encomenda do material após parecer favorável da FMDF (enfermeiro da
SCMFZ);
7. A recepção do material encomendado (enfermeiro da SCMFZZ);
8. 0 envio da factura do material encomendado para a FMDF (através do e-mail
fmdf.scmfzz@gmail.com) (enfermeiro da SCMFZZ);
9. A entrega do material ao cidadão que requereu o apoio (enfermeiro da
SCMFZZ);
10. A emissão de relatório semestral e anual do apoio prestado aos cidadãos
(enfermeiro da SCMFZZ).
Cláusula Terceira
Responsabilidades da FMDF
No âmbito deste protocolo, a Fundação Maria Dias Ferreira assegurará:
1. A avaliação da informação enviada pela SCMFZZ;
2. A inclusão desta actividade e do respectivo valor no seu Plano de
Actividades e Orçamento anual;
3. A emissão de parecer para a SCMFZZ sobre a aquisição do material (para o
e-mail scmfzz.fmdf@gmail.com).
4. O pagamento aos fornecedores das facturas referentes à encomenda dos
materiais acordados.
Cláusula Quarta
Duração e entrada em vigor
Este protocolo entra em vigor na data de assinatura e é válido por um ano, sendo
automaticamente renovado e podendo ser denunciado, a todo o tempo, por qualquer
das partes, mediante aviso prévio, feito por escrito, com antecedência mínima de 90
dias sobre a data em que se operam os seus efeitos.

Cláusula Quinta
Alterações
Nenhuma alteração ao conteúdo deste protocolo será válida sem ser assinada por
ambas as partes, ou por mandatários com poderes suficientes.

Ferreira do Zêzere, 5 de Março de 2011,

Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere

__________________________________________________
(Luís Ribeiro Pereira, Provedor da SCMFZZ)

Fundação Maria Dias Ferreira

__________________________________________________
(José Afonso Oom Ferreira de Sousa, Presidente da FMDF)

Anexo 2
Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias Ferreira referentes ao
exercício de 2011, compostas por:
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