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A FUNDAÇÃO MARIA DIAS FERREIRA, sem fins lucrativos e com sede na Quinta 
de São José, em Ferreira do Zêzere, foi formalmente constituída por escritura pública 
celebrada em 9 de Outubro de 2008. 
 
 
Esta iniciativa é inspirada no exemplo de generosidade e benemerência da Dª Maria 
Dias Ferreira e visa dotar o concelho de Ferreira do Zêzere de uma instituição com 
capacidade de intervenção nas áreas social e cultural. 
 
 
A  FUNDAÇÃO tem assim como fins:: 
a) Promover actividades nos domínios cultural e social que possam contribuir para o 

bem estar e o desenvolvimento das populações. 
b) Patrocinar iniciativas destinadas à educação e à formação cívica, cultural e humana 

das pessoas em geral e dos jovens em particular. 
c) Promover eventos destinados ao intercâmbio de experiências, costumes e culturas 

que possam contribuir para a sã convivência e ocupação de tempos livres das 
pessoas. 

d) Desenvolver programas com vista ao estudo, defesa, conservação, recuperação, 
valorização e divulgação do património histórico-cultural, artístico e ambiental. 

 
 
As actividades da FUNDAÇÃO terão como principal área de incidência o concelho de 
Ferreira do Zêzere e como alvo prioritário os jovens deste mesmo concelho, podendo 
ser desenvolvidas directamente junto das populações, traduzir-se em apoios a outras 
instituições e/ou entidades públicas ou privadas com iniciativas de carácter semelhante, 
e ainda incluir a disponibilização de meios financeiros directos ou indirectos a 
instituições ou pessoas em situações de especial carência ou dificuldade. 
 
 
Após proporcionar a esta entidade instalações e meios financeiros adequados aos seus 
objectivos, vai iniciar-se agora em 2009 o desenvolvimento de um conjunto de 
iniciativas que visam desenvolver, de forma seleccionada, estudos, projectos de 
investigação, acções culturais e de formação, conferências, seminários, colóquios, 
exposições e outros eventos e iniciativas cujo âmbito se enquadre no objecto social da 
FUNDAÇÃO. 
 
 



No decurso do ano 2008, merece realce a cerimónia de inauguração formal da 
FUNDAÇÃO, ocorrida no dia 25 de Outubro de 2008 e que contou com a presença de 
cerca de 150 convidados, bem como o trabalho realizado com vista à preparação do 
Plano de Actividades para 2009. 
 
 
Em termos de Contas, a FUNDAÇÃO termina o exercício de 2008 com um Resultado 
Líquido de 2.372,42€ (dois mil, trezentos e setenta e dois euros e quarenta e dois 
cêntimos). 
 
 
O Conselho de Administração propõe que os resultados líquidos apurados no exercício 
de 2008 sejam distribuídos da seguinte forma: 
 Reserva legal:    118,62 Euros; 
 Resultados Transitados:  2.253,80 Euros 
 
 
 
 
Ferreira do Zêzere, 30 de Janeiro de 2009 , 
 
 
  O Conselho de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 


