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1. Introdução 

A Fundação Maria Dias Ferreira completou em 2012 o seu 4º ano de atividade, 
continuando a promover e a desenvolver diversos projetos com vista a tornar a vida 
das pessoas de Ferreira do Zêzere mais fácil (por meio de iniciativas no campo social) 
e mais rica (através de iniciativas no campo cultural). 
 
Mantivemos o princípio de, sempre que possível, desenvolver projetos em parceria 
com outras entidades, numa complementaridade de valências e esforços que tornam o 
resultado final mais fecundo, agradável e envolvente. 
 
Em 2012 prosseguimos nalgumas iniciativas que tiveram o seu início em anos 
anteriores mas apostámos também em novos projetos, de que são exemplos o Mapa 
Turístico de Ferreira do Zêzere, as Missões Universitárias, o Projeto Registar e a 
Teleassistência a idosos. 
 
Foram assim realizadas 16 iniciativas, 5 das quais originais, nomeadamente: 

01. Mapa Turístico do Concelho de Ferreira do Zêzere 
02. Publicação do Livro “Guilherme Soeiro: fragmentos de uma vida exemplar” 
03. Projeto Registar 
04. Missões Universitárias 
05. Teleassistência a Idosos 

 
Desenvolveram-se ainda os seguintes projetos, que transitam de anos anteriores: 

06. Projeto Salvaguarda 
07. Participação na Feira de São Brás 
08. Apoio ao Agrupamento de Escolas 
09. Preservação e Restauro do Património 
10. Apoio a diversas Atividades Culturais 
11. Zezerepedia 
12. Cuidados de Saúde para os Seniores 
13. Campos de Férias “Os Descobridores” 
14. Coros Infantil e Juvenil 
15. Prevenção do Abandono Escolar 
16. 1º Concerto de Natal da Fundação Maria Dias Ferreira 

 
Para a execução destas iniciativas, descritas resumidamente nas páginas seguintes, a 
Fundação disponibilizou uma verba que ronda os 80 mil euros. 
 
Nestes quatro anos de vida da Fundação, foram desenvolvidas cerca de 50 iniciativas, 
ora de cariz social, ora de cariz cultural. Nestas iniciativas, deu-se prioridade aos 
jovens, através da atribuição de bolsas sociais e de diversos prémios de mérito, da 
criação de grupos corais, da realização de campos de férias, da melhoria das suas 
condições de estudo e diversão no meio escolar, etc.  
 
Em relação aos menos jovens, temos promovido o apoio na doença e criado 
mecanismos para uma melhor assistência, segurança e combate à solidão. Na área 
editorial, a Fundação publicou já 6 livros sobre o património e figuras destacadas do 
concelho de Ferreira do Zêzere. E são também várias as iniciativas com vista ao 
registo, à divulgação e ao restauro do património desta região. 
 
Tudo isto tem sido possível com o entusiasmo e dedicação de vários amigos e 
colaboradores da Fundação, que não regateiam esforços quando está em causa 
aqueles a quem servimos e que por isso merecem aqui o nosso Bem Hajam. 
  



2.  Projecto Salvaguarda 

 
O Projecto Salvaguarda é o mais antigo projeto cultural da Fundação Maria Dias 
Ferreira. 
 
Numa tentativa de preservar elementos que, no futuro, permitirão uma melhor 
compreensão da memória coletiva do concelho de Ferreira do Zêzere, mas que 
constituem já, no presente, uma importante base de estudo, o Projeto Salvaguarda 
vem digitalizando milhares de fotografias e documentos numa lógica de conservação e 
partilha. 
 
Em 2012 foram vários os arquivos e espólios intervencionados e mais de seis mil as 
digitalizações realizadas. 
 
De entre estas destacamos as dos arquivos paroquiais de Dornes e Ferreira do 
Zêzere, alguns livros de atas do município, bem como todo um conjunto de 
documentação recolhida no âmbito da receção de algum espólio pertencente ao antigo 
presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, Dr. Guilherme Félix de Faria 
Soeiro. 
 
Ainda no âmbito deste projeto e do protocolo estabelecido entre a Fundação e a 
Direção Geral de Arquivos, prevê-se em breve a receção, por parte da Fundação, de 
todas as imagens em falta relativas aos livros de assentos paroquiais das paróquias 
do concelho existentes nos arquivos estatais. Recorde-se que, até ao momento, 
existem na Fundação registos de seis das nove paróquias ferreirenses. 
 
 
 
 

  



3.   Apoio ao Agrupamento de Escolas 

 

No ano 2012, foram atribuídas 15 bolsas sociais a um conjunto de alunos indicado 
pelo Agrupamento de Escolas, nomeadamente: 
 
Bolsas Sociais Fundação Maria Dias Ferreira - 2011/2012 
 

 Carolina Filipa Antunes Rosa (1º ciclo) 

 Carolina Sofia Lopes Caldeira (1º ciclo) 

 Nuno Miguel Batista Silva (1º ciclo) 

 Bruno Alexandre Simões Monteiro (2º ciclo) 

 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) 
 

Foram também atribuídos prémios que visam distinguir os alunos que, no ano letivo 
2011/2012, se realçaram em termos de resultados escolares, solidariedade, dedicação 
ao próximo, esforço e empenhamento, nomeadamente: 
 
Prémios Mérito Escolar Fundação Maria Dias Ferreira - 2011/2012 
 

 Maria Margarida do Carmo Garcia (4º ano) 

 Beatriz Alexandra Caetano Gonçalves (5º ano) 

 Carolina Sofia Ramalho Gomes (7º ano) 

 Pedro Xavier C. Ferreira Cotrim (8º ano) 

 Cláudia Sofia Ferreira Filipe (11º ano) 

 Joana Filipa Antunes Lourenço (11º ano) 

 Catarina Costa Rodrigues (12º ano) 
 
 

Prémios Companheirismo e Solidariedade Fundação Maria Dias Ferreira - 2011/2012 
 

 Fábio Miguel Rodrigues dos Santos (1º ciclo) 

 Mounir Alcobia (3º ciclo) 
 
 

Prémios Esforço e Dedicação Fundação Maria Dias Ferreira - 2011/2012 
 

 Diana Alexandra Diniz Lopes (3º ciclo) 

 

 

  



4.  Zezerepedia 

 
Em 2012 registaram-se vários progressos no portal Zezerepedia. Todas as valências 
deste projeto (artigos, mediateca e genealogia) foram contempladas com adições e 
revisões com vista à disponibilização pública do portal em 2013. 
 
A construção faseada deste portal avançou em diferentes sentidos: a digitalização de 
imagens para o Projeto Salvaguarda e a consequente inclusão destas no portal 
ultrapassou os 10 mil novos itens iconográficos. 
 
Os artigos wiki existentes foram revistos e/ou acrescentados e disponibilizaram-se 50 
novos artigos. 
 
O desenvolvimento desta plataforma foi igualmente sujeito a diversas avaliações 
periódicas com a apresentação de dúvidas e sugestões para aperfeiçoamento do 
mesmo. 
 
Procedeu-se à reorganização dos álbuns existentes na mediateca, testaram-se os 
tutoriais e definiu- se o modelo de marca de água a utilizar. 
 
Com estas ações prevê-se que este portal seja testado em todos os seus módulos e 
abertos os mesmos ao público no primeiro semestre de 2013. 
 
 
  



5. Cuidados de Saúde para os Seniores 

 
Após os encorajadores resultados obtidos em 2011,a Fundação Maria Dias Ferreira 
achou por bem estabelecer para 2012 um novo programa com vista à melhoria da 
qualidade de vida da população quesofre de feridas crónicas. 
 
As restrições orçamentais que hoje existem na área da saúde levam a que, em muitas 
situações, o tratamento e cicatrização de feridas, sobretudo em idosos, se prolongue 
por tempo indeterminado, quando, com materiais mais adequados mas que não estão 
disponíveis ao cidadão comum, as situações se podiam resolver em alguns meses e 
com muito menor sofrimento para os utentes. 
 
Tendo como missão contribuir para o bem-estar das populações, resolveu a Fundação 
prestar o seu apoio a estas pessoas, constituindo uma Unidade de Apoio ao 
Tratamento de Feridas Crónicas. 
 
Para o efeito, estabeleceu a Fundação um protocolo com a Santa Casa da 
Misericórdia de Ferreira do Zêzere e um Grupo de Enfermeiros, protocolo esse que 
tem como objetivo 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. 
 
Este Grupo de Enfermeiros, coordenados pelo enfermeiro especialista em 
enfermagem comunitária, João Paulo Palrilha, possui as competências necessárias 
para o tratamento deste tipo de enfermidades, fazendo-o de uma forma inteiramente 
“pro bono”, deslocando-se a casa das pessoas necessitadas para prestar este serviço 
ao domicílio e solicitando o apoio da Fundação sempre que necessário. 
 
A avaliação socioeconómica dos candidatos a usufruir deste protocolo é efetuada por 
técnicos de Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere. 
 
No decurso de 2012, foram assim suportados, pela Fundação Maria Dias Ferreira, os 
tratamentos de feridas a 8 idosos, a maioria dos quais entre os 70 e os 90 anos, 
provenientes de diversas freguesias do concelho de Ferreira do Zêzere. 
 
 
  



6. 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, em 2012, o Projeto Registar. 
 
O Projeto Registar - que visa, de forma concertada, recolher em vídeo testemunhos 
orais dos seniores ferreirenses - reuniu, nestes primeiros meses, várias dezenas de 
entrevistas. 
 
As gravações realizadas até ao momento permitiram- nos captar memórias e tradições 
que remontam desde há dois séculos, por ocasião das invasões francesas, e abriram-
nos diversas janelas sobre o passado, transportando-nos até episódios marcantes da 
vida deste território de que são exemplo a visita do Rei Dom Carlos em 1901 ou 
simples tradições perdidas no tempo como as “Pugas” ou a “Serração da Velha”. 
 
Dezenas de quadras, canções, mezinhas, rezas e até algumas das cantigas dos cegos 
que outrora se cantavam no território do concelho estão agora registadas e a 
passagem deste testemunho às gerações seguintes devidamente assegurada. 
 
Este projeto, que se prolongará pelos próximos anos, será, após catalogação e 
tratamento das recolhas, integrado na mediateca da Zezerepedia e disponibilizado ao 
público em geral numa lógica de divulgação e partilha que visa assegurar uma 
passagem de testemunho capaz de incutir e promover valores e reminiscências que 
fizeram parte do dia a dia daqueles que nos antecederam. 
 
 
 
 
 
  



7. Participação na Feira de São Brás 

 

A 13.ª Feira/Mostra de S. Brás, organizada pela Junta de Freguesia de Ferreira do 
Zêzere, decorreu no início de fevereiro, estendeu-se pelas Praças Pedro Ferreira, 
Egas Moniz e Dias Ferreira e contou, uma vez mais, com a participação do stand da 
Fundação Maria Dias Ferreira. 
 
Foram apresentados e entregues gratuitamente os já tradicionais calendários para o 
ano corrente e foram distribuídas as revistas anuais da Fundação - que ilustram o 
trabalho que esta entidade tem desenvolvido nas áreas social e cultural. Foram 
também disponibilizados ao público os 6 livros publicados pela Fundação nos seus já 
4 anos de existência. 
 
Nesta edição, a Fundação Maria Dias Ferreira apresentou uma exposição evocativa 
da vida e obra do saudoso benemérito, edil, dirigente associativo, farmacêutico e 
agricultor, Dr. Guilherme Félix de Faria Soeiro. 
 
Esta exposição abordou as várias vertentes do biografado, nomeadamente as suas 
origens familiares, a sua infância, os estudos universitários, a direção da farmácia 
Soeiro, a fundação do Colégio de Nossa Senhora do Pranto e a sua ação benemérita 
e docente, o seu gosto precoce pela fotografia, o seu dinamismo associativo e a sua 
atividade agrícola. 
 

 

 

  



8. Missões Universitárias 

 
A Missão País (http://missaopais.weebly.com) é um projeto de jovens universitários 
que se desenvolve todos os anos em várias faculdades de Portugal e que consiste em 
aproveitar as miniférias que os universitários têm entre o primeiro e o segundo 
semestre para o serviço aos outros. 
 
Grupos constituídos por 40 a 50 jovens deslocam-se uma semana para uma dada 
localidade e aí prestam serviços de apoio social, de voluntariado e de animação, 
enquanto têm também uma experiência de fé que convidam os locais a viver e a 
partilhar com eles. 
 
Trata-se de um projeto de inspiração católica que tem, em cada ano, um tema chave 
que é partilhado e vivido com as comunidades onde os jovens se inserem. Em 2012 o 
tema foi “Eu sou a luz do mundo”. 
 
Por sugestão da Fundação Maria Dias Ferreira, o concelho de Ferreira do Zêzere foi 
escolhido para receber este projeto em 2012, o qual se realizou entre 29 de janeiro e 5 
de fevereiro e que contou com 50 jovens da Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa. 
 
Durante esta semana, os jovens dividiram-se em grupos que intervinham e animavam 
as pessoas das seguintes instituições: 

• Escola Pedro Ferreiro 
• Centro Escolar 
• Lar e Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia 
• CRIFZ 
• Lar e Centro de Dia da Igreja Nova 
• Creche e Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia 
• ATL do Centro Paroquial 
 

Foram também desenvolvidas diariamente atividades de “Porta a Porta”, na qual os 
jovens entravam 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. 
 
No final da semana, foi preparada uma vigília de oração para todos os que quisessem 
participar e no último dia os jovens convidaram todos os ferreirenses a assistir a um 
teatro, encenado e protagonizado por eles, que decorreu no Cineteatro Ivone Silva, 
com lotação esgotada. 
 
Findo este período intensivo, a opinião unânime foi que esta semana foi uma semana 
diferente em Ferreira do Zêzere, com muita animação mas também com muitos 
momentos sérios e de reflexão, tendo todos ficado desejosos das próximas iniciativas 
que se vão realizar em 2013 e 2014. 
 
 

  



9. Teleassistência a Idosos 

 

A Fundação assume como um dos objetivos da sua intervenção social assegurar o 
acesso das populações mais idosas a serviços que lhes permitam continuar integradas 
no seu meio de vida habitual, mas dispondo da segurança que lhes possibilita serem 
acompanhadas por um serviço humanizado e se manterem em contacto com os 
familiares que podem assim, através deste, estar mais próximos e tranquilos quanto 
aos ascendentes.  
 
Sabendo que as situações de dependência decorrentes de idade, doença prolongada, 
convalescença, incapacidade, isolamento ou condições económicas desfavorecidas, 
constituem uma problemática de extrema relevância na sociedade portuguesa e que o 
concelho de Ferreira do Zêzere não foge a esta realidade, a Fundação Maria Dias 
Ferreira implementou, em 2012, com o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa, um 
Serviço de Teleassistência a idosos que conta, nesta 1ª fase, com 22 utilizadores. 
 
Este serviço foi 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. 
 
Todas estas instituições se articularam com a Fundação no sentido de prestar um 
serviço que melhora a autonomia das pessoas em situação de dependência, 
permitindo a permanência das mesmas no seu domicílio, desfrutando da mais-valia da 
integração numa comunidade local e contribuindo para a sua qualidade de vida, 
saúde, segurança e uma maior autoestima. 
 
Os 22 idosos a quem foi disponibilizado este sistema possuem agora nas suas casas 
um equipamento que é um meio de contacto permanente com os serviços de apoio e 
assistência da Cruz Vermelha Portuguesa, através de um “Call Center” com pessoal 
experiente e especializado no atendimento e resposta a pessoas em situação de 
dependência, funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano. 
 
Com a disponibilização deste serviço, pretende-se evitar ou retardar a necessidade de 
recurso à institucionalização de pessoas em situação de dependência, proporcionar 
uma resposta imediata em situações de urgência/emergência ou derivadas destas, 
bem como o apoio na solidão, oferecendo segurança a todos aqueles que se 
encontram em situação de vulnerabilidade ou dependência. 
 
A disponibilização deste serviço é, nesta fase, inteiramente gratuita para os seus 
utilizadores, sendo os respetivos custos suportados pela Fundação Maria Dias 
Ferreira.   



10. Apoio a diversas Atividades Culturais  

 
Em 2012 a Fundação voltou a apoiar iniciativas de terceiros que se destinam quer à 
organização de atividades de tempos livres para jovens, quer à promoção de 
iniciativas culturais de índole variada (teatro, concertos, livros, espetáculos 
multifacetados, etc.). Esta é também uma das formas que a Fundação tem encontrado 
de apoiar a realização de atividades no concelho, muitas vezes através da 
disponibilização das suas instalações, e de alargar assim o seu campo de intervenção. 
Seguem-se alguns exemplos de iniciativas de 2012 que contaram com o apoio da 
Fundação Maria Dias Ferreira: 
 
ZezereArts 
Realizou-se entre os dias 4 e 18 de agosto, em diversos palcos culturais do concelho 
de Ferreira do Zêzere e de Tomar, 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, 18 
artistas deste evento, provenientes da Irlanda, Inglaterra, Alemanha, França, Hungria, 
México e Portugal. 
 
Orquestra Juvenil de Haia 
No sentido de proporcionar à população de Ferreira do Zêzere, e em particular às 
camadas mais jovens, a possibilidade de assistirem à atuação da conceituada HIJ - 
Orquestra Juvenil de Haia, entendeu a Fundação patrocinar o alojamento de 28 jovens 
músicos que se deslocaram ao concelho de Ferreira do Zêzere para a realização de 
dois concertos que tiveram lugar no dia 3 de maio. Quer o primeiro espetáculo 
destinado aos alunos da Escola Pedro Ferreiro, quer o segundo, aberto à população, 
realizaram-se no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere e registaram uma afluência 
considerável. De assinalar ainda a participação especial do Coro Juvenil da Fundação 
Maria Dias Ferreira no segundo concerto. 
 
Campinácios, Carraças e Camtil 
No decurso de 2012, foram vários os fins de semana em que as instalações da 
Fundação Maria Dias Ferreira foram usadas por grupos para preparação de diversas 
atividades no âmbito da realização de campos de férias para crianças e jovens.  
 
Kruppa - Associação Cultural 
A Fundação tem proporcionado o alojamento a vários grupos de artistas que se têm 
deslocado a Ferreira do Zêzere, por iniciativa da Associação Kruppa, para a realização 
de peças de teatro no concelho. 
 
CUPAV e CUMN 
Em alturas distintas, a Fundação Maria Dias Ferreira acolheu nas suas instalações os 
grupos de animadores do CUPAV - Centro Universitário Padre António Vieira (de 
Lisboa) e do CUMN - Centro Universitário Manuel da Nóbrega (Coimbra), que aqui 
vieram fazer um balanço das suas atividades referentes ao ano letivo 2011/2012, bem 
como preparar as iniciativas a desenvolver para o ano letivo 2012/2013. 
 
A Saga da Família Oom 
Uma vez que todos os descendentes da D. Maria Dias Ferreira pertencem à família 
Oom, entendeu a Fundação apoiar esta publicação, através da qual se fica a conhecer 
um pouco mais desta família que teve o seu primeiro contacto com Ferreira do Zêzere 
na 1ª metade do século XX e que hoje conta com mais de uma dezena de habitações 
no concelho e mais de uma centena de visitantes regulares.  



11. Preservação e Restauro do Património  

 
Manter, preservar e restaurar o património tangível existente nas igrejas e capelas do 
concelho de Ferreira do Zêzere é um objetivo a que a Fundação Maria Dias Ferreira 
se tem dedicado desde 2010, em articulação com a comunidade pastoral conduzida 
pelo Sr. Padre Manuel Pinto.  
 
Com a colaboração do Instituto Politécnico de Tomar, a Fundação Maria Dias Ferreira 
realizou a inventariação de 341 obras de arte existentes nas igrejas e capelas de 
Ferreira do Zêzere. 
 
As igrejas inventariadas foram as seguintes: 

 Igreja de S. Miguel (Matriz de Ferreira do Zêzere) 

 Igreja do Espírito Santo (Matriz de Igreja 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 do Beco) 

 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 Nova) 
 
As capelas inventariadas foram: 

 Capela de Santo António do Cemitério de Ferreira do Zêzere 

 Capela de Santo António de Paio Mendes 

 Capela de Santo António de Dornes 

 Capela de Nossa Senhora da Purificação na Frazoeira, Dornes.  
 
Com base na avaliação técnica realizada, estabeleceram-se prioridades nas 
intervenções, tendo sido já recuperadas 15 obras e encontrando-se em plena 
recuperação outras 5, de entre aquelas cuja intervenção foi considerada mais urgente. 
 
Em 2012 continuou-se a trabalhar no restauro de peças de arte com uma forte 
componente de estruturas e artefactos em madeira, de que são exemplos a 
recuperação de uma urna relicário, de uma cadeira com assento em palhinha, de uma 
cadeira revestida a guadamecil e de uma cadeira revestida a couro lavrado. 
 
Mas, em 2012, iniciou-se também a recuperação de esculturas em pedra, 
nomeadamente as esculturas de Santa Ana e São Joaquim, objeto de uma grande 
intervenção durante boa parte do ano, após o que finalmente se mostram em todo o 
seu esplendor na Igreja de Dornes.   



12. Mapa Turístico do Concelho de Ferreira do Zêzere 

Aproveitando os conhecimentos adquiridos ao longo destes 4 anos de existência e a 
riqueza ímpar dos recursos que povoam o concelho de Ferreira do Zêzere, decidiu a 
Fundação Maria Dias Ferreira apostar, em parceria com o Município, na criação de um 
mapa turístico do concelho. 
 
Esta iniciativa tem como objetivos a divulgação dos muitos e diversificados recursos 
turísticos existentes em Ferreira do Zêzere e a produção de um documento suporte, 
de cariz promocional, capaz de difundir estes recursos quer no apoio ao turista, quer 
na promoção do município, permitindo uma difusão e sensibilização de visitantes e 
autóctones em torno da beleza e/ou importância dos mesmos. 
 
Abrangendo todas as freguesias e identificando testemunhos que registam a presença 
humana desde o paleolítico até aos nossos dias, este mapa teve como enfoques 
principais: o rio Zêzere e as povoações ribeirinhas (frente) e os recursos históricos 
patrimoniais, naturais, e etnográficos mais significativos, assim como as principais 
estradas do concelho. 
 
Cumulativamente o mapa engloba ainda diversas informações contemplando desde os 
principais acessos a Ferreira do Zêzere a numerosos contactos úteis quanto sejam as 
unidades de alojamento, a restauração, as atividades outdoor, a apicultura, a produção 
de vinhos e azeite ou o artesanato. 
  



13.  Publicação do Livro “Guilherme Soeiro: fragmentos de uma vida  
exemplar” 

 

Com a publicação da obra “Guilherme Soeiro: fragmentos de uma vida exemplar”, a 
Fundação Maria Dias Ferreira pretende divulgar a ação e a benemerência de um dos 
mais destacados vultos da sociedade ferreirense do século XX. 
 
Edil, pedagogo, farmacêutico, agricultor e dirigente associativo, Guilherme Félix de 
Faria Soeiro, filho de António Soeiro, fundador e proprietário da farmácia Soeiro em 
Ferreira do Zêzere, e de Palmira Félix de Faria Godinho, nasceu na freguesia de 
Ferreira do Zêzere a 3 de março de 1905 (onde faleceu a 23 de outubro de 1998). 
 
O seu prestígio, dedicação e empreendedorismo fizeram com que ascendesse quase 
naturalmente ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere em 
1949, cargo que desempenhou até 1961, tendo anteriormente desempenhado as 
funções de Administrador do Concelho e Vereador. 
 
Dirigiu os destinos do concelho dando o seu melhor e foi com espírito de missão que 
assumiu os cargos a que foi chamado. Para lá da política, Guilherme Soeiro foi, anos 
sem conta, patrono de diversas Associações Concelhias, as quais fundou e/ou dirigiu 
deixando uma obra notável também neste capítulo. Foi cofundador da Casa do Povo 
de Ferreira do Zêzere, do Sport Clube de Ferreira do Zêzere (do qual era o sócio nº 2) 
e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere 
(associação à qual ofertou o terreno onde se encontra edificado o atual quartel desta 
corporação e da qual era sócio nº 1). 
 
Foi igualmente fundador, patrocinador, diretor e docente do Colégio de Nossa Senhora 
do Pranto, na vila de Ferreira do Zêzere, escola que preparava e levava os estudantes 
a prestar os exames liceais. 
 
Ao longo dos seus lúcidos 93 anos de existência e benemerência, obteve o 
reconhecimento de diversas instituições, merecendo maior destaque a distinção que 
lhe concedeu o Governo da República conferindo-lhe o Grau de Oficial da Ordem de 
Cristo a 13 de julho de 1961. 
 

 

  



14.  Campos de Férias “Os Descobridores” 

Após o sucesso que foi o campo de férias para jovens ferreirenses organizado pela 
Fundação em 2011, em regime de internato, decidiu-se este ano organizar não um, 
mas sim dois campos para jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 19 
anos (1º campo) e entre os 13 e os 15 anos (2º campo).  
 
A Fundação Maria Dias Ferreira realizou, no decurso de 2012, dois campos de férias 
para jovens ferreirenses. O 1º campo teve 40 jovens e realizou-se de 9 a 15 de julho. 
No 2º campo, realizado de 23 a 29 de julho, participaram 34 jovens. As equipas de 
animação de cada um destes campos eram compostas por 17 jovens e por um 
sacerdote. Entre os jovens, 2 desempenhavam as funções de diretores do campo, 3 
eram animadores “livres” que tratavam de toda a logística, 2 tratavam de toda a 
alimentação (as “mamãs”) e 10 eram animadores de equipa. 
 
O 1º campo teve como tema “Escola de Super Heróis”, sendo o tema do 2º campo 
“Viagem no Tempo”. Integrado na componente espiritual, cada campo tem um 
“imaginário”, que corresponde ao tema que traz “magia” ao campo, que é a “história” 
por trás do campo. Assim, o campo está “enfeitado” segundo o imaginário, os vários 
jogos têm como “enredo” o imaginário, etc. 
 
No caso do 2º campo, por exemplo, cujo tema foi “Viagem no Tempo”, todos os dias 
os jovens “viviam” uma época diferente: 

1º dia Pré-história   2º dia Gregos e Romanos 
3º dia Tempo de Jesus   4º dia D. Afonso Henriques 
5º dia Descobrimentos   6º dia Loucos anos 20 + Guerras mundiais 
7º dia Atualidade 
 

Todo o campo se desenrolou com base em múltiplas atividades nas quais 
sobressaíam valores essenciais, sendo estas atividades alicerçadas 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. 
 

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 
transcritas de seguida: 
 
• “Este campo mudou a minha vida para sempre e por isso estou eternamente grato” 
• “Este campo foi muito mais do que aquilo que eu alguma vez pensei” 
• “Que alegria enorme poder ter feito parte deste campo” 
• “O que me marcou foram os testemunhos de vida tão fortes e de pessoas tão novas” 
• “Volto para casa mais humilde e muito grato pelo dom da vida que Deus nos deu” 
• “É difícil pôr em papel tudo o que gostei no campo” 
• “O que mais me marcou oi ver tantas pessoas, a querer caminhar no mesmo sentido” 
• “Já não me sentia tão “eu” e tão viva há muito tempo” 
• “Foi uma experiência inesquecível, uma semana para reencontrar a paz de espírito” 
• “Aumentei a minha capacidade de partilha e criei amizades que nunca esquecerei” 
• “Levo comigo uma maior facilidade em confiar nas pessoas” 
• “Este campo ensinou-me a pedir desculpa e a reconhecer os meus erros” 
• “Este campo mudou muito a minha maneira de socializar” 
• “Este campo foi das melhores experiências que já tive”  



15.  Coros Infantil e Juvenil 

Permitir a crianças e jovens o acesso gratuito a um coro com músicos e maestros 
profissionais é um privilégio que a Fundação Maria Dias Ferreira disponibiliza a esta 
franja da população ferreirense. 
 
No decurso de 2012, o coro juvenil foi consolidado com ensaios semanais e uma 
participação média na casa dos 20 jovens. 
 
A primeira apresentação pública deste coro teve lugar em finais de outubro, na 
cerimónia comemorativa do 3º aniversário da Fundação Maria Dias Ferreira, a que se 
seguiram uma meia dúzia de atuações em vários palcos do concelho de Ferreira do 
Zêzere e concelhos limítrofes, bem como a participação numa reportagem televisiva 
sobre Ferreira do Zêzere. 
 
Em 2012 decidiu também a Fundação lançar um coro infantil, que teve de imediato a 
adesão de cerca de 12 crianças e que contou também com ensaios semanais, 
realizados no Centro Escolar de Ferreira do Zêzere. 
 
Ambos os coros são coordenados e ensaiados pelo maestro Brian Mackay. 
 
O ponto alto do ano correspondeu às participações do coro juvenil da Fundação no 
espetáculo “ZezereArts”, em especial na cena de “street dance”, que teve lugar em 
agosto no mercado municipal de Ferreira do Zêzere. 
 
Possibilitar a ocupação de tempos livres das crianças e jovens por meio de atividades 
que lhes permitem a aquisição de novas competências e o partilhar de experiências 
enriquecedoras é o principal objetivo da Fundação com a promoção destas iniciativas. 

  



16.  Prevenção do Abandono Escolar 

Desde 2004 que o projeto TASSE tem desenvolvido um importante trabalho no bairro 
da Quinta da Fonte da Prata, apostando na melhoria da inclusão escolar das crianças 
e jovens e no aumento das competências e das oportunidades das pessoas da 
comunidade onde está inserido. 
 
Trabalhando com cerca de 60 jovens por ano, o TASSE é assim um projeto pioneiro 
para a prevenção do abandono escolar, que se desenvolve no sentido de concretizar 3 
grandes objetivos: 

• Promover a inclusão escolar de crianças e jovens entre os 7 e os 18 anos; 
• Promover a inserção na vida ativa de jovens entre os 16 e os 24 anos; 
• Promover o empreendedorismo e a participação ativa em jovens entre os 16 e 

os 24 anos. 
 
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 inclusão escolar através do aumento do 
aproveitamento, do acréscimo da autoestima e de um maior envolvimento das famílias 
no percurso escolar dos seus formandos. 
 
Sendo a falta de formação um dos principais fatores de exclusão social, o Projeto 
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, como já tinha feito no passado, patrocinando uma bolsa de 
estudo em 2012 para um dos jovens abrangidos pelo programa, no valor de 1.200 
Euros /ano. 

  



17. Primeiro Concerto de Natal da Fundação Maria Dias Ferreira 

A 15 de Dezembro, na Igreja de Ferreira do Zêzere, teve lugar o Primeiro Concerto de 
Natal da Fundação Maria Dias Ferreira. 
 
Sob a direção do maestro Brian Mackay (que também tocou cravo) interpretaram 
diversos temas natalícios a soprano Iria Perestrelo e o baixo Pedro Correia, 
acompanhados de Anne Victorino de Almeida e Luís Cunha (violinos), Catherine 
Stryncks (violoncelo), João Cruz (guitarra) e João Nico (órgão). 
 
Destaque ainda para a participação de 2 dezenas de crianças e jovens do coro da 
Fundação Maria Dias Ferreira, os quais tiveram também um desempenho que 
surpreendeu muitos dos presentes. 
 
Esta iniciativa proporcionou ainda a estes jovens uma atuação conjunta com cantores 
e músicos profissionais e consagrados, num espetáculo muito apreciado pelos 
presentes, que retribuíram aos protagonistas uma merecida e prolongada ovação final. 
 
Foram cantadas e tocadas uma grande variedade de obras, quer nacionais quer 
internacionais, nomeadamente: 

• Canon (J. Pachelbel) 
• Angels from the realms of glory (tradicional francesa); 
• Away in a manger (William J. Kirkpatrick); 
• Messias (Handel); 
• Eia! Pastorinhos, vamos a Belém (tradicional do Minho); 
• O menino que nasceu (tradicional de Elvas); 
• Concerto, fatto per la notte di natale (Arcangelo Corelli); 
• Magnificat (Bach); 
• Alleluia (Mozart); 
• We’re gonna sing! / Swing low sweet chariot / Mary had a baby / This old 

freedom train (espirituais americanos); 
• Air – BWV 1068 (Bach); 
• Noite Feliz (Franz Gruber) e Adeste Fideles (Anon.). 

 
João Paulo Sacadura apresentou o concerto esclarecendo os presentes sobre a 
autoria e o enquadramento em que cada uma das obras interpretadas foi escrita. 

 

  



18.  Contas do Exercício de 2012 

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 dispendido por actividades 

realizadas, resume-se de seguida: 

   1) Feira de São Brás 1.538 € 

   2) Projecto Salvaguarda 329 € 

   3) Prevenção do Abandono Escolar  1.200 € 

   4) Livro “Dr. Guilherme Soeiro” 1.314 € 

   5) Zezerepedia 1.916 € 

   6) Projeto Restaurar / IPT 4.506 € 

     7) Apoio a Associações Locais 0 € 

   8) Agrupamento de Escolas 3.965 € 

   9) Campos de Férias para Jovens 4.617 € 

 10) Cuidados de Saúde para os Seniores 7.890 € 

 11) Mapa Turístico 1.560 € 

 12) Coro Infantil e Juvenil 4.200€ 

 13) Concerto de Natal 12.240 € 

 14) Missões Universitárias 923 € 

  15) Teleassistência a Idosos 2.792 € 

 16) Projeto Registar 1.912 

 17) Serviços, Instalações e Consumos 22.140 € 

  Total : 62.742 € 

 



19.  Proposta de Aplicação de Resultados 

A Fundação Maria Dias Ferreira termina o exercício de 2012 com um Resultado 

Líquido de – 31.779,11 € (menos trinta e um mil, setecentos e setenta e nove euros e 

onze cêntimos). 

O Conselho de Administração propõe que os resultados líquidos apurados no 

exercício de 2012 sejam distribuídos da seguinte forma: 

  

 Resultados Transitados: - 31.779,11 € (menos trinta e um mil, setecentos e  
       setenta e nove euros e onze cêntimos). 
 

 

 

Ferreira do Zêzere, 1 de Fevereiro de 2013, 

 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 

 

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 

 

 


