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Introdução 
A Fundação Maria Dias Ferreira completou em 2016 o seu oitavo ano de vida, 

continuando a desenvolver diversas atividades nos domínios social e cultural, com 

particular incidência no concelho de Ferreira do Zêzere. 

Na área social, foram realizadas doze atividades no âmbito do apoio a crianças e jovens, 

onde se incluem a atribuição de bolsas sociais aos alunos provenientes de famílias mais 

carenciadas, a atribuição de bolsas universitárias, bem como a entrega de prémios de 

mérito aos melhores alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, em várias 

vertentes que não apenas a do aproveitamento escolar. Foram também feitas aquisições 

de material didático para as bibliotecas do Agrupamento e realizaram-se três campos de 

férias para crianças e jovens do concelho, divididos entre as idades de 10-12 anos, 13-15 

anos e 16-18 anos. Apoiaram-se visitas de estudo e promoveram-se iniciativas com vista 

a combater o abandono escolar. 

No domínio do apoio a idosos, desenvolveram-se atividades na área da saúde e na área 

do acompanhamento ativo. No apoio à comunidade, o destaque vai para a reabilitação de 

sete casas que se encontravam muito degradadas e que foram restauradas por iniciativa 

da Fundação, com o trabalho dos voluntários da Associação Just a Change e com o apoio 

da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. 

Merece ainda realce, em 2016, a realização de uma iniciativa conjunta com a Associação 

Salvador, no rio Zêzere, que envolveu cerca de 30 pessoas com mobilidade reduzida e 

mais de 20 voluntários. 

Na área cultural, a Fundação lançou sete novas publicações neste ano, sendo de destacar 

os quatro novos títulos da coleção “Lendas & Narrativas de Ferreira do Zêzere”, 

envolvendo quatro escritores e quatro ilustradores distintos dos que intervieram nas 

publicações lançadas no ano anterior. Estes livros começaram a ser apresentados, no final 

do ano, junto de centenas de crianças e jovens, com o apoio do Agrupamento de Escolas 

do concelho. Ainda no campo editorial, a publicação do livro “Danças e Cantares 

tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere”, que contou com o apoio do município, 

também merece ser realçada. No âmbito da divulgação online, destaque para as atividades 

promovidas no site oficial e na página de facebook da Fundação. 

Tendo assumido o compromisso de dar conta ao público em geral e aos ferreirenses em 

particular do trabalho que realiza em cada ano, a Fundação Maria Dias Ferreira pretende, 

com esta publicação, que refere as principais iniciativas realizadas em 2016, dar mais um 

passo no sentido de cumprir um princípio de transparência e de prestação de contas que 

pratica desde 2008. 

Um agradecimento final aos vários colaboradores, amigos e voluntários da Fundação, 

cuja contribuição tem sido determinante para a realização das diversas iniciativas 

desenvolvidas. A todos os que nos possibilitaram tanto com tão pouco queremos também 

deixar a nossa gratidão. 
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Iniciativas na área social 
 

Apoio a crianças e jovens 
 

1. Aquisição de material didático para as bibliotecas do Agrupamento de Escolas 

de Ferreira do Zêzere 

A Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu em 2016 ao Agrupamento de Escolas de 

Ferreira do Zêzere um vasto conjunto de livros e DVDs, escolhidos pelos alunos 

monitores das bibliotecas deste Agrupamento, que permitiram uma importante 

atualização do fundo documental existente. 

 

2. Apoio a visita de estudo aos Açores 

Em março de 2016 foi realizada pela turma do 10ºA da Escola EB2,3/S Pedro Ferreiro, 

do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, uma visita de estudo à ilha de S. 

Miguel, nos Açores, enquadrada no âmbito das disciplinas de Biologia, Físico-química, 

Geografia e Português.  

Esta atividade contou com o apoio das Fundações Maria Dias Ferreira e João da Costa e 

contribuiu para que alunos e professores tivessem a oportunidade de observar e 

compreender fenómenos naturais inexistentes no continente, estreitar relações 

interpessoais, servindo esta atividade de motivação para a consecução de objetivos 

escolares e de vida, tornando os alunos mais ricos científica e culturalmente. 

 

3. 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 2016, foram atribuídas 7 bolsas sociais a alunos do Agrupa-

mento de Escolas de Ferreira do Zêzere: 

Bolsas Sociais Fundação Maria Dias Ferreira – 2016/2017 

Grau de escolaridade Nome 

1º Ciclo Beatriz Alexandra Antunes Alves 

1º Ciclo Luciana Nunes Costa 

2º Ciclo Jéssica Sofia Domingos Henriques 

2º Ciclo Silvana Figueiredo Cabral 

3º Ciclo Ana Beatriz Duarte Pereira 

3º Ciclo Diogo Miguel da Silva Ramos 
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3º Ciclo Ricardo Alexandre Jesus Guerreiro 

 

4. Atribuição de Prémios de “Mérito Escolar” 

Promovendo um modelo de incentivo ao desempenho escolar nos seus diversos níveis e 

tendo a 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, a Fundação Maria Dias Ferreira tem vindo a atribuir, 

em cada ano, prémios de “Mérito Escolar”. Em 2016, os prémios desta categoria foram 

atribuídos aos seguintes alunos do Agrupamento de Escolas: 

Prémios “Mérito Escolar” da Fundação Maria Dias Ferreira – 2015/2016 

Grau de escolaridade Nome 

1º Ciclo Duarte Miguel Gonçalves Seabra 

Secundário Andreia Filipa Ferreira Gregório 

Secundário Catarina Alexandra Henriques da Silva 

Secundário Marisa Sofia Gomes Antunes 

Secundário Daniela Sofia Pêgas Casimiro 

 

5. Atribuição de Prémios de “Esforço e Dedicação” 

Através da atribuição dos prémios “Esforço e Dedicação”, a Fundação Maria Dias 

Ferreira tem tentado promover nos alunos a persecução de resultados com grande 

tenacidade, numa atitude de melhoria contínua, apesar de enquadramentos por vezes 

adversos. Em 2016, foi atribuído este prémio ao aluno: 

Prémios “Esforço e Dedicação” da Fundação Maria Dias Ferreira – 2015/2016 

Grau de escolaridade Nome 

Secundário Bruno Manuel Almeida Martins 

 

6. Atribuição de Prémios de “Companheirismo e Solidariedade” 

Na convicção de que, ao reconhecer e premiar atitudes de companheirismo e 

solidariedade demonstradas pelos alunos, estará certamente a dar um contributo para que 

as crianças e jovens se sintam melhor integrados no ambiente escolar, fazendo parte de 

um projeto comum onde todos são importantes, têm o seu espaço e devem ser apoiados. 

A Fundação Maria Dias Ferreira atribuiu estes prémios, em 2016, aos alunos: 
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Prémios “Companheirismo e Solidariedade” da Fundação Maria Dias Ferreira – 

2015/2016 

Grau de escolaridade Nome 

2º Ciclo Cristiana Maria Simões Ruivo 

Secundário Ricardo Jorge Antunes Coimbra 

 

7. Atribuição de Bolsas Universitárias 

A Fundação atribuiu, para o ano letivo de 2016/2017, duas bolsas a alunos universitários, 

contribuindo assim para que estes jovens ferreirenses, que têm dificuldade em suportar 

os custos decorrentes dos seus cursos (propinas, alojamento, alimentação, transportes e 

material escolar), prossigam os seus estudos e não desistam dos mesmos. Os 

universitários apoiados são os seguintes: 

Jéssica Tomas: Curso de Bioquímica na Universidade da Beira Interior 

Pedro Corda: Curso de Ciências Biomédicas na Universidade de Aveiro 
 

8. Apoio à prevenção do abandono escolar 

A Fundação Maria Dias Ferreira apoiou em 2016, como o vem fazendo desde 2011, uma 

iniciativa pioneira na prevenção do abandono escolar que 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. Esta iniciativa, designada por 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. 

 

9. Realização de campo de férias “Os Descobridores 1” (10-12 anos) 

Realizou-se entre os dias 18 e 24 de julho de 2016 um campo de férias “Descobridores 

1”, no qual participaram 43 jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos, 

os quais foram acompanhados de 20 animadores voluntários.  

Para a grande maioria esta foi a primeira vez que fizeram um campo de férias. O tema do 

ano foi “Quo Vadis”, que significa “Para Onde Vais”, e apesar de cada um ter o seu 

caminho, durante esta semana todos foram bem mais longe. Mergulharam num tempo e 

espaços diferentes do habitual, e viajaram até ao Zoo mais famoso do mundo. 

Ao longo da semana, na companhia de girafas, elefantes, leões, flamingos, tartarugas, 

zebras e muitos outros animais, os Descobridores foram vencendo vários desafios, seja 

através de jogos, de partilhas em grupo ou de momentos de discussão e reflexão. 

Para além de tudo isto, houve ainda tempo para uma caminhada até à Capela de São Pedro 

de Castro e, claro, muitos momentos de diversão, convívio e crescimento.Assim se passou 
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uma semana inesquecível e as lágrimas na despedida, no fim do campo, deixaram-nos 

com uma certeza: para o ano todos querem voltar. 

 

10. Realização de campo de férias “Os Descobridores 2” (13-15 anos) 

Quarenta e nove jovens de Ferreira do Zêzere e Tomar, com idades entre os 12 e os 15 

anos, acompanhados por 19 animadores, participaram num campo de férias 

“Descobridores 2”, que decorreu entre os dias 11 e 17 de julho de 2016. Usando como 

temática uma viagem, foi com muita alegria que toda a “tripulação” se despediu dos pais, 

saiu do cais e aceitou seguir viagem rumo à descoberta de novas terras e experiências.  

Cada dia começava com o grande anúncio de terra à vista e com o desembarque numa 

nova ilha, que trazia novos desafios. Houve tempo para tudo: desde os jogos com água e 

lama, ao desafio diário de descobrir o mistério das ninfas, passando pelos momentos de 

convívio em roda (durante as refeições e não só), pela grande caminhada e, claro, sem 

esquecer os momentos mais sérios para parar e poder olhar para cada um, para os outros 

e para Deus, através dos tempos de reflexão ou de partilha. No final, foi tempo de cada 

um agarrar o leme da sua vida porque a grande viagem ia então começar. 

 

11. Realização de campo de férias “Os Descobridores 3” (16-18 anos) 

Entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro de 2016, 45 jovens entre os 15 e os 18 anos 

participaram num campo de férias “Descobridores 3”, em Ferreira do Zêzere, os quais se 

deixaram guiar por 18 animadores. O objetivo era terem uma semana incrível, dominada 

pelo excitamento dos jogos, pelo entusiasmo que o conhecimento da fé desperta, pelas 

aventuras e surpresas incríveis que os passeios de campo e a natureza reservam e pela 

sensação fantástica que se sente quando somos convidados a olhar pelos outros.  

Foi usada, como guião, a vida de São Pedro, as aprendizagens que teve da sua convivência 

com Jesus, as suas dúvidas e inseguranças, bem como os conselhos que foi recebendo, 

sendo tudo isto aplicado e adaptado à vida de cada um, daqui resultando ótimas 

“ferramentas” para a vida. 

Para fazer a ponte entre a parte frutífera do campo (espiritualidade) e a diversão, usou-se 

como imaginário o filme “Divertidamente”. Este filme tem quatro personagens principais 

que representam, cada uma, os nossos sentimentos básicos: a alegria, a raiva, o medo e a 

tristeza. Percebeu-se como estes sentimentos caracterizam cada um, em maior ou menor 

grau, e que importa saber dominá-los e deixá-los trabalhar, com ordem, porque todos são 

importantes e necessários. 

 

12. Apoio a campos de férias para jovens organizados por outras entidades  

A Fundação apoiou a realização, nas suas instalações, de campos de férias promovidos 

por outras entidades.  
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A Associação Pegadas (que trabalha com quatro instituições sediadas em bairros 

desfavorecidos dos concelhos de Cascais e Amadora) realizou um campo em agosto onde 

participaram 42 jovens e 17 animadores.  

 

O movimento Comunhão e Libertação (que visa a educação cristã dos seus membros no 

sentido da colaboração com a missão da Igreja em todos os âmbitos da sociedade) 

realizou, nas instalações da Fundação, 2 campos para jovens, entre julho e agosto de 2016.  

Foram também realizados vários fins de semana de preparação de campos organizados 

pelos Campinácios, que envolvem alunos de colégios de Lisboa, Porto e Coimbra. 

 

 

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. Através de um Grupo de Enfermeiros, que trabalham pro bono, 

coordenado pelo enfermeiro João Paulo Palrilha, onze pessoas receberam ao domicílio, 

em 2016, os tratamentos de que necessitam, cujos custos foram na íntegra suportados pela 

Fundação Maria Dias Ferreira. 

 

14. Tratamentos de podologia 

Através de um Grupo de Enfermeiros Colaboradores, a Fundação Maria Dias Ferreira 

disponibilizou em 2016, a um conjunto de vinte e uma pessoas idosas e carenciadas, um 

serviço de tratamentos de podologia que lhes permitiu manter a sua mobilidade e evitar 

situações de dor e complicações associadas. 

 

15. Teleassistência a idosos 

A Fundação Maria Dias Ferreira, em colaboração com 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), proporciona 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. Mediante 

este 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 na resposta a pessoas em situação de 

dependência, funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano. 
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Apoio à comunidade 
 

16. Distribuição de roupa e brinquedos 

Em 2016, a Fundação continuou a promover a receção de brinquedos e peças de vestuário 

que, depois de devidamente tratados, são ofertados a instituições concelhias, 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. 

 

17. Reabilitação de habitações de famílias carenciadas 

Em resposta a um desafio da Fundação Maria Dias Ferreira, decorreu em Ferreira do 

Zêzere, entre os dias 4 e 13 de julho de 2016, um campo de verão que envolveu cerca de 

40 voluntários e no qual foram reconstruídas sete casas particulares e pintada uma 

instituição. 

 

O Just a Change é uma associação sem fins lucrativos que reconstrói casas de pessoas 

carenciadas e que acredita que a mudança materializada na casa se manifesta também nos 

beneficiários, com os quais os voluntários criam laços de grande fraternidade. Esta 

iniciativa segue-se à realizada há um ano atrás, onde foram reconstruídas 6 casas e contou, 

uma vez mais, com o apoio da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.  

 

Durante 10 dias de muito trabalho e animação, foram realizadas diversas obras, que irão 

ter impacto na vida das pessoas que nelas habitam, proporcionando-lhes um maior 

conforto e alegria, fruto de uma experiência única que nenhuma das partes esquecerá. As 

obras foram realizadas em Águas Belas, Lameirancha, Lamaceiros, Igreja Nova, Maxial, 

Beco, Dornes e Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere – Polo II. 

 

18. Campo de férias “Ajuda de Mãe” 

A Fundação Maria Dias Ferreira associou-se, pelo terceiro ano consecutivo, à Ajuda de 

Mãe, Instituição Particular de Solidariedade Social que tem como missão apoiar 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. Com o objetivo de proporcionar uma semana dife-

rente a 30 jovens mães e 20 bebés e crianças, a Fundação disponibilizou as instalações 

onde este grupo teve a oportunidade de realizar várias atividades lúdicas, desportivas e 

de animado convívio. 

 

19. Apoio à Associação Juvenil TDK 

A Fundação Maria Dias Ferreira disponibilizou as suas instalações, de 7 a 8 de maio de 

2016, para um grupo de 25 jovens e 7 monitores ligados à Associação Juvenil TDK, no 

âmbito do projeto Young Zilion, que tem como objetivo ocupar as crianças dos bairros 

da Musgueira e da Cruz Vermelha nos seus tempos livres.  

 

Ao fomentar a prática de atividade física e ao promover um centro de apoio escolar 

gratuito, envolvendo as famílias e a comunidade neste projeto, procura esta associação 
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promover a integração social nesses bairros e evitar que as crianças e jovens se percam 

por caminhos que os possam levar a comportamentos de risco. Durante estes dias, os 

jovens realizaram várias atividades de grupo e aproveitaram para conhecer um pouco o 

concelho de Ferreira do Zêzere, tendo manifestado no final a sua satisfação pelo fim de 

semana que lhes foi proporcionado. 

 

20. Acolhimento de uma família de refugiados sírios 

Ao longo de 2016, a Fundação Maria Dias Ferreira prosseguiu com o apoio à família de 

refugiados sírios que acolheu em dezembro de 2015, constituída por pai, mãe e duas 

crianças, uma com um ano e outra nascida já em Portugal, no mês de abril. A Fundação 

comprometeu-se a proporcionar o alojamento desta família, bem como ajudar na 

alimentação, no apoio de saúde, na educação, na aprendizagem do português e na ajuda 

à integração laboral dos adultos que compõem este agregado familiar, assegurando todo 

o processo de acolhimento e integração ao longo de um ano, com um 2º ano de redução 

gradual de apoio, face à sua desejada autonomização progressiva. As aulas de português 

começaram na 1ª semana depois da chegada da família a Portugal, pois este aspeto sempre 

foi considerado fundamental para uma boa integração. 

 

21. Apoio à educação de duas crianças no Uganda 

A Fundação Maria Dias Ferreira decidiu “apadrinhar” duas crianças do Uganda, 

proporcionando-lhes anualmente alojamento, alimentação, vestuário e ensino numa 

escola onde têm todas as condições de aprendizagem e de desenvolvimento. Este apoio 

está integrado na iniciativa Hope Uganda Project e as crianças em causa são o Saudah e 

a Talent, com 11 e 7 anos. respetivamente. 
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Iniciativas na área cultural 
 

Salvaguarda do património cultural 
 

22. Projeto Salvaguarda 

O Projeto Salvaguarda contribui 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. Através deste projeto, a Fundação procura preservar e permitir às gerações 

vindouras usufruir de um importante legado iconográfico e documental.  

 

O ano de 2016 foi dedicado maioritariamente à organização interna e catalogação de 

várias coleções iconográficas do Projeto Salvaguarda, tendo sido enriquecido com 1.495 

fotos, entre as quais as que foram utilizadas no livro “Danças e Cantares tradicionais do 

concelho de Ferreira do Zêzere”. 

 

23. Projeto Registar 

O Projeto Registar tem como principal 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 2016, a este projeto foram adicionadas várias entrevistas a artesãos e a pessoas 

detentoras de conhecimentos sobre ofícios tradicionais que caíram em desuso ou que são 

pouco usuais nos dias de hoje. Foram também acrescentados ao Projeto Registar os vídeos 

produzidos para o DVD que acompanha o livro “Danças e Cantares tradicionais do 

concelho de Ferreira do Zêzere”, editado pela Fundação e pela Câmara Municipal de 

Ferreira do Zêzere. As gravações associadas a estas duas iniciativas ultrapassaram as 19 

horas. 

 

24. Projeto Restaurar 

O Projeto Restaurar visa a conservação e restauro do património tangível existente nas 

igrejas e capelas do concelho de Ferreira do Zêzere. Esta iniciativa é possível graças ao 

apoio técnico dos Laboratórios de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de 

Tomar.  

 

Durante o ano de 2016, deram entrada em laboratório duas peças destinadas a intervenção, 

no âmbito de Mestrados sob a orientação da Dra. Carla Rego: uma pintura proveniente da 

Igreja Matriz de Areias e uma escultura da Igreja Matriz de Igreja Nova do Sobral. No 

Laboratório de Conservação e Restauro de Pintura e Escultura em Madeira Policromada, 

da responsabilidade da mesma docente, estão ainda duas peças escultóricas em fase mais 

adiantada de tratamento: uma proveniente da Capela de Nossa Senhora da Purificação da 

Frazoeira e outra da Igreja Matriz de Igreja Nova do Sobral. 
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Divulgação Online 
 

25. Dinamização da página oficial de facebook da Fundação Maria Dias Ferreira 

Ao longo do ano de 2016, a Fundação Maria Dias Ferreira introduziu 36 notícias na sua 

página do facebook, partilhando eventos e divulgando iniciativas por ela desenvolvidas 

ou apoiadas. 

 

26. Dinamização do website institucional da Fundação Maria Dias Ferreira 

Em 2016, foram criadas novas páginas no website da Fundação, através das quais se 

divulgaram novos conteúdos e se foi atualizando diversa informação, por forma a que, 

quem acede através do link www.fundacaomariadiasferreira.org, possa não só ter acesso 

à informação institucional (objetivos, estatutos, corpos sociais, parcerias, relatórios e 

contas, protocolos e regulamentos) mas também a informações sobre as iniciativas, 

publicações, campos de férias, vídeos e fotos. 

 

Publicações 
 

27.  “Danças e Cantares tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere” 

Após a publicação, em 2015, do primeiro livro da coleção dedicada ao património 

etnográfico ferreirense, com o tema “Trajes tradicionais do concelho de Ferreira do 

Zêzere”, a Fundação Maria Dias Ferreira, em parceria com a Câmara Municipal de 

Ferreira do Zêzere, publicou em 2016 um novo livro desta coleção com o título “Danças 

e Cantares tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere”.  

 

Da autoria dos etnógrafos e folcloristas José Joaquim Ferreira Marques e Rosária 

Tendeiro Tarana Marques, a obra apresenta uma compilação das danças e dos cantares 

tradicionais ferreirenses recolhidos pelos três Ranchos Folclóricos do concelho e por 

alguns particulares.  

 

Esta compilação desdobra-se em três vertentes: as danças e os cantares profanos, 

consagrados pelo uso comunitário, distribuídos de acordo com o rancho folclórico que os 

recolheu e a cujo acervo pertencem na atualidade; as quadras populares, nascidas do 

improviso, demonstrações espontâneas da natureza poética das gentes de outrora; e os 

cânticos religiosos, uma das facetas da religiosidade popular. 

 

Para cada dança e cantar, apresenta-se o registo da letra e, quando possível, da música 

(através de uma pauta musical), bem como da coreografia, com a respetiva descrição, nos 

casos em que a mesma existe. Algumas das danças e dos cantares foram registados em 

vídeo, podendo ser acompanhados pela reprodução do vídeo respetivo existente no DVD 

“Danças e Cantares tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere”, que íntegra este 

livro. 
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COLEÇÃO “LENDAS & NARRATIVAS DE FERREIRA DO ZÊZERE” 

 

No decorrer de 2016, o livro “A Mulher-Árvore”, da autoria de José Fanha, ilustrado por 

Carla Nazareth e editado pela Fundação Maria Dias Ferreira no ano anterior, passou a 

integrar as listagens do Plano Nacional de Leitura. Esta distinção foi um reconhecimento 

público a um dos livros da coleção “Lendas & Narrativas de Ferreira do Zêzere”, que 

ficou enriquecida, em 2016, com a publicação de quatro novos títulos, prosseguindo 

assim a Fundação Maria Dias Ferreira o seu objetivo de divulgação do património de 

Ferreira do Zêzere. 

 

Estes livros, escritos numa linguagem simples e com ilustrações apelativas, pretendem 

proporcionar a miúdos e graúdos momentos de diversão e lazer. Espera-se que estas 

histórias, que apelam ao imaginário das crianças, ofereçam momentos lúdicos e 

contribuam para incrementar o seu gosto pela leitura e pela descoberta de fragmentos da 

história do concelho. 

 

28.  “A Cinta do Seareiro”– Livro da coleção  “Lendas & Narrativas de Ferreira do 

Zêzere” 

Este livro é inspirado no conto “O Lobisomem”, da autoria de Sá Flores. O texto é da 

autoria de Carlos Alberto Silva e as ilustrações são de Beatriz Silva. 

 

Numa terra à beira Zêzere onde havia sete montes, sete pontes e sete fontes, contam os 

antigos que aparecia, em tempos, uma assombração. Em noites de lua cheia eram as ruas 

da aldeia percorridas por forte turbulência, causando pânico entre as famílias. Seria gato? 

Ou cão? Ou bode? Ou seria lobisomem, como diziam alguns?  

 

O incrédulo e destemido seareiro Augusto Carrapinho decide tirar a limpo esta história e, 

à meia-noite de uma noite de lua cheia, dirige-se a uma encruzilhada. Tem, então, uma 

experiência de que nunca mais se irá esquecer… 

 

29. “O Mistério da Senhora das Areias ”- Livro da coleção “ Lendas & Narrativas 

de Ferreira do Zêzere” 

Este livro é inspirado na lenda sobre a fundação da Igreja de Nossa Senhora da Graça, 

Areias. O texto é da autoria de Risoleta C. Pinto Pedro e as ilustrações são de Carina Reis. 

 

Sophia e o avô Telmo visitam a Igreja de Santa Maria das Areias e ficam a contemplar o 

templo até se esquecerem do tempo. A pequena Sophia começa a ouvir umas areias muito 

finas no ar e a dizer que ali é o reino das areias… A partir daqui, Sophia e o avô Telmo 

embarcam numa maravilhosa conversa que os leva numa viagem até ao tempo da 

fundação desta igreja.  Sophia descobre, assim, o misterioso fenómeno que aí se deu e a 

maravilhosa Senhora que o originou... 
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30. “O Roubo da Senhora Santa ”- Livro da coleção “Lendas & Narrativas de 

Ferreira do Zêzere” 

Este livro é inspirado na lenda do roubo da imagem de Nossa Senhora do Pranto, Dornes. 

O texto é da autoria de José Afonso Sousa e as ilustrações são de Madalena Moniz. 

 

A estátua de Nossa Senhora do Pranto, que está na bonita igreja de Dornes, foi encontrada 

na outra margem do Zêzere, do lado de Cernache do Bonjardim. Os habitantes de 

Cernache não gostaram que a estátua fosse levada da sua terra e queriam que lhes fosse 

devolvida. É assim que quatro amigos de Cernache decidem ir roubar a estátua à igreja 

de Dornes. Para conseguirem ter sucesso, têm de enfrentar várias peripécias. O que não 

imaginavam era que uma experiência perturbadora e fascinante os iria levar a pensar de 

outra forma e a modificá-los para sempre… 

 

31.  “O Segredo da Cabrieira”– Livro da coleção  “Lendas & Narrativas de 

Ferreira do Zêzere” 

Este livro é inspirado na lenda sobre o Penedo da Moura, da Cabrieira. O texto é da autoria 

de Cátia Salgueiro e as ilustrações são de Ana Queimado. 

 

A jovem moura Abir sempre viveu confinada às paredes da casa de seu pai, sonhando 

com longos passeios pelo ar fresco das serras. Um dia, conhece o homem com quem o 

pai decidira que se deveria casar e começam a namorar cheios de sonhos e esperanças. 

Até que ele é chamado para a batalha e Abir fica sozinha. Quando chegam notícias do 

que aconteceu ao seu amado, Abir fica desesperada e corre para a zona da Cabrieira até 

chegar a um elevado penedo. Aí, tropeça numa pequena pedra e cai do alto do rochedo.  

O que acontece a seguir é totalmente inesperado... 

 

32. Missal dos Descobridores 

Para que os jovens que frequentam os campos de férias “Os Descobridores” possam 

acompanhar e participar mais ativamente na celebração da eucaristia, a Fundação Maria 

Dias Ferreira editou, em 2016, o “Missal dos Descobridores”, o qual contém também uma 

grande diversidade de letras de cânticos religiosos. 

 

33. Revista “Fundação Maria Dias Ferreira – Iniciativas 2016” 

Através desta publicação a Fundação Maria Dias Ferreira revela e resume os principais 

trabalhos desenvolvidos no decorrer de 2016, cumprindo assim um objetivo de prestar 

contas da sua atividade junto da população. Nesta revista dá-se ainda destaque aos 

projetos realizados em colaboração com outras entidades. 
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Comunidade e Eventos 
 

Parcerias 

 

34. Organização de atividade em parceria com a Associação Salvador 

A Fundação Maria Dias Ferreira, em parceria com a Associação Salvador, organizou em 

julho um dia de atividades náuticas no rio Zêzere para cerca de 30 pessoas com 

mobilidade reduzida. Com a participação de pessoas de Ferreira do Zêzere, este evento 

contou com o apoio de cerca de 20 voluntários e de 3 barcos de ski.  

 

Após uma longa manhã cheia de atividades náuticas, seguiu-se um almoço para as cerca 

de 50 pessoas envolvidas, tendo as atividades prosseguido da parte da tarde, até perto das 

19 horas.  

 

Foi um dia diferente que contou com calmos passeios de barco pela albufeira de Castelo 

de Bode, mas também com atividades mais radicais e de grande adrenalina, realizadas em 

cima de boias ou de pranchas de bodyboard puxadas por barcos de ski. Este evento serviu 

também de promoção do concelho de Ferreira do Zêzere e das suas características e 

potencialidades únicas.  

 

Esta iniciativa surge na sequência do Protocolo celebrado em 2015 entre a Fundação 

Maria Dias Ferreira e a Associação Salvador, onde estas duas entidades unem esforços 

no sentido de realizarem iniciativas que visem a promoção e o bem-estar de pessoas com 

mobilidade reduzida. 

 

 

Apoio a entidades e associações locais 

 

35. Apoio ao Concurso Concelhio de Leitura 

A Fundação Maria Dias Ferreira associou-se à Rede de Bibliotecas do concelho de 

Ferreira do Zêzere na realização do Concurso Concelhio de Leitura de 2016. Os alunos 

finalistas prestaram provas de escrita e de leitura expressiva de dois livros escolhidos para 

o efeito, um dos quais “A Mulher-Árvore”, da coleção “Lendas & Narrativas de Ferreira 

do Zêzere”, editado por esta Fundação. 

 

Todos os 15 finalistas receberam, como oferta da Fundação, um exemplar do livro “A 

Lenda do Arado de Ouro”, da mesma coleção, tendo aos 3 vencedores sido oferecido um 

troféu personalizado. 
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36. Apoio à Semana da Leitura 

No arranque da Semana da Leitura de 2016, a Fundação Maria Dias Ferreira aliou-se, 

mais uma vez, ao Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere na promoção dos valores 

do livro e da leitura junto dos mais jovens. Neste ano, contou com o apoio e a visita de 

Carla Nazareth, que habilmente ilustrou a obra “A Mulher-Árvore”, da coleção “Lendas 

& Narrativas de Ferreira do Zêzere” editada pela Fundação. 

 

Os alunos do Centro Escolar de Areias tiveram assim a oportunidade de aprender com a 

criatividade e talento de Carla Nazareth em dois workshops cujos temas foram a 

protagonista e as paisagens que dão vida à história do livro “A Mulher-Árvore”. 

 

37. Oferta de material à Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere 

Em 2016, a Fundação Maria Dias Ferreira deu continuidade à parceria criada com a Rede 

de Bibliotecas e, uma vez mais, apoiou a Biblioteca Municipal Dr. António Baião com a 

aquisição de material para enriquecimento e diversificação da oferta aos utentes deste 

espaço cultural. 

 

38. Apoio à palestra “O folclore e o apelo material do século XXI. Preocupações e 

cuidados” 

No âmbito da exposição “Trajes tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere - final do 

século XIX e início do século XX”, teve lugar na Biblioteca Municipal Dr. António Baião, 

no dia 9 de abril, uma palestra sobre folclore e etnografia intitulada “O folclore e o apelo 

material do século XXI. Preocupações e cuidados”. Os oradores convidados foram José 

Joaquim Marques e Rosária Marques, autores do livro “Trajes tradicionais do concelho 

de Ferreira do Zêzere - final do século XIX e início do século XX”, editado pela Fundação 

Maria Dias Ferreira em parceria com a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. 

 

39. Entrega de equipamento informático para a sede do Rancho Folclórico e 

Etnográfico da Vila de Pias 

Em resposta a uma necessidade sentida pelo Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de 

Pias, a Fundação Maria Dias Ferreira fez a esta coletividade, em 2016, a oferta de um 

computador cuja necessidade há muito se fazia sentir. 

 

Eventos Culturais 

 

40. Apresentação pública do livro “Trajes tradicionais do concelho de Ferreira do 

Zêzere – final do século XIX e início do século XX” 

Realizou-se em janeiro de 2016, na sede da Fundação Maria Dias Ferreira, uma sessão de 

apresentação pública do livro “Trajes tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere - 

final do século XIX e início do século XX”.  
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O traje que era usado pelo povo do concelho de Ferreira do Zêzere no seu quotidiano e 

em ocasiões festivas, na transição do séc. XIX para o séc. XX, espelha, de forma singular, 

a mentalidade, o modo de vida, as influências e os recursos de que dispunham as gentes 

da região.  

 

Por permitir traçar o retrato de um povo e de uma época, o traje tradicional merece ser 

estudado, preservado e divulgado, objetivos que a Fundação Maria Dias Ferreira e a 

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere tentaram alcançar com a edição desta obra. 

 

41. Exposição “Trajes tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere – final do 

século XIX e início do século XX” na Biblioteca Municipal Dr. António Baião 

A Biblioteca Municipal Dr. António Baião acolheu, durante o mês de abril de 2016, a 

exposição “Trajes tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere - final do século XIX e 

início do século XX”. 

 

Esta exposição resultou da publicação do livro com o mesmo título, da autoria de José 

Joaquim Ferreira Marques e Rosária Tendeiro Tarana Marques, editado pela Fundação 

Maria Dias Ferreira e pelo Município de Ferreira do Zêzere. 

 

No âmbito da exposição realizou-se uma palestra, organizada pela Biblioteca Municipal 

de Ferreira do Zêzere com o apoio da Fundação Maria Dias Ferreira, intitulada “O folclore 

e o apelo material do século XXI. Preocupações e cuidados”, tema que foi apresentado e 

debatido pelos autores do livro. 

 

42. Exposição “Lendas & Narrativas de Ferreira do Zêzere” 

Esteve patente na Biblioteca Municipal durante o mês de outubro de 2016 uma exposição 

sobre a nova série de 4 livros da coleção “Lendas & Narrativas de Ferreira do Zêzere”, 

editados pela Fundação Maria Dias Ferreira e pela Câmara Municipal de Ferreira do 

Zêzere. A inauguração da exposição teve a presença do presidente e de uma das vogais 

da Fundação Maria Dias Ferreira, bem como do vereador da cultura da Câmara Municipal 

de Ferreira do Zêzere e do coordenador da biblioteca. 

 

Participação e apoio a outras iniciativas 

 

43. Participação na Feira de S. Brás 2016 

Decorreu em 2016 mais uma edição da pitoresca Feira de S. Brás que contou com a 

presença da Fundação Maria Dias Ferreira num stand onde a temática dominante foi a 

dos “Trajes tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere - final do séc. XIX e início do 

séc. XX”. Além da distribuição gratuita da revista com as iniciativas realizadas pela 

Fundação em 2015, estiveram para venda todas as publicações da Fundação, incluindo os 

primeiros 4 livros da coleção infantil “Lendas & Narrativas de Ferreira do Zêzere”, com 

muito sucesso entre o público. 
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44. Participação na Feira do Livro de Ferreira do Zêzere 

No decorrer da VIII Feira do Livro de Ferreira do Zêzere, organizada pela Biblioteca 

Municipal Dr. António Baião, a Fundação Maria Dias Ferreira esteve presente com um 

stand onde divulgou e disponibilizou todas as suas publicações. 

 

45. Participação na Feira do Livro de Tomar 

A Fundação participou na Feira do Livro de Tomar, realizada em julho de 2016. Um dos 

dias foi dedicado aos livros da Fundação Maria Dias Ferreira, que se fez representar por 

Cátia Salgueiro e Francisco Salgueiro, autores do livro “José Martinho: do sonho à obra”, 

bem como por José Joaquim Ferreira Marques e Rosária Tendeiro Tarana Marques, 

autores do livro “Trajes tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere - final do séc. XIX 

e início do séc. XX” e ainda por Nuno Garcia Lopes, autor do livro “Guilherme e o 

achamento da Senhora do Pranto”. 

 

46. Participação em iniciativas sobre a questão dos refugiados 

No decorrer de 2016 foram várias as iniciativas de consciencialização e de sensibilização 

sobre a questão dos refugiados em que participaram tanto a família síria acolhida como a 

própria Fundação Maria Dias Ferreira.  

 

Em fevereiro de 2016, a família recebida pela Fundação Maria Dias Ferreira aceitou o 

convite da Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro para participar numa iniciativa de 

sensibilização sobre refugiados, promovida pela Amnistia Internacional, no âmbito do 

projeto “Escolas Amigas dos Direitos Humanos”.  

 

Em março de 2016, a Plataforma de Apoio a Refugiados (PAR) procedeu à gravação de 

um vídeo sobre o programa de recolocação de refugiados em Portugal, no qual a família 

deu o seu testemunho.  

 

A Fundação Maria Dias Ferreira participou ainda, no dia 11 de outubro, na Maternidade 

Alfredo da Costa, num encontro de voluntários cujo tema era a situação dos refugiados, 

e que contou também com o relato de outras experiências neste domínio. Numa iniciativa 

que foi moderada pelo jornalista Paulo Nogueira, visou-se sensibilizar os presentes para 

a questão dos refugiados e para a forma como cada um pode contribuir para ajudar aqueles 

que se encontram nesta situação. 

 

47. Apoio ao 4.º Trail do Zêzere – 2016 

A Fundação Maria Dias Ferreira associou-se ao 4.º Trail do Zêzere através da 

disponibilização de 18 exemplares do livro “100 imagens” a entregar aos vencedores dos 

vários escalões da prova. 
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Contas do Exercício de 2016 

Apresentam-se em anexo as Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias Ferreira 

referentes ao exercício de 2016, compostas por: 

Balanço 

Demonstração de Resultados 

Demonstração de Fluxos de Caixa 

Demonstração das Alterações no Fundo Social 

Anexo às Demonstrações Financeiras 

 

Em termos gerais, a nível de grandes rubricas, obtiveram-se os seguintes valores: 

 

Fornecimento e serviços externos  103.752 € 

 Área Social  50.642 € 

 Área Cultura  53.110 € 

 Outros gastos e perdas       4.618 € 

 Total de Custos    108.370 € 

 

 Venda de Publicações      12.084 € 

 Donativos       25.360 € 

 Proveitos financeiros      43.012 € 

 Total de Proveitos      80.456 € 

 

 Resultado Líquido     -27.914 € 

 

 

 

Proposta de Aplicação de Resultados 

A Fundação Maria Dias Ferreira terminou o exercício de 2016 com um Resultado Líquido 

de -27.914,08€ (menos vinte e sete mil, novecentos e catorze euros e oito cêntimos). 

O Conselho de Administração propõe que os resultados líquidos apurados no exercício 

de 2016 sejam distribuídos da seguinte forma: 

  

Resultados Transitados:  - 27.914,08 € (menos vinte e sete mil, novecentos e catorze  

euros e oito cêntimos). 
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Ferreira do Zêzere, 30 de janeiro de 2017 

 

 

O Conselho de Administração 

 

 

 

 

__________________________  _______________________________ 

 (José Afonso Sousa, Presidente)         (Maria Isabel Sousa, Vogal) 

 

 

 

 

__________________________  _______________________________ 

(Jacinto Lopes Flores, Vogal em           (Maria João Marçal, Vogal) 

representação da Câmara Municipal 

de Ferreira do Zêzere) 

 

 

 

 

__________________________ 

  (João Paulo Sacadura, Vogal) 
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Anexo 

 
Demonstrações Financeiras da Fundação Maria Dias Ferreira 

referentes ao exercício de 2016 
 

 

 Balanço 

 

 Demonstração de Resultados 

 

 Demonstração de Fluxos de Caixa 

 

 Demonstração das Alterações no Fundo Social 

 

 Anexo às Demonstrações Financeiras 

 

 

 

 


