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Introdução 
A Fundação Maria Dias Ferreira prosseguiu, em 2017, a sua missão de desenvolvimento, 

promoção e apoio a iniciativas nas áreas social e cultural, com particular incidência no concelho 

de Ferreira do Zêzere. 

 

No campo social, o principal destaque vai para as múltiplas atividades desenvolvidas para as 

crianças e jovens, entre as quais se contam a aquisição de material didático para as bibliotecas 

do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, a entrega de vários prémios escolares, a 

atribuição de bolsas sociais e de bolsas universitárias, o apoio a visitas de estudo e a realização 

de diversos campos de férias que envolveram cerca de centena e meia de jovens do concelho. 

 

No apoio aos idosos, a Fundação continuou a desenvolver iniciativas na área do tratamento de 

feridas crónicas, nos tratamentos de podologia e na disponibilização de equipamentos de 

teleassistência que possibilitam uma vida mais acompanhada, menos isolada e mais segura. 

 

Na área de apoio à comunidade, o destaque vai para a oferta de equipamentos de combate aos 

fogos aos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, num ano particularmente difícil para 

esta corporação e para todos aqueles que sofreram com os incêndios na região. Merece também 

realce a reabilitação realizada em quatro habitações de famílias carenciadas, a oferta de 

material informático a várias entidades, bem como a oferta de cadeiras de rodas e equipamento 

complementar ao Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere (CRIFZ). 

 

Quanto às atividades desenvolvidas na área cultural, é de salientar o restauro de três obras de 

arte provenientes de igrejas e capelas do concelho de Ferreira do Zêzere, nomeadamente de 

uma pintura, de uma escultura em pedra e de uma escultura em madeira. 

 

Na área editorial, a Fundação chega ao fim do seu nono ano de atividade com a edição de 34 

publicações. Em 2017, merece realce a publicação de mais quatro livros infantis dedicados a 

lendas do concelho, elevando para doze o número de títulos desta coleção. Destaque ainda para 

a publicação da obra “Artes e ofícios tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere”, que 

constitui o terceiro volume da coleção de “Etnografia, Tradições e Saberes” desta região.  

 

Importa referir também a participação da Fundação em diversas feiras e iniciativas locais, bem 

como o apoio a diversas associações na realização das suas atividades. 

 

Tudo isto só foi possível com as parcerias que estabelecemos com diversas entidades, a quem 

prestamos o nosso reconhecimento, e com o empenhamento e a dedicação de dezenas de 

voluntários com os quais a Fundação tem a honra de trabalhar. 

 

Em 2018, a Fundação Maria Dias Ferreira irá completar uma década ao serviço da população de 

Ferreira do Zêzere. Num mundo em profunda mudança e de grande incerteza, onde as soluções 

do passado já não resolvem os problemas do presente, a Fundação, mais do que contribuir com 

apoios financeiros, quer ser um agente dinamizador de iniciativas que permitam às pessoas viver 

de uma forma mais digna, mais plena e mais satisfatória. 
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Iniciativas na Área Social 
 

Apoio a crianças e jovens 
 

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

Ferreira do Zêzere 

As bibliotecas são espaços fundamentais para a criação de bons hábitos de leitura, 

estudo e aquisição de conhecimentos, mas também de encontro e partilha. Por estas 

razões, a Fundação ofertou, uma vez mais, material didático para as três bibliotecas do 

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, contribuindo, desta forma, para o seu 

enriquecimento e diversidade de oferta. 

 

2. Apoio a visita de estudo aos Açores 

Em abril de 2017, nos dias 19, 20 e 21, 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 e 

Geologia, Física e Química A, Geografia A 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. 
 

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, uma das 

iniciativas da Fundação. Em 2017, foram atribuídas 4 Bolsas Sociais a alunos do 

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere. 

 

Bolsas Sociais da Fundação Maria Dias Ferreira – 2017/2018 

3.º ciclo Ana Beatriz Duarte Pereira 

3.º ciclo Raquel Alexandra Duarte Coelho 

Secundário André Manuel Neves Ramos 

Secundário Hugo David da Conceição Ramos 

 

 

4. Atribuição de Prémios de “Mérito Escolar” 

A Fundação Maria Dias Ferreira promove um modelo de incentivo ao desempenho escolar, nos 

seus diversos níveis, na convicção de que, reconhecendo e premiando o mérito, estaremos 

certamente a dar um contributo para que, desde os primeiros passos na escola, as nossas 
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crianças e jovens sintam que vale a pena aprender. Neste enquadramento, a Fundação tem 

vindo a atribuir, em cada ano, prémios de “Mérito Escolar”, sendo os prémios desta categoria, 

referentes ao ano letivo 2016/2017, atribuídos aos seguintes alunos do Agrupamento de 

Escolas: 

Prémios “Mérito Escolar” da Fundação Maria Dias Ferreira – 2016/2017 

1.º ciclo Joana Filipa Godinho Joaquim 

1.º ciclo Emília Antunes Figueiredo 

1.º ciclo Maria Cotrim Vicente 

1.º ciclo Rita Maria Martins David 

2.º Ciclo Margarida da Graça Rodrigues 

Secundário Ana Beatriz Inácio Alves Silva 

 

5. Atribuição de Prémios de “Esforço e Dedicação” 

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

promover, nos alunos, o empenhamento no atingimento de resultados, numa atitude de 

melhoria contínua, apesar de enquadramentos por vezes adversos. Em relação ao ano letivo 

2016/2017, foi este prémio atribuído aos seguintes alunos: 

 

Prémios “Esforço e Dedicação” da Fundação Maria Dias Ferreira – 2016/2017 

2.º ciclo Diogo Filipe Antunes Alves 

3.º ciclo Carolina Alexandra Anselmo Ferreira 

Secundário André Manuel Neves Ramos 

 

6. Atribuição de Prémios de “Companheirismo e Solidariedade” 

A Fundação Maria Dias Ferreira tem vindo a promover um modelo de incentivo às atitudes de 

companheirismo e de solidariedade manifestadas pelos alunos, na convicção de que, 

reconhecendo e premiando estas atitudes, estará certamente a dar um contributo para que, 

desde os primeiros passos na escola, as nossas crianças e jovens se sintam integrados no 

ambiente escolar, fazendo parte de um projeto comum onde todos são importantes, têm o seu 

espaço e devem ser apoiados. Os prémios de “Companheirismo e Solidariedade, atribuídos 

pela Fundação, são o reconhecimento e valorização dessas atitudes e em 2017 foram 

atribuídos aos alunos:  

 

Prémios “Companheirismo e Solidariedade” da 

Fundação Maria Dias Ferreira – 2016/2017 

1.º ciclo Bernardo de Matos Graça 

2.º ciclo Martim Filipe Oliveira Caldeira 

3.º ciclo Carolina Henriques Gomes 

Secundário Duarte Filipe Amaro Lourenço 
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7. Atribuição de Bolsas Universitárias 

Com a atribuição de Bolsas Universitárias, a Fundação Maria Dias Ferreira contribui para que 

os jovens ferreirenses que têm dificuldades em suportar os custos inerentes à frequência do 

ensino superior possam prosseguir os seus estudos. Em 2017, os alunos universitários 

apoiados são os seguintes: 

 

Bolsas universitárias da Fundação Maria Dias Ferreira – 2017/2018 

Nome do aluno Curso e universidade 

Jessica Tomás Bioquímica – Universidade da Beira Interior 

Pedro Corda Ciências Biomédicas – Universidade de Aveiro 

Eduarda Antunes Educação Básica – Universidade de Coimbra 

Ruben Bento Economia – Universidade Nova de Lisboa 

 

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

Teve lugar, de 10 a 16 de julho de 2017, mais um campo de Descobridores, no qual 

participaram trinta e seis crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos, as quais 

foram acompanhadas por vinte monitores. 

O tema do campo foi “Quero ficar em tua casa!” e os Descobridores relacionaram-se muito 

bem com este lema, que se revelou muito visual e simples no seu enredo.  

O Imaginário deste campo tinha por base a Companhia de Aviação TAD - Transportes Aéreos 

Descobridores. Cada dia os participantes “aterravam” num país diferente, e isto era visível e 

percetível nos jogos, músicas, sketches, atividades e novela do campo. O facto de haver uma 

dinâmica diária de desenho da rota do dia num grande mapa-mundo permitiu que os miúdos 

ganhassem uma perspetiva muito concreta sobre esta “viagem”.  

Os miúdos participaram sempre em todas as atividades com imensa alegria, criaram grandes 

amizades e aprenderam a importância do companheirismo e do respeito pela natureza. No 

final, ficaram as saudades e as lágrimas de alegria por uma semana inesquecível nas suas vidas. 

 

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

De 24 a 30 de julho, teve lugar na Quinta do Salgueiral mais um campo de Descobridores, que 

contou com 45 crianças de Ferreira do Zêzere, entre os 13 e os 15 anos. Participaram ainda 20 

jovens animadores que, trabalhando pro bono, proporcionaram uma semana inesquecível a 

cada uma destas crianças. 

Durante esta semana viveu-se dentro de um imaginário de Circo, significando isto que desde o 

momento em que os Descobridores entravam pelas portas do Salgueiral, se sentiam como que 

a viver dentro de um circo: havia palhaços, trapezistas, ilusionistas, apresentadores de circo, 

etc., e cada um tinha o seu lugar no campo, sendo acolhido com muita alegria. 

Ao longo de uma semana, os quatro pilares dos Descobridores foram sendo explorados 

diariamente: o ânimo, através das atividades divertidas que, com muito entusiasmo, foram 
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preparadas e vividas; a natureza, especialmente contemplada durante uma caminhada de dois 

dias; a fé, que servindo como motor de todo o campo, se mostra evidente em momentos 

como os BDS (Bom Dia Senhor) e as eucaristias; e, finalmente, o serviço, presente em cada 

ação vivida em campo, em cada tarefa cumprida e em cada olhar atento pelos outros. 

 

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

De 4 a 10 de setembro de 2017, reuniram-se na Quinta do Salgueiral 43 jovens, com idades 

entre os 16 e os 18 anos, bem como 21 animadores, que viveram uma semana onde se 

privilegiou a espiritualidade, a natureza, o serviço e a alegria. O Imaginário deste campo era o 

de uma casa em construção e todas as atividades se desenrolaram à volta desta ideia: jogos, 

músicas, novela, sketches, iniciativas várias, etc. Foram os próprios Descobridores os grandes 

obreiros desta construção. Cheios de confiança e entusiasmo, estes jovens puseram "mãos à 

obra" e prepararam-se interiormente dia após dia para uma semana inesquecível nas suas 

vidas. 

O animador Diogo Cunha partilha o seguinte: 

“A cada dia, a beleza de cada Descobridor revelava-se de uma forma mais plena e evidente: a 

vivacidade da 'Marmela', a doçura do André, a simplicidade da Ana Margarida, a energia da 

Andreia (Nunes), o espírito maternal da Andreia (São Pedro), a tranquilidade do Bruno, o bom 

humor da Carolina, a sensibilidade do Diogo (Silva), a maturidade do Duarte, a delicadeza da 

Flávia, a alegria do Gui, a determinação do Henrique, a bondade da Lili, a dedicação da Maria 

Inês, a sinceridade da Margarida, a entrega da Rafaela (Navalho), a genica da Mariana (Dias), o 

carinho da Mariana (Ferreira), a simpatia da Mariana (Corda), a inteligência do Maksym, a 

calma do Nuno, a gentileza da Rafaela (Cruz), a confiança da Rita, o espírito de liderança do 

Salteiro, a generosidade do Rúben (Santos), a amizade do Tiago, o interesse do Tomás, a 

perseverança da Adriana, a honestidade da Beatriz (Rodrigues), a perspicácia da Carina (Eira), a 

sensatez do Diogo (Costa), a genuinidade do Luís, a beleza de espírito da Paty, a dedicação do 

Pedro, o empenho da Rafaela (Francisco), a gentileza da Rafaela (Godinho), a força da Beatriz 

(Anjos), a paixão da Carina (Cotovio), o interesse do Daniel, o cuidado do Rúben (Ribeiro), o 

serviço da Sara, o amor do Micael. 

Como não poderia deixar de ser, saímos mais uma vez da Quinta do Salgueiral de coração 

cheio: cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de vida.” 

 

11. Apoio ao campo de férias da “Ajuda de Mãe” 

A Fundação Maria Dias Ferreira associou-se, pelo quarto 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 diferente a 14 jovens mães e respetivos bebés e 

crianças, a Fundação disponibilizou as suas instalações na semana de 26 a 30 de junho, onde 

este grupo, animado por 4 monitoras da Ajuda de Mãe, teve a oportunidade de realizar várias 

atividades lúdicas, desportivas e de animado convívio. 

 



9 
 

12. Apoio a encontros para jovens organizados por outras entidades 

A Fundação Maria Dias Ferreira disponibilizou as suas instalações e apoio logístico para a 

realização de diversos encontros de jovens, sendo de destacar: 

O encontro da Pastoral dos colégios de inspiração inaciana, realizado em janeiro de 2017, no 

qual participaram 20 pessoas. 

O encontro de coordenadores da associação sem fins lucrativos Just a Change, realizado entre 

os dias 24 a 26 de fevereiro de 2017 e que envolveu um grupo de 50 jovens. Esta associação, em 

parceria com a Fundação Maria Dias Ferreira e a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, tem 

promovido a reabilitação de casas degradadas de famílias carenciadas no concelho de Ferreira 

do Zêzere. 

Os dois encontros de jovens, realizados em maio e em dezembro, do movimento Comunhão e 

Libertação (que visa a educação dos seus membros em todos os âmbitos da sociedade), nos 

quais participaram cerca de 60 participantes. 

Os dois encontros realizados para os grupos de jovens do Centro Juvenil Amadeu Pinto, que 

ocorreram entre os dias 17 e 21 de julho de 2017.  O primeiro grupo era composto por 21 

crianças dos 6 aos 11 anos e o segundo por 26 jovens entre os 12 e os 15 anos. Este Centro, 

localizado no Pragal, está enquadrado numa complexa zona de bairros sociais e tem como 

missão minimizar os problemas das crianças de rua mais problemáticas, como absentismo 

escolar, contacto com tráfico de droga, violência, etc. 

Os encontros de fim de semana de preparação de campos, organizados pelos Campinácios, que 

envolvem alunos de colégios de Lisboa, Porto e Coimbra. 

 

13. Apoio à educação de duas crianças no Uganda 

Integrado na iniciativa Hope Uganda Project, a Fundação Maria Dias Ferreira deu continuidade, 

em 2017, ao “apadrinhamento” de duas crianças do Uganda, o Saudah (12 anos) e a Talent (8 

anos), proporcionando-lhes alojamento, alimentação, vestuário e ensino numa escola onde têm 

todas as condições de aprendizagem e de desenvolvimento.  

   

Apoio a idosos 
 

14. Tratamento de feridas crónicas 

Visando contribuir para o bem-estar das populações, a Fundação Maria Dias Ferreira 

disponibilizou-se para apoiar um conjunto de cidadãos residentes no concelho de Ferreira do 

Zêzere cujos baixos rendimentos os impossibilitam de adquirir os materiais adequados às suas 

necessidades específicas de tratamento de feridas crónicas. Estes utentes recebem ao domicílio 

os tratamentos de que necessitam através de um Grupo de Enfermeiros que trabalham pro 

bono, coordenado pelo enfermeiro João Paulo Palrilha, especialista em enfermagem 

comunitária.   

 

15. Tratamentos de podologia 

A Fundação Maria Dias Ferreira disponibilizou, em 2017, a um conjunto de pessoas idosas e 

carenciadas, um serviço de tratamentos de podologia que permitiu aos utentes manter a sua 
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mobilidade, muitas vezes já afetada por outros problemas, e evitar situações de dor e 

complicações associadas. 

 

16. Teleassistência a idosos 

Considerando que as situações de dependência decorrentes de idade, doença prolongada, 

convalescença, incapacidade, isolamento ou condições económicas desfavorecidas, constituem 

uma problemática de extrema relevância no concelho de Ferreira do Zêzere, a Fundação Maria 

Dias Ferreira, em colaboração com diversas instituições do concelho (Câmara Municipal de 

Ferreira do Zêzere, 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 Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Areias) implementou 

um serviço de teleassistência a idosos. Os utentes 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 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. A disponibilização deste serviço 

é inteiramente gratuita para os seus utilizadores, sendo os respetivos custos suportados pela 

Fundação Maria Dias Ferreira. 

 

Apoio à comunidade 
 

17. Reabilitação de habitações de famílias carenciadas 

Depois das ótimas experiências que constituíram os dois campos de Verão realizados em 

Ferreira do Zêzere em 2015 e 2016, o Just a Change foi novamente desafiado pela Fundação 

Maria Dias Ferreira e pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere para realizar um terceiro 

campo, no verão de 2017, entre os dias 12 e 22 de julho. 

Durante os dez dias de trabalho estiveram envolvidas cerca de quarenta pessoas que 

trabalharam num regime intensivo para que se conseguisse devolver a dignidade 

habitacional às quatro habitações que precisavam de ser reabilitadas. 

As obras realizadas foram as seguintes: 

- A casa da Dona Maria no Vale Serrão, em Dornes 

- A casa do Senhor José e da Dona Maria na Cagida, na freguesia de Nossa Senhora do Pranto; 

- A casa da Dona Irene e filho João no Casalinho, na freguesia de Nossa Senhora do Pranto; 

- A casa do Senhor Augusto e filho Jorge na Ereira, na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. 

No final dos dez dias de muito trabalho e animação, o resultado foi bastante impactante, 

com casas visivelmente mudadas e vidas reabilitadas.  

 

18. Oferta de equipamentos de combate aos fogos aos Bombeiros Voluntários de 

Ferreira do Zêzere 

A Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu aos bombeiros de Ferreira do Zêzere três fatos 

completos para combate a fogos urbanos, incluindo os respetivos capacetes. Os fatos Nomex 

são resistentes ao calor e às chamas e são uma necessidade há muito sentida por esta 

corporação. Com o lema “Vida por vida” em prol da população, os bombeiros de Ferreira do 
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Zêzere tiveram um ano muito difícil, sendo este apoio da Fundação uma ajuda à sua missão 

e um reconhecimento do importante papel que representam junto da população 

ferreirense. 

 

19. Oferta de portáteis à Unidade de Cuidados na Comunidade Maria Dias 

Ferreira 

A Unidade de Cuidados na Comunidade Maria Dias Ferreira tem desenvolvido um 

importante trabalho de prestação de cuidados de saúde (médicos, enfermagem, fisioterapia, 

assistente social, psicologia) aos munícipes de Ferreira do Zêzere a quem são diagnosticadas 

doenças graves e muitas vezes terminais. 

Todo o trabalho realizado obriga a um rigor no registo das intervenções, sendo necessários 

equipamentos e software informáticos. Contudo, a falta de equipamentos informáticos 

obrigava a elevados tempos de espera, pois os profissionais tinham de aguardar o registo 

dos trabalhos de outros, antes de poderem fazer os seus registos. 

Tendo conhecimento desta situação, a Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu dois 

computadores portáteis a esta equipa, o que muito facilitou o trabalho dos seus elementos. 

 

20. Oferta de cadeiras de rodas e equipamento complementar ao Centro de 

Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere 

Perante uma necessidade manifestada pelo Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira 

do Zêzere (CRIFZ), a Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu a esta instituição três cadeiras 

de rodas com as respetivas almofadas antiescaras. 

Ao serviço da comunidade ferreirense, este Centro, visando o apoio e bem estar da 

população, foi ao longo dos anos abrindo novas valências, entre as quais: Valência Sócio-

Educativa (apoio e recuperação de crianças e jovens com deficiência mental); Centro de 

Atividades Ocupacionais; Unidade Residencial; Intervenção Precoce e Creche Familiar e 

Unidade de Saúde de Medicina Física e Reabilitação. 

 

21. Participação na Plataforma de Apoio aos Refugiados 

O presidente da Fundação Maria Dias Ferreira foi convidado para integrar a Comissão 

Executiva da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), que congrega uma rede de 

instituições e voluntários da sociedade civil portuguesa, da qual a Fundação faz parte.  

Pelo apoio prestado aos refugiados num ambiente de crise e pelo esforço contínuo de 

criação de condições para acolher refugiados em Portugal, o Parlamento Europeu decidiu 

atribuir à Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) o Prémio “Cidadão Europeu 2017”.  

 

22. Apoio a uma família de refugiados sírios 

Durante o ano de 2017, a Fundação Maria Dias Ferreira prosseguiu com o apoio à família de 

refugiados sírios que acolheu em dezembro de 2015, ao abrigo de um protocolo assinado 

pelo Estado português no âmbito da Comissão Europeia. Esta família é constituída pelo 

Zakaria (32 anos), a sua mulher Abir (22 anos) e duas crianças, uma com 2 anos (Yehia) e 

outra com 1 ano (Mohamed), nascida já em Portugal. Por um período de 2 anos, que 

terminou em dezembro de 2017, a Fundação proporcionou o alojamento desta família, bem 

como a sua alimentação, o apoio na saúde, na educação, na aprendizagem do português e 
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na ajuda à integração laboral dos adultos que compõem este agregado familiar. Vinda de 

uma situação de guerra e perigo de vida constante, a família vive hoje em paz em Portugal e 

em condições de refazer a sua vida com liberdade e autonomia. 

 

23. Distribuição de roupa e brinquedos  

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Fundação Maria Dias Ferreira 

continua 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. 

 

Iniciativas na Área Cultural 
  

Salvaguarda do património cultural 
 

24. Projeto Salvaguarda 

O Projeto Salvaguarda contribui para a preservação da memória coletiva do concelho de 

Ferreira do Zêzere através da digitalização e catalogação de fotografias, escrituras, 

publicações e outros documentos iconográficos de relevância para a história concelhia 

permitindo, desta forma, às gerações vindouras usufruir de um importante legado 

iconográfico e documental.  

No ano de 2017, o Projeto Salvaguarda foi enriquecido com 4.122 fotografias, entre as quais 

as que foram utilizadas no livro “Artes e Ofícios tradicionais do concelho de Ferreira do 

Zêzere” e as imagens associadas à recuperação do moinho de Avecasta, um dos mais 

significativos pontos turísticos do concelho.  

 

25. Projeto Registar 

Este projeto visa a preservação, em vídeo, de memórias e factos que, de geração em geração, 

foram sendo transmitidos, muitas vezes por via oral, no concelho de Ferreira do Zêzere. Em 

2017, foram adicionadas a este projeto trinta e cinco 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. As gravações associadas a estas iniciativas ultrapassaram as 

trinta e oito horas. 

 

26. Projeto Restaurar  

A Fundação Maria Dias Ferreira possibilitou, através do Projeto Restaurar, o restauro de três 

peças de arte provenientes de igrejas e capelas do concelho de Ferreira do Zêzere. 

O restauro da pintura "Batismo de Cristo", da Igreja Matriz de Areias, paróquia de Areias, 

bem como o restauro da escultura "Nossa Senhora do Bom Sucesso", da capela de Nossa 

Senhora da Purificação, Frazoeira, paróquia de Dornes, foram realizados por técnicos do 

laboratório de Pintura e Escultura Policromada do Instituto Politécnico de Tomar. 
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No laboratório de Pedra da mesma instituição foi tratada a escultura quinhentista "Nossa 

Senhora da Orada", da capela de Nossa Senhora da Orada, paróquia do Beco.  

Todas as peças regressaram, regeneradas, aos seus locais de origem, para contentamento 

das respetivas populações. 

O projeto Restaurar, da Fundação Maria Dias Ferreira, permitiu já o restauro de mais de vinte 

peças de arte provenientes de igrejas e capelas do concelho de Ferreira do Zêzere. 

 

Divulgação online 
 

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

Ao longo do ano de 2017, a Fundação Maria Dias Ferreira divulgou 28 notícias na sua página 

do facebook, partilhando eventos e iniciativas por ela desenvolvidas ou apoiadas, as quais 

foram seguidas por mais de mil pessoas que regularmente acompanham as atividades da 

Fundação. Através dos comentários recebidos e partilhados, a Fundação vai recolhendo 

também a opinião de vários intervenientes, num espaço de partilha que se pretende amplo 

e aberto. 

 

28. Dinamização do website institucional da Fundação Maria Dias Ferreira 

A divulgação das atividades da Fundação passa também pelo seu site institucional 

(www.fundacaomariadiasferreira.org). Em 2017, foram criadas novas páginas através das 

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

disponibilizar a todos quanto tenham interesse em conhecer o trabalho da Fundação, o 

acesso quer à informação institucional (objetivos, estatutos, corpos sociais, parcerias, 

relatórios e contas, protocolos e regulamentos), quer à informação sobre as iniciativas, 

publicações, campos de férias, vídeos e fotos associados a várias iniciativas. Através do site, 

a Fundação oferece também a possibilidade ao utilizador de expressar as suas opiniões ou 

solicitar informações através do preenchimento de um formulário disponibilizado para o 

efeito. 

 

Publicações 
 

29. “Artes e Ofícios tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere”  

A obra “Artes e Ofícios tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere” pretende contribuir 

para o estudo, a promoção, a defesa e a divulgação das profissões tradicionais exercidas, 

desde outros tempos, neste concelho, que são bem representativas da identidade 

portuguesa. 

Fruto da modernização observada nas últimas décadas, muitas destas profissões já 

desapareceram ou estão em grande declínio. Contam-se, entre elas, os alfaiates, os caleiros, 

os capadores, os operários de cerâmica, os correeiros, os encarregados agrícolas ou feitores, 

os ferradores, as fiadeiras, os latoeiros, os carreiros ou boieiros, os merceeiros e taberneiros, 

os moleiros, os pastores, os poceiros, os resineiros, as tecedeiras e os tanoeiros. 

Esta publicação integra-se na coleção “Etnografia, Tradições e Saberes do Concelho de 

Ferreira do Zêzere”, dedicada à recolha, ao estudo, à preservação e à divulgação das 

http://www.fundacaomariadiasferreira.org/
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memórias etnográficas da região ferreirense. Os dois primeiros livros desta coleção tiveram 

como títulos “Trajes tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere”, publicado em 2016, e 

“Danças e Cantares tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere”, publicado em 2017. 

A Fundação Maria Dias Ferreira e a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, parceira desta 

iniciativa, estão conscientes que as artes e os ofícios tradicionais são um importante capital 

de memória, um veículo de conhecimento, de modos de ser, de viver e de saber-fazer. Para 

além do seu valor patrimonial, de herança cultural e de compreensão histórica, estes ofícios 

são meios de valorização e de preservação de práticas e de ecossistemas. Interferem nos 

tecidos económico e social das regiões, como meios de rendimento e de emprego e são 

ainda uma relevante forma de ligação e envolvimento das populações com as suas terras, 

trazendo importantes benefícios a nível ambiental e turístico. 

 

Coleção “Lendas & Narrativas de Ferreira do Zêzere”  

A coleção “Lendas & Narrativas de Ferreira do Zêzere”, coeditada pela Fundação Maria Dias 

Ferreira e pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, que contava com oito livros 

publicados, ficou enriquecida, em 2017, com a publicação de quatro novos títulos, dando-se 

assim continuidade à divulgação do património cultural de Ferreira do Zêzere. Pretende-se 

que estes livros, inspirados nas histórias, nas lendas e nos contos mais significativos do 

concelho de Ferreira do Zêzere, escritos numa linguagem simples e com ilustrações 

apelativas, proporcionem a miúdos e graúdos momentos de diversão e lazer e, contribuam 

para incrementar, nos mais jovens, o gosto pela leitura e pela descoberta de fragmentos da 

história do concelho.  

 

30.  “Amigos de São Saturnino”  

Com texto da autoria de Francisca Prieto e ilustrações de Sara Brito, este livro é inspirado 

numa lenda sobre a capela de São Saturnino, de Areias.  

Era uma vez um rapaz que, sempre que fazia um disparate, só ficava sossegado quando pedia 

perdão ao Menino Jesus. Quando a asneira era grande, o Rodrigo ficava tão envergonhado 

que procurava a ajuda de São Saturnino na pequena capela branquinha que fica no alto da 

serra com o mesmo nome. Foi nesse lugar que fez um novo amigo e que ficou a conhecer 

um segredo guardado há muitos anos... 

 

31. “Ferreira do Zêzere inspira Alfredo Keil”  

Com texto da autoria de Ana Godinho e ilustrações de Élia Ramalho, este livro é baseado em 

narrativas sobre a vida de Alfredo Keil e a sua passagem pelo concelho de Ferreira do Zêzere. 

Alfredo Keil, figura importante na história de Portugal, revela as suas grandes paixões e como 

Ferreira do Zêzere, a sua paisagem e as suas gentes, lhe serviram de inspiração para a 

composição do Hino nacional, a escrita de “Tojos e Rosmaninhos e dos contos da Serra” e a 

pintura de inúmeros quadros…  

 

32.  “Um Tesouro de Luz” 

Com texto da autoria de Carina Branco e ilustrações de Cristiana Fernandes, este livro é 

inspirado no conto “O Tesouro”, de Sá Flores e contém uma edição em Braille. 
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No tempo em que o Zêzere ainda era estreitinho, vivia na Pombeira um homem cego muito 

pobre, cheio de filhos e sem trabalho. O homem não encontrava forma de ultrapassar os 

seus problemas. Certa noite, sonhou com um tesouro de moedas de ouro e com uma voz 

que do longe lhe dizia: “Vai a Santarém que de lá te vem.” O homem encheu-se de fé e 

meteu-se ao caminho… 

 

33.  “Viva o Rei”  

Com texto da autoria de Manuela Canas e ilustrações de Ana Mira Vaz, este livro é inspirado 

em narrativas sobre a vinda do rei D. Carlos ao concelho de Ferreira do Zêzere. 

Numa das suas viagens para Ferreira do Zêzere, onde se entretém em montarias pelas 

serranias, o rei D. Carlos decide levar o príncipe Luís Filipe. Para o pequeno príncipe é todo 

um mundo novo por descobrir: a estalagem da Aninhas onde ficam hospedados, as pessoas 

tão diferentes das que costumava estar rodeado em Lisboa, a receção que lhes é preparada 

pelo povo... 

 

34. Revista “Fundação Maria Dias Ferreira – Iniciativas 2017” 

Através desta publicação, a Fundação Maria Dias Ferreira divulga e resume as principais 

iniciativas desenvolvidas no decorrer de 2017, dando destaque a projetos em que contou 

com a colaboração de outras entidades, num esforço conjunto para melhorar o nível de vida 

dos ferreirenses. Esta publicação visa ainda cumprir o objetivo da Fundação de prestar 

contas da sua atividade junto da população. 

 

Comunidade e eventos 
 

Apoio a entidades e associações locais 
 

35. Apoio à recuperação do Moinho de Vento de Avecasta 

A Fundação Maria Dias Ferreira, em parceria com a Junta de Freguesia de Areias e Pias, com 

o Centro Cultural e Recreativo de Avecasta e com o senhor José Jesus Silva (moleiro de 

Avecasta), apoiou as obras de recuperação do Moinho de Vento de Avecasta. Esta 

intervenção consistiu na substituição do eixo central e respetivas varas de suporte das velas, 

na substituição do sistema elevatório das pedras, na colocação de novas velas e respetivas 

cordas e ainda na picagem das pedras. Com estas obras de recuperação, essenciais para 

garantir a operacionalidade do Moinho de Vento de Avecasta, contribuiu-se para a 

manutenção de um dos símbolos turísticos do concelho de Ferreira do Zêzer e para a 

preservação da sua história e do seu património. 

 
 

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

Apoiada na parceria criada pela Rede de Bibliotecas, a Fundação Maria Dias Ferreira 

manteve em 2017 o seu apoio à Biblioteca Municipal Dr. António Baião com a aquisição de 
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diverso material para utilização pelos utentes, aumentando e diversificando a oferta deste 

espaço cultural ferreirense.   

 

37. Entrega de equipamento informático para a sede do Rancho Folclórico da 

Alegria de Alqueidão de Santo Amaro 

Em resposta a uma solicitação do Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão de Santo Amaro, 

a Fundação Maria Dias Ferreira ofereceu, a esta entidade, um computador portátil, cuja 

necessidade há muito se fazia sentir. 

 

38. Apoio ao Concurso Concelhio de Leitura 

Em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, a Fundação Maria Dias Ferreira apoiou, em 

2017, mais uma edição do Concurso Concelhio de Leitura. Participando na fase final do júri 

de avaliação, a Fundação ofereceu exemplares da coleção “Lendas & Narrativas de Ferreira 

do Zêzere” aos 15 finalistas e troféus personalizados aos 3 vencedores do concurso. 

 

39. Apoio à Semana da Leitura 

No âmbito da Semana da Leitura, foram feitas pela Fundação Maria Dias Ferreira duas 

sessões de divulgação de livros infantis por si editados, no âmbito da coleção "Lendas & 

Narrativas de Ferreira do Zêzere". 

O livro "O Roubo da Senhora Santa" foi apresentado a alunos do 2.º ano do Centro Escolar 

de Ferreira do Zêzere. O autor, José Afonso Sousa, levou as 45 crianças a tentarem construir 

a história a partir da projeção das ilustrações do livro e da revelação gradual do enredo. O 

livro "O Segredo da Cabrieira" foi apresentado junto de 30 alunos do 1.º ciclo do Centro 

Escolar de Águas Belas. A autora, Cátia Salgueiro, através de um resumo da obra, mostrou 

como é possível usar a imaginação para construir uma história, ao passo que a ilustradora, 

Ana Queimado, orientou os alunos e as professoras numa pequena sessão de Yoga, traçando 

um paralelismo entre elementos e figuras presentes na narrativa e algumas 

posturas/posições desenvolvidas durante a prática do Yoga. 

 

 Eventos culturais 

40. Apresentação pública do livro “Danças e Cantares tradicionais do concelho de 

Ferreira do Zêzere” 

A Fundação Maria Dias Ferreira promoveu, em janeiro de 2017, a sessão de apresentação 

pública do livro "Danças e Cantares tradicionais do concelho de Ferreira do Zêzere", obra 

que constitui a segunda publicação da coleção “Etnografia, Tradições e Saberes do Concelho 

de Ferreira do Zêzere”. 

Dotado de uma grande riqueza e diversidade etnográfica, o concelho de Ferreira do Zêzere 

merece que esta seja estudada e preservada, visando esta obra um maior conhecimento e 

divulgação das suas raízes. 

Da autoria dos professores, etnógrafos e folcloristas José Joaquim Ferreira Marques e 

Rosária Tendeiro Tarana Marques, a obra é resultado da edição conjunta da Fundação e da 

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.  
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41. Exposição “Lendas & Narrativas de Ferreira do Zêzere” 

Pelo terceiro ano consecutivo, a sala polivalente da Biblioteca Municipal Dr. António Baião 

albergou a exposição “Lendas & Narrativas de Ferreira do Zêzere”.  

Esta coleção conta já com um total de 12 volumes publicados, um dos quais incluindo 

também uma edição em Braille. Na exposição estiveram patentes os 4 novos volumes da 

coleção, editados em 2017.  

A exposição revela uma parte da história e algumas das ilustrações que enformam cada um 

dos novos livros, apresentando ainda as biografias das escritoras e ilustradoras que lhes 

deram vida. Uma forma divertida e didática de conhecer personagens e histórias que 

povoam a tradição oral e o imaginário ferreirenses. 

 

Participação e apoio a outras iniciativas 

 

42. Participação na Feira de S. Brás 2017 

A Fundação Maria Dias Ferreira voltou a participar, em 2017, na tradicional Feira de S. Brás, 

na vila de Ferreira do Zêzere. 

No stand da Fundação, a temática dominante foi a das "Danças e Cantares tradicionais do 

concelho de Ferreira do Zêzere", numa exposição baseada na obra homónima editada pela 

Fundação e pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. 

Ao longo do dia, passaram pelo stand da Fundação várias centenas de interessados em 

conhecer melhor as nossas atividades, tendo sido distribuída gratuitamente uma revista com 

as principais iniciativas da Fundação realizadas em 2016. 

 

43. Participação na Feira do Livro de Ferreira do Zêzere  

A Fundação Maria Dias Ferreira marcou presença na IX Feira do Livro de Ferreira do Zêzere, 

organizada pela Biblioteca Municipal Dr. António Baião, disponibilizando, junto da 

comunidade, todas as suas publicações.  

 

44. Apoio ao 5.º Trail do Zêzere - 2017 

À semelhança do ocorrido em anos anteriores, a Fundação Maria Dias Ferreira apoiou, em 

2017, o 5.º Trail do Zêzere, através da oferta de 18 exemplares do livro “100 Imagens” aos 

vencedores dos vários escalões da prova.  
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Contas do Exercício de 2017 

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

referentes ao exercício de 2017. 

 

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

 

Fornecimento e serviços externos  90.837 € 

 Área Social  39.877 € 

 Área Cultural  51.360 € 

 Outros gastos e perdas        500 € 

 Total de Custos    91.237 € 

 

 Prestação de serviços       8.606  € 

 Subsídios e donativos      18.921 € 

 Proveitos financeiros        3.728 € 

 Total de Proveitos     31.255  € 

 

 Resultado Líquido     -59.982 € 

 

 

 

Proposta de Aplicação de Resultados 

A Fundação Maria Dias Ferreira terminou o exercício de 2017 com um Resultado Líquido 

de -59.982,31€ (menos cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois euros e trinta e 

um cêntimos). 

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

de 2017 sejam distribuídos da seguinte forma: 

  

Resultados Transitados:  -59.982,31€ (menos cinquenta e nove mil, novecentos e  

oitenta e dois euros e trinta e um cêntimos). 
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Ferreira do Zêzere, 28 de janeiro de 2018 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 


