FUNDAÇÃO NARCISO FERREIRA

PLANO DE ATIVIDADES

2016

INTRODUÇÃO
O Plano de Atividades da Fundação Narciso Ferreira para o ano de 2016 constitui o
documento estratégico da sua atuação nas áreas do património, da solidariedade
social e da cultura ligada à educação.
Mais do que um plano de intenções, trata-se de uma afirmação de fidelidade aos
propósitos enunciados nos Estatutos da Instituição.
O presente Plano de Atividades surge num contexto de comemorações dos 70 anos
de existência e de atividade ininterrupta.
Do mesmo modo, o documento é apresentado no âmbito de uma nova revisão
estatutária determinada por Decreto-Lei, conforme informação oficial do Centro
Portuguâs das Fundações.

REVISÃO ESTATUTÁRIA
Foi aprovada pelo Conselho de Administração por Ata de 14 de outubro de 2015,
cujo pedido de autorização seguiu para a Presidência do Conselho de Ministros.
Corpos Gerentes de 2015
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Comendador Raúl José Jordans Ferreira de Riba de Ave
Secretário: Fernando Manuel Ferreira Guedes de Riba de Ave
Tesoureiro: Dr. Raúl Alexandre Lopes Ferreira de Riba de Ave
Vogal: Marta Cernache

CONSELHO FISCAL
Presidente: Dr. João Luís Guimarães
Secretário: Manuel Pedro Lobo Guedes
Vogal: Dr. Henrique Raúl Ferreira Cernache

Após a referida autorização de alteração dos Estatutos, será criado um novo órgão,
que entrará em funções em 2016 com a denominação de DIREÇÃO EXECUTIVA a

qual será composta por um presidente, coadjuvado nas suas funções por um ou dois
vogais. Após a entrada em vigor das referidas alterações, os mandatos dos novos
membros terão a duração de cinco anos.

www.fnarcisoferreira.org
novo domínio e página web
A referida revisão estatutária implica de igual modo a criação de uma renovada
página web da Instituição, como veículo de transparência e motor da divulgação e
promoção da atividade.
Aproveitando o fundamento desta permissa, é criada uma conta no facebook, com o
nome de Fundação Narciso Ferreira na condição de organização comunitária:
facebook.com/fundacaonarcisoferreira.
Uma outra ligação surge em 2016 através do blog criado por altura das
comemorações dos 150 anos do nascimento do patrono da Fundação, em 2012, que
assim será atualizado anualmente - fundacaonarcisoferreira/blogspot.com

GESTÃO DO PATRIMÓNIO
A Fundação Narciso Ferreira possui um vasto património edificado sobre o qual recai
a responsabilidade de zelar, proteger e conservar.
Com sede no número 92 da Avenida Narciso Ferreira, aqui se desenvolve o serviço de
aluguer de parte do património e gestão corrente das rendas das lojas.
SOLIDARIEDADE SOCIAL
Também neste local está sediado o serviço de apoio às famílias pobres e carenciadas
que mensalmente recorrem à Fundação.
Do mesmo modo, a Fundação Narciso Ferreira prosseguirá a sua colaboração a
algumas instituições ribadavenses que diariamente exercem a sua atividade na ajuda
à população, nomeadamente ligadas à paróquia, como no exemplo dos Vicentinos, e
à formação de jovens e crianças, como a exemplo o Hóquei Clube.

CULTURA
No âmbito cultural, a Fundação Narciso Ferreira integra em parceria com a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia o projeto “Riba de Ave Cultural”, que funciona desde
janeiro de 2015 no número 78 da Avenida Narciso Ferreira, em instalações cedidas
pela Fundação sem qualquer custo para as instituições parceiras.

PROPOSTA DE ATIVIDADES 2016
Conforme definido no plano de atividades anterior, foi efetuado um diagnóstico
exaustivo à situação da Fundação Narciso Ferreira de forma a encontrar-se um plano
estratégico que fosse colocado em prática em 2016, no sentido de revigorar esta
prestigiada Instituição, a 2.ª do género a ser criada em Portugal, logo a seguir à
Fundação da Casa de Bragança.
Em 2015 a Fundação Narciso Ferreira comemorou 70 anos de existência e de
atividade ininterrupta e continua a ser intenção dos seus corpos sociais que daqui a 5
anos, quando se organizar as comemorações dos 75 anos da Fundação, esta
apresente uma sustentabilidade moderna e com uma visão de futuro.
O projeto ficou entregue ao Dr. Nestor Borges, ficando responsável pelo
desenvolvimento da proposta que apresentará logo em janeiro de 2016 após
finalizada a revisão estatutária.
A atuação da Fundação Narciso Ferreira não deixará de funcionar em conformidade
com os Estatutos que regem a Instituição quer na área da solidariedade social como
na área cultural e pedagógica.
Apesar da renovação que se vai introduzindo na Instituição, a missão e os objetivos
mantêm-se intactos, nomeadamente, no reforço do apoio às famílias mais
carenciadas, à formação de jovens e no combate à pobreza infantil.

Pelo que atrás foi dito, destacamos uma vez mais as duas tradicionais ações de
solidariedade social, que tentaremos sejam articuladas com um programa cultural
especificamente para estas famílias:
2016, MARÇO: Entrega dos folares da Páscoa
Mantém-se a tradicional distribuição dos folares da Páscoa às famílias mais
carenciadas de Riba de Ave.
2016, DEZEMBRO: Festa de Natal da Fundação com entrega de bodos, uma tradição
acompanhada de uma iniciativa de caráter cultural, a decorrer no salão paroquial de
Riba de Ave.
Para além destas, a Fundação Narciso Ferreira moverá todos os esforços para prestar
apoio a situações de extrema necessidade, na sua causa de combate à pobreza e à
exclusão social, que, de forma espontânea, possam surgir.
Na área sociocultural pretendemos implementar algumas atividades que articulem a
cultura e a educação, privilegiando o caráter de apoio ao associativismo a pensar
sobretudo nas crianças e nos mais jovens. Contudo, não deixaremos de preparar o
futuro da Fundação Narciso Ferreira através de outras iniciativas, umas através do
apoio institucional - Câmara Municipal e Junta de Freguesia - outras organizadas pela
própria Fundação mas sempre dentro dos parâmetros estatutários:
Ações sem data definida:
Em colaboração com a Câmara Municipal:
- Celebração efetiva do Protocolo com a Câmara Municipal de V. N. de Famalicão no
qual a Autarquia se compromete a promover algumas atividades socioculturais da
Fundação em regime de Parceria, bem como a prestar apoio a projetos futuros, em
contrapartida, a Fundação cede o espaço do piso superior do edifício da sede (antiga
estalagem) para aí se organizar e desenvolver um projeto de dinamização cultural
para Riba de Ave e freguesias circunvizinhas.
- Embora suspenso, sine die, a Fundação pugnará pelo projeto de reabilitação do
antigo Teatro. A Fundação irá insistir com a Câmara Municipal no sentido de avançar
o mais rapidamente possível com uma solução para este edifício que ano após ano se
degrada e causa condições de insalubridade pública, correndo mesmo o risco de
desaparecer se nada for feito no imediato.

- Uma das prioridades da Fundação será a apresentação pública do projeto a
implementar no antigo Posto da GNR, em harmonia com o apoio da Câmara
Municipal. A Fundação já validou o protocolo, remetendo o mesmo para a Câmara
Municipal e assim irá insistir com a Autarquia no sentido de apresentar publicamente
o projeto de construção de uma Escola de Música direcionada ao estudo e prática
musical por parte das crianças e jovens de Riba de Ave. Não obstante, a Fundação
aceita a instalação da Banda de Música de Riba de Ave neste edifício articulando-se a
Escola com esta banda que em 2016 celebra 200 anos.
- Tal como em 2015, o projeto Educação pela Arte ficará suspenso em 2016. Apesar
do sucesso deste projeto que envolvia uma média de 400 crianças por edição e já
com 22 de existência, sendo uma atividade muito apreciada por todos, tendo vindo a
ser substituída por outras atividades similares dentro do programa “Riba de Ave
Cultural”.
- Finalmente em 2016, insistiremos com a Câmara Municipal para a classificação de
Imóvel de Interesse Municipal a entrada da Fábrica Sampaio, Ferreira e do
Monumento a Narciso Ferreira.
De iniciativa exclusiva da Fundação Narciso Ferreira:
- Desde logo o apoio às Associações de Riba de Ave que prestem serviço público de
solidariedade social ou de promoção ao incentivo cultural e desportivo jovem, como
anteriormente referido, a Conferência Vicentina e o Riba de Ave Hóquei Clube.
- Organização de atividades de cariz cultural, desportivo mas com sentido
pedagógico ou social, e que por isso se enquadrem nos Estatutos da Fundação, tais
como:
. Exposições
. Programas de Ocupação de Tempos Livres em períodos de Férias Escolares
. Conferências e Tertúlias
. Momentos musicais
. Mini-Maratona no Dia do Coração
. entre outras, a propor oportunamente.

Riba de Ave, 23 de novembro de 2015
FUNDAÇÃO NARCISO FERREIRA

