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FUNDAÇÃO NARCISO FERREIRA

Áreas de Intervenção: Património . Solidariedade Social . Cultura

A Fundação Narciso Ferreira foi criada em outubro de 1944 na freguesia de Riba de Ave,
concelho de Vila Nova de Famalicão, e oficialmente instituída no ano seguinte. Foram seus
instituidores os filhos/descendentes do grande industrial e benemérito Narciso Ferreira e as
empresas/fábricas têxteis do Grupo Ferreira.
Memória Histórica

Os descendentes do grande industrial e benemérito Narciso Ferreira (1862-1933),
continuaram e ampliaram a sua obra social, como foi seu desejo, com a particularidade de a
institucionalizarem através da criação de uma Fundação e assim assegurarem a sua
perpetuação e desenvolvimento.
Como é sabido, durante várias décadas não houve legislação administrativa que facultasse a
criação de instituições autónomas. As ações de filantropia eram atos isolados ou, então,
atribuídos à responsabilidade de organismos estatais, misericórdias ou confrarias, enquanto
no estrangeiro as fundações constituíam já um movimento extremamente importante da
sociedade civil no domínio da solidariedade.

Uma situação de exceção ocorreu em 1933, quando surgiu a primeira instituição portuguesa
com esta designação - a Fundação da Casa de Bragança - por iniciativa dos testamenteiros de
D. Manuel II e do Governo, tendo como objetivo administrar os bens patrimoniais da antiga
Casa Real e desenvolver ações nos setores cultural, artístico, social e religioso. Só em 1940,
surgiu uma nova arquitetura jurídico administrativa, com base nos artigos 444º a 446º do
novo Código Administrativo fazendo surgir a fundação como "pessoa coletiva de utilidade
pública administrativa", e especificamente, como "instituto de utilidade local", no âmbito da
assistência social.
Em 1944, os descendentes de Narciso Ferreira tomaram então a iniciativa de criar a Fundação
Narciso Ferreira, a qual surge oficialmente em 1945 como a segunda "fundação" portuguesa
do género.
Foi instituída por 10 sócios fundadores (os filhos vivos e as três empresas criadas por Narciso
Ferreira), "em memória piedosa e justa homenagem social prestada pelos instituidores ao
fundador das fábricas que representam uma das mais produtivas atividades desta região e a
honesta sustentação de centenares de família" (artº 2º do Regulamento).
No início, desenvolvia as modalidades de assistência que se repartiam em: espiritual, de
harmonia com a autoridade e disciplina da Igreja Católica; educativa, com escola para
instrução elementar e possibilidade de bolsas de estudo para educação profissional; maternoinfantil, doença e invalidez; cultural, apoio às atividades lúdicas; e, assistência social, apoio
aos pobres.
Para efetivação destes fins, foi dotada com hospital, igreja, escola-cantina, asilo, teatro, creche
e cozinha económica, funcionando já alguns destes serviços à altura da Instituição, sendo
então afetos à Fundação e conferindo-lhe uma unidade à obra social.
A Fundação foi de imediato dotada com dois mil contos para início de capital, além dos
edifícios já existentes e mais seiscentos contos para a escola-cantina. E surgia como "uma
obra de assistência e utilidade local destinada a prestar assistência económica e moral às
famílias da mesma freguesia e em especial às dos empregados e operários das fábricas
pertencentes aos sócios fundadores" (Art. 1º).
Coube à administração da Fundação Narciso Ferreira, mais concretamente ao filho Raúl
Ferreira, o dinamismo notável que conheceu, sobretudo pelas ações de urbanização e
embelezamento de Riba de Ave, não esquecendo o importante património imobiliário que
hoje constitui o principal suporte financeiro da Fundação.

A área de apoio social aos indigentes e desprotegidos foi também uma preocupação, tal como
a área cultural, sobretudo no apoio a ações educativas e de recreio para as crianças e jovens,
como ficou também patente na edificação do palacete destinado a Colónia de Férias, em Vila
do Conde.
Essa ação filantrópica, instruída segundo os princípios caritativos da Igreja Católica, mereceu
a atenção do Papa Pio XII, que em 25 de agosto de 1947 agraciou Raul Ferreira com o título de
Conde de Riba de Ave.
Desenvolvendo nas últimas décadas uma ação mais discreta, já que não dispõe dos apoios
financeiros que tinha nos tempos iniciais por parte das empresas do grupo familiar (facto
explicável pela crise têxtil e pela nacionalização da CHENOP com o 25 de abril de 1974), a
Fundação Narciso Ferreira continuou a desenvolver os seus objetivos sociais e culturais, por
vezes em ação concertada com as autarquias - como a exemplo o projeto «Educação pela Arte»
que incluía não só Riba de Ave mas também as freguesias vizinhas de Oliveira S. Mateus e
Pedome - ou com outras instituições e associações, tendo, entretanto, atualizado os seus
estatutos em 1995.
Em 2012, prestou uma justa homenagem ao seu patrono, no âmbito das comemorações dos
150 anos do seu nascimento, apostando agora numa nova dinâmica que procura envolver
todas as associações locais e movimentos paroquiais, criando-se, desta forma, um conjunto de
sinergias para o desenvolvimento do bem comum.
A Fundação Narciso Ferreira nas suas mais de sete décadas de existência, passou por diversas
conjunturas económicas e sociais, conseguindo adquirir uma larga experiência nas ações e
consolidando hoje uma maturidade nos seus propósitos, objetivos e metas traçadas.
Neste sentido, o Plano de Atividades que agora se apresenta assume-se como um instrumento
da orientação estratégica da Fundação Narciso Ferreira para o ano de 2018.

Atividades Executadas

Nas páginas que se seguem, revelam-se as ações desenvolvidas durante o ano de 2018. A este
relatório de atividades anexa-se, na parte final, as Contas, cujo relatório financeiro mereceu já
o devido reconhecimento naquilo que é o esforço da Instituição na melhoria dos serviços que
presta nas mais diversas áreas de atuação.

PATRIMÓNIO
A Fundação Narciso Ferreira possui um vasto património edificado, na vila de Riba de Ave, e
em parte na freguesia de Oliveira de São Mateus, um legado com décadas que resultou dos
tempos áureos da indústria têxtil, por consequência das empresas da família Ferreira.
A sede administrativa da Fundação, sita no número 92 da Avenida Narciso Ferreira, em Riba
de Ave, é o local onde se exerce a gestão e monitorização dos edifícios, seja de serviços, lojas
ou habitações.
Durante 2018, a Fundação desempenhou um importante papel em aspetos essenciais como:
!
- zelar pelo património edificado através da manutenção das Casas/Habitações e Lojas,
sobretudo no que respeita ao Mercado, cuja gestão se torna exigente
- procurar a efetiva reabilitação do Cine-Teatro: Insistir com a Câmara Municipal de V. N. de
Famalicão para a finalização do Projeto de Arquitetura e proposta de revisão do Protocolo
- reforçar o interesse público da classificação do Monumento a Narciso Ferreira
- sensibilizar a Câmara Municipal para um apoio à Fundação no sentido de colaborar na
preservação do património histórico e identitário
Neste âmbito, merece especial relevo as obras de beneficiação que a Fundação levou a cabo
em 2018, no seguimento do que já vinha sido feito em 2017, principalmente na substituição
dos telhados de quase todos os prédios da Avenida Narciso Ferreira.

Edifícios da Fundação Narciso Ferreira, Riba de Ave

SOLIDARIEDADE SOCIAL
A Fundação Narciso Ferreira prossegue na sua capacitação de desenvolviemnto de um projeto
abrangente de apoio às famílias mais carenciadas que foi feito durante todo o ano através do
gabinete de apoio à solidariedade social sob a denominação “Fundação Solidária”.
No entanto, a ajuda a quem mais necessita tem-se efetuado das mais diversas formas como
ficou bem patente mais uma vez durante 2018: !
- compra de bens e produtos de primeira necessidade, através da atribuição de uma verba de
200 € mensais, sendo que a distribuição é feita na primeira e última segunda-feira de cada
mês, de forma regrada e equilibrada. Na listagem destas famílias favorecidas constam os
nomes propostos pela Junta de Freguesia de Riba de Ave em articulação com o gabinete de
Ação Social da Câmara Municipal, evitando-se assim a duplicação de ofertas.
- Distribuição dos folares de Páscoa e de cabazes de Natal; neste âmbito, foram distribuídos
45 folares de Páscoa às famílias mais pobres de Riba de Ave e 95 cabazes de Natal abrangendo
as famílias mais carenciadas de Riba de Ave, Oliveira de São Mateus e Pedome.

- Apoio às atividades de ocupação de tempos livres nas férias escolares, para crianças de
famílias pobres para que os mesmos possam ter as mesmas oportunidades de outros que
frequentam OTL´s. Este apoio iniciou-se em 2016 com uma proposta da Câmara Municipal e
da Didáxis onde a Fundação aderiu, enquanto parceira, dando assim continuidade ao “Projeto
Guaches”.

Distribuição de Cabazes de Natal 2018

Projeto Fundação Solidária 2018 (foto da esquerda).
Oferta de T´Shirt à Fundação, proveniente das crianças contempladas com o apoio do Projeto Guaches.

CULTURA
A Fundação Narciso Ferreira desenvolveu durante o ano de 2018 um interessante conjunto de
atividades culturais destinadas a todos os públicos, desde os mais jovens aos séniores.
Em complemento à intensa atividade mensal que o projeto “Avecultural” teve até outubro,
mês em que foi extinto pela Câmara Municipal para em 2019 avançar com um novo projeto de
descentralização cultural, a Fundação continuou a efetuar eventos culturais, como recitais de
música, tertúlias, encontros poéticos e exposições, dentro do seu espaço de ação.
Em 2018 a Fundação assinalou os seguintes números: !
- 4 exposições: pintura, escultura, fotografia, desenho;
- 8 tertúlias: poesia, artes e cultura;
- 3 recitais: piano, violino, guitarra clássica;

De referir que entre 2019 e 2020 a Fundação irá comemorar os seus 75 anos (bodas de
diamante) de atividade contínua e ininterrupta, e pretende fazê-lo de forma a deixar essa
marca no território enquanto elemento identitário.

Exposição na Fundação Narciso Ferreira

FNF - Visitas Guiadas ao património e exposições

FNF - Escola de Música na Fundação Narciso Ferreira

FNF - Teatro Amador, parceria Fundação Narciso Ferreira com Didáxis

FNF - Tertúlias poéticas na Fundação

FNF - Sopas comunitárias - Mercado da Fundação

FNF - Património da Fundação, Projeto “Conhecer Narciso Ferreira”

FNF - Cedência de espaço para a instalação da Sede da ARRA, Associação de Reformados de Riba d´Ave

FNF - Escola de Música de Riba de Ave, no antigo quartel da GNR, propriedade da Fundação

Considerações Finais

A par da intensa atividade da Fundação, outro dos assuntos mais relevantes de 2018 para a
Fundação Narciso Ferreira foi, sem dúvida, a proximidade institucional com outras
Fundações através da aceitação da integração nos “Grupos de Afinidade” criados pelo Centro
Português de Fundações - CPF.
No segundo semestre de 2018, também se registou uma aproximação a parceiros
institucionais que poderão fazer parte das comemorações de 2019 e 2020, designadamente a
Fundação de Serralves, a Fundação Marques da Silva e a Casa-Museu Marta Ortigão.
Neste contexto, a Fundação aproveitou para relembrar o seu rico historial e dar a conhecer as
diversidades com que opera atualmente, pese embora as potencialidades do território e o
desenvolvimento de projetos que temos colocado em prática.
Por último, uma referência à candidatura do projeto Cidadania Ativa, cujos resultados serão
revelados no primeiro trimestre de 2019, pelas Fundações Caloute Gulbenkian e Bissaya
Barreto.

Riba de Ave, 22 de março de 2019

