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Introdução
O presente Plano de Atividades e Orçamento constiuiu o documento base
de referência ao desempenho das ações da Fundação Narciso Ferreira para o
ano de 2020.
Numa altura em que a Instituição se encontra a comemorar os 75 anos de
existência e de atividade ininterrupta, o planeamento e estratégia assumidos pelos
Orgãos Sociais, integram três objetivos específicos, bem definidos:
1. Cumprimento dos Estatutos pelos quais se rege a Fundação;
2. Comemorar condigamente a presente efeméride; e,
3. Iniciar um novo ciclo, estruturante e sustentável.
Neste sentido, ao longo do ano de 2020 a Fundação dará prioridade às
permissas pelas quais orienta as suas ações, tanto no campo da solidariedade
social e do apoio às atividades socioculturais e educativas, como na área de
gestão e administração do seu património.
Por outro lado, ao implementar um vasto programa de comemorações ao
longo do ano, procurará simultaneamente reforçar parcerias institucionais com o
intuito de estabelecer um novo projeto de valorização e de dinamização, realista e
colaborante, e deste modo, entrar numa nova era, que concilie a memória viva
aos novos tempos.

PROPOSTA DE ATIVIDADES

Assente em pressupostos conciliadores, o plano de atividades proposto
para 2020 incide na fundamentação das receitas possiveis disponibilizadas pela
Fundação, provenientes do património, designadamente das rendas com os
alugueres das habitações e lojas comerciais da sua propriedade.
A este propósito, é de lembrar que a Fundação não dispõe de qualquer
apoio externo. No entanto, ciente de que ao apresentar um plano de atividades
que envolva o território e a comunidade, pode usufruir de apoios para alcançar
uma dinâmica mais empreendedora, adotando uma postura de trabalho em rede,
tanto ao nível municipal e regional como no âmbito da participação nos grupos
temáticos das fundações portuguesas.
Neste contexto, a Fundação Narciso Ferreira apresenta o seguinte plano
de atividades para 2020:

Gestão e Adminstração do Património
Zelar pela proteção, preservação e promoção do vasto património
edificado, identitário de um tempo e de caraterísticas marcantes no campo da
arquitetura portuguesa.
Sempre que possível, procurar divulgar e promover este vasto património
em parceria com estudantes e professores universitários, auxiliados pela
Autarquia, como forma de perpetuar as suas linhas e traça originais.
Intervir sempre que necessário em reparações, ou obras que se julguem
indispensáveis, procurando ir ao encontro das solicitações dos inquilinos.
Por último, até final de 2020 criar um documento base de atualização de
dados de cada um dos edifícios, caraterísticas, condições de habitabilidade e
respetivo estado de conservação, através do preenchimento de uma fichamodelo.

Solidariedade Social
Neste campo, a Fundação Narciso Ferreira seguirá a missão e a visão
expressas nos seus Estatutos, no escrupuloso dever de auxiliar as famílias mais
pobres e carenciadas da área geográfica da sua intervenção (Riba de Ave, Oliveira
de São Mateus e Pedome), sobretudo no apoio aos mais novos, crianças e
jovens.
Sem a disponibilidade financeira de outros tempos, suportada em grande
parte pelas fábricas do Grupo Ferreira, a Fundação prosseguirá no cumprimento
das tradicionais ações de solidariedade social, com a diferença de tentar que as
mesmas sejam articuladas com um programa cultural ou pedagógico associado à
distribuição de bens e produtos, especificamente para estas famílias.
Deste modo, a Fundação assumirá em 2020, a entrega de 50 folares de
Páscoa na freguesia de Riba de Ave, em abril, oferecendo um concerto de
Páscoa e uma peça de teatro em data a definir oportunamente, devidamente
articulados com a Paróquia Local e com a Junta de Freguesia. Assim como, a
distribuição de 100 cabazes de Natal, entre Riba de Ave, Oliveira de São Mateus
e Pedome, em dezembro, oferencendo uma festa de natal para as crianças,
devidamente articulados com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
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, continuando a pôr em prática o projeto
Fundação Solidária que todos os meses tem disponibilizado uma verba mensal
de 200 euros para suprir carências pontuais.
Por último, e dentro deste quadro de apoio, a Fundação continuará atenta
aos programas de ocupação de tempos livres e de férias balneares ou colónias
de férias especificamente para crianças com maiores dificuldades. Intitulado de
projeto Guaches, é intenção da Fundação Narciso Ferreira apoiar no ano de
2020, entre junho e julho, cerca de 60 crianças a ir à praia.
Assim, a Fundação Narciso Ferreira presta um serviço de auxílio público na
área da ação social, dirigido às famílias com maiores necessidades, em três

periodos-chave, coincidentes com as interrupções das atividades letivas e
sempre que as famílias mais precisam.

Cultura e Pedagogia Cívica
Na área sociocultural, a Fundação Narciso Ferreira procurará implementar
algumas atividades que articulem a cultura e a educação, mas também a
aprendizagem cívica, seja pela área ambiental e dos mercados, seja privilegiando
o caráter de apoio ao associativismo a pensar sobretudo na formação das
crianças e dos mais jovens.
Contudo, não deixaremos de preparar o futuro da Fundação Narciso
Ferreira através de outras iniciativas, umas através do apoio institucional,
procurando bases sólidas na relação com o Município de Vila Nova de Famalicão,
outras organizadas pela própria Fundação mas sempre dentro dos parâmetros
estatutários.
Para o ano de 2020, a Fundação Narciso Ferreira assumirá apenas o
conjunto de ações programadas para as comemorações dos 75 anos, conforme
apresentado publicamente em 25 de outubro de 2019, aquando da abertura da
Sede das Comemorações / Casa da Memória Viva da Fundação.
Deste modo, contando com o apoio institucional da Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, da Junta de Freguesia de Riba de Ave e da Santa Casa
da Misericórdia de Riba de Ave, propõe-se, igualmente, envolver a comunidade, o
território e procurar apoios junto das fundações portuguesas parceiras.
Assim, e de acordo com o texto de apresentação e programação abaixo
assinalados, pugnaremos pelo apoio institucional dos parceiros num trabalho
conjunto articulado e envolvente.

“
Apresentação
A Fundação Narciso Ferreira foi criada em 1944 e oficializada em 1945 com o
intuito de proteger o património legado pelo patrono, perpetuar o seu nome, e
desenvolver as atividades de carater sociocultural impulsionadas pelas empresas
por ele fundadas e administradas pelos descendentes.
A transição para a Fundaçāo da “cultura de empresa", verdadeiramente inovadora
em Portugal naquela época, foi muito para além dos âmbitos social e cultural no
dinamismo dado pelo seu diretor, Raul Ferreira, Conde de Riba d'Ave,
empossado na primeira reunião da Instituição realizada na Fábrica Sampaio
Ferreira, pelo irmão e igualmente fundador Delfim Ferreira em nome da Direçāo
consituída.
Nessa época, o emprego nas empresas aumentava de forma exponencial,
aproximando-se a um total de cinco mil operários. Perante os lucros houve esteve
sempre presente a ação redistributiva.
O empreendedorismo desta família refletiu-se na criação de serviços públicos,
equipamentos sociais e paroquiais, entre outros - todos estes evidenciados na
exposição comemorativa dos 75 anos da Fundação -, que se traduziram num
grande movimento de comerciantes, de técnicos, de colaboradores. Desde a
primeira hora, a Fundaçāo preocupou-se em criar condições a todo este
progresso materializado no património edificado, construindo também habitações,
lojas e acessibilidades, proporcionando assim um funcionamento constante, um
território com vida, nāo só para os operários das fábricas mas para todos os
habitantes de Riba de Ave e freguesias adjacentes.
Todavia, o final do século XX foi dramático para Riba de Ave com a questão da
globalizaçāo e da crise que afetou o Vale do Ave. Grande parte do emprego
desapareceu e em consequência os problemas sociais aumentaram, obrigando a
Fundação, agora com parcos rendimentos, a dedicar a sua atividade aos mais
carenciados e culturalmente à coesāo com a Europa mais desenvolvida atuando
orientada para as crianças e para os mais jovens.
Hoje, atingindo 75 anos de existência e de atividade ininterrupta, é também uma
oportunidade para analisar um passado já longo pejado de alteraçōes
conjunturais, um presente com muitas inseguranças mas um futuro com a
obrigaçāo do cumprimento dos Estatutos, e com a esperança de uma renovação
profícua, rumo a um centenário de afirmação e de consolidação.

Porque esta é uma Fundação de grande prestígio nacional e que merece ser
reconhecida como tal.
Raúl José Ferreira
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Narciso Ferreira

Programa
13 de março de 2020, sexta-feira | 10h00-18h00
Hospital Narciso Ferreira, Salão Nobre
Colóquio “As Fundações Privadas de Interesse Público em Portugal:
panorama atual e perspetivas”
14 de março de 2020, sábado | 15h00
Centro Residencial Conde de Riba D´Ave, Oliveira de S. Mateus
Homenagem a Raúl Ferreira - 125 Anos do seu Nascimento - Primeiro diretor e
grande dinamizador da Fundação
10 de abril de 2020, sexta-feira | 17h00
Mercado da Fundação Narciso Ferreira
Concerto na Capela do Hospital
Projeto Fundação Solidária - Páscoa
16 de maio de 2020, sábado | 09h30-12h30
Riba de Ave - Oliveira de São Mateus
Visitas Orientadas ao Património da Fundação Narciso Ferreira
18 de maio de 2020, segunda-feira | 14h30-17h30
Riba de Ave - Oliveira de São Mateus - Bairro
Concurso de Fotografia “Memórias da Indústria Têxtil” - as fábricas e os bairros
operários dos Ferreiras de Riba d´Ave
06 de junho de 2020, sábado | 21h15
Salão Paroquial de Oliveira de Santa Maria
Teatro: Projeto Educação Pela Arte
Atribuição dos Prémios de Mérito Escolar
Fundação Narciso Ferreira ano letivo 2019/2020

07 de julho de 2020, terça-feira | 18h00
Largo da Fábrica Sampaio Ferreira
Homenagem ao Patrono Narciso Ferreira
12 de setembro de 2020, sábado | 21h00
Polo da Biblioteca de Riba de Ave
Apresentação e atribuição de prémios dos concursos de Poesia e
Curtas Metragens “Fundação 75 Anos”
13 de setembro de 2020, domingo | 09h00-12h00
Riba de Ave - Pedome - Riba de Ave
Corrida / Caminhada - Participação das Associações Locais
25 de outubro de 2020, domingo | 10h00-17h00
Riba de Ave
Programa Evocativo dos 75 Anos
12h00: Descerramento de Placa na Sede da Fundação e
Apresentação do Selo Comemorativo
13h00: Almoço, por Inscrição, e Apresentação do Livro
“Fundação Narciso Ferreira, 75 Anos”
16h00: Concerto da Banda de Riba de Ave - Casa da Música de Riba de Ave
18 de dezembro de 2020, sexta-feira | 17h00
Fundação Narciso Ferreira
Balanço Final das Comemorações - Apresentação do Memorando

”

Considerações Finais
Não obstante a importância e dimensão de qualquer plano de intenções
que um documento desta natureza implique na estrutura de uma instituição, não
deixa de se ser verdade que são as pessoas que surgem em primeiro lugar, são
as pessoas que se situam no foco das nossas ações.
Os Orgãos Sociais da Fundação Narciso Ferreira e os colaboradores desta
Instituição cumprem o dever e as suas obrigações a pensar na comunidade,
ontem como hoje.
Como complemento, a Fundação Narciso Ferreira não deixará em 2020 de
acompanhar atentamente as ações levadas a cabo no exercício do serviço
público prestado no património que tem disponibilizado, tanto no Polo da
Biblioteca Municipal de Riba de Ave, antigas Escolas Narciso Ferreira, como na
Escola de Música de Riba de Ave, antigo posto da GNR, e ainda, nos espaços
onde se encontram a funcionar sedes de associações locais, como a ARRA e a
AVEMOTOR.
Naturalmente, neste propósito, a Fundação terá um cuidado especial no
acompanhamento da obra de reabilitação do Teatro Narciso Ferreira, uma
aspiração com quase 20 anos e cuja obra poderá ficar finalmente concluída em
dezembro de 2020.
Por fim, resta neste documento destacar a manutenção da abertura da
“Casa da Memória Viva da Fundação Narciso Ferreira” no antigo edifício dos CTT,
durante o ano de 2020, num apelo constante à visita do público em geral a este
espaço, prevendo-se que seja o alicerce de uma colaboração com a Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão em projetos futuros para Riba de Ave.

Riba de Ave, 25 de novembro de 2019
FUNDAÇÃO NARCISO FERREIRA

