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BREVE INTRODUÇÃO 
 
 
O Plano de Atividade e Orçamento que hoje aqui se apresenta, pretende ser 
um documento referência para o desenvolvimento do trabalho a realizar pela 
Fundação Narciso Ferreira no ano de 2021. 
 
Alerta-se e ressalva-se, desde já, que na atual conjuntura pandémica mundial 
muitos serão os desafios a ultrapassar, mas também muitas serão as 
oportunidades a abraçar, e assim este documento passa por programar 
intenções que por todos os meios possíveis e com todo o entusiasmo e 
dedicação, a Fundação Narciso Ferreira se propõe a realizar. 
 
De referir, que tendo sido interrompidas as comemorações dos 75 anos da 
Fundação Narciso Ferreira, algumas propostas de atividades para o ano de 
2020, que não foram realizadas, poderão ser retomadas este ano de 2021, 
caso haja interesse na sua realização. 
 
Ainda em 2021, prevê-se a abertura do Teatro Narciso Ferreira, e como tal, a 
Fundação Pretende desenvolver um programa de inauguração em 
colaboração com a Casa das artes e a Câmara Municipal de Famalicão, para 
assinalar tão importante acontecimento. 
 
Pretendendo marcar um período de mudança, no sentido de projetar a 
Fundação Narciso Ferreira para o futuro e garantir que as gerações vindouras 
perpetuarão o notável trabalho até agora realizado por esta instituição, sempre 
honrando e enaltecendo a figura do Excelentíssimo Senhor Narciso Ferreira e 
todos os seus descendentes e familiares, e as suas vontades, assim como no 
respeitoso cumprimento das suas normas estatutárias, apresenta-se, o 
planeamento e estratégia para o ano de 2021. 
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Para o ano de 2021, pretende-se sobretudo, tornar a Fundação Narciso 
Ferreira, numa Fundação atual, com visibilidade, sustentável, ativa e que ative 
a comunidade, que promova Riba d´Ave e as suas gentes, que capacite tanto 
a Fundação como a população para o futuro, sempre tendo em conta as 
tradições, criando ou melhor reavivando a identidade e o orgulho nela. Desta 
forma pretende-se fixar as gentes na sua terra, criar uma verdadeira sociedade 
capaz de se sustentar a si própria, às suas gentes e ao seu património.   
 
A procura de parcerias institucionais, sejam públicas ou privadas, e de apoios 
a Fundos quer nacionais quer Europeus será uma das prioridades. Gerar 
receitas, para além das que advêm das rendas relativas aos arrendamentos 
das habitações e lojas comerciais propriedade da Fundação, que permitam ir 
mais além no cumprimento desta mui nobre missão. 
 
 
PROPOSTA DE ATIVIDADES 
 
Tendo em mente estas ideias gerais, a Fundação Narciso Ferreira apresenta 
o seguinte plano de atividade para 2021: 
 
 
 
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
 
Preservar, proteger e promover o património existente, e se possível, 
aumentar o património da Fundação Narciso Ferreira. 
Neste sentido, a Fundação pretende por em marcha o desenvolvimento de 
vários projetos que se passam a descrever: 
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1. Remodelação da estalagem: 
 

Estão já em curso, conversações com a Câmara Municipal de Famalicão, 
nomeadamente com a Arquiteta Francisca Magalhães e a sua equipe, no 
sentido de se proceder à remodelação da antiga estalagem sita na Avenida 
Narciso Ferreira em Riba d´Ave. 
 O objetivo é transformar a estalagem num alojamento local, onde cada quarto 
será praticamente independente, possuindo casa de banho completa e 
kitchenette, pretendendo assim minimizar recursos humanos e financeiros. 
 Para tal pretende-se alocar todos os recursos técnicos e financeiros que a 
CMF ou outras entidades públicas ou privadas, estiverem dispostas a 
disponibilizar. Todos os esforços serão feitos no sentido de todo este projeto 
ser financiado e não ter custo relevante para a fundação. 
 

2. Recuperação da cave do edifício da casa da memória: 
 

Espera-se já ter recuperado a posse da cave do edifício da casa da memória 
viva, que foi indevidamente ocupada pelos atuais proprietários das fábricas 
Sampaio Ferreira, Lda. 
Todas as diligências legais estão já a decorrer e no bom sentido, pelo que se 
espera um desfecho favorável à Fundação Narciso Ferreira já no princípio de 
2021.  
Assim sendo, poderá proceder-se aos trabalhos de construção civil 
necessários, para transferir a sede da Fundação para a dita cave e assim 
libertar o espaço que atualmente ocupa na estalagem, que poderá ser 
adjudicada a outro projeto. Relativamente a esta obra, que terá de ser 
orçamentada e adjudicada, também iremos tentar obter apoios financeiros 
nomeadamente do FSE. 
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3. Projeto de arrendamento/ empreendedorismo para as salas da 
estalagem, que atualmente servem de sede à fundação:  

  
 Nomeadamente um projeto de arrendamento para restauração dadas as 
escassas alternativas na vila, quem sabe um espaço de referência que marque 
pela diferença “Comida com cultura “aliando os bons hábitos alimentares aos 
tradicionais saraus culturais que se desenvolviam, em tempos neste local.  
A ideia de um projeto de restauração, poderá ser aberta a alguma escola de 
hotelaria da zona. Ou aliando os vinhos verdes da região e  
algum produtor que eventualmente se mostre interessado em investir num 
projeto deste género com qualidade. 
 
Esta possibilidade estará dependente, obviamente do cumprimento do ponto 
2. E será igualmente discutido com as entidades públicas e entidades privadas 
para possíveis projetos em parceria. Tornando Riba d´Ave um local de 
interesse cultural, gastronómico e vinícola. 
Que, desde logo complemente a atividade do teatro, e de todo o projeto mais 
abrangente de fixar e capacitar as gentes locais. 
 

4. Centro de formação profissional de Riba de Ave 
 
A capacitação da população, passa necessariamente pela sua formação. Por 
essa razão a Fundação Narciso Ferreira propõe-se em 2021, olhar para o 
futuro e construir um centro de formação profissional que vá ao encontro das 
necessidades reais da região do Vale do Ave.  
Para tal, objetiva se para 2021, a compra de um edifício capaz de acolher este 
projeto, que apesar de ambicioso, é absolutamente necessário para o futuro, 
enaltecendo e levando o ensino de excelência à região, um ensino que marque 
pela diferença, na atribuição de competências reais e de alta qualidade 
capazes de proporcionar um nível de empregabilidade elevado.  
Por outro lado, considera-se este projeto financeiramente viável, tendo em 
conta os Fundos europeus que poderão ser dirigidos para este projeto e o 
ativo líquido que a Fundação possui, conjugado com o também possível apoio 
do IEFP e das empresas do concelho e mecenas familiares. 
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5. Viagem ao património arquitetónico de Riba d´Ave 
 
 
O Património arquitetónico da Fundação Narciso Ferreira deverá ser 
promovido, característico de toda uma época de ouro, faz parte da identidade 
portuguesa, apresentando características típicas e que se encontram ainda 
inalteradas, pelo que deverão ser enaltecidas e promovidas da melhor forma. 
 
A viagem ao património de Riba d´Ave poderá passar, em parceria com as 
escolas locais e estudantes de todo o mundo que solicitam a Fundação para 
realizarem os seus mestrados e doutoramentos em arquitetura sobre o 
património arquitetónico de Riba d’Ave. 
Um itinerário, uma história, um passaporte carimbado em cada edifício depois 
de visitado e ouvida a sua história. 
 
 
 

6. Legalização de todo o património da fundação: 
 

Por último, até final de 2021 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 ficha 
modelo.  
E legalizar todos os edifícios que não estejam ainda a cumprir todos os 
requisitos que forneçam à Fundação Narciso Ferreira um título de propriedade 
válido e inquestionável. Evitando assim possíveis processos futuros.  
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SOLIDARIEDADE SOCIAL 
 
Na área da solidariedade social, a Fundação Narciso Ferreira cumprirá a 
missão que consta dos seus Estatutos, no dever de auxílio às famílias mais 
pobres e carenciadas da área geográfica da sua intervenção (Riba de Ave, 
Oliveira de São Mateus e Pedome). 
 

1. Levantamento das famílias realmente carenciadas: 
 

Será prioritário, um levantamento sério das famílias com reais necessidades, 
se possível acompanhar e analisar in loco com a assistente social, o quadro 
destas famílias.  
Neste sentido pretende-se não só ajudar com os bens de primeira 
necessidade ocasionalmente, por altura das festas, mas tentar incluir estas 
famílias ou pelo menos os membros com idades e estado de saúde 
compatíveis com o trabalho, nomeadamente capacitando-os para exercer uma 
profissão, ajudando a concorrer a um emprego, enfim incluindo esta população 
no projeto de futuro da FNF, de tornar a região e as suas gentes sustentáveis. 
 

1. Cabazes de Páscoa e de Natal e festa de Natal 
 

A Fundação assumirá em 2021, a entrega de 50 folares de Páscoa na 
freguesia de Riba d´ Ave articulados com a Paróquia Local e com a Junta de 
Freguesia.  
 
Distribuirá cerca de 100 cabazes de Natal, entre Riba de Ave, Oliveira de São 
Mateus e Pedome, em dezembro, oferecendo uma festa de natal para as 
crianças, devidamente articulados com a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão e a casa das artes. Nomeadamente, um espetáculo de circo, com 
a escola de circo de Famalicão. 
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A Fundação Narciso Ferreira fará todos os esforços para prestar apoio a 
situações de extrema necessidade, na sua missão de luta contra pobreza e a 
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. 
 

1. Mercado de Natal 
 
Para ajudar a financiar todos estes projetos solidários, a Fundação 
desenvolverá ao longo do ano diversos Ateliers, de artes plásticas e 
decorativas, que cumprirão simultaneamente vários objetivos. Como sendo a 
ocupação dos tempos livres dos mais idosos e desempregados, contribuindo 
assim para a inclusão social destas pessoas por vezes completamente 
sozinhas, a realização de objetos natalícios e não só, com o objetivo final de 
realizar um mercado de Natal, no início de dezembro, no mercado de Riba 
d´Ave cujos fundos reverterão a favor destas famílias, podendo até serem elas 
próprias chamadas a realizar este mercado. 
 

2. Projeto Guaches 
 
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 no ano de 2021, 
entre junho e julho, apoiar a cerca de 60 crianças, cumprindo a antiga tradição 
da colónia balnear em Vila do Conde, levando-as à praia. 
Para este projeto a fundação pretende encontrar parceiros como o Inatel, a 
Fundação EDP, a Fundação Millennium bcp, a Fundação de Serralves entre 
outras possíveis, assim como o IPDJ – Instituto Português da Juventude. 
Aliás, a fundação procurará estabelecer outros projetos de deslocação das 
crianças, nomeadamente a visitas aos museus destas Fundações.  
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CULTURA E PEDAGOGIACÍVICA E PROFISSIONAL   

 

Na área sociocultural, a Fundação Narciso Ferreira procurará implementar 
atividades que articulem a cultura e a educação, mas também a aprendizagem 
cívica e a formação profissional, tendo sempre em mente o futuro sustentável 
e a longo prazo da população, capacitando-os com competências que os 
tornem membros honradamente ativos desta sociedade. 
O que se pretende:  transmitir “o saber, o saber fazer e o saber estar.” 

 
 
A FORMAÇÃO  
 
A par de um leque variado de ações de formação e ateliers que a Fundação 
Narciso Ferreira se compromete a desenvolver ao longo do ano de 2021, 
apresentam-se dois grandes projetos de formação, a saber: o centro de 
formação profissional de Riba d´Ave e o projeto “Vamos por mãos à costura 
“e ainda um projeto que permitirá por em prática os anteriores, e que 
contribuirá de forma decisiva para a empregabilidade em Riba d´Ave, o projeto 
“incubadora de empresas”. 
 
 

1. Centro de Formação Profissional de Riba de Ave 
 
 
Como foi já adiantado neste plano de atividade, no âmbito do património, é 
intenção da Fundação Narciso Ferreira criar de raiz um centro de formação 
profissional que responda às reais necessidades de formação da região, quer 
do ponto da população, quer do ponto de vista da malha empresarial. 
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Considera-se haver uma lacuna na região, no que respeita à capacitação e 
atribuição de competências à população e por outro lado à necessidade de 
mão-de-obra especializada das empresas da região. 
Num contexto em que se prevê o aumento do desemprego, devido às 
dificuldades geradas pela pandemia mundial covid 19, a Fundação considera 
ser este o momento em que se deve apostar na qualificação da mão-de-obra, 
na capacitação para o emprego de populações desempregadas, à procura de 
primeiros empregos, ou até empreendedores, preparando assim o futuro em 
tempos de quase pausa económica. Relançar a economia apostando na nossa 
mão de obra qualificada aliada aos saberes das nossas tradições aplicadas às 
novas tecnologias. 
 
 
Aplicando os ativos que a Fundação Narciso Ferreira possui, aliados ao PEES 
– Plano de Estabilização Económico Social e ao seu plano ACTIVAR PT, à 
CCDRN-  Comissão de Coordenação e desenvolvimento Regional do Norte, 
IEFP- Instituto do Emprego e Formação Profissional, poder-se-á adquirir um 
edifício, nomeadamente e possivelmente o do antigo externato situado em 
Riba d´Ave e a partir daí desenvolver um projeto de educação de excelência 
diferenciado de todos os outros já existentes, recorrendo também a parceiros 
privados, nomeadamente empresas da região, mecenas familiares. 
 
 
Para este projeto poderá ser necessário o recurso a profissionais especialistas 
em apresentação de projetos de financiamento recorrendo a fundos europeus 
ou outros.  
 
 
Assim dito, a Fundação Narciso Ferreira propõe-se desenvolver o projeto do 
“Centro de formação Profissional de Riba de Ave” da seguinte forma: 
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A. Diligenciar a possibilidade da compra do edifício do Externato Delfim 

Ferreira. Encontrar fundos para complementar o capital próprio da FNF 

que pode ir para este projeto (cerca de 150 mil euros) 

B. Independentemente da compra do Edifício, iniciar as diligências para a 

criação deste centro de formação e respetiva certificação junto da 

DGERT. Ver qual o melhor enquadramento em termos de instituição 

de ensino. 

C. Até à compra do edifício, conseguir instalações provisórias, para que 

se possam iniciar pelo menos um ou dois cursos. 

D. Iniciar um primeiro curso de marketing digital e design (trocar 

impressões com o centro de Formação Profissional para ver se este é 

o curso que realmente é necessário na área). 

E. Contratar o formador e estruturar o curso para ver qual a duração que 

o mesmo tem que ter. 

F. Disponibilizar os serviços de marketing digital e design às empresas da 

área (e não só) a custo zero, servindo para que os alunos possam 

trabalhar em casos reais e possam ter contacto com o mundo 

empresarial. 

G. Elaborar um orçamento de exploração independente para o centro de 

formação e ver qual a propina mínima para o sustento anual. 

H. Arranjar mecenas para o pagamento de custos específicos do centro de 

formação (exemplo: eletricidade, água, internet, material informático, 

licenças de software, material de escritório, computadores, etc.). 

I. Constituir uma bolsa de estudo para apoiar os alunos com dificuldades 
económicas. Arranjar mecenas junto de pessoas da família. 

 
 

 



PLANO DE ATIVIDADE E ORÇAMENTO 2021 

  
2. Projeto “Vamos pôr mãos à costura “ 

 
Podemos afirmar que todo o concelho de Vila Nova de Famalicão, e em 
especial a região de Riba d´Ave, sendo esta a que mais toca a Fundação 
Narciso Ferreira, tem as suas raízes e desenvolvimento na Indústria Têxtil. 
Nesta óptica e tendo em conta a atual conjuntura, Fundação Narciso Ferreira 

gostaria de desenvolver um projeto multifacetado que engloba as mais 

variadas vertentes e que se passa a descrever. 

Este projeto visa a criação, concepção, realização e implementação de uma 

marca, de preferência relacionada com o nome da Fundação Narciso Ferreira, 

e que tem como área de atividade a criação de adornos e utilidades para o lar 

sejam toalhas de mesa, guardanapos, individuais, marcadores, e que mais 

tarde poderá evoluir para o setor da moda. 

Este projeto é um projeto que visa respeitar o ambiente e a sua 

sustentabilidade, porque terá como matéria-prima os desperdícios de tecidos 

das fábricas têxteis da região do Ave. 

Este projeto é um projeto formativo e de capacitação para o emprego, porque 

visa aproveitar a mão de obra desempregada jovem e não jovem.  

Este projeto é um projeto inclusivo, porque visa incluir na sociedade ativa, 

população desempregada e aliar os jovens e as suas apetências e 

capacidades atuais às tradições e artes dos mais velhos, que sempre nesta 

região trabalharam com a costura. 

Este projeto é um projeto de futuro, porque permitirá a conjugação das 

inúmeras valências e atividades que permitirão aos seus intervenientes um 

retorno financeiro capaz de os tornar autónomos economicamente e deixando 

de depender de subsídios ou cabazes que os alimentem ocasionalmente. 

Este projeto é um projeto que honrará o nome da Fundação porque quer-se 

de altíssima qualidade. 

 

 
   



          PLANO DE ATIVIDADE E ORÇAMENTO 2021 

 

Em temos de profissionais envolverá: gestores, criadores de marcas, juristas, 

designers de moda, designers capazes de criar logotipos e embalagens, 

criadores de sites e, portanto, especialistas informáticos em vendas on-line, 

costureiras, operadores capazes de rececionar e enviar as encomendas. 

Naturalmente que o enquadramento jurídico desta atividade terá de ser bem 

estudado, sendo a Fundação uma IPSS, não poderá possuir empresas, mas 

é certo que haverá uma solução legal. 

Que desde já se esboça no próximo ponto com o projeto” Incubadora de 

empresas” 

A fundação está já em contato com o diretor do IEFP de Vila Nova de 

Famalicão e o próprio vereador da Cultura e educação da CMF também já tem 

conhecimento do projeto que aliás foi do seu agrado uma vez que o museu 

têxtil irá ser transferido para Riba d´Ave em 2021, e poderá envolver-se 

nomeadamente através da cedência de um espaço físico para desenvolver 

esta atividade dentro do museu. 
 

3. Incubadora de empresas 

 

A. Organizar e estruturar uma incubadora de empresas. Lugar 
possível: Mercado de Riba D’Ave nas lojas que não têm inquilinos 
ou então na parte de baixo do edifício dos CTT. 

 
B. Fazer um protocolo com a Câmara (ou outra entidade) para pagar 

as despesas fixas (luz, água, internet de banda larga) 
C. Usar a estrutura da fundação para serviço de secretariado da 

incubadora de empresas, nomeadamente o atendimento telefónico 
e encaminhamento de chamadas. Isto evitará, no início ter que 
contactar uma secretária/administrativa. 

 
D. Fazer documento regulatório apoiando-nos em incubadoras já 

existentes (ver por exemplo a que existe em Santo Tirso) 
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E. Definir o âmbito das start-ups com acesso à incubadora (Trocar 
impressões com o centro de formação profissional) 

 
F. Definir os programas de coaching para os empreendedores, por 

forma a iniciarem com solidez as suas empresas. 
 

G.  Constituir um programa de “business angel” para os negócios 
válidos de empreendedores que não tenham facilidade de acesso 
ao capital: participação na estrutura acionista no início da empresa, 
com cláusula de saída previamente definida. 

 

1. Aulas de Francês, inglês e informática nível 0 

 

A fundação irá propor à comunidade, aulas de iniciação à língua Francesa, 

Inglesa e aulas de informática com princípios e ferramentas básicas. 

Uma vez por mês, em horário a definir e utilizando os recursos humanos da 

Fundação Narciso Ferreira. 

 

 

CULTURA  

 

Em termos culturais, o ano de 2021 será grandioso para a Fundação Narciso 

Ferreira, caso a conjuntura pandémica o permita. 

A maior parte das ações a desenvolver terão como base a re -inauguração do 

Teatro Narciso Ferreira. 

 A grande obra arquitetónica de Riba d´Ave. 

 
De notar que toda a programação do mesmo estará a cargo da Casa das artes 
de Famalicão, mas que a Fundação Narciso Ferreira poderá propor atividades 
e espetáculos para o mesmo. 
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1. Museu digital 
 

Dada a atual conjuntura, será de pensar realizar, à semelhança de outras 
Fundações, um museu digital que complemente, a casa da memória viva.  
Para esse efeito, poderá alocar-se jovens desempregados, lançando um 
concurso, com um prémio/honorários 
 
 

2. Exposição “O património arquitetónico de riba d´Ave e o arquiteto 
Manuel Amoroso Lopes” 

 
Aquando da inauguração do Teatro Narciso Ferreira, a casa da memória irá 
acolher uma exposição com toda a informação, documentos e testemunhos 
que estão já a ser recolhidos junto da família do arquiteto Amoroso Lopes. 
Esta exposição reveste muito interesse, uma vez que a obra deste artista é 
muitíssimo considerada não só a nível Nacional como internacional, o que 
projetará o nome da Fundação Narciso Ferreira de Riba d´Ave e o seu 
património além-fronteiras. 
 
 
Não se prevê custos muito elevados para esta exposição a não ser as 
possíveis deslocações para recolha de material e expositores que poderão ser 
realizados pelo funcionário da Fundação. 
 
 

3. Abertura do Teatro 
 

As atividades a desenvolver deverão ser discutidas com a Casa das Artes de 
Famalicão.  
A Fundação Narciso Ferreira proporá a intervenção da família do seu Patrono 
nas cerimónias de abertura/ atos oficiais, com convite das mais altas 
autoridades nacionais. 
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A FNF irá igualmente propor: 
 

● A atuação da orquestra de Riba d´Ave num concerto de gala com toda 
a pompa e circunstância devidas. 

● A atuação da banda de Riba d´Ave pelas ruas como se chamasse o 
povo para a festa; 

● Atividades vária de rua para as crianças, com artistas circenses 
● A realização de uma peça de teatro a realizar pelo agrupamento de 

escolas de Pedome alusiva a Narciso Ferreira. 
 
 

4. Saraus musicais e poéticos 
 
Retomar logo que possível e permitido pela GS estes saraus na sede da 
Fundação Narciso Ferreira. 
Lançando o desafio a músicos e artistas locais ou não, e abrindo inscrições 
para os mesmos uma vez por mês. 
 
 
 

5. Plano Nacional das Artes 
 

O plano nacional das artes foi apresentado à Fundação Narciso Ferreira pelo 
agrupamento de escolas de Pedome. É um plano que envolve 138 escolas em 
todo o país. 
O projeto é a longo prazo (10 anos), e o agrupamento escolheu como 
individualidade central de todo o projeto o patrono da Fundação, Narciso 
Ferreira.  
Será desenvolvido pelas escolas todo um trabalho de pesquisa, que dará lugar 
a peças de teatro, dissertações, concursos de desenhos/ retratos de Narciso 
Ferreira entre outras atividades a definir. 
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A participação da Fundação será de parceria, no sentido de disponibilização 
de informação e de ajuda na divulgação dos trabalhos, e atuará na 
organização como cooperadora do projeto 
 
 
 

6. Projeto curtas metragens “O vinho verde e a sub-região do Vale do 
Ave” 

 
Este será um concurso de curtas-metragens direcionado às escolas 

secundárias da Região do Ave. Com o tema “o Vinho Verde e a sub-região do 

Vale do Ave”, os alunos das escolas deverão realizar, em grupo ou 

individualmente, uma curta-metragem que será vista e avaliada pelos utentes 

dos lares de idosos da região. O vencedor será apurado pelas votações de 1 

a 5 valores dos lares e ganhará a curta que tiver mais votos. O prémio, ainda 

a definir. 

 

 

7. Exposições e Ateliês vários: 

 

Ao longo do ano, procurar-se-á realizar ações de formação de cariz cultural e 

ateliers, que corresponderão à altura do ano e reavivando as tradições locais 

para a diversas épocas. Irá apelar-se à cultura Regional e popular, no sentido 

de recriar uma identidade própria e que não sejam abandonados costumes 

antigos. 

 

 

ASSIM: 
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JANEIRO 

 

4 de Janeiro de 2021, segunda-feira|14h-16h 

Atelier “Dia de Reis e suas tradições” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

11 de Janeiro de 2021, segunda-feira|14h-16h 

Atelier “Dia do Obrigado” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

18 de Janeiro de 2021 

Atelier “YOGA do Riso- Dia internacional do Riso” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

FEVEREIRO 

 

12 de Fevereiro de 2021, sexta-feira|14h-16h 

Atelier “Fantasias de Carnaval “ 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

 
MARÇO 

15 de Março 2021, segunda-feira| 14h-16h 

Atelier Ramos de flores de papel 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

20 de Março de 2021, sábado| 9h30m -12h 

Equinócio da primavera – Caminhada pelo respeito pelo ambiente e um 

desenvolvimento sustentável /Riba d´Ave- Pedome- Riba d´Ave 

Participação das Associações locais 
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22 de Março de 2021, segunda-feira|14h-16h 

Atelier: Os ramos para as Madrinhas – Domingo de Ramos 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

29 de Março de 2021, segunda-feira|14h-17h 

Atelier “Ovos da Páscoa” e” Folares de Páscoa” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

29 de Março de 2021, segunda-feira| 17h 

Entrega dos Folares de Páscoa 

Fundação Narciso Ferreira 

 

 

data a determinar 

Concerto de Páscoa com a Orquestra de Riba de Ave  

Centro Paroquial de Riba de Ave 

 

 

ABRIL 

5 de Abril de 2021, segunda-feira|14h-17h 

Atelier “Livro Infantil pop up” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

15 de Abril de 2021, terça-feira|14h-17h 

Atelier “Dia internacional da Arte” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 
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MAIO 

17 de Maio de 2021, segunda-feira| 17h-18h30m 

Atelier “Dia Mundial da Internet” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

JUNHO 

1 de Junho de 2021, terça-feira|14h 

Dia da criança: Distribuição de um chupa-chupa com um livrinho com a história 

de Narciso Ferreira nas Escolas de Pedome 

 
5 de Junho de 2021, sábado| 21h 

Representação de um teatro pelos alunos do agrupamento escolar de 

Pedome. 

Teatro Narciso Ferreira  

Atribuição dos prémios de Mérito Escolar – Fundação Narciso Ferreira ano 

letivo 2020/2021 

Teatro Narciso Ferreira  

 

14 de Junho, segunda-feira|14h-17h 

Atelier “S. Pedro e as marchas populares” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

 
JULHO 

5 de Julho de 2020, segunda-feira|14h-17h 

Atelier de personalização de cestos de praia 

Casa da Memória viva de Riba d´Ave 
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7 de Julho de 2021 

Comemoração do Nascimento do Patrono Narciso Ferreira 

Inauguração da exposição de retratos elaborados no âmbito do Plano Nacional 

das Artes, com o agrupamento de escolas de Pedome. 

 
 
SETEMBRO 

 

13 de Setembro de 2021, segunda-feira|14h-17h 

Atelier “ Etiqueta e boas maneiras “ 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 
27 de Setembro, segunda-feira|14h-17h 

Atelier “Chá das cinco” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

 

OUTUBRO 

18 de Outubro de 2021 

Atelier “Centros de mesas com materiais reciclados” 

 

NOVEMBRO 

8 de Novembro de 2021, segunda-feira|14h-17h 

Atelier “Presentes de Natal “  

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 
11 de Novembro de 2021, quinta-feira|18h 

Magusto – Dia de São Martinho 

Largo da Igreja ou Praceta Narciso Ferreira (caso esteja já pronta) 
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15 de Novembro de 2021, segunda-feira|14h-17h 

Atelier “Coroas de Natal” Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

22 de Novembro, segunda-feira|14h-17h 

Atelier “Bolachas de Natal “ 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 
27 de Novembro de 2021, sábado| 15h-18h 

Mercado de Natal 

Mercado de Riba d´Ave 

 

 

DEZEMBRO 

 

10 de Dezembro de 2021, segunda-feira| 14h-17h 

Atelier “A mesa de Natal” 

Casa da Memória Viva de Riba d´Ave 

 

13 de dezembro de 2021, segunda-feira| 14h-17h 
Atelier. Os bonecos de S. Roque. 
Casa da memória viva em Riba d´Ave 
 
18 de Dezembro de 2021, sábado|  
Concerto / Festa de Natal  
Teatro Narciso Ferreira 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A Fundação Narciso Ferreira continuará em 2021 a acompanhar as ações 
levadas a cabo no exercício do serviço público prestado no património que tem 
disponibilizado, tanto no Pólo 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. 
A Fundação terá um cuidado especial no acompanhamento da obra de 
reabilitação do Teatro Narciso Ferreira, uma cuja obra poderá ficar concluída 
em junho de 2021. 
Por fim, de referir a manutenção da “Casa da Memória Viva da Fundação 
Narciso Ferreira” no antigo edifício dos CTT, durante o ano de 2021, num apelo 
constante à visita do público em geral a este espaço.  
 
 
Riba de Ave,27 de novembro de 2020 
FUNDAÇÃO NARCISO FERREIRA 

 

 


