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INTRODUÇÃO

A Fundação Narciso Ferreira - IPSS, com sede em Riba de Ave, concelho de
Vila Nova de Famalicão, foi instituída em 1945, tendo desde então uma atividade
contínua e reconhecida até aos dias de hoje.
O presente documento tem por base a apresentação do Plano de
Atividades da Fundação Narciso Ferreira para o ano de 2017 enquanto referência
estratégica da sua atuação nas diferentes áreas de intervenção:
- Gestão do Património;
- Ações de Solidariedade Social; e,
- Apoio à Cultura em articulação com a Educação/Formação.

O Plano de Atividades aqui apresentado tem por conduta as bases
denidas nos Estatutos da Instituição, seguindo criteriosamente os trâmites legais
e os objetivos neles enunciados.
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CORPOS GERENTES

Os corpos gerentes da Fundação Narciso Ferreira para o ano de 2017
mantêm-se inalteráveis em função do ano transato e constam dos seguintes
elementos:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Comendador Raúl José Jordans Ferreira de Riba d´Ave
Secretário: Fernando Manuel Ferreira Guedes
Tesoureiro: Dr. Raúl Alexandre Lopes Ferreira de Riba d´Ave
Vogal: Marta Cernache

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

Em função da revisão estatutária e das novas diretrizes colocadas às
Fundações, já se encontra criada uma nova página web da Instituição, como
veículo de transparência e motor da divulgação e promoção da sua atividade.
www.fnarcisoferreira.org
Será também criada ocialmente uma conta no facebook, com o nome de

Fundação Narciso Ferreira na condição de Organização Comunitária, indo de
encontro aos novos desaos da comunicação através das redes sociais.
facebook.com/fundacaonarcisoferreira
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO

As áreas de intervenção em que a Fundação Narciso Ferreira atua
diariamente, e ao longo de todo o ano, encontram-se divididas em três campos de
ação economico-social, centralizada na Vila de Riba de Ave. A atuação encontra-se
delimitada pela capacidade nanceira da Instituição, gerida de acordo com as
receitas do seu património. Trata-se de uma missão exigente tendo em conta a
falta de apoios externos.
GESTÃO DO PATRIMÓNIO
A Fundação Narciso Ferreira possui um vasto património edicado sobre o
qual recai a responsabilidade de zelar, proteger e conservar os imóveis. Com sede
no número 92 da Avenida Narciso Ferreira, aqui se desenvolve o serviço de
administração do património e gestão corrente das rendas das lojas.
AÇÕES DE 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 e à formação/educação de jovens e crianças.
APOIO À CULTURA E EDUCAÇÃO

No âmbito cultural, a Fundação Narciso Ferreira integra em parceria com a
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia o projeto “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.
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SEDE

Transitando do Lugar da Boavista, junto ao Hospital, a Fundação Narciso
Ferreira encontra-se sedeada na Avenida Narciso Ferreira, número 92, em Riba de
Ave, em edifício da sua propriedade, ocupando o espaço que fora utilizado como
restaurante da Estalagem S. Pedro.
É constituída por vários espaços desde sala de receção e secretariado, a sala
multiusos - conferências, momentos musicais e palestras. Possui também gabinete
do Presidente, sala multicultural e arquivo. De salientar que nos últimos dois anos
a Fundação tem melhorado as suas instalações físicas indo de encontro à aposta
na cultura, artes e letras.
QUADRO DE PESSOAL

A Fundação Narciso Ferreira conta com três funcionários remunerados
cujas caraterísticas se apresentam, sendo os restantes membros aqui
mencionados prestadores de serviços que desempenham funções pontuais em
estrita colaboração com a Instituição1:
Pessoal Remunerado:

Adriano Couto
Florinda Moreira
Horácio Couto

Encarregado
Secretariado
Serviços Gerais

Colaboradores Externos:

Nestor Borges
João Luís Guimarães
Manuel Torres
António Carvalho
Filomena Sá e Albertina Couto

Cultura e Solidariedade Social
Apoio Jurídico
Contabilidade
Património
Limpeza

Destaque ainda para a Dona Teresa que presta serviço de voluntariado no âmbito das ações
de solidariedade social.

1
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PROPOSTA de ATIVIDADES
Conforme denido no plano de atividades de 2015 (70 Anos da FNF), 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, e continuasse em 2017, 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.
Embora hoje se possa armar que a Fundação Narciso Ferreira está
diferente, com as portas abertas à comunidade, gozando de maior visibilidade
sobretudo pelo impacto cultural criado junto dos cidadãos, na verdade há ainda
muito a fazer.
Com 70 anos de existência e de atividade ininterrupta foi sempre intenção
dos seus corpos sociais que em 2020, quando se organizarem as comemorações
dos 75 anos da Fundação, esta apresente uma sustentabilidade moderna e com
uma visão de futuro.
Este projeto, entregue ao cuidado do colaborador da Fundação
responsável pela área da cultura e solidariedade social, Dr. Nestor Borges, assenta
em princípios básicos de autosustentabilidade que irá incidir sobre o real
desenvolvimento de uma proposta de modernidade estrutural para a Instituição.
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, 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.
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PLANO de AÇÃO
Destacamos uma vez mais as duas tradicionais ações de solidariedade
social, a serem articuladas com um programa cultural especicamente para estas
famílias, e uma ação que se iniciou em 2015 com muito sucesso, o Projeto
Guaches.
ABRIL Folares da Páscoa
Mantém-se a tradicional distribuição dos folares da Páscoa às famílias mais
carenciadas de Riba de Ave.
DEZEMBRO Bodos de Natal
Outra tradição a manter cuja distribuição conta com o apoio do Padre Vitor
Pinheiro das freguesias de Riba de Ave, Oliveira de São Mateus e Pedome.
ABRIL, JUNHO e DEZEMBRO Projeto Guaches
A Fundação acolheu a proposta do Departamento de Famílias e Ação Social
da Câmara Municipal no sentido de, dentro das possibilidades, apoiar atividades a
crianças pobres e necessitadas nos períodos de férias escolares.
RESTANTES MESES Apoio Social
Propõe-se em 2017 rever a forma de atribuição de subsídios às Associações
e Movimentos Paroquiais. Para além do apoio mensal aos Bombeiros Voluntários
de Riba de Ave e à formação do Hóquei em Patins, o donativo às famílias mais
carenciadas que até nal de 2016 era entregue aos Vicentinos (associação
entretanto extinta) / Paróquia, passará a ser gerido internamente e a sua
distribuição far-se-á na Fundação Narciso Ferreira devidamente articulada entre o
Dr. Nestor Borges e a Dona Teresa.

7

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 desfavorecidos.
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.
É também intenção da Fundação Narciso Ferreira, estabelecer uma parceria
com a ARRA - Associação de Reformados de Riba de Ave - no sentido de criar e
desenvolver um curso de artesanato - rendas e bordados.

AÇÕES SEM DATA DEFINIDA
Em colaboração com a Câmara Municipal
- Cumprimento 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 entrega um subsídio mensal e 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
da “jurisdição” da FNF.
- Pugnar pelo projeto de reabilitação do antigo Teatro conforme escritura
pública celebrada em 2007. A Fundação não deixará de 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.
- A Fundação Narciso Ferreira, proprietária do prédio antigo Quartel da
GNR tomou a Banda de Música de Riba de Ave beneciária do edifício através de
um contrato de comodato realizado conjuntamente com a Junta de Freguesia
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para um período de 20 anos. No mesmo local será instalada uma escola de música
e aí poderão tomar parte outras atividades culturais.
- Do património imobiliário: dar continuidade à manutenção dos prédios
propriedade da Fundação e do restauro de antigos edifício na sua posse.
- Finalmente em 2017, insistiremos com a Câmara Municipal para a
classicação 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, literário e
desportivo jovem.
- Organização de atividades de cariz cultural com sentido pedagógico ou
social, e que por isso se enquadrem nos Estatutos da Fundação.
Instalações e equipamento
Por último e como já mencionado anteriormente, a Fundação tentará em
2017 concluir o plano de melhoramento das sua sede física bem como do
equipamento técnico aí instalado, nomeadamente:
1. Obras na Sala de Arquivo
2. Melhoria do equipamento informático
3. Pugnar pela melhoria, organização e limpeza das restantes dependências
da Fundação sobretudo nas zonas utilizadas pelos funcionários permanentes
4. Denir um Regulamento Interno que seja colocado em prática já em
janeiro de 2017 com vista à certicação da qualidade dos serviços, seja espólio,
património, carrinha, horário de trabalho e de atendimento, formação, segurança,
entre outros.

Riba de Ave, 21 de novembro de 2016
FUNDAÇÃO NARCISO FERREIRA
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