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 26º Convívio de Dadores de Sangue organizado pela As-

sociação de Dadores de Sangue de Tomar. 

 Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Ferreira do Zêzere e passeio de motoriza-

das antigas, organizado por esta associação. (6) 

 9º Encontro Nacional de Pandas, que se realizou no conce-

lho de Ferreira do Zêzere nos dias 7 e 8 de maio 2016.(1) 

 Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

contra Incêndios. 

 Reunião do Concelho Municipal de Segurança. 

 Seminário sobre a Reserva Ecológica Nacional (REN). 

 Visita às habitações afetadas pelo tornado de 2010. 

 Reunião do CLAS (Concelho Local de Ação Social). 

 Receção e almoço com o Sr. Bispo de Coimbra D. Virgílio 

Antunes. (2) 

 Almoço da Festa da Primavera. (3) 

 Seminário sobre o programa 2020 em Aveiro. 

 Aniversário do jornal MédioTejo. 

 Convivio de Pesca Embarcada ao Achigã, organizado pela 

ACDR Chão da Serra. 

 Tomada de posse do Comandante dos Bombeiros Voluntários 

de FZZ. (5) 

 Cerimónia de inauguração do Museu Etnográfico da Fregue-

sia de Chãos. (4) 

 Cerimónia de abertura do 4º Acampamento do Núcleo, no 

campo Escutista de Ferreira do Zêzere. 

 Apresentação do livro “Trajes Tradicionais do Concelho de 

Ferreira do Zêzere” na Fundação Maria Dias. 

 Exercício Distrital Firex 16 da Proteção Civil. 

 Festa de encerramento do ano letivo do Agrupamento Escolas 

de Ferreira do Zêzere. 

 Almoço de aniversário do Despertar do Zêzere.  

 Almoço do Moto Clube, no âmbito do 14º Encontro Motard e 

7º aniversário. (7) 

 Almoço do 24º Aniversário da ACDR Chão da Serra. 

 Reunião da rede RLIS (rede local de intervenção social). 

 Conferência da Proteção Civil de Ferreira do Zêzere.  

 25º aniversário da ADIRN. 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(4) 

(7) 



Incentivo à Natalidade 
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Apoios e Ofertas 

 Atribuição de subsídios:  à CRCC para o VIII Passeio de Automóveis Antigos e Clás-

sicos dos Carvalhais; à CAQAU para apoio da festa anual, que se realizou em abril; à 

Filarmónica Frazoeirense pela realização da Via Sacra; às associações e coletividades, 

pela participação na Feira de S. Brás; à Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-

tários de Ferreira do Zêzere pelo seu 69º Aniversário; às coletividades da freguesia 

participantes nas marchas de Santo António; à comissão de festas de Ferreira do Zêzere 

pela realização das festas de Santo António; empréstimo de barraquinhas ao CRCC, 

para a festa anual; à comissão de festas de S. Miguel; ao CAFZ pela realização do Trail 

do Zêzere. 

 Ofertas: troféus de melhor  jogador  à CAQAU, na 2ª edição do Torneio de Futsal; 

lembranças alusivas à Freguesia e bens alimentares para o almoço oferecido aos parti-

cipantes do passeio de motorizadas antigas, organizado pela Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere; lembranças e um pequeno lanche no 

S. Pedro de Castro aos participantes do 9º Encontro Nacional de Pandas; ao Moto Clu-

be, lembranças alusivas à Freguesia, impressão de cartazes e do bolo da festa de aniver-

sário; lembranças alusivas à Freguesia, à ACDR Chão da Serra, que realizou um con-

curso de pesca; impressão de cartazes ao Moto Clube para o Encontro de Bandas de 

Garagem e Passeio de Motorizadas; prémio e lembranças ao AEFZ, para o concurso de 

sopas. 

 Cedência da sala da Junta para Formação de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 

à loja Agrinómica e Drogaria Confiança e para sessão de esclarecimento do IEFP, em 

colaboração com o Gabinete de Inserção Profissional, bem como a realização das for-

mações de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e técnicas de socorrismo.  

 Celebração de protocolo com o Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, para a 

realização de Estágios Curriculares. 

 Empréstimo das Barraquinhas da Junta ao Agrupamento de Escolas para a realização 

do Arraial de fim de ano. 

No âmbito do Programa de Incenti-

vo à Natalidade, esta Junta de Fre-

guesia já atribuiu apoios a 12 bebés 

nascidos no ano de 2016.  



 
Feira e Mostra de S. Brás 2016 

Realizou-se no dia 7 de fevereiro de 2016 a 17ª Feira e 

Mostra de São Brás e 7ª Mostra da Tigelada, com algumas 

novidades nesta edição. 

Este ano contámos com a participação das já habituais As-

sociações e Instituições da Freguesia, que mais uma vez se 

empenharam nas decorações para aproximar a recriação da 

Feira de São Brás dos Anos 30. 

Os trajes a rigor, o artesanato local bem como as antiguida-

des e velharias foram presença em mais uma edição. Este 

ano tivemos também um desfile de trajes onde contámos 

com a colaboração da Frescuraudaz e Cabeleireira Isabel 

Martins. 

Durante todo o dia foi possível dar uma voltinha de charrete 

graças à colaboração do Sr. Mário e desfrutar da Tradicional 

Animação a cargo do Rancho Folclórico Alegria Alqueidão 

Sto. Amaro, Rancho Folclórico I. J. Bêco de Sto. Aleixo, 

Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias e das Con-

certinas de Dornes. 

Mais um ano a mostra da Tigelada foi um sucesso, dignifi-

cado mais uma vez este doce tão tradicional. 

Mais uma vez agradecemos a todos os participantes que 

contribuíram para que este evento fosse um sucesso. 

A todos, um muito Obrigado. 
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Outras Iniciativas 

Ações de sensibilização 

No mês de março, mês da Proteção Civil, realizaram-se as habituais sessões de prevenção junto da população, na Associação Cul-

tural Desportiva e Recreativa do Chão da Serra, no Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais e na Comissão dos Amigos das 

Quatro Aldeias Unidas. 

Participações Desportivas das várias equipas de futsal da Junta de Freguesia 

Participação no Torneio de Futsal  Solidário,  tendo 
sido os vencedores. 

Participação no 1º Torneio 24H de Futebol de 7, 
organizado pelo Sport Clube de Ferreira do Zêzere, 

ficando em 4º lugar. 

Participação no 14º Torneio de Futsal Inter-Freguesias, “Torneio 
Paulo Cruz”, em que foram vencedores. 

Participação no Torneio de Futsal “Pés de Chumbo”,  
organizado pelo Município de Ferreira do Zêzere. 

Participação no Torneio de Futsal Liga dos Aldeões 
2016, realizado pelo CAQAU, classificação 1º lugar. 



Obras com o Apoio do Município  
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Colocação de 

bancos no recin-

to da festa de S. 

Pedro de Castro 

em colaboração 

com a Comissão 

de Festas. 

Colocação de vedação no Miradouro do 

Castro, que tinha sido vandalizado. 

Corte de ervas e limpeza de bermas em 

diversas zonas da Freguesia. 

Limpeza e manutenção das fon-

tes da Freguesia. 

Colocação de agregado calcário na estrada 

do Castro, estrada António da Mota Cardo-

so e Estrada de São Silvestre.  

Arranjo do esgoto Pluvial na Pom-

beira. 
Reposição de placas de toponí-

mia, que tinham sido vandaliza-

das na Rua da Bairradinha, Rua 

da Charruada, Rua José Tomás 

da Cruz, Rua do Paraíso, cruza-

mento da Pombeira e Estrada do 

Bichardo.. 

Colocação de manilhas no esgo-

to pluvial na Bairrada. 

Colocação de 

bancos no 

Miradouro do 

Castro, para 

que se possa 

desfrutar da 

bela paisa-

gem. 

Restauração da paragens dos autocarros 

na Pombeira. 

S. Pedro de Castro 

Vedação no Miradouro do Castro - Depois  Miradouro do Castro 

Bairrada 

Pombeira 

Pombeira -  Antes Pombeira -  Depois 

Vedação no Miradouro do Castro - Antes 

Colocação de manilhas e regularização 

do piso na Estrada do Casal da Rainha. 

Casal da Rainha 
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Regularização do piso na Estrada e Rua 

da Ribeira de S. Silvestre, Estrada da Ri-

beira, Estrada Casal da Rainha, Estrada 

do Maxial e no Picouto. 

Colocação de painel de início 

de Freguesia, no Ramal. 

Arranjo de muro junto à capela de Santo 

António na Pombeira. 

Colocação na Zona Fluvial da Bairrada de areia e de sanitários, estes com o apoio do 

Município, para que todos os habitantes, veraneantes e visitantes, possam assim desfrutar 

inteiramente deste espaço e da bela paisagem sobre o rio Zêzere. 

Pintura de parte do muro da Santa 

Casa da Misericórdia de Ferreira do 

Zêzere, Pólo 2. 

Estrada do Maxial 

Bairrada Bairrada 

Colocação de espelho no Portomar e 

na Cerejeira. 

Calcetamento do Cantinho das 

Laranjeiras. 

Colocação de grelhas na  Rua da Albufeira, Rua do Lombo e Travessa da Pinheira. 

Limpeza e pintura dos aque-

dutos da Freguesia. 

Arranjo do Largo do Freixo. 

Rua do Lombo Rua da Albufeira Travessa da Pinheira 

Portomar Cerejeira 



Página 8 

Comemorações da Semana da Freguesia 

Passeio sénior 

Realizou-se no dia 11 de setembro mais um Passeio Sénior, organizado pela 

Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere com apoio do Município. Durante a 

manhã tivemos oportunidade de conhecer ou rever alguns sítios como a Vila 

de Bombarral, onde fizemos a nossa primeira paragem e visitámos a Mata e 

o Museu Municipal. Daí seguimos para o Sanguinhal, para uma visita à 

Quinta do Sanguinhal onde tivemos oportunidade de visitar os seus jardins, 

as vinhas, uma antiga destilaria com 300 m2 recuperada onde se produzem 

aguardentes vínicas e aguardentes bagaceiras. Visitamos ainda um antigo 

lagar com prensas de vara, datadas de 1871 e a uma cave de envelhecimento 

com 36 tonéis. A visita incluía uma prova de vinhos, que foi feita antes do 

almoço. Foi aqui que almoçámos e repousámos, antes de dar início às visitas 

da tarde. 

Da Quinta do Sanguinhal partimos para Peniche, onde visitámos o Forte e 

um pouco da cidade. Por último, visitámos a Vila de Óbidos, apreciamos o 

seu artesanato, provámos a típica Ginja d´Óbidos e visitámos o Castelo.  

Convívio de Pesca e  

Corrida de Barcos 

 

Realizou-se no dia 25 de setem-

bro, inserido na Semana da Fre-

guesia, e com organização conjun-

ta com a Casa Ribeiro, o VI Con-

vívio de Pesca São Miguel, que 

este ano contou com 32 participan-

tes, divididos em dois escalões.  

Realizou-se no mesmo dia a V 

corrida de barcos de 3 tábuas, que 

este ano contou com 24 participan-

tes, em 12 equipas.  
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Comemorações da Semana da Freguesia 

Caminhada Noturna 

Realizou-se no dia 29 de setembro, dia de S.Miguel, padroeiro desta Freguesia, mais uma caminhada noturna à Cruz 

Alta. Este ano além das tradicionais tigeladas, esteve também presente o grupo de concertinas da Casa do Povo, que 

animaram a noite. 

Incentivo ao Voluntariado 

O prémio foi entregue no dia 28 de setembro no Quartel 

dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, ao 

bombeiro Sérgio Freitas.  

Feira das Coletividades e dos Produtos da Terra 

Realizou-se no dia 24 de setembro, a III Feira das Coletividades e dos Pro-

dutos da Terra, onde marcaram presença algumas coletividades e artesãos 

da Freguesia. 

À tarde, realizaram-se as Olimpíadas de jogos tradicionais do Médio Tejo, 

tendo a animação ficado a cargo do grupo de concertinas “Sons Lusitanos” 

de Abrantes, da tuna  da Universidade Sénior, a tuna do Centro Escolar de 

FZZ e da tuna de Alvaiázere.  

Encontro de Bandas de São Miguel 

No dia 2 de outubro realizou-se  o 6º Encontro de Bandas 

de São Miguel. Este ano atuaram no recinto da Festa, a 

Sociedade Filarmónica  Ferreirense e a Associação Recrea-

tiva Filarmónica  Frazoeirense.   
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Comemorações do São Martinho 

À semelhança dos anos anteriores comemorou-se o 

dia de São Martinho, com a oferta das castanhas 

assadas aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo do Cen-

tro Escolar Luís Ribeiro Pereira e CRIFZ e Santa 

Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere , que 

puderam também assistir a uma peça de Teatro com 

o titulo “Onde Canta o Rouxinol”, pelo grupo de 

teatro da Universidade Sénior de Ferreira do Zêze-

re. 

Ao fim da tarde comemorou-se com os munícipes 

no jardim da Vila, onde se ofereceram castanhas, 

vinho e broas.

Orçamento Participativo 

Estão em funcionamento os dois projetos aprovados para o orçamento participativo, que 

decorreram no ano de 2016. 

As sessões de terapia da fala são realizadas no domicilio dos dois meninos selecionados pela 

terapeuta, Dr.ª Inês Ideias, após os rastreios realizados. 

Está em funcionamento na Junta de Freguesia,  à terça-feira das 18h00 às 20h00, o Gabinete 

Social, com a Dr.ª Dina Caldeira, que pretende promover e contribuir para a prevenção e 

resolução de situações de vulnerabilidade, quer sejam de carater económico, social, familiar 

ou profissional. Se precisar, apareça! 

Gabinete de Inserção Profissional 

Está em funcionamento, na sede da Junta de Freguesia, no horário das 9h00 às 

13h00, o Gabinete de Inserção Profissional, com o objetivo de  proporcionar à po-

pulação jovem e adulta do concelho, um apoio na definição ou desenvolvimento 

do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

Algumas das atividades desenvolvidas: 

Apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento empreendedor; 

 Captação e divulgação de ofertas de emprego; 

 Divulgação de medidas de apoio a emprego e formação profissional; 

 Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego. 

Comissão Social de Freguesia 

Continuam a realizar-se as sessões da CSF, onde são identificados casos de  necessi-

dade social, com o objetivo de ajudar ou encaminhar para as entidades competentes. 

Caso tenha algum problema ou tenha conhecimento de alguém que precise de 

ajuda, contacte a Comissão Social de Freguesia de Ferreira do Zêzere. 



Horário da Junta de Freguesia  
Secretaria 

Segunda e Quinta 
9:00 às 12:30 - 14:00 às 20:00 

Terça, Quarta e Sexta 
9:00 às 12:30 - 14:00 às 17:30 

Executivo 
Segunda e Quinta 

18:00 às 20:00 

 O que pode fazer na sua Junta de Freguesia 

  Atestado de residência; 

 Provas de vida; 

 Atestado de agregado familiar; 

 Certificado de documentos; 

 Atestados; 

 Recenseamento; 

 Preenchimento de IRS; 

 Pagamento da anuidade do jornal “Despertar do Zêze-
re”; 

 E qualquer outra colaboração. 

O registo de canídeos e gatídeos é obrigatório.  
De acordo com a portaria 421/2004 de 24/04 é obrigatório o registo de cães e gatos. Faça-o na sua  Junta de Freguesia. 
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Mensagem de Natal 

Limpeza e desobstrução de linhas de água 

Nos termos do nº 3 do Artº 21 da Lei 54/2005 de 15 de novembro, conjugado com o n.º 5 do Artº 33 da Lei nº58/2005 

de 29 de dezembro, relembra-se que os proprietários possuidores de parcelas de leitos e margens confinantes com  cur-

sos de água, deverão proceder à limpeza e desobstrução das linhas de água. 

À semelhança dos anos anteriores, a Quercus – Associação Nacional de Conservação da 

Natureza, identifica de acordo com critérios estabelecidos pela própria associação, as 

águas balneares em Portugal como tendo qualidade de ouro. Tendo este ano a Praia Fluvi-

al da Castanheira sido classificada como praia com qualidade de ouro. 




