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Resumo das atividades mais importantes realizadas 

por esta junta durante o ano de 2015 

Presença no aniversario da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. 

Presença do Presidente na reunião do Conselho Municipal 

da Segurança, realizado no Município. 

Participação do Presidente campanha de informação e es-

clarecimento aos consumidores de eletricidade e gás natu-

ral, realizado na Camara Municipal. 

Participação da secretária da Junta na reunião do conselho 

local de Acão social, realizado na Câmara Municipal  de 

Ferreira do Zêzere. 

Participação do Presidente na reunião das Comissões de 

Freguesia, realizada no Município. 

Presença no 25º aniversario do Agrupamento de Escutei-

ros 988 de Ferreira do Zêzere. 

Presença do Tesoureiro na inauguração da exposição evo-

cativa do centenário da Primeira Guerra Mundial, realizada 

na Biblioteca Municipal. 

Participação na bolsa de turismo de Lisboa, na apresenta-

ção do Campeonato do Mundo de Wakeboard, que se irá 

realizar na Freguesia. 

Presença do Presidente na tomada de posse do Sr. Padre 

Pedro Manuel Luís. 

Participação na comemoração do aniversario de Associa-

ção de Águas Belas.  

Participação do Presidente no exercício municipal da Prote-

ção Civil. 

Presença do Presidente na reunião do Concelho Municipal 

de Segurança da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. 

Presença do Presidente no 80º aniversário da Casa do Povo 

de Ferreira do Zêzere. 

Presença do Presidente no 15º Encontro dos Marinheiros 

do Concelho de Ferreira do Zêzere. 

Presença da Secretária e Presidente no almoço do 27º ani-

versário do Centro Recreativo e Cultural dos Carvalhais. 

Participação no exercício publico “A Terra Treme” inicia-

tiva da Proteção Civil. 

Presença do Presidente no seminário “Reserva Ecológica 

Nacional da REN”.  

Presença das Colaboradoras da Junta de Freguesia na For-

mação da Segurança Social Direta em Torres Novas. 

Presença do Presidente na reunião técnica com as juntas 

de freguesia da CIM Médio Tejo, em Tomar. 

Presença das Colaboradoras da Junta de Freguesia na For-

mação presencial da Plataforma e-freguesia, em Santarém. 

Presença do Presidente na reunião da comissão de defesa 

da floresta contra incêndios. 

Presença da Secretária na Formação presencial da Platafor-

ma e-freguesias, em Pombal. 

Presença do Presidente e Secretária nas diversas Festas de 

Natal das associações e Instituições da Freguesia. 

Presença do Presidente Presença do Presidente no lança-

mento do livro” Freguesia de Chãos - Seu território, sua 

gente, sua alma” na Freguesia de Chãos. 

Participação no Cirius, representação teatral inspirado no 

capítulo da Paixão de Cristo, ao longo dos cruzeiros da tra-

dicional Via Sacra realizado em Dornes, com uma barraqui-

nha da junta de freguesia onde oferecemos tigeladas e capi-

lé. 

Cirius 2015 Placas Indicação Placa  de Identificação do Moto Clube FZZ 



Incentivo à Natalidade 
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No âmbito do programa de Incentivo à Natalidade, esta 

Junta de Freguesia já atribuiu apoios a 17 bebes nasci-

dos no ano de 2015. Este apoio é atribuído em forma de 

vale no valor de 200€ para primeiro filho ou 250€ para 

restantes filhos.  Estes vales poderão ser descontados na 

Farmácia Soeiro, com quem esta Junta de freguesia es-

tabeleceu um Protocolo. 

Apoios 

Oferta de materiais ao Sr. Fernando Vicente para recons-

trução da sua habitação que foi consumida pelo fogo 

Atribuição de subsidio ao Club de Atletismo de Ferreira do 

Zêzere, para comprar camisolas para os atletas.  

Oferta das t shirts à Unidade Pastoral, para o acampamento 

anual dos jovens. 

Atribuição de subsidio a Filarmónica Frazoeirense, apos a 

sua solicitação, para apoio da realização da Via Sacra.  

Apoio ao Moto Clube na divulgação do 13ºencontro mo-

tard 2015, tendo também a secretária comparecido no al-

moço no dia do encontro. 

Oferta de impermeáveis  ao Sport Club de Ferreira do 

Zêzere, para os atletas. 

Oferta de lembranças alusivas a Freguesia e a comissão de 

festas do cardal. 

Oferta de material aos Bombeiros Voluntários de Ferreira 

do Zêzere, após a sua solicitação, para a construção de um 

espaço de convívio. 

Oferta de Lona e apoio na organização do “I  convívio de 

Pesca Embarcada de Ferreira do Zêzere”. 

Apoio atribuído ao Centro Recreativo e Cultural dos Car-

valhais pela sua festa anual. 

Apoio à comissão de Festas de Santo António e São Mi-

guel. 

Apoio à Caminhada  S. Silvestre da A.C.D. R. Chão da 

Serra 

Parceria com A.H. Bombeiros F.Z. na recolha de eletrodo-

mésticos  velhos, oferta de sacos papel para oferta de Natal 

Apoio ao C.A.F.Z. no 3º Trail do Zêzere, oferta de dor-

sais. 

Atribuição de 

subsídios às cole-

tividades da fre-

guesia participan-

tes nas marchas 

da Santo António. 

 Apoio à participação do artesão José Henriques na Feira 

de  Artesanato de Vila do Conde. 

Oferta 5Lt herbicida a comissão festas de S. Pedro de   

Castro. 

Marcha SCFZ 
Marcha Filarmónica FZZ  Marcha SCMFZ Marcha Escuteiros e CRIFZ 
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Realizou-se em fevereiro de 2015 a 16ª Feira e Mostra de São Brás e 6ª 

Mostra da Tigelada, com algumas novidades nesta edição, como o Atelier 

do Fado e vários pontos de teatro. Contámos ainda com a tradicional partici-

pação das Associações e Coletividades da Freguesia a quem agradecemos 

toda a dedicação e empenho. Já decorrem por esta altura os  preparativos 

para a próxima edição que se realizará no dia 7 de fevereiro de 2016. 

 Feira e Mostra de S. Brás 2015 
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Feira das Coletividades e Produtos da Terra 

Realizou-se no dia 31 de Julho de 2015 a II edição da  

Feira das Coletividades e dos Produtos da Terra. Este 

evento tem como objetivo promover as coletividades, os 

agricultores e artesãos desta Freguesia. 

Este ano contamos com um fantástico desfile de moda, 

promovido por alguns comerciantes da Vila: Frescu-

raAudaz, “Bela” Sapataria e Acessórios, Palmira da 

Conceição Antunes, Mª Fernanda Alves Ramos, BigOp-

tica, IM Cabeleireiros e Loja da Irene.  Decorreu ainda 

nesta edição uma exibição do Centro de Karaté Shotokan 

de Ferreira do Zêzere. 

Semana da Freguesia 

Como vem sendo tradição, esta junta comemorou durante o mês de setembro de 2015 a Semana da Freguesia.  Este ano 

decorreram as seguintes iniciativas: Passeio Sénior a Viseu; V Convivo de Pesca São Miguel; IV Corrida de Barcos de 3 

tábuas; Travessia do Zêzere a nado por Flávio Santos; Entrega do prémio voluntariado ao Bobeiro da freguesia com mais 

horas de voluntariado dedicadas à A.H. Bombeiros Voluntários de F.Z. Rui Ribeiro; Espétaculo de Ginástica Acrobática e 

Trampolins apresentado pelo Ginásio Clube de Tomar; Caminhada Noturna com inauguração do Miradouro da Cruz Alta; 

Inauguração de algumas Ruas da Freguesia e o Encontro de Bandas de São Miguel que decorreu na Festa de São Miguel. 

São Brás 2015 

Caminhada Noturna Encontro de Bandas Ginástica e Trampolins Convívio de Pesca 

Corrida Barco 3 tábuas Passeio Sénior Viseu Travessia a nado Inauguração de Ruas 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJxraA_6nKAhUCNJQKHaONB18QFggvMAQ&url=http%3A%2F%2Fdesporto-ferreiradozezere.webnode.pt%2Fproducts%2Fcentro-de-karate-shotokan-de-ferreira-do-z%25C3%25AAzere-no-iii-treino
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJxraA_6nKAhUCNJQKHaONB18QFggvMAQ&url=http%3A%2F%2Fdesporto-ferreiradozezere.webnode.pt%2Fproducts%2Fcentro-de-karate-shotokan-de-ferreira-do-z%25C3%25AAzere-no-iii-treino


Miradouro da Cruz Alta 

Foi durante algum tempo um dos trabalhos mais ambicionados pelo executivo desta Junta de Freguesia, proporcionar me-

lhores condições e transformar a Cruz Alta num local de lazer e de visita obrigatória, era um dos nossos objetivos. Duran-

te o ano de 2015 ficou então concluída a construção do Miradouro da Cruz Alta com a colocação de mesas de madeira, 

estruturas que proporcionam alguma sombra, e caixotes do lixo. 

Outro dos trabalhos importantes desenvolvidos durante o ano de 2015 foi a limpeza da Ribeira da Cabrieira. Após a 

aprovação do projeto do  PRODER, para a limpeza e manutenção da Galeria Ripícola da Ribeira da Cabrieira , iniciaram

-se os trabalhos que tem sido desenvolvidos pela FlorZêzere - Associação de Desenvolvimento Florestal do Concelho de 

Ferreira do Zêzere. Nesta altura já é possível percorrer e disfrutar da beleza das margens desta ribeira. Com este trabalho 

foi possível redescobrir locais com história e de uma beleza natural incalculável. Para dar a conhecer o trabalho que está 

a decorrer esta junta organizou em outubro uma caminhada matinal pelas margens da ribeira. 
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Ribeira da Cabrieira 

Foi no dia 11 de novembro de 2015 que esta Junta de Freguesia organizou as tradicionais comemorações 

do dia de  São Martinho. Ao inicio da tarde decorreu a apresentação às escolas e jardins de infância da 

freguesia um espetáculo musical apresentado pela escola de Musica Canto 

Firme de Tomar, seguido da castanha assada. Ao fim da tarde comemorou-se 

no jardim da vila com todos os que por lá passaram. Foi ainda inaugurada 

neste dia uma exposição de fotografias do “Ti João”. Esta iniciativa teve como objetivo prestar uma ho-

menagem ao “Ti João das Castanhas e Gelados” 

São Martinho - Homenagem ao “Ti João” 

Gabinete de Inserção Profissional - G.I.P. 

Está em funcionamento desde setembro de 2015 na sede da junta de 

freguesia no horário das 9h às 13h o Gabinete de Inserção profissio-

nal. Este gabinete é um espaço criado a partir de uma parceria entre o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Junta de Freguesia 

de Ferreira do Zêzere, com o objetivo de proporcionar à população 

jovem e adulta do concelho um apoio na definição ou desenvolvimento do seu per-

curso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 
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Obras 
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Colocação de agregado calcário na rua do Vale Sacho, Rua perpendicular a rua D. Maria Fer-

nanda da Mota Cardoso, Rua Eng. José Silva André, Rua do Pocinho, Estrada do Castro, Estrada 

Casal da Rainha , Estrada da  Ribeira, Rua da Matana, Rua dos Milagres, Rua dos Castanheirais, 

Rua Fonte do Vale Sacho, Rua Dona Maria Fernanda da Mota Cardoso, Cantinho das Laranjei-

ras; Valadas; Horta da Serra; Rua do Lombo; Horta do Chão da Serra; Santa Casa da Misericór-

dia de Ferreira do Zêzere; Rua da Charruada; Rua da Fontinha e Rua Queiroz e Mello. 

Aquisição de Carrinha da Junta de Freguesia. 

Reparação do painel de inicio da Freguesia na Pombeira, que tinha sido vandalizado . 

Reparação dos esgotos do Tanque e da Fonte do Maxial. 

Arranjo da Fonte da Cerejeira. 

Limpeza de valetas e cortes de ervas, em diversos lo-

cais da Freguesia: Portomar , Maxial, Horta Serra, 

Lombo entre ouros locais. 

Reparação dos bancos do parque da urbanização da Fonte da Prata. 

Repavimentação das Estradas: Rua da Charruada; Rua da Fontinha; Rua Gualdim Queiroz e Mello. 

Colocação de 

Espelho na Es-

trada do Cardal 

e Rua Abílio 

Marçal. 

Colocação de pla-

cas de indicação de 

localidade: Cerejei-

ra e Horta da Serra. 

- Colocação de manilhas e revestimento de valetas na Rua Padre Joaquim Claro. 

- Pintura da sede da Junta de freguesia. 

- Colocação de Placas de Indicação das Associações: C.R.C. Carvalhais; C.A.Q.A.U.; Moto Clube; 

A.C.D.R. Chão da Serra. 

- Colocação de areia na  zona fluvial da Bairrada/Bairradinha para abertura da época balnear 2015. 

Arranjo 

dos aque-

dutos ......

..... 



 

 

Horário da Junta de Freguesia  

Secretaria 

Segunda e Quinta 

9:00 às 12:30 - 15:00 às 18:30 

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 Zêzere”; 

 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. 

Adesões 

Foi criada em 2015 a Comissão Social de Fregue-

sia de Ferreira do Zêzere que tem como objetivo 

unir esforços para solucionar problemas relacio-

nados com as necessidades das pessoas e famílias 

da freguesia 

A CSF de Ferreira do Zêzere é construída, por 11 

membros. Cada membro é representante de um 

lugar da Freguesia. Caso tenha algum problema 

ou saiba de alguém que precise de ajuda contacte 

a CSF de Ferreira do Zêzere na sede da Junta de 

Freguesia. 

Esta Junta de Freguesia tornou-se sócia da Associação Nacional de Freguesias, para que possa candidatar-se aos vários  

projetos de apoio às Freguesias. 

 

Associou-se também à FlorZêzere - Associação de Desenvolvimento Florestal do Concelho de Ferreira do Zêzere, uma 

vez que é esta associação que está a proceder à Limpeza da Ribeira da Cabrieira. 

 

Esta Junta de Freguesia aderiu ainda ao Projeto de Modernização Administrativa promovido pela …..que consiste na re-

novação de equipamentos informáticos e a implementação de um portal universal dirigido às freguesia e-freguesias. 
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Comissão Social de Freguesias 

Orçamento Participativo 

Decorreu durante o ano de 2015 o processo de candidaturas ao Or-

çamento Participativo. Este projeto consistia na analise e aprovação 

da melhor ou melhores propostas apresentadas a esta junta para 

aplicação de uma verba orçamentada no valor de            3000,00€. 

Depois de analisadas as candidaturas foi aprovado a implementação de 2 projetos desti-

nados à Terapia da fala e Acompanhamento Social Em breve estes dois gabinetes esta-

rão em funcionamento na sede da Junta de Freguesia em horário a definir.  



Cartaz S. Brás 


