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Réplica dos Anos 30 
Associações participantes: Agrupamento de Escuteiros 988 de Ferreira do Zêzere, Associação 

Cultural, Desportiva e Recreativa do Chão da Serra, Associação de Pais e Encarregados de 

Educação das Escolas do Concelho de F.Z., Associação do Rancho Folclórico da Alegria de 

Alqueidão de Santo Amaro, Associação dos Marinheiros de Ferreira do Zêzere, Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, Centro Recreativo e Cultural 

dos Carvalhais, Centro Recuperação Infantil Ferreira do Zêzere, Clube de Atletismo de Fer-

reira do Zêzere, Comissão Amigos das Quatro Aldeias Unidas (Cardal), Fundação Maria Dias 

Ferreira, Rancho Folclórico do Bêco de Santo Aleixo, Rancho Folclórico e Etnográfico da 

Vila de Pias, Santa Casa Misericórdia Ferreira do Zêzere, Sociedade Filarmónica Ferreiren-

se, Sport Club de Ferreira do Zêzere 

Feira de S.Brás 



Ferreira do Zêzere  A Freguesia 
 

Caros amigos 

   Com o início deste mandato começamos também a edição deste nosso   boletim in-
formativo. Com o qual pretendemos dar a conhecer tudo o que fizemos ou deixámos 
de fazer e explicar os porquês.  
Assim, contamos com a vossa colaboração, quer na elaboração deste novo projecto, 
quer no desafio que nos propusemos quando nos candidatámos a este cargo, pois um 
dos nossos objectivos é um mandato participado por todos os Ferreirenses.  
 

Neste primeiro número, não posso deixar de saudar todos os Ferreirenses e reafirmar 
o nosso lema: “O que nos move é o futuro da freguesia”. 

Assim, neste sentido e nestes primeiros três meses de adaptação, com as dificuldades 
de quem inicia um novo projecto,  com uma nova equipa, mas com muita vontade de 
superar todas as dificuldades, salientamos: 

 - a comemoração do magusto de S. Martinho,  

 - a festa de natal, 

 - a realização de algumas obras e limpeza em estradas e valetas, 

 - a realização da Feira  e Mostra de S. Brás. 

Para o próximo trimestre pensamos continuar a organizar a toponímia, ajudar a preencher as declarações de IRS 
entre outras actividades. 

Da parte desta equipa pode esperar o nosso melhor, sendo que nós contamos com a vossa participação cidadã, 
com sugestões e críticas. 
 

Conto consigo! 

       O  Presidente da Junta de Freguesia 

 
     

Editorial 

S. Martinho  
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Para início de nossas 

funções demos conti-

nuidade à comemora-

ção do S. Martinho. As-

sim, realizámos um es-

pectáculo de Palhaços 

para todos os alunos 

dos estabelecimentos 

de ensino da freguesia 

e oferecemos  um lan-

che com broas e com as 

tão afamadas casta-

nhas do “Ti João”.  

DECLARAÇÃO DE IRS 

Se tem dificuldade em preencher e enviar a sua declaração de IRS, venha à sua Junta de Freguesia, de 

segunda a sexta das 9h30 às 12h30 a partir do dia 15 de Fevereiro, onde encontrará alguém que o fará 

por si, de forma gratuita . 



   FEIRA DE S.BRÁS 

 O Executivo da Junta de Freguesia de 

Ferreira do Zêzere está empenhado na 

organização da 11 ª Feira Mostra de S. 

Brás.  

Esta Feira e Mostra tem como objecti-

vo recriar as feiras realizadas na Fre-

guesia, nos anos 30. Este ano conta-

mos  com a participação e colaboração  

de todas as associações e colectivida-

des da Freguesia. Vamos ter artesanato, folclore, as 

tradicionais tasquinhas,  

boa disposição e muita 

animação. Entre outras 

novidades, temos pela pri-

meira vez uma mostra de 

tigeladas. 
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Neste primeiro Natal decidimos presentear os meninos da freguesia com um estojo, um lápis, uma borra-

cha e uma afiadeira com um jogo. Esta pequena lembrança foi entregue a todos os meninos da Santa Ca-

sa da Misericórdia, desde o berçário até ao último ano do Jardim-de-Infância, assim como aos meninos do 

Jardim-de–Infância dos “Castanheiros “, da Escola E.B. 1 de Ferreira do Zêzere e aos utentes do CRIFZ.  

Natal 2009 

Freguesia de Ferreira do Zêzere, uma freguesia a pensar em si. 

De acordo com a portaria 

421/2004 de 24/04 é obri-

gatório o registo de cães e 

gatos. Faça-o na sua Junta 

de Freguesia. 

O que pode fazer na sua  

Junta de Freguesia: 
 

 Atestado de Residência; 

 Provas de Vida; 

 Atestado de agregado Familiar; 

 Certificação de documentos; 

 Atestados, 

 Recenseamento,  

 E qualquer outra colaboração. 

Santa Casa da Misericórdia CRIFZ Jardim-de-Infância 

O registo de Canídeos e Gatídeos 

 é obrigatório. 



Foram já algumas as obras em que participámos, todas com o auxílio 

da Câmara Municipal: 

 - a limpeza de parte do Ribeiro do Carrascal,  

 - o alcatroamento dos buracos na Estrada do Vale da Figueira,  

 - a limpeza das valetas e a colocação de tout-venant na Futu-

ra Travessa das Oliveiras e na Estrada do Carrascal para a Cerejeira.  

Esperamos neste próximo trimestre dar continuidade a este tipo de  

actividade. 

As Nossas Obras 

Horário da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere: 

Secretaria: De Segunda a Sexta  das 09h00 às12h30 

Executivo: Segundas e Quintas das 18h00 às 20h00 

O Executivo 

Este Executivo, embora muito jovem e com 

pouca experiência nesta actividade,  tem 

uma grande vontade de fazer mais e melhor 

pela nossa terra. É uma equipa dinâmica 

com ideias inovadoras e com um espírito 

aberto a novos desafios. Estamos empenha-

dos para que seja uma temporada cheia de 

coisas novas e totalmente disponíveis para 

fazer um bom trabalho. 

Ribeiro do Carrascal 

Estrada do Vale da Figueira Futura Travessa das Oliveiras Estrada do Carrascal para a Cerejeira 


