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    Ferreira do Zêzere  A Freguesia 

Passeio a Viana do Castelo   26 de julho de 2013 

 Santoinho - Igreja de Santa Luzía 



Temos tentado dar continuidade ao apoio prestado às Associações da Freguesia,  quer na atribuição de sub-

sídios, como no empréstimo de material e também na divulgação dos eventos realizados. 

Desta forma apoiamos a Associa-

ção das Quatro Aldeias unidas com 

a atribuição de um subsídio para a 

sua festa que se realizou no fim de 

semana de 26 a 28 de abril de 

2013. 

Foi com agrado que patrocinamos o 

IV Passeio de Automóveis Antigos e 

Clássicos, organizado pelo Centro 

Recreativo e Cultural de Carvalhais 

com a oferta placas de identificação 

para colocar nos carros. 

11º Torneio Paulo Cruz 

A Junta de Freguesia participou no 11º Torneio Inter-Freguesias Paulo 

Cruz realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2013, ficando 

em 2º Lugar. 

O Executivo desta junta agradece a to-

dos os jogadores o empenho e dedica-

ção, assim como o amor à camisola e à 

freguesia demonstrado durante todos 

os jogos. Agradecemos também aos 

apoiantes  da bancada que estiveram 

sempre presentes a apoiar a freguesia. 
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    Ferreira do Zêzere  A Freguesia 

Passeio a Viana  do  Castelo 

Participantes no passeio, Igreja de Santa Luzia 

Cardal 

À semelhança dos anos anteriores, 

esta Junta atribuiu um subsidio às As-

sociações da Freguesia que participa-

ram nas Marchas de Santo António. 

As marchas desfilaram no dia 9 de 

junho. Este subsídio é um incentivo 

para que as associações continuem a 

participar neste evento. 

Atribuição de um subsidio para a or-

ganização da Festa de Santo António. 

Decorreu no dia 26 de julho mais um 

passeio organizado pela Junta de 

Freguesia de Ferreira do Zêzere. Este 

ano a visita foi a Viana do Castelo. 

Saímos por volta das 8h, com destino 

ao Santoinho, uma quinta em Viana, 

que proporciona muita animação, 

comer e beber e a recriação de um 

arraial à moda do Minho. No final de 

uma tarde muito animada houve 

ainda tempo para dar um pulinho à 

Santa Luzia. Foi um dia bem passado  

cheio de música e com o belo vinho 

verde a ajudar. 

Atribuição de matérias de construção 

à ACDR Chão da Serra para a cons-

trução de uma sala de jogos. Apoio ao Campo de Férias da Unidade Pastoral de Ferreira do Zêzere, 

realizado em ALGE, de 28 Jul a 3 Agosto 2013. 
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Assembleia de Freguesia 

Realizou-se no dia  16 de junho mais uma Assembleia de Fregue-

sia. Desta vez realizou-se na Associação das Quatro Aldeias Unidas 

no Cardal. Esta iniciativa de descentralizar as Assembleias de Fre-

guesia  tem como objetivo incentivar as populações a participarem 

nas nossas Assembleias. 

Arraial de Santo António na Ribeira 

Foi no dia 15 de junho que se realizou a recriação do arraial de Santo 

António na localidade da Ribeira. Como forma de comemorar o res-

tauro da Fonte da Ribeira, os moradores organizaram o arraial de 

Santo António  junto à Fonte. Houve música boa disposição e a bela 

da sardinha assada oferecida pela Junta de Freguesia. 

Renovação do Areal na Praia Fluvial da Bairrada 

À semelhança dos anos anteriores e sabendo do sucesso que a praia 

fluvial da Bairrada tem tido, este executivo deliberou voltar a colocar 

mais areia no local. Este sítio é perfeito para uns mergulhos em família 

e umas tardes muito bem passadas. Desta forma a praia da Bairrada, 

depois da limpeza das ervas e a colocação da areia, tornou-se o sítio 

ideal para passar umas belas tardes de verão.  
Bairrada 

Transporte para a praia fluvial da Castanheira 

Conforme tem sido hábito nos últimos 3 anos, esta Freguesia, em 

colaboração com o Município de Ferreira do Zêzere, está a realizar 

o  transporte para a  praia fluvial da Castanheira. Esta iniciativa tem 

tido muita procura e as pessoas têm gostado da iniciativa. 

A paragem é junto à sede da Junta de Freguesia e o horário de trans-

porte é às quartas feiras às 9.00h para a Castanheira e às 17.00h para 

Ferreira. Venham experimentar e dar uma passeio até ao rio. 

APELAMOS A TODOS OS MUNICIPES QUE PRO-

CEDAM À LIMPEZA DE MATO E MATERIAL 

COMBUSTIÍVEL NUMA ÁREA DE 50M JUNTO ÀS 

HABITAÇÕES E ARMAZÉNS. 

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. 

  Ferreira do ZêZere, Uma FregUesia a Pensar em si. 



 Foram concluídas as obras na estrada da Capela de S. Pedro de Castro com a colocação de tout venant e 

de uma vedação rústica para segurança dos peregrinos. Esta vedação para além de embelezar o local serve 

de proteção uma vez que a estrada é acidentada e as barreiras são acentuadas. 

 Este executivo colocou ainda um sinal de indicação de “Portomar” junto à rotunda do Ramal. 

S. Pedro de Castro 

Caminho da Etar 

Novas caras da Junta de Freguesia 

Esta Junta de Freguesia tem dois novos funcionários, Ana Filipa Antunes, Licenci-

ada em Gestão de Empresas, área financeira e Vitor Ferreira Pedreiro. Estas con-

tratações foram feitas em parceria com o IEFP através do programa de Estágios 

Profissionais no caso da Dra. Ana Filipa  e CEI Património no Caso do Sr. Vitor. 

Desta forma o horário de atendimento da Junta de Freguesia vai ser alargado pas-

sando a ser da 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. O Sr. Vitor Ferreira vai dar 

um contributo precioso nas obras da freguesia. 

 

Arranjos e Obras na Freguesia 

 

Colocação de tout venant nas seguintes 

estradas: 

Rua D. Dinis;  Rua Joaquim Ramalho; 

Estrada do Casal da Rainha; Rua das 

Covas; 

Colocação de manilhas:  

Estrada da Aderneira; Rua da Maxieira; 

Rua dos Castanheiras, colocação de ma-

nilhas e arranjo de aqueduto; 

Construção de uma calçada na Rua da 

Etar, Pombeira em parceria com Muni-

cípio. 

Arranjos  na  Estrada da  Fonte  Sangui-

nho.  

Rua Joaquim Ramalho 

Estrada Fonte Sanguinho 

Rua da Maxieira 

Rua dos Castanheirais 

Rua dos Castanheirais 

Novo horário da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere 

9h00 - 12h30  e  14h00 - 17h30 

Semana da Freguesia 

20 a 29 de Setembro 2013 

Participe, Programa a divulgar! 


