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Neste Boletim: 
 

 15ª Feira de São Brás; 

 Apoios às Coletivida-
des; 

 Arranjos e Limpezas; 

 Comemoração da Se-
mana da Freguesia; 

 Workshop da G.N.R; 

 25º Aniversário do 
Centro Cultural e Re-
creativo dos Carva-
lhais; 

 Comemoração do       
S. Martinho; 

 Restauração de Fonta-
nário; 

 Boas Festas. 
 
 

Horário da Junta de  

Freguesia de  

Ferreira do Zêzere: 

Secretaria: 

 Segunda a Sexta 

9h00 às 12h30 

 e das 

14h00 às 17h30 

Executivo:  

Segundas e Quintas das 

18h00 às 20h00 

Visite-nos em:   www.jf-ferreiradozezere.pt 



Arranjos e Limpezas  

Apoios às Coletividades 
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Esta Junta ofereceu 

materiais para obras 

no recinto do Centro 

Desportivo e Recreati-

vo dos Carvalhais. 

. 

Oferta à Ass. de Marinheiros do 

concelho de Ferreira do Zêzere de 

sacos e canetas para distribuir aos 

participantes do almoço convívio, 

realizado em outubro. 

Esta Junta procedeu a alguns arranjos nas estradas e valetas da Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal: 

Construção de 

aquedutos na Rua 

dos Castanheirais. 

Arranjo da 

estrada na 

Rua do 

Castelo. 

Apoio à         

Festa de  

S. Miguel 

            Semana da Freguesia 
Como forma de comemorar a semana da Freguesia esta Junta organizou de 20 a 29 de setembro alguns eventos     

destinados à população em geral: 

Seminário “Demências, Doença de Alzheimer”  
Teve lugar no dia 25 de setembro no Centro Cultural o 

seminário “Demências, 

Doença de Alzheimer”, 

com a neuropsicóloga  Dra. 

Catarina Teixeira, que ex-

plicou as causas, as mani-

festações desta doença, 

como lidar e ajudar os do-

entes.  

Prémio Voluntariado 

À semelhança dos anos anteriores, a Freguesia de Ferreira do 

Zêzere repetiu a iniciativa de premiar e incentivar o voluntari-

ado na Freguesia. Este ano o pré-

mio foi atribuído ao bombeiro, 

residente na Freguesia, com  mais 

horas de voluntariado realizadas 

durante o ano de 2012. Foi então 

premiado o bombeiro Luís Figuei-

redo com um vale de viagem.  

Tarde Infantil 

A Junta de Freguesia organizou uma tarde espe-

cial  para todas as crianças, com insufláveis, ba-

lões, pinturas faciais, música e muita animação.  

Apoio ao 13º Festival de 

Folclore organizado pelo 

Rancho  Folclórico do Al-

queidão de Santo Amaro. 

Apoiámos  o Centro  Despor-

tivo e Recreativo dos Carva-

lhais com atribuição de um 

subsídio para a festa que se 

realizou nos dias 23,24 e 25 

de Agosto. 

Oferta aos Bombeiros 

de lembranças alusi-

vas à Freguesia para 

oferecerem aos seus 

formadores. 

 Oferta material informá-

tico à Associação  Cultu-

ral, Desportiva e Recrea-

tiva do Chão da Serra.  

Oferta de ma-

terial informáti-

co ao ATL de 

Ferreira do 

Zêzere. 

Oferta de 

Impressora 

ao Agrupa-

mento de 

Escuteiros.  

Colocação de 

espelho per-

pendicular à 

Rua do Freixo. 

Colocação 

de Espelho 

no Cardal. 

Limpeza 

de Valetas 

na Rua do 

Ramalho.  

Vedação 

em madeira 

em S.Pedro 

de Castro.  

Pavimentação da Rua Alto do 

Vale Sacho, do Cantinho do Vale 

Sacho e das Bermas na Estrada 

do Vale Sacho.  

Limpeza de 

Valetas em 

diversos locais 

da Freguesia.  

Esta Junta proce-

deu ao alargamen-

to da Rua da Mise-

ricórdia, com o 

recuo do muro, 

após acordo com o 

proprietário. 

Oferta ao clube 

de Atletismo 

dos dorsais 

para o 1º Trail 

do Zêzere. 



III Convívio de Pesca S. Miguel  

e  

II Corrida de Barcos 

Foi no domingo dia 22 de setembro que 

esta junta em colaboração com a Casa 

Ribeiro—Artigos de Pesca, organizou o III 

convívio de Pesca Desportiva S. Miguel. 

Realizou-se nas margens do rio Zêzere, na 

localidade da Bairradinha, e contou com 

cerca de 30 participantes. 

Na mesma tarde realizou-se a II Corrida 

de Barcos de 3 Tábuas, na Bairrada, tendo 

10 equipas participantes.  

Encontro de Bandas Filarmónicas 

Na tarde do dia 29 de setembro a Junta 

de Freguesia em colaboração com a 

Banda Filarmónica Ferreirense organi-

zou um encontro de Bandas Filarmónicas 

na qual contou com a presença da Banda 

Operária Torrejana. Depois do encontro 

entre as 2 bandas no centro da vila, es-

tas deslocaram-se para o recinto da Fes-

ta de S.Miguel, onde deram um magnifi-

co concerto. 

Caminhada Noturna 

 No dia da Freguesia, 26 de setembro, esta Junta organi-

zou uma caminhada noturna. Esta caminhada contou com 

a participação de cerca de 100 pessoas que partindo da j 

Junta de Freguesia, passaram pela Cerejeira e subiram à 

Cruz Alta. Aí puderam desfrutar de uma pequena ceia, 

com as nossas tigeladas, o capilé e o abafado. O regres-

so ao centro da vila fez-se pelo Chão da Serra. 

Outros Eventos 

 

S. Martinho 2013 

Mais uma vez, e à semelhança dos anos anteriores, esta Junta comemorou o dia de S. Marti-

nho. Durante a tarde oferecemos aos  utentes do CRIFZ e às crianças do Jardim de Infância e 

do 1º ciclo do centro escolar de Ferreira do Zêzere e do Jardim de Infância da Santa Casa da 

Misericórdia de Ferreira do Zêzere, um espetáculo da Tuna da Universidade Sénior e a casta-

nha, assada pelo Ti João.   

Ao fim da tarde, juntámo-nos aos  munícipes que passaram pelo jardim da vila a quem ofere-

cemos castanhas, vinho e broas, como forma de comemorar este dia. 
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Workshop G.N.R - Idosos em Segurança 2013 

Com o apoio da Junta de Freguesia realizou-se no dia 27 de outubro, na Associ-

ação Cultural Desportiva e Recreativa do Chão da Serra  e na Comissão dos 

Amigos das 4 Aldeias Unidas e no dia 2 de novembro, no Centro Cultural e 

Recreativo dos Carvalhais, um workshop intitulado “Idosos em Segurança 

2013”. Com o objectivo de potenciar o sentimento de segurança junto da popu-

lação idosa, foram transmitidos conselhos em relação a procedimentos de se-

gurança a ter em situações de burla, “contos do vigário” e furtos em residên-

cias.  

25º Aniversário do Centro Cultural e Recreativo dos Carvalhais 

No dia 2 de novembro realizaram-se as comemorações do 25º aniversário do 

Centro Cultural e Recreativo dos Carvalhais, tendo esta Junta de Freguesia ofe-

recido os coletes, para o jogo de futsal integrado nas comemorações, e tam-

bém um  prato de madeira pirogravado alusivo à comemoração.  



O que pode fazer na sua Junta 

de Freguesia: 

 Atestado de Residência; 

 Provas de Vida; 

 Atestado de agregado Famili-

ar; 

 Certificação de documentos; 

 Atestados; 

 Recenseamento; 

 Preenchimento do IRS; 

 Pagamento anuidade do Jornal 

Despertar do Zêzere; 

 E qualquer outra colaboração. 

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  cursos 

de água deverão proceder à limpeza e 

desobstrução das linhas de água. 

Recuperação das Fontes da Freguesia 

15 ª Feira e Mostra de  

São Brás 

Irá decorrer no Centro da 

Vila de Ferreira do Zêzere 

no dia 9/02/2014 mais 

uma edição da Feira e Mos-

tra de São Brás. Este ano 

contamos com o tradicional 

artesanato, velharias, recri-

ação das feiras dos anos 30, 

trajes, folclore, teatro de 

rua e outras  

surpresas. 

Visite-nos  

Venha Participar! 

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere tem envergado esforços para recuperar um 

pouco por toda a Freguesia, as fontes e fontanários que estavam desativados, muitos 

deles abandonados e em avançado estado de degradação. Considerando que estas fon-

tes são património Municipal de grande valor, é de toda a importância e obrigatorieda-

de a sua recuperação e conservação. Assim damos  a conhecer  mais uma fonte recupe-

rada, a Fonte do Chão da Serra.  

Futebol na Freguesia 

Futsal  no Pavilhão 2000 

Segundas das 21.00h ás 22.00h 

 

Futebol 7,Campo sintético da  

Quinta do Adro 

Sextas das 20.00h às 21.00h 

Domingos das 10.00h às 11.00h 

  Ferreira do Zêzere, Uma Freguesia a Pensar em si. 

 Recuperação Fonte do Chão da Serra 

Antes 
Depois 

Antes Depois 

Esta Junta colocou dois 

painéis de identificação da 

Freguesia, um na Estrada 

da Pombeira e outro Estra-

da dos Casais. 

Mais uma vez, o transporte para a Praia 

Fluvial da Castanheira ,oferecido pela 

Junta de Freguesia, em parecia com o 

Município,  foi um sucesso, tendo tido 

uma enorme adesão por parte dos mu-

nícipes. 

O registo de Caní-

deos e Gatídeos 

 é obrigatório. 

De acordo com a por-

taria 421/2004 de 

24/04 é obrigatório o 

registo de cães e ga-

tos. Faça-o na sua Junta 

de Freguesia. 


