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Representação no Evento So-

lidário organizado pelo Moto 

Clube de Ferreira do Zêzere. 

Realização de ações de sensibiliza-

ção em algumas associações da Fre-

guesia sobre o tema “Riscos da pro-

teção civil” integrado no Mês da 

Proteção Civil. 

Parceria com a ADIRN na Formação 

“Processos e Métodos de Proteção Fitos-

sanitária e de Aplicação de Produtos Fito-

farmacêuticos”. 

Representação na inauguração da 

Unidade de Cuidados à Comunida-

de no Centro de Saúde de Ferreira 

do Zêzere. 

Apoios 

Levantamento das necessidades da população afetada 

pelo temporal de 4 de Janeiro. 
Apoio à Comissão de Amigos das Quatro Aldeias Uni-

das, para a realização da Festa das 4 Aldeias Unidas 

em honra de N. Srª da Purificação. 
Subsídio à Filarmónica Frazoeirense para a Via Sacra 

realizada a 13 de Abril. 

Oferta de impressora e instrumento musical à Sociedade Filarmónica Ferreirense. 

Oferta de tout-venant para arranjo da estrada de acesso 

ao Lar de S. Miguel da Santa Casa da Misericórdia de 

Ferreira do Zêzere. Apoio ao Moto Clube de Ferreira do Zêzere para a reali-

zação da sua 12ª Concentração de motares. 

Carvalhais 

Chão da Serra Cardal 



Apoio à Festa de S. Pedro de Castro e construção 

de um corrimão em madeira no recinto da festa. 

Participações 
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Participação no seminário PISA - 2014-2015 

“Apresentação do Plano Intermunicipal de Sensibili-

zação Ambiental”. 

Participação na Reunião do Conselho Local de Ação 

Social de Ferreira do Zêzere. 

Presença do Presidente na reunião temática sobre Patri-

mónio Rural no Auditório da Biblioteca Municipal de 

Torres Novas, organizada pela ADIRN. 

Presença do Presidente na reunião temática sobre Turis-

mo no Auditório da Salão Nobre da câmara municipal 

de Tomar, organizada pela ADIRN. 

Participação na Reunião da Comissão Municipal da De-

fesa da Floresta. 

Participação no programa “Portugal no Coração” da 

RTP. 

Apoio ao Centro Recreativo e Cultural dos Carvalhais 

para a realização do VII Passeio de Automóveis Anti-

gos e Clássicos. 

Decorreu no dia 1 de maio de 2014 a I Caminhada dos Caminheiros do Zêzere. Esta iniciativa tem como objetivo 

incentivar a criação de um clube de caminhadas na Freguesia e divulgar a nossa beleza natural. 

Contámos com cerca de 97 participantes dos mais variados  pontos do país. O tempo estava agradável e o percur-

so fez-se sem incidentes, pelos caminhos de S. Pedro de Castro e margens do Rio Zêzere percorremos cerca de 10 

km de distância em cerca de 3 horas. 

Já estamos a pensar na próxima!  

Presença da Secretária na reunião temática sobre Qualificação dos Recursos Humanos, organizada pela ADIRN. 

Presença no projeto de avaliação das condições de higiene, segurança e saúde dos estabelecimentos de ensino or-

ganizado pelo Programa Nacional de Saúde Escolar. 

Presença na Reunião do Conselho Municipal de Segurança de Ferreira do Zêzere. 



XV Feira de S. Brás 
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Mais um ano e mais uma Feira de São Brás se realizou na nossa Freguesia. Foi no dia 9 de fevereiro de 2014 e 

contou com algumas novidades, animações, os tradicionais trajes dos anos 30 e boa disposição. 

O balanço que esta Freguesia faz é bastante positivo, pois embora as condições meteorológicas fossem desfavorá-

veis, a festa recebeu centenas de visitantes. Para além da habitual feira, este ano contámos com uma participação 

especial, a presença da SIC com o programa “Portugal em Festa”. Este foi transmitido durante toda a tarde da nos-

sa feira dando uma grande ajuda para que tudo tenha corrido bem, pois deu a conhecer algumas das nossas costu-

mes e tradições. 



Outro grande atrativo da festa foi a V Mostra da Tigelada onde este doce esteve novamente em destaque. 

Estima-se que foram vendidas mais de 5.000 tigeladas durante todo o dia. Foi ainda confirmada a confe-

ção da “Maior Tigelada de Sempre”, a qual foi transmitida pela SIC durante toda a tarde. A sua confeção 

teve como ingredientes 100 ovos, 10 litros de leite, 4 kg de açúcar, 3 kg de farinha e raspa de 3 limões. 

Aproveitamos também para esclarecer que as despesas com o programa “Portugal em Festa” foram uni-

camente o alojamento e refeições da equipa de produção e artistas, sendo que o valor despendido foi in-

teiramente para as empresas do nosso concelho. 

Agradecemos a todos os participantes, associações, artesãos, às pastelarias que aderiram à V Mostra da 

Tigelada e a todos os que colaboraram e se esmeraram nas decorações e apresentações e das tradições, 

usos e costumes de Ferreira do Zêzere. 
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Desobstrução de vias, cortes de árvores e limpeza de vale-

tas devido ao temporal de 4 de Janeiro. 

Colocação de manilhas na Estrada da Ribeira de S. Silvestre. 

Alargamento da Rua da Fontinha, 

com a cedência de uma tira de terre-

no por parte do proprietário. 

Reparação do aqueduto da Rua D. 

Maria Fernanda Mota Cardoso na 

Cerejeira. 

Colocação de manilhas na Estrada 

do Castro. 

Colocação de grelhas de esgotos pluviais na 

Rua Januário Mendes Ferreira. 

Colocação de sinalização no cruzamento da Pinheira, Cerejeira. 

Construção de cortina para proteção das águas pluviais no Can-

tinho das Laranjeiras. 

Abertura de valetas e esgoto na Rua do Covão, Portinha. 

Levantamento de bips a desligar na Freguesia. 

Regularização do piso na Rua Fonte de Pardielas. 

Regularização do piso e abertura de valeta na Rua de S. Silves-

tre. 

Colocação de sinal de STOP no cruzamento 

Estrada das Covas com a Rua da Bairrada. 

Conclusão do esgoto para 

águas pluviais na Rua 

Abílio Marçal. 

Recolha e encaminhamento de águas na Rua 

António José Soeiro e Silva. 

Obras com o apoio do Município 

Reconstrução do muro da Fonte da  Bairradinha. 

Regularização do piso da Estrada do Castro, 

Rua dos Castanheirais e da Rua de Linhares. 

Início da limpeza e corte de erva pela Freguesia. 

 

 Manter a copa das árvores e arbustos 

distanciados pelo menos 5 metros da 

edificação, e que os ramos nunca se pro-

jetem sobre a cobertura. 

 Remover ou destruir os sobrantes de 

exploração agrícola e florestal após o 

seu corte. 

 

Coimas de 140€ a 5 000€ (pessoas singulares) 

e 800€ a 60 000€ (pessoas coletivas). 

Defenda a sua casa dos incêndios 

Estrada do Castro 
Rua D. Maria Fernanda Mota 

Cardoso Rua Abílio Marçal 

Rua da Fontinha 
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A Junta de Freguesia celebrou dois protocolos de Formação em contexto de trabalho com o Instituto Politécnico 

de Tomar para os formandos Pedro Alexandre Sol Mendes e Henrique Manuel Silva Vale. Estes realizarão o seu 

estágio na área de Aplicações Informáticas de Gestão com a duração de 600 horas nesta Junta. 

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. 

Horário da Junta de  

Freguesia de Ferreira do Zêzere 
 

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 

A Junta de Freguesia ofereceu um cartaz come-

morativo dos 60 anos de trabalho do Sr. João 

Roberto. 

FERREIRA DO ZÊZERE, UMA FREGUESIA A PENSAR EM SI. 

Próxima Assembleia da Freguesia: 

 

Dia 22 de Junho, pelas 16:00 horas  

 Sede da Comissão dos Amigos das Quatro Aldeias Unidas, no Cardal. 

Foi impulsionada a geminação da nossa Freguesia com a 

União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros. 

Contámos com a presença do Sr. Presidente José João Cava-

co e a atuação do grupo Ventos Alentejanos na XV Feira e 

Mostra de São Brás. Agradecemos a presença! 
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