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Apoios Apoios 

Presença no 13º Aniversário do Clube de Atletismo de 

Ferreira do Zêzere e oferta de uma lembrança alusiva à 

comemoração. 

Presença do Presidente no 22º Aniversário da Associa-

ção Cultural Desportiva e Recreativa do Chão da Serra 

e oferta de uma lembrança, bem como no concurso de 

pesca. 

Presença na conferência “Apoio ao Associativismo” 

realizada na Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. 

Presença na reunião para avaliação do plano de segu-

rança e saúde do ACAREG. 

Presença do Presidente na cerimónia de abertura do 

XXIV Acampamento Regional, realizado nas Valadas. 

Participação no Concelho Consultivo da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira do 

Zêzere. 

Presença na reunião do Concelho Municipal de Segu-

rança. 

Presença no 24ª Encontro de Dadores de Sangue de 

Tomar. 

Participação em diversos exercícios da Proteção Civil. Participação no Ciclo de Conferências. 

 Oferta de material administrativo, à Associação de 

Marinheiros do Concelho de Ferreira do Zêzere, para 

o seu encontro anual na Base Naval de Lisboa. 

 Participação e oferta de rede de ténis ao Centro Re-

creativo e Cultural dos Carvalhais, pelo seu 26º Ani-

versário e apoio no evento de Música ao Vivo. 

 Apoio na construção do novo bar do Campo de Fute-

bol Eng. Lopo de Carvalho. 

 Apoio à Comissão de Festas de Ferreira do Zêzere na 

realização da festa de S. António e de S. Miguel. 

 Apoio à Tuna da Universidade Sénior, para o seu pas-

seio anual. 

 Apoio às coletividades da Freguesia, que participaram 

nas Marchas populares. 

Atribuição de subsídio ao Centro Recreativo e Cultu-

ral dos Carvalhais, para ajuda nas despesas da festa 

anual. 

 Oferta de troféu acrílico à Comissão dos Amigos das 

Quatro Aldeias Unidas, pelo seu I Torneio de Futebol. 

 Apoio à ZACOR com a oferta de lembranças para a 

1ª Maratona de BTT. Regularização do piso nos locais 

solicitados e limpeza na passagem da Ribeira à Cabri-

eira. 

 Oferta de sardinhas para o Arraial à moda antiga, rea-

lizado na Ribeira. 

Apoio ao MotoClube para o 2º Encontro Nacional de 

Motociclistas do INEM e para o Torneio de Sueca 

Mário Roberto. 

Apoio ao CAFZ na realização do 2º Trail do Zêzere, 

com ajuda nos custos dos dorsais, o empréstimo de 

barraquinhas e limpeza dos Trilhos da Freguesia. 

Apoio à Unidade Pastoral de Ferreira do Zêzere, com 

a oferta de t-shirts aos alunos da catequese, participan-

tes no campo de férias. 

Disponibilização de fotocópias às coletividades da 

Freguesia. 

Apoio à Santa Casa da Misericórdia com o arranjo do tanque.   
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I Feira das Coletividades e Produtos da Terra 

Realização da I Feira das Coletividades e Produtos da Terra, com 

participação de algumas Associações, Coletividades e Artesãos 

da Freguesia e atuação da Escola de Concertinas de Dornes. Esta 

feira teve como objetivo divulgar, promover as coletividades e 

proporcionar a angariação de fundos, em beneficio das Associa-

ções/Instituições. 

Dia Mundial da Criança 

Comemoração do Dia Mundial da Criança, 

com a colocação de um insuflável no exteri-

or do Mercado Municipal, pinturas faciais e 

brincadeiras com as crianças. 

 

 

 

 

 

 

12 º Torneio de Futsal Inter-Freguesias 

Participação no 

torneio de futsal 

organizado pela 

Câmara Munici-

pal, tendo esta 

Junta ficado em 1º 

Classificado. 

Festa da Primavera 

Colaboração na organização da Festa da Primavera 

e a presença do (Sr.) Presidente. 

São Martinho 

Mais uma vez esta Junta comemorou o dia de S. 

Martinho. Durante a tarde oferecemos aos  uten-

tes do CRIFZ e às crianças do Jardim de Infân-

cia e 1º ciclo do centro escolar de Ferreira do 

Zêzere e Jardim de Infância da Santa Casa da 

Misericórdia de Ferreira do Zêzere, um espetá-

culo da Tuna da Universidade Sénior e as habi-

tuais castanha, assadas 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. Relembrá-

mos ainda às crianças e aos munícipes como se assavam castanhas antigamen-

te. 

Inauguração do Trilho da 

Pombeira 

Foi inaugurado no dia 26 de 

outubro, o Trilho da Pombeira, 

com a participação de quase 

cem caminheiros. 

Existem neste momento dois 

trilhos disponíveis , o Trilho da 

Pombeira e o Trilho do Lagar 

Velho. 

No local está um painel infor-

mativo, com as indicações ne-

cessárias. É só seguir as placas 

e desfrutar das belas paisagens.  
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Este ano a Semana da Fre-

guesia, iniciou-se no dia 20 

de setembro com, a Sessão 

de Assembleia de Freguesia, 

na Associação Cultural Des-

portiva e Recreativa do 

Chão da Serra. 

Semana da Freguesia 

No dia 21 de setembro realizou-se o IV Concurso de Pesca S. 

Miguel, em colaboração com a Casa Ribeiro. Este evento 

contou com a participação de 30 pescadores que nas margens 

do Zêzere, na zona da Bairrada e Bairradinha pescaram 29,28 

kg de peixe. 

Realizou-se também a III Corrida de Barcos de 3 tábuas, com 

a presença de 10 equipas ou seja 20 elementos.  

No intervalo dos 

dois eventos, a 

G.N.R realizou 

uma ação de 

sensibilização 

“Segurança dia-

a-dia”. 

Decorreu no dia 25 de setembro a recolha de bens da 

Campanha Renascer, organizada pela Cáritas de Co-

imbra, com a colaboração desta Junta de Freguesia. 

Angariámos mais de 20 caixas com bens doados pela 

população, que foram recolhidos pelo diretor técnico 

do ATL de Ferreira do Zêzere Dr. Marco Quiaios. 

Nos dias 26 e 27 de setembro realizou-se duas 

sessões de Cinema ao Ar Livre, uma na Comissão 

dos Amigos das Quatro Aldeias Unidas e outra no 

Centro Recreativo e Cultural dos Carvalhais. 

O filme visionado foi o Dot.com, filme este que 

foi realizado no nosso concelho há alguns anos. 
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Outros eventos se realizaram na semana da Freguesia. Na ma-

nhã do dia 25 de setembro realizou-se à Colheita de Sangue na 

sede da Junta de Freguesia, colheita esta feita pela Associação 

de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. 

 

 

Na mesma tarde realizaram-se aulas de iniciação ao ténis 

abertas a toda a população,  dadas pelo professor Tiago Nu-

nes, no court de ténis restaurado, este ano, na Urbanização 

Fonte da Prata. 

 

 

Realizou-se também uma demonstração de obediência canina, 

proporcionada pela Tomardog. Nesta demonstração podémos 

ver como os animais são bem treinados e ensinados. As crian-

ças puderam interagir com os animais.  

 

 

Semana da Freguesia 

No dia 29 de setembro realizou –se a Caminhada 

Noturna, com paragem na Cruz Alta, onde os par-

ticipantes 

disfrutaram 

da maravilho-

sa vista e 

também das 

tradicionais 

tigeladas. 

No dia 30 de Setembro procedeu-se à entrega do 

prémio de incentivo ao voluntariado, ao bombeiro 

da Freguesia com mais horas voluntárias prestadas 

durante o ano de 

2013.  

Foi contemplado o 

bombeiro Luís Fi-

gueiredo. 

No dia 5 de outubro,  inserido 

na festa de S. Miguel recebe-

mos o Encontro de Bandas da 

Sociedade Filarmónica Ferrei-

rense e a Sociedade Lírica 

Moitense (Lourinhã). 
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Passeio Sénior ao Lousal 

 
 

 

 

No dia 28 de setembro realizou-se o Passeio Sénior Anual, sendo que este ano fomos até ao Lousal, concelho de 

Grândola, visitar o Centro de Ciência Viva, e o Museu Mineiro. 

Visitámos ainda Troia e regressámos a Setúbal de Ferry. 

O passeio este ano contou com cerca de 130 participantes que para além de poderem disfrutar das maravilhosas 

paisagens por onde passámos, ainda podemos provar as tradicionais iguarias alentejanas, no belíssimo almoço ser-

vido no restaurante “Armazém Central”. Ainda de manhã visitámos o Museu Mineiro e  visionámos um vídeo 

sobre o trabalho realizado nas famosas minas do Lousal, quando estas ainda funcionavam. Durante a tarde pas-

seamos por Troia. 

O São Pedro ajudou ao passeio, pois esteve um magnifico dia com sol e no qual reinou a boa disposição. 
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Obras 

 

O registo de canídeos e gatídeos é obrigatório. De acordo com a portaria 421/2004 de 24/04 é obrigatório o regis-

to de cães e gatos. Faça-o na sua  Junta de Freguesia. 

Colocação de gradeamento em madeira na Fonte do 

Chão da Serra. 

Colocação de agregado calcário em diversas estradas 

da Freguesia. 

Colocação de manilhas na Rua do Ramalho, na Rua 

Padre Joaquim Claro, com o apoio do Município. 
Pintura dos fontanários da Várzea, Pardielas e Ribeira 

Colocação de massa betuminosa fria em diversas ruas 

da Freguesia, com o apoio do Município.  

Limpeza de valetas e corte de ervas em diversos locais 

da Freguesia. 

 

Reposição da sinalética no Miradouro do Castro, após o 

vandalismo da placa anterior. 

Arranjo das valetas na Rua do Lombo, Casal do Lom-

bo. 

 

  

 
 

 

Colocação de placas de sinalização, de 

indicação de inicio de localidade no 

lugar de Várzea e Portomar e uma pla-

ca de direção de Ferreira do Zêzere. 

Finalização do 

arranjo da Gota da 

Cerejeira e planta-

ção da pinheira. 

Colocação da cal-

çada junto ao Par-

que de Merendas 

do Lagar Velho 

na Pombeira.. 

Colocação de placas de ma-

deira no percurso do Trilho da 

Pombeira e no Trilho do La-

gar Velho. 

Parceria com 

a ANACOM na 

implementação da 

Rede Nacional de 

Sondas de Monitori-

zação do Sinal TDT, 

a sonda foi instalada 

na Escola Conde Ferreira. 

Recuperação do Court de Ténis na 

Urbanização da Fonte da Prata, 

com um investimento na aquisição 

de rede de ténis, arranjos na rede 

de proteção e pinturas no muro e 

marcação de campo. Foi também 

instalado um bebedouro público. 

Em Janeiro irão se 

iniciar os trabalhos de 

recuperação da galeria 

ripícola da Cabrieira. 

Este projeto é financia-

do pelo PRODER. 

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 Zêze-

re”; 

 E qualquer outra colaboração. 

http://4.bp.blogspot.com/-1L4id_rwhoI/VA4MRAEeenI/AAAAAAAA6Cc/sroAZiDIjXY/s1600/tdt2.JPG
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