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Ferreira do Zêzere  A Freguesia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como Secretária da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere dirijo-me a todos os 
munícipes com um sentimento de patriotismo. É pelo amor à nossa Terra e pela 
vontade de fazer mais e melhor que dou o meu contributo e me mostro disponível 
para servir esta Freguesia.     
     A Secretária da Junta de Freguesia 

O Executivo 

Actividades 

Página 2 

A Junta de Freguesia de Ferreira do 

Zêzere, em colaboração com a       

Protecção Civil, realizou no mês de 

Março, Acções de Sensibilização so-

bre Sismos e procedimentos a ter em 

conta pelas populações em caso de 

catástrofes. Estas iniciativas tiveram 

lugar na Associação do Chão da Serra 

e na Associação das Quatro Aldeias 

Unidas. 

Foi celebrado entre a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere e a AJAP (Associação de 

Jovens Agricultores de Portugal) um protocolo que visa a criação de um gabinete de 

apoio aos jovens agricultores que está em funcionamento na sede da Junta de Fregue-

sia às Segundas, Quartas e Sextas das 9.00h às 12.30 e das 14.00 às 17.30, e conta com 

a  presença de uma Eng. Agrónoma da Associação. 

 

 

 

 

O Tesoureiro da Junta de Freguesia 
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Informações 

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

Vacinação Anti - Rábica 

Concentrações na Freguesia 
 

Ferreira do Zêzere  

   Estr. Junto ao Novo Mercado - 18/06/2010 -  8.00h 
 

Chão da Serra  

Junto à Casa Sr. Artur Maia - 18/06/2010 - 9.30h 
 

Pombeira 

Junto à Taberna - 21/06/2010 - 07.30h 
 

Carvalhais 

Junto ao Pátio das Festas - 21/06/2010 - 08.30h 
 

Cardal 

Junto à Associação - 21/06/2010—10.30h 

 

O que pode fazer na sua Junta Freguesia : 

 Atestado de Residência; 

 Provas de Vida; 

 Atestado de agregado Familiar; 

 Certificação de documentos; 

 Atestados, 

 Recenseamento,  

 E qualquer outra colaboração. 

 O Executivo desta Junta deliberou atribuir nos meses de Janeiro a Maio os seguintes subsídios e ofertas: 

……… 

 Após verificarmos que existia alguma discórdia na atribuição do nome das ruas e lugares da Freguesia, este 

executivo decidiu retomar o contacto com os moradores para que em concordância com todos possa ser encer-

rado o processo de toponímia.  

 Foi celebrado entre esta Junta e o Centro de Novas Oportunidades de Mação um protocolo para a realização 

do curso de RVCC nas nossas instalações. 

 No seguimento de algumas chamadas de atenção que chegaram a esta Junta relacionadas com o perigo da   

curva do Chão da Serra, deliberou este Executivo proceder, com a colaboração de um morador, ao corte da  

arvore (Freixo) que seria a causa desta situação. O morador ofereceu o seu trabalho em troca da madeira cor-

tada. 

Foram aprovadas em Assembleia Geral realizada no dia 26 

de Abril de 2010 as Contas de Gerência referentes a dois 

períodos, de 1 de Janeiro a 31 de Outubro e 1 de Novembro a  

31 de Dezembro de 2009. Foram também aprovadas as alte-

rações das Taxas aplicadas por esta Junta. 

 



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 

Está a ser elaborado o novo site da Junta de Freguesia 

de Ferreira do Zêzere que será publicado em breve. 

Esta criação é um objectivo desde cedo assumido por 

este Executivo. No actual contexto da sociedade em que 

a tecnologia assume um papel   fundamental na divul-

gação das regiões, esta criação é mais um passo para a 

divulgação da nossa Freguesia. Neste site poderá en-

contrar a História, a composição do Executivo, da As-

sembleia, os eventos, informações importantes e até 

mesmo pedir alguns atestados on-line. Desta forma é 

mais um contributo para o desenvolvimento da Fregue-

sia. 

A Junta de Freguesia colaborou mais uma vez com a 

Câmara Municipal no CIRIUS 2010. A pedido desta 

entidade fizemo-nos representar e decidimos oferecer 

aos visitantes as nossas tigeladas tradicionais. Elabo-

radas pelas várias pastelarias da Freguesia, estas tige-

ladas fizeram as delicias de quem por lá passou. Na 

decoração esteve também em destaque o nosso artesa-

nato, os cestos de vime a colmeia do mel e os barris do  

tanoeiro foram peças utilizadas para embelezar a nossa 

“barraquinha”. 

Está a decorrer à semelhança de outros anos o torneio 

de Futsal Inter-Freguesia organizado pela Câmara 

Municipal de Ferreira do Zêzere. Os jogos decorrem no 

Pavilhão Gimnodesportivo às Quartas e Sextas a par-

tir das 20.30h. A nossa equipa é composta por: José 

Couto; Filipe Caldeira; Helder Marques; Vitor Simões; 

Júlio Vitorino; Dirken; Tiago Nunes; Tiago Pinheiro; 

Diogo Carvalho; Cláudio Alves; Luís….; Bruno ….. 

Delegado: António Bento e Massagista: Francisco  

Guedes. 

A Toda a equipa desejamos BOA SORTE!!! 

-Sinais 

-Obras 


