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Passeio ao Douro  

11/07/2009 



Ferreira do Zêzere  A Freguesia 

 

ActividadesActividadesActividadesActividades    
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ExecutivoExecutivoExecutivoExecutivo    

Todas as edições deste bole�m são especialmente dedica‐

das a todos os Ferreirenses, mas esta é também par�cular‐

mente dedicada aos Ferreirenses Emigrantes, que este mês 

vieram matar saudades da sua terra e dos seus familiares.  

Foi a pensar neles que este execu�vo antecipou a terceira 

publicação do Bole�m da Freguesia, para que assim, todos 

possam saber o que temos  feito por cá. 

     O Execu�vo 

A Freguesia de Ferreira 

do Zêzere em 

colaboração com a 

Câmara Municipal  

disponibiliza todas as 

Quartas-Feiras de 15 de 

Julho a 15 de Setembro 

um transporte gratuito 

para a praia fluvial da 

Castanheira. 

Paragem para a Praia 

Fluvial da Castanheira 

junto à Sede da Junta 

de Freguesia. 

Inserido na temá�ca “Noites de Verão”, esta Junta organizou em colaboração com o Município, alguns eventos       

culturais na Freguesia:  

• Noite de 16/07/2010, concerto com o grupo Cantares do Zêzere, junto aos Paços do Concelho;  

• Noite de 06/08/2010, projecção ao ar livre do filme  “O Leão da Estrela” seguido da eleição do banco mais 

original, no Centro Cultural e Recrea�vo dos Carvalhais 

Na tarde do dia 12/09/2010 pelas 17h30 irá realizar-se no Centro Cultural, um concerto com o coro de Tomar     

Canto Firme . 

PROTEJA-SE DO CALOR, OS IDOSOS E AS CRIANÇAS SÃO ESPECIALMENTE SENSÍVEIS ÀS ONDAS DE CALOR 

SERVIÇO DE SAÚDE 24 — 808 242 424 

É  MELHOR  

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

O que pode fazer na sua Junta Freguesia  

• Atestado de Residência; 

• Provas de Vida; 

• Atestado de agregado Familiar; 

• Cer�ficação de documentos; 

• Atestados, 

• Recenseamento,  

• E qualquer outra colaboração. 

Rua Tanque do Salgueiral - 
Limpeza de Bermas e valetas 

Rua da Misericórdia     Ar-
ranjo  da estrada 

Rua da Charruada - Arranjo  
da estrada 

Quinta do Loureiro        Ar-
ranjo  da estrada 

Portinha - Limpeza de      
Bermas e valetas 

Pardielas - Limpeza de      
Bermas e valetas 

Bichardo - Arranjo   Sangrinheira ao Vale da Fi-
gueira - Arranjo  do estradão  

Maxieira - Limpeza de      
Bermas e valetas 

 

O Executivo 
da Junta de    
Freguesia de   
Ferreira do 
Zêzere     já 
procedeu à 
limpeza de 
grande parte 
das estradas e 
valetas da  
Freguesia.  

Os trabalhos  
deverão estar 
concluídos            
nos próximos 

dias. 

Limpeza das 
margens na e 
◄Bairrada 

Este Executivo informa que se encon-
tra a recuperar a fonte da Varzea. Pa-
ra que tal seja possível, é necessário a 
colaboração de todos, respeitando o 

que está a ser feito. 

Fonte da 
Varzea► 

Carvalhais 

Ainda se encontram 
por registar muitos 
animais de raça  ca-
nídeo na nossa Fre-
guesia. Por favor, 
quem não registou o 
seu animal, é favor 
dirigir-se à Junta de 
freguesia para    
fazê-lo!!! 

Obrigado! 

 
É Necessário 

Poupar 
Água 
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  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 

Lamego 

Régua 

Pinhão 

Subida do Rio Douro 

Subida da Barragem 

Subida de barco, Régua ao Pinhão 

Realizou-se no dia 
11/07/2010 o primeiro pas-
seio organizado por este 
Executivo. Com saída de 
Ferreira do Zêzere pela 

7.15h da manhã, o primeiro 
destino foi Lamego. À chega-
da àquela bonita localidade, 
os participantes tiveram 
tempo livre para conhecer o 
que a cidade tem para lhes 
oferecer. Por sugestão dos 
membros da junta, alguns 
visitantes foram à missa à 
Sé, e outros foram conhecer 
a escadaria do Santuário de 
Nossa Senhora dos Remé-

dios. 

O almoço realizou-se na Ré-
gua, no restaurante         “O 
Torrão”, o qual foi do agrado 

de todos. 

Após o almoço viajaram, en-
tão sobre águas do Douro 
subindo de barco do cais da 
Régua até à maravilhosa 
vila do Pinhão. À chegada 
foram premiados com uma 
bonita procissão, que decor-
ria pelas ruas daquela vila. 

Apesar do contratempo da 
avaria do autocarro e a hora 
tardia que chegamos a Fer-
reira do Zêzere, o balanço 
deste primeiro passeio foi 

muito positivo.  

A todos um muito obrigado! 

Para ajudar o ambi-
ente, coloque  

as embalagens de 
cartão da  

Tetra Pak  

no Ecoponto Ama-
relo.  www.simenoamarelo.pt 


