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Ferreira do Zêzere  A Freguesia 
 

Durante  os meses de Agosto de 2010 a Janeiro de 2011 foram várias as iniciativas culturais realizadas pela Junta de freguesia 
de Ferreira do Zêzere, destacando: 

Iniciativas Culturais 

Tornado 
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Noites de Verão 2010 
 

Inserido nas Noites de Verão e organiza-
do em parceria com a Câmara Munici-
pal, no dia 9 de Novembro de 2010, 
realizou-se um concerto com o Coro 
Canto Firme de Tomar. 

Passavam poucos minutos das duas da tarde do dia 7 de Dezembro de 2010 quando o inesperado aconteceu. Uma espécie de 

tornado  veio visitar-nos e deixar um rasto de destruição e desolação na nossa freguesia e freguesia vizinhas .  Os estragos fo-

ram muitos, chegando a deixar desalojadas algumas famílias da freguesia. Valeu a prontidão da Câmara Municipal e da Junta 

de Freguesia que de imediato colocaram homens no terreno e accionaram as medidas adequadas para minimizar os estragos.  

Também os populares não se pouparam em ajudar quem precisou. É por isso que esta Junta deixa aqui um “MUITO OBRIGA-

DO” a todos os que colaboraram.   

Magusto 2010 

À semelhança de outros anos, a Jun-

ta de Freguesia comemorou o dia de 

S. Martinho. Como vem sendo hábito 

foram convidadas as crianças das 

escolas da Freguesia, CRIFZ e Santa 

Casa para assistir a um espectáculo 

de palhaços. No final foram distribuí-

das as tradicionais castanhas assadas 

e os bolinhos de massa. Este ano, a 

junta, quis  também lembrar este dia 

junto dos habitantes da Freguesia, 

distribuindo no Jardim da vila casta-

nhas assadas do “Ti João”, bolinhos 

de massa e  vinho. 

2º Passeio ao Douro 

Foi no dia 19/09/2010 que se realizou o 

segundo passeio ao Douro. Seguindo o 

mesmo itinerário que a primeira visita, 

este passei permitiu que mais ferreiren-

ses tivessem a oportunidade de se des-

lumbrarem com as fantásticas vistas do 

Douro assim como algumas das suas 

iguarias. 

     Natal 2010 

Mais um Natal e  

apesar da época 

de contenção 

em que vive-

mos, esta Junta 

não quis deixar 

de lembrar a 

altura e ofere-

ceu aos meni-

nos do CRIFZ, 

Santa Casa, 

Escola P3 e J. 

Infância dos 

Castanheiros  

uma pequena 

lembrança. 

Apoio ao Desporto 

Este Executivo, como forma de apoiar o desporto 

e comemorar os 75 anos do Clube, ofereceu à 

equipa de seniores do SCFZ dois equipamentos 

completos cor amarelo e vermelho e corta ventos 

de cor azul escura à equipa de juniores e aos seus 

directores.    
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Informações 

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

De acordo com a porta-

ria 421/2004 de 24/04 é 

obrigatório o registo de 

cães e gatos. Faça-o na 

sua Junta de Freguesia. 

O registo de Canídeos e Gatídeos 

 é obrigatório. 

O que pode fazer na sua  

Junta de Freguesia: 

 Atestado de Residência; 

 Provas de Vida; 

 Atestado de agregado Familiar; 

 Certificação de documentos; 

 Atestados; 

 Recenseamento;  

 E qualquer outra colaboração. 

 

 Foi finalmente concluído o processo de toponímia (atribuição de nome às ruas da Freguesia) e remetido à 

Câmara Municipal para conclusão dos procedimentos.   

 Foi também concluído o processo de Heráldica, pendente desde 1995, com a publicação em Diário da Repu-

blica e aprovação junto das entidades oficiais e execução do respectivo selo branco. 

 Foram cedidas as Instalações da Junta de Freguesia no dia 01/11/2010 ao Moto Clube de Ferreira do Zêzere 

para uma recolha de sangue. 

 Esta Junta cedeu as Instalações para a realização de um Curso no âmbito das Novas Oportunidades, em 

parceria com a ADIRN. O curso “Adubação de Cobertura e Manutenção” contou com 12 formandos e teve 

uma carga horária de 25 horas. 

Ajudamos   

no 

Preenchimento  

do  

IRS 

Limpeza / arranjo tan-

que da Fonte da Prata 

Limpeza de valetas na 

Pombeira 

Colocação Tout-venant 

na futura  Estrada Ri-

beira de S. Silvestre 

Colocação de 

Abrigo Rodo-

viário na 

Bairrada 

Pavimentação 

em cimento 

da valetas na 

Futura Rua 

do Paraíso. 

Arranjo da 

estrada das 

Covas. 

Colocação de 

manilhas no 

acesso à Fon-

te Nova, Car-

valhal da Ce-

rejeira. 

Colocação de 

manilhas  na 

Ribeira de S. 

Silvestre. 

Colocação 1/2 

manilhas  no 

escoamento 

águas fluviais  

na Levegada 

Colocação de 

Abrigo Rodo-

viário nos 

Casais 

1ª Fase da 

recuperação 

da Fonte do 

Covão 

 



Feira S. Brás 

                 Horário da Junta de Freguesia de  

                Ferreira do Zêzere: 

                Secretaria: De Segunda a Sexta  das 09h00 às 12h30 

                Executivo: Segundas e Quintas das 18h00 às 20h00 

 

Mais um ano e esta Junta 

vai voltar a organizar, em 

conjunto com as Associa-

ções da Freguesia, a 12ª 

Feira de S. Brás.  

Vai ser no dia 13 de Feve-

reiro de 2011 e vai contar 

com a II Mostra da Tigela-

da, este ano com mais al-

guns aderentes. São mui-

tas as solicitações, sendo o 

número de interessados em 

participar neste evento im-

pressionante. Quantas 

mais barracas e bancadas 

tivéssemos, mais partici-

pantes apareceriam. Este 

facto deixa-nos orgulhosos, 

pois mostra que apesar do 

S. Pedro nem sempre aju-

dar, este evento já tem 

uma projecção nacional. A 

nossa equipa aposta em 

novidades pelo que esta 

edição vai contar com um 

teatro de rua que prome-

te… aproveitamos para 

agradecer aos participan-

tes e pedir desculpa aque-

les a quem não pudemos 

satisfazer os pedidos. Resta 

pedir ao S. Pedro para nos 

abençoar com um dia de 

Sol e pouco frio, para que 

possamos desfrutar deste 

dia ao máximo. Ficamos à 

espera da vossa visita.  

Apareçam! 


