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Neste Boletim: 
 

 Arranjo do Largo da 
Pombeira; 

 Lançamento do Bole-
tim da Freguesia; 

 Aniversário do lança-
mento do site da Junta 
de Freguesia; 

 Torneio Inter Freguesi-
as 2011; 

 Limpezas e arranjos; 

 Apoios a Associações; 

 Apelos à população; 

 Semana da Freguesia. 
 
 

Horário da Junta de  

Freguesia de  

Ferreira do Zêzere: 

Secretaria: 

 Segundas, terças, quintas 

e sextas das 

 09h00 às 12h30 

Quartas das 14h00 às 

17h30 

Executivo:  

Segundas e Quintas das 

18h00 às 20h00 

Visite-nos em:   www.jf-ferreiradozezere.pt 



A Junta de Freguesia como forma de apoiar a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Ferreira do Zêzere e no âmbito da comemoração de mais um aniversá-

rio desta Associação, ofereceu a esta colectividade algum fardamento. Esta oferta foi 

feita no dia 12 de Julho de 2011, dia em que foi apresentado equipamento de resgate e 

socorro às vitimas, angariado por um grupo de Bombeiros, com o apoio de algumas  

empresas do Concelho e do Município.  

Arranjos e Limpezas  

Apoios às Associações 

Esta Junta procedeu ao arranjo do largo 

junto ao rio na Pombeira , transformando 

aquele local num agradável parque de 

merendas. Estes arranjos contaram com a 

colocação de bancos, vedação em  

madeira e arranjo do piso. Quem por lá 

passar já pode desfrutar de um local  bem 

acolhedor, e as opiniões são unânimes: a 

Pombeira já necessitava de um lugar 

assim. 

(foto da capa) 
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Arranjos no Largo da Pombeira 

Fonte de Pardielas  

Arranjo da Fonte e espaço envolvente 

Esta Junta procedeu ao 

arranjo de algumas 

estradas e caminhos 

na Freguesia. 

Foram iniciadas as 

obras de reparação e 

requalificação  da fon-

te do Chão da Serra. 

Já se procedeu à limpeza de grande parte 

das estradas e valetas da Freguesia. Valor 

gasto até ao momento cerca de 5 000,00€. 

Um  agradecimento especial ao Sr. José Malheiro e ao Sr. António 

Nunes que têm mantido  a conservação da Fonte Nova em  colabora-

ção com a Junta de Freguesia  

A Junta de Freguesia 

colaborou com os 

taxistas da Freguesia 

na reparação e pintu-

ra da cabine de Tele-

fones. 

Foi colocada, com a  

colaboração  do Municí-

pio, iluminação publica 

na estrada do Hospital. 

- Estão aprovados os nomes das Ruas 

da Freguesia, ficando a faltar a apro-

vação dos números de policia para 

posterior divulgação. 

- Foi colocado, em colaboração com 

o Município, espelhos e sinais na 

Freguesia. 

Festa de Santo 

António e Asso-

ciações partici-

pantes nas  

Marchas Popu-

lares;     

Arraial do Chão da 

Serra;   

Festa do Cardal; 

Festa de S. Pedro de Castro; 

Oferta de Bolo para comemoração do ani-

versário  da  sede da Associação do  Moto-

clube de Ferreira do Zêzere; 

Apoio ao 4º Passeio de Automóveis 

Antigos Clássicos do Centro Recreati-

vo e Cultural dos Carvalhais; 

Outros Apoios: 

Apoio ao acampamen-

to do Grupo de Jovens 

de Ferreira do Zêzere. 

Fonte da Várzea, Carvalhais 

Arranjo da Fonte e espaço envolvente 

Antes Depois 

Antes 
Depois 

Colaboração na  repara-

ção do muro e  largo da 

Festa do Cardal. 



Parabéns ao Site da Freguesia 

O site da Freguesia comemorou o seu 

primeiro ano de existência. O seu lan-

çamento oficial foi a 14 de Junho de 

2010. Após o primeiro ano o balanço é 

bastante positivo. A informação sempre 

actualizada e a divulgação de eventos 

em tempo real, tornou este site muito 

visitado, contando a esta altura com 

6530 visitantes. Lembramos que pode 

participar neste, fazendo chegar à junta 

de Freguesia informação útil para pu-

blicar. 
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Aniversário da Casa Regional 

de Ferreira do Zêzere em Lisboa 

Foi no dia  1 de Maio que a casa 

Regional de Ferreira do Zêzere 

em Lisboa, comemorou o seu  74º 

Aniversário. Como forma de retri-

buição pelo bom trabalho e divul-

gação da Freguesia, esta Junta fez-

se representar, pela pessoa do Sr. 

Presidente Pedro Alberto, que se 

orgulha de ter sido o primeiro 

presidente da Junta a comparecer 

nestas celebrações. 

Torneio Inter-Freguesias Paulo cruz 

A Junta participou no 9ª torneio Inter-

Freguesias Paulo Cruz, ficando em 2º 

Lugar. A toda a equipa: Muito Obrigado 

Ano Europeu do Voluntariado 

Como forma de comemorar o ano Europeu do Voluntariado a 

Junta de Freguesia ofereceu um vale de férias e um certifica-

do ao Bombeiro com mais horas de voluntariado oferecidas 

ao concelho. Este prémio foi entregue no dia 1 de Maio no 

quartel dos Bombeiros, ao Bombeiro André Cotrim do Beco. 

Esta iniciativa tem por objectivo incentivar os jovens para o 

voluntariado e apoio à comunidade. 

APELAMOS A TODOS OS MUNICIPES QUE PROCEDAM À 

LIMPEZA DE MATO E MATERIAL COMBUSTIVEL NUMA 

ÁREA DE 50M JUNTO ÀS HABITAÇÕES E ARMAZÉNS. 



 

A  Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere 

lançou o seu primeiro “Folheto da Freguesia” . 

Esta iniciativa tem por objectivo dar a conhe-

cer os locais de interesse da Freguesia, o pa-

trimónio, onde se como e dorme e também  

um pouco da  sua história. 

O lançamento oficial deste folheto foi na FIL  

em Lisboa, no dia 9 de Abril,  na 7ª Edição do 

Motoclássico. Este contou com a presença do 

Presidente Pedro  Alberto, alguns Associados 

do Centro Recreativo e Cultural dos Carva-

lhais, que se encontravam a participar neste 

evento a fim de divulgar o 4º Passeio de Auto-

móveis Antigos e Clássicos, e também alguns 

Ferreirenses que por lá passavam. Os Muníci-

pes têm-se mostrado muito agradados com 

mais esta iniciativa do executivo  da Junta. 

Lançamento do Folheto da Freguesia 
O que pode fazer na sua  

Junta de Freguesia: 

 Atestado de Residência; 

 Provas de Vida; 

 Atestado de agregado 

Familiar; 

 Certificação de documen-

tos; 

 Atestados; 

 Recenseamento; 

 E qualquer outra colabo-

ração. 

O registo de Canídeos e    

Gatídeos é obrigatório. 

De acordo com a portaria 

421/2004 de 24/04 é obri-

gatório o registo de cães 

e gatos. Faça-o na sua 

Junta de Freguesia. 

     A FLORZÊZERE alerta para a doença do Nemátodo da madeira do pinheiro 
 

 Esta é uma doença muito grave que ataca o pinheiro bravo e que leva sempre à morte das árvores. 

É transmitida por um insecto, o longicórnio do pinheiro, que pode ser visto no pinhal de Abril a Outubro  

Sintomas 

Amarelecimento e murchidão das agulhas (começando pelas 

mais antigas)., 

As agulhas mortas ficam na árvore muito tempo, 

Os ramos secos são mais quebradiços, 

Secura total da copa . 

Combate à doença 

Detecção e remoção das árvores secas, 

Eliminação dos sobrantes da exploração florestal, 

Controlo do insecto que transmite a doença. 

No âmbito da campanha nacional, a Florzêzere vai realizar, no terreno, campanhas de detecção das árvores que apresentam 

sintomas e que poderão estar infectadas. 

Apelamos a todos para colaborarem nesta tarefa e, em caso de observação de pinheiros com sintomas, contactarem a 

FLORZÊZERE        Contactos.: 249366526 - 927987604 -  florzezere@gmail.com  

Longicórnio 
do Pinheiro  

 

Esta Junta de Freguesia vai  comemorar de 23 a 30 de Setembro de 2011 a semana da 

Freguesia . Este evento vai contar com uma exposição de fotografias das diversas Feiras 

de S. Brás, um Workshop sobre “Como organizar uma Associação” e um encontro de 

Bandas Filarmónicas.     

Esperamos que apareçam!!! 

mailto:florzezere@gmail.com

