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Neste Boletim: 
 13ª Feira de São Brás; 

 Comemorações da Se-
mana da Freguesia; 

 Comemoração do S. 
Martinho;; 

 Assembleia de Fregue-
sia e Inauguração do 
Parque de Merendas 
do Lagar Velho na 
Pombeira; 

 Passeio a Belém e Sin-
tra; 

 Caminhos com História 
na Freguesia; 

 Limpezas e arranjos; 

 Apoios a Associações; 

 Boas Festas; 

 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 



Arranjos e Limpezas  

Apoios às Associações 
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Oferta de tintas à Santa Casa 

da Misericórdia de Ferreira 

do Zêzere para decoração 

do mural  e arranjo do par-

que de estacionamento ad-

Oferta de materiais 

para obras na sede 

da Ass. Cultural Des-

portiva e Recreativa 

do Chão da Serra. 

Oferta à Ass. de Marinheiros do 

concelho de Ferreira do Zêzere 

de frascos de mel para entregar 

aos participantes do almoço 

convívio, realizado em Outubro. 

Oferta de 

m a t e r i a i s 

para obras 

na capela 

da Portinha. 

Esta Junta procedeu a alguns arranjos nas estradas e valetas da Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal: 

Revestimento das 

valetas em cimento 

na Horta da Serra. 

Const rução de 

aqueduto no canti-

nho das Laranjeiras. 

Arranjo da estrada 

perpendicular à Rua 

Luís de Camões. 

Construção do 

aqueduto na Rua 

da Charruada. 

Construção da valeta em 

cimento na estrada da Var-

zea, junto ao tanque da Fon-

te da Prata. 

Reconstrução de 

valetas em cimento 

na Estrada dos Car-

valhais. 

Conclusão do 

e s c o a m e n t o  

águas fluviais 

na Levegada. 

Abertura da estra-

da que liga o Lom-

bo à Cerejeira. 

Finalização da coloca-

ção de manilhas e ar-

ranjo de estrada na 

Ribeira de S. Silvestre. 

Abertura dos troços de estrada entre a Pom-

beira e a Ribeira da Cabrieira e entre a Cabe-

çadeira e a Aderneira ,em colaboração com o 

G. T. Florestal 

Arranjo da es-

trada perpendi-

cular à Rua Fon-

te da Prata. 

Apoio à         

Festa de  

S. Miguel 

2011. 

Apoio ao evento organizado pela Ass. 

Cultural Desportiva e Recreativa do 

Chão da Serra, uma “Caminhada em 

honra de S. Silvestre”. 

Compra de um Fato nomex 

para a Associação de Bombei-

ros Voluntários de Ferreira do 

Zêzere. 

Cedência de um  espaço 

na sede da Junta, para 

representação da Socieda-

de Portuguesa de Autores. 

Colocação de manilhas 

na Rua da Pinheira, na 

Bairrada e no Cubo. 

Semana da Freguesia  
Como forma de comemorar a semana da Freguesia esta Junta organizou de 23 de setembro a 1 de outubro alguns 

eventos destinados à população em geral: 

I Torneio S. Miguel 

Teve lugar no dia 24 de setembro o I 

torneio de futebol Sub-12. Organiza-

do no âmbito das comemorações da 

Semana da Freguesia contou com a 

presença das equipas de futebol de 

G.D. Alvaiázere e G.D.V. Sernache. 

O primeiro prémio do torneio ficou 

para a equipa da casa. Muitos Para-

béns! 

Exposição de Fotografia “12 Anos de Feira de São Brás” 

A Exposição de fotografia “12 anos de Feira de São Brás” este-

ve presente na Biblioteca Municipal Dr. António Baião de 23 de 

setembro a 1 de outubro. Este evento teve como objetivo re-

lembrar através da fotografia as 12 edições da Feira de São 

Brás. Quem por lá passou pôde apreciar, para além das foto-

grafias dos vários anos, algumas peças de antiguidade em-

prestadas por algumas Associações e Instituições que desde a 

primeira edição têm estado presentes neste dia dedicado aos 

anos 30.   

Workshop “Como organizar uma as-

sociação” 

Foi também no dia 24, que as Associa-

ções da Freguesia puderam participar 

num Workshop destinado à organização 

das associações. 

Teatro A Farsa de Inês Pereira 

Foi na noite do dia 24 de setembro que esta 

Junta ofereceu as entradas para a peça de 

Teatro a Farsa de Inês Pereira da Associação 

KKRUPPA, a todos os ferreirenses que assisti-

ram a este evento cultural. 

Apoio ao 11º Encon-

tro do Rancho  Fol-

clórico do Alquei-

dão de Santo Amaro 
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I Convívio de Pesca Desportiva              

S. Miguel 

Foi no Domingo dia 25 de setembro que 

esta junta em colaboração com a Casa 

Ribeiro, Artigos de Pesca, organizou o I 

convívio de Pesca Desportiva S. Miguel. 

Realizou-se nas margens do rio Zêzere na 

localidade da Bairradinha e contou com 

cerca de 18 participantes. Foi depois se-

guido por um almoço convívio no Restau-

rante Manjar de S. Miguel. 

Encontro de Bandas Filarmónicas 

Na tarde do dia 25 de setembro a Junta 

de Freguesia em colaboração com a Ban-

da Filarmónica Ferreirense organizou um 

encontro de Bandas Filarmónicas. Contá-

mos com a presença das Bandas de Car-

regueira e da Bendada. Depois do encon-

tro entre as 3 bandas no centro da vila, 

estas deslocaram-se para o Centro Cultu-

ral ,onde deram um magnifico concerto. 

Jogo de Futsal 

No dia 27 de setembro decorreu um jogo 

de futsal entre a equipa da Junta de Fre-

guesia e a equipa dos Bombeiros Volun-

tários de Ferreira do Zêzere. Este jogo 

convívio foi mais um evento organizado 

no âmbito das comemorações da semana  

da Freguesia. 

Caminhada Noturna 

 No dia da Freguesia, 29 de setembro, esta Junta organi-

zou uma caminhada noturna. Esta caminhada contou com 

a participação de cerca de 120 pessoas que partindo de 

junto da Igreja Paroquial, passaram pela Cerejeira e su-

biram à Cruz Alta. Aí puderam desfrutar de uma pequena 

ceia, com as nossas tigeladas, o capilé e o abafado. O 

regresso ao centro da vila fez-se pelo Chão da Serra. 

Outros Eventos 

S. Martinho 2011 

Mais uma vez, e à semelhança dos anos anteriores esta Junta comemorou o dia de S. Marti-

nho. Durante a tarde oferecemos um espetáculo de palhaços e a castanha assada pelo Ti João, 

às crianças dos Jardins de Infância e 1º ciclo da escola P3 de Ferreira do Zêzere e do Jardim 

de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere. Ao fim da tarde juntamo-nos 

aos  munícipes que passaram pelo jardim da vila e oferecemos as castanhas o vinho e as bro-

as como forma de comemorar este dia. 

Inauguração do Parque de Merendas  do Lagar Velho 

Foi no dia 17 de setembro que decorreu a assembleia de Freguesia desta Junta, que desta feita 

teve lugar no parque de merendas do Lagar Velho na Pombeira. Esta foi uma forma de Inaugurar 

um local transformado por esta Junta, para o bem da população e de todos os que por lá passam 

e desfrutam deste local agradável junto ao rio.  No final desta assembleia decorreu um lanche 

convívio, organizado pela população da Pombeira. 

Passeio a Belém e Sintra 

À semelhança de outros anos, o Executivo desta Junta organizou um passeio no dia 18 de se-

tembro, destinado à população sénior da Freguesia. Desta vez fomos visitar Belém e Sintra. 

Os participantes tiveram oportunidade de visitar gratuitamente alguns museus da cidade e 

desfrutar dos belos monumentos que caracterizam o nosso povo Português. Em Sintra para 

além das belíssimas paisagens  e o ambiente puro da natureza, alguns participantes puderam 

provar a doçaria tradicional da localidade. Esperamos que todos tenham gostado. 

Caminhos com História na Freguesia de Ferreira do Zêzere 

No dia 20 de novembro a Câmara Municipal em conjunto com esta Junta organizou uma cami-

nhada pelas Ruas da Freguesia. Inserido na temática Caminhos com História este evento teve 

como objectivo dar a conhecer aos participantes um pouca da história de alguns edifícios e 

alguns marcos importantes para a nossa vila. Esta caminhada contou cerca de 50 participan-

tes  e da ajuda do S. Pedro, que apesar de algum frio poupou-nos da chuva. 

Semana da Freguesia (cont.)  



O que pode fazer na sua  

Junta de Freguesia: 

 Atestado de Residência; 

 Provas de Vida; 

 Atestado de agregado Fa-

miliar; 

 Certificação de documen-

tos; 

 Atestados; 

 Recenseamento; 

 E qualquer outra colabora-

ção. 

Limpeza e desobstrução 

de Linhas de água 

Nos termos do nº 3 do Artº 21 da 

Lei 54/2005 de 15 de novembro, 

conjugado com o n.º 5 do Artº 33 

da Lei nº58/2005 de 29 de dezem-

bro, relembra-se que os proprietá-

rios possuidores de parcelas de 

leitos e margens confinantes com  

cursos de água deverão proceder à 

limpeza e desobstrução das linhas 

de água. 

Recuperação das Fontes da Freguesia 

13 ª Feira e Mostra de  

São Brás 

Irá decorrer no Centro da 

Vila de Ferreira do Zêzere 

no dia 5/02/2012 mais 

uma edição da Feira e Mos-

tra de São Brás. Este ano 

contamos com o tradicional 

artesanato, velharias, recri-

ação das feiras dos anos 30, 

trajes, folclore, teatro de 

rua e outras  

surpresas. 

Assista ainda ao Workshop 

“Como fazer uma tigelada” 

inserido na III Mostra da 

Tigelada. 

Visite-nos  

Venha Participar! 

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere tem envergado esforços para recuperar as 

fontes e fontanários, um pouco por toda a Freguesia, que estavam desativados e muitos 

deles abandonados e em avançado estado de degradação. Considerando que estas fon-

tes são património Municipal de grande valor, é de toda a importância e obrigatoriedade 

a sua recuperação e conservação. Depois das fontes já recuperadas que demos a conhe-

cer  na edição anterior, mostramos mais duas fontes ,cuja reparação já terminámos. 

Futebol na Freguesia 

Futsal  no Pavilhão 2000 

Segundas das 21.00h ás 22.00h 

 

Futebol 7,Campo sintético da  

Quinta do Adro 

Sextas das 20.00h às 21.00h 

Domingos das 10.00h às 11.00h 

 

Estivemos ainda presen-

tes em algumas come-

morações: 

 Gala da Fundação 

Maria Dias Ferreira; 

 Aniversário da Associ-

ação Recreativa e 

Cultural dos Carva-

lhais; 

 Tomada de posse  do 

novo comandante da 

Associação Humanitá-

ria de Bombeiros Vo-

luntários de Ferreira 

do Zêzere; 

 Aniversário da Associ-

ação Igrejanovense 

de Melhoramentos. 

Depois  de procedermos à limpeza das valetas da Fregue-

sia, que decorreu nos meses de maio a julho e para que 

este trabalho se torne mais eficaz e duradouro, esta Junta 

colocou herbicida em alguns locais. 

  Ferreira do Zêzere, Uma Freguesia a Pensar em si. 

 Recuperação Fonte da Bairradinha 

Antes 
Depois 

Antes Depois 

 Recuperação Fonte dos casais 

Substituição da 

paragem de auto-

carros na localida-

de das Valadas, 

por degradação 

da anterior. 


