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Boletim Informativo da 

Freguesia de Ferreira do Zêzere     
   

Distribuição gratuita 

Neste Boletim: 
 

 Visita de D. Ximenes Belo; 

 Aniversário da Casa Regio-
nal de Ferreira do Zêzere; 

 Toponimia; 

 Rastreios de saúde na Fre-
guesia; 

 Limpezas e arranjos; 

 Apoios a Associações; 

 13ª Feira de S. Brás 

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 

D. Ximenes Belo de visita a  

Ferreira do Zêzere com a colaboração 

da Junta de Freguesia. 
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D. Carlos Filipe Ximenes Belo em Ferreira do Zêzere 
 

O Bispo emérito de Timor-Leste e ex-Administrador Apostólico de Díli, D. Carlos Filipe Ximenes Belo, deslocar-se-á a Ferreira do 

Zêzere no próximo dia 19 de Abril de 2012. O convite foi dirigido pelo Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, com a finali-

dade de assinalar o dia da Solidariedade e dos Direitos Humanos nesta escola e para a apresentação de uma conferência, sob a temática, «A Paz na 

construção de um mundo mais humano, fraterno e justo», enr iquecido com a exper iência de vida pessoal e pastoral do prelado em Timor -

Leste e também pelo facto de ter sido distinguido com o Prémio Nobel da Paz. Ao visitar a escola, o Bispo emérito de Timor-Leste, será convidado 

a ver alguns trabalhos realizados pelos alunos, alusivos à sua vida pessoal, eclesial, sobre a história e geografia de Timor-Leste, a importância da 

transição para a democracia e também sobre a lenda deste país. Trabalhos realizados nas disciplinas de Educação Moral e Religiosa Católica, His-

tória Geografia e Língua Portuguesa.  

D. Ximenes Belo, foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz, em conjunto com José Ramos Horta, em Dezembro de 1996, pelo contínuo 

esforço para cessar com a opressão vigente em Timor-Leste por parte do regime militar e ditatorial da Indonésia e pelo seu trabalho desenvolvido 

"em prol de uma solução justa e pacífica para o conflito em Timor-Leste". O prémio agraciado, permitiu “o encontro de uma solução diplomática 

para o conflito em Timor-Leste com base no direito dos povos à autodeterminação", o que veio a acontecer em 2002, com as eleições democráti-

cas a 20 de Maio, por ocasião da independência e com o surgimento do Estado Soberano de Timor-Leste. 

Em 2002, o então saudoso Papa João Paulo II, aceitou a resignação de D. Ximenes Belo, das funções eclesiásticas em Timor-Leste e este 

passou a residir na cidade do Porto, em Portugal. Atualmente dedica-se à sua atividade apostólica de Bispo católico, em atividades pastorais da 

congregação salesiana e em prol da sua grandiosa tarefa de embaixador da Paz. 

 

No próximo dia 19 de Abril, D. Ximenes Belo será recebido na Escola Pedro Ferreiro às 11h e às 14h15 m, 

apresentará no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere, aos alunos do 9º ano e do ensino secundário, a pales-

tra " A Paz na construção de um mundo mais humano, fraterno e justo".  

 Por isso, convidamos toda comunidade local, a participar em tão grandioso acontecimento, quer para a 

freguesia, quer para o concelho de Ferreira do Zêzere. 

Apoio às coletividades 

Arranjos e Limpezas 

Subsidio 

para os 

Finalistas 

da Escola 

Pedro Fer-

reiro 

Cedência da sede 

da Junta para cur-

so de aplicação de 

produtos  fitofar-

macêuticos na 

agricultura 

Subsidio 

para via sa-

cra, uma vela 

a Jesus à Fi-

larmónica 

Frazoeirense 

Oferta de 1 Fato Nomex, à Associa-

ção de Bombeiros Voluntários de 

Ferreira do Zêzere, Vestuário de 

proteção para combate a incêndios. 

Apoio no Passeio todo o terreno  10ª 

Rota do Zêzere. 

Fonte da Ribei-

Antes 

Depois 

Fonte Vale Figuei-

Antes 

Depois 

Esta junta conti-

nua a trabalhar 

na recuperação 

das fontes, tan-

ques e fontaná-

rios existentes 

na freguesia, 

estando nesta 

altura 10 fontes 

recuperadas. 

Subsidio à Se-

ção de Judo da 

AMCFZ no 

campeonato 

zonal de cade-

tes. 

Inicio da limpe-

za e arranjo da 

praia da Bairra-

da e acesso à 

Bairradinha 

Arranjo de par-

te da estrada da 

Vista Alegre 

com colocação 

de tout-venant 

Arranjo estra-

da colocação 

de tout-venant 

na fonte do 

Vale Sacho 

Arranjo  estra-

da colocação 

de tout-venant   

Rua dos Casta-

nheirais 

     Bairrada              Vista Alegre          Vale Sacho            Castanheirais 



75 º Aniversário da Casa Regional de Ferreira do Zêzere 

Depois de no ano passado o presidente desta Junta ter esta-

do pela primeira vez presente nas comemorações do ani-

versário da Casa regional de Ferreira do Zêzere, este ano, e 

como se comemora as bodas de diamante, a Freguesia irá 

levar os seus munícipes para participarem nesta festa. Os 

interessados deverão dirigir-se à Junta de Freguesia.  
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Casa Regional Ferreira do Zêzere 

22 de Abril de 2012 

Almoço Comemorativo do 75º Aniversário 

Quinta da Valenciana – Fernão Ferro 

PROGRAMA 

12:00h – Receção aos Sócios e Convidados 

12:30h – Almoço Comemorativo  

15:00h – Homenagem aos sócios Fundadores da Casa 

Homenagem a 2 Empresários do Concelho 

Entrega de placas comemorativas do 75º Aniversário 

17:00h – Atuação Rancho Folclórico do Bêco de Santo Aleixo 

17:30h – Atuação de Grupo de Acordeonistas 

(Este programa poderá ser alterado por qualquer motivo imprevisto) 

 

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere oferece o trans-

porte para 50 inscrições. 

      Telef: 249361745 ou geral@jf-ferreiradozezere.pt 

Esta Junta, em parceria com os enfermeiros Ana Alves e 

Vítor Simões vão promover rastreios de saúde na freguesia. 

Apareçam nos dias: 

 15 de Abril de 2012 

Das 10.00h às 12.00h - Associação dos Carvalhais 

Das 16.00h às 18.00h - Associação do Chão da Serra  

29 de Abril de 2012 

Das 10.00h às 12.00h - Sede da Junta de Freguesia 

Das 16.00h às 18.00h - Associação do Cardal 

Toponímia da Freguesia 

Já se encontra em fase de 

conclusão o processo de 

toponímia na freguesia. 

Esta a decorrer a entrega  

pela CMFZ dos números 

de policia. Este executivo 

está a ultimar alguns 

pormenores para dar ini-

cio à colocação das res-

petivas placas com o no-

me das ruas. 

Análise de água nas Fontes 

Foram efetuadas análises à 

agua de algumas fontes que 

estamos a proceder à sua 

recuperação. Nesta mo-

mento encontram-se potá-

veis agua da Fonte do Ma-

xial e da Fonte Nova e após 

vários anos também a agua 

da Fonte da Portinha voltou 

a estar potável. 

Decorreu durante o mês de Março a 

recolha de amostras de água para 

análise de algumas fontes da nossa 

freguesia. Esta iniciativa tem por 

base um projecto elaborado entre o 

Centro de Saúde de Ferreira do 

Zêzere e uma turma do 12º ano da 

escola Pedro Ferreiro, em parceria 

com esta junta.  

O projeto de investigação - ação in-
titulado “Eu, desta água não beberei 

?!”  visa analisar a qualidade da 

água nas fontes e fontanários 

Workshop de Genealogia com Paulo Alcobia Neves 

 

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere promove, no próxi-

mo dia 14 de Abril, um workshop destinado a todos aqueles 

que sempre desejaram construir a sua àrvore genealógica.  

Quem foram os pais e os avós dos nossos avós, onde viveram, 

o que faziam, quais as origens dos nossos apelidos são apenas 

algumas de muitas questões que, com a orientação certa, po-

dem ser desvendadas.  

Para este workshop convidámos o Dr. Paulo Alcobia Neves, 

experiente genealogista e reconhecido conhecedor da histó-

ria, tradições e famílias desta região.  

O número máximo de inscrições é de 20 pessoas e os interes-

sados podem fazer a sua inscrição presencial nesta Junta até 

ao próximo dia 12 de Abril. Para mais informações é favor 

entrar em contacto connosco através do tlf. 249361745 ou via 

email para geral@jf-ferreiradozezere.pt 

Decorreu durante o mês de Fevereiro um curso de 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos na agri-

cultura. Este curso visa certificar os agricultores 

para aplicação destes produtos. De acordo com o 

Decreto—Lei n.º 173/2005 de 21 de Outubro.  

Estão abertas as inscrições para novos cursos. 

Mais informações na Junta de Freguesia. 

10º Torneio de Futsal CMFZ - “Torneio Paulo Cruz” 

Jogos da Freguesia 

 

2 Maio  21.20h:  FFZZ - D 

9 Maio 21.20h: B - FFZZ 

23 Maio 20.15h: FFZZ - A 

30 Maio 21.20h: FFZZ - E 

mailto:geral@jf-ferreiradozezere.pt
http://webmail.jf-ferreiradozezere.pt/squirrelmail/images/blank.png
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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 

O que pode fazer na sua  

Junta de Freguesia: 

 Atestado de Residência; 

 Provas de Vida; 

 Atestado de agregado Familiar; 

 Certificação de documentos; 

 Atestados; 

 Recenseamento; 

 Preenchimento de IRS 

 E qualquer outra colaboração. 

Limpeza e desobstrução de Li-

nhas 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 dezembro, relembra-se que os 

proprietários possuidores de parcelas de 

leitos e margens confinantes com  cursos 

de água deverão proceder à limpeza e 

desobstrução das linhas de água. 

  Ferreira do Zêzere, Uma Freguesia a Pensar em si. 

 

 

 

 

 

 

 

13ª Feira e Mostra de São Brás  

Decorreu no passado dia 5 de Fevereiro mais uma edição da Feira de São Brás, es-

te ano a feira contou com as habituais festividades: folclore, trajes tradicionais, tea-

tro de rua, artesanato, velharias e também com algumas novidades: o São Brás Le-

go Fan Event que consistiu numa exposição de construções de Lego, uma mostra 

de dança “Tango”, exposição de fotografia (já apresentada na semana da fregue-

sia) organizada pelo executivo desta junta e que retrata em fotografia os 12 anos de 

Feira de São Brás e também o Workshop da tigelada, onde foram elaboradas ao 

vivo pela doceira Violante Flores as tradicionais tigeladas. 

De uma forma geral as Associações participantes esmeraram-se na apresentação 

das suas barraquinhas trazendo alegria e algumas curiosidades para a nossa feira. 

Este empenho permitiu que tivéssemos presente um porquinho, um burro, motas e 

bicicletas antigas e outras novidades que agradaram os visitantes. A todos os parti-

cipantes um “Muito Obrigado”. 

Apesar do frio e do vento que se fez sentir durante todo o dia os visitantes aderiram 

e esta edição, desta forma o executivo considera que a 13ª Feira de São Brás teve 

um balanço positivo. Prometemos ainda mais empenho e mais novidades para o 

próximo ano que desde já anunciamos que se irá realizar no dia 3 de Fevereiro de 

2013, dia de São Brás. 

 

De acordo com a portaria 

421/2004 de 24/04 é obrigatório 

o registo de cães e gatos. Faça-o 

na sua Junta de Freguesia. 

Próxima Assembleia de 

Freguesia dia 13 de 

Abril de 2012 às 21.00h 

APELAMOS A TODOS OS MU-

NICIPES QUE PROCEDAM À 

LIMPEZA DE MATO E MATE-

RIAL COMBUSTIVEL NUMA 

ÁREA DE 50M JUNTO ÀS HA-

BITAÇÕES E ARMAZÉNS. 


