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Neste Boletim: 
 Novo Miradouro do 

Castro; 

 Apoios às associações; 

 Assembleia de Fregue-
sia nos Carvalhais; 

 Passeio a Aveiro; 

 Participações; 

 Semana da Freguesia; 

 Cedência de Instala-
ções; 

 Arranjos na Praia fluvi-
al da Bairradinha; 

 Torneios de Futsal; 

 Prémio Incentivo ao 
voluntariado; 

 Seminário “Eu desta 
água não beberei”. 

 

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 

Miradouro do Castro 

Agora 

Antes 



Apoios às Associações 
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Atribuição de subsi-

dio às Associações da 

Freguesia participan-

tes nas  Marchas de 

Santo António. 

Atribuição 

de subsidio 

para a Festa 

de Santo 

António. 

Atribuição 

de subsidio 

para a Festa 

de S. Pedro 

de Castro. 

Atribuição de Subsidio para 

5º passeio de automóveis 

antigos e clássicos do Centro 

Recreativo e Cultural de Car-

valhais, Ferreira do Zêzere,  

Miradouro do Castro 

Após alguns meses de trabalho 

esta Junta concluiu os arranjos 

do miradouro do Castro. Este 

local, situado na Estrada António 

Teixeira Antunes (Estrada da 

Pombeira) é um ponto de visita 

obrigatório para quem quer 

apreciar a beleza das paisagens 

da margem do rio Zêzere. É um 

sitio ideal para descansar, e dis-

frutar da  harmonia da nossa 

Freguesia. 
(Capa) 

Apoio com a oferta 

de um trofeu para o 

convívio de Pesca 

organizado pela 

ACDR Chão da 

Serra. 

Cedência das barra-

quinhas da Junta de 

Freguesia ao Agrupa-

mento de escolas de 

Ferreira do Zêzere 

para o arraial anual.  

Cedência das Instalações da sede 

da Junta de Freguesia para a reali-

zação do Curso de Formação Mo-

delar em Produção agrícola, com 

a duração de 25 horas e participa-

ção de 14 formandos. 

Estão a decorrer as limpe-

zas das estradas e valetas 

da Freguesia.  

Estas limpezas têm sido 

feitas com a ajuda de mei-

os e máquinas cedidas 

pelo Município bem como 

por pessoal contratado 

para o efeito. Em algumas 

zonas recorremos à apli-

cação de ervecidas para 

adiar o nascimento das 

ervas. 

Apoio a diver-

sas Associações 

da Freguesia 

com a cedência 

de fotocópias. 

Como forma de comemorar 

os 170 anos da Sociedade 

Filarmónica Ferreirense esta 

Junta ofereceu um subsidio 

para aquisição de um novo 

instrumento para a banda.  

Atribuição 

de um 

subsidio 

para a 

Festa do 

Cardal. 

Apoio ao Voluntariado 

 À semelhança do ano passado a Junta 

de Freguesia de Ferreira do Zêzere 

repetiu a iniciativa de apoiar e incenti-

var o voluntariado na Freguesia. Este 

ano o prémio foi atribuído ao Bombeiro 

residente na freguesia com mais horas 

de voluntariado realizadas durante o 

ano de 2011. Foi 

então entregue, 

um Vale de Via-

gem ao Bombei-

ro Rui Ribeiro 

por ter sido o  

p r e s e n t e a d o 

desta iniciativa. 

Arranjos e limpezas 

Foi terminado o arranjo 

e recuperação da Fonte 

da Portinha que se en-

contra de momento com 

água própria para con-

sumo humano. 

Este Executivo considera que 

um dos pontos mais atrativos 

da Freguesia durante a época 

balnear é a localidade da 

Bairrada e Bairradinha quer 

pela sua beleza quer pelos 

fáceis acessos ao rio. Por 

isso, um dos investimentos 

realizados foi o arranjo e lim-

peza daquele lugar,  foi colo-

cada areia e postes em ma-

deira que tornou a zona ainda 

mais agradável. 

Foi iniciada a marcação 

do trilho da Lagar Velho 

na Pombeira com a colo-

cação de sinalética. Bre-

vemente  estará pronto 

para utilização. 

Oferta de Bolo  para comemoração do aniversário e encontro anual do Moto Clube de Ferreira do Zêzere 
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10º Torneio Paulo Cruz e Torneio em Vila de Rei 

Realizou-se durante o Mês de Maio o 10º torneio Inter - fre-

guesias organizado pelo Município. Este torneio contou com 

a participação das equipas das freguesias do concelho e 

uma equipa representante do Município. A equipa da Fre-

guesia de Ferreira do Zêzere era composta por: Rodrigo São 

Pedro; Júlio Vitorino; Filipe Caldeira; Fábio Dias; Helder 

Marques; Vitor Simões; João Mendes; Paulo Nunes; João Si-

mões; Cláudio Ferreira; Luís Martins e Bruno Alves. Depois 

de uma final bem disputada, esta equipa conquistou o 1º 

Lugar na competição. A todos um obrigado e parabéns. 

O mesmo feito foi conseguido no dia 7 de Julho. A equipa da 

Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere foi vencer a Vila de 

Rei a Maratona de Futsal, organizada pela casa do Benfica de Vila de Rei. Conseguiram 

assim o trofeu do 1º lugar bem como o trofeu Fair Play. Mais uma vez parabéns e obrigado! 

Arranjos e limpezas 
Foi cedido material, 

Tout-venant para o ar-

ranjo do largo e estrada 

do acesso à capela do S. 

Pedro de Castro. 

Foram ainda oferecidas e co-

locadas umas mesas de pique 

- nic, em madeira tratada e 

um caixote do lixo junto à Ca-

pela de S. Pedro de Castro. 

Eventos e Participações 

Foi no dia 23 de junho que se realizou mais uma Assembleia de Freguesia. Desta vez a sede 

do Centro Desportivo Recreativo e Cultural dos Carvalhais foi o local escolhido pela Assem-

bleia para realizar este encontro. Foram debatidos alguns assuntos e a assembleia presente 

teve oportunidade de tomar conhecimento dos trabalhos realizados por esta Junta. No fim da 

Assembleia decorreu ainda a apresentação do trabalho realizado entre esta Junta, o Centro de 

Saúde e uma turma do 12º ano da Escola Pedro Ferreiro sobre a qualidade da água das fontes 

da Freguesia. (Noticia na contracapa). Os presentes mostraram-se satisfeitos com a iniciativa.  

 Participação no Seminário 

organizado pelo Município 

no dia 25 de Maio de 2012 

Intitulado “Sistema de Con-

trolo de Administração do 

Estado”; 

 Participação na apresenta-

ção do livro “ Não te volto a 

dizer...“ do Pediatra Dr. 

Paulo Oom realizado no 

Centro Cultural no dia 9 de 

junho de 2012; 

 Participação na reunião de 

CLASS  realizada no dia 19 

de Junho de 2012 na sede do 

Município.  

Informações 
Está a decorrer à seme-

lhança dos outros anos o 

transporte gratuito para a  

Praia fluvial da Casta-

nheira, todas as Quartas 

Feiras com ida às 9.00h e 

regresso às 17.00h, du-

rante o mês de julho e 

agosto. 

Está a decorrer a 

elaboração das 

placas de identifi-

cação do nome das 

Ruas. A colocação 

das placas de topo-

nímia deverá inici-

ar-se durante o mês 

de Setembro. 

Irá decorrer na sede da Junta de Freguesia, 

de 27 a 31 de agosto o Curso de iniciação à 

Apicultura. Este curso tem uma carga horá-

ria de 15 horas e é organizado pela Apif - 

Apicultura em colaboração coma Associa-

ção dos apicultores do Centro de Portugal. 

Mais informações na Junta de Freguesia ou 

no contacto: 936308025. 

Irá decorrer também 

na sede da Junta de 

Freguesia, em datas a 

agendar um novo cur-

so de produtos fitofar-

macêuticos. Mais infor-

mações na Junta de 

Freguesia. 

Oferta de Materi-

ais para arranjo 

do esgoto das 

águas fluviais na 

Rua dos Covões. 

Comemorações da Semana da Freguesia, de 22 a 29 de Setembro. 

Atividades; Diversão; Cultura; Desporto e muitas surpresas. 

Participem... 



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. 

O registo de Canídeos e    

Gatídeos é obrigatório. 

De acordo com 

a portaria 

421/2004 de 

24/04 é obri-

gatório o re-

gisto de cães e 

gatos. Faça-o 

na sua Junta 

de Freguesia. 

  Ferreira do Zêzere, Uma Freguesia a Pensar em si! 

Apelamos a todos 

os Munícipes que 

procedam à limpe-

za de mato e mate-

rial combustível 

numa área de 50m 

junto às habita-

ções 

Próxima Assembleia de Fre-

guesia dia 22 de Setembro de 

2012 na ACDR Chão da Serra 

Inserido nas comemorações 

da Semana da Freguesia esta 

Junta esta a organizar o pas-

seio anual para os Munícipes 

da Freguesia com mais de 60 

anos. 

Será dia 23 de Setembro de 

2012 a Aveiro. 

Quem estiver interessado de-

verá inscrever-se na Junta de 

Freguesia no horário de funci-

onamento até dia 30 de Agos-

to. 

Realizou-se no dia 19 de abril 

de 2012 a visita de D. Ximenes 

Belo à nossa Freguesia. Foi 

recebido efusivamente pelos 

alunos e a comunidade esco-

lar na Escola Pedro Ferreiro e 

os Escuteiros do agrupamento 

988 de Ferreira do Zêzere pe-

las 11horas. Depois das hon-

ras da casa, falou para alguns 

ouvintes sobre a sua missão e 

experiência de vida. 

Por volta das 14.30horas,no 

Centro Cultural foi recebido 

pela comunidade em geral e 

deu uma palestra sobre “ A 

Paz na construção de um 

mundo mais humano, fraterno 

e justo.”  

Homem de grande tranquilida-

de com uma sede de paz e 

fraternidade presente em todo 

o seu discurso deixou nos 

nossos jovens e população 

em geral uma mensagem de 

amor e esperança num mundo 

melhor. A sua presença dei-

xou um marco histórico para a 

nossa Freguesia e para o Con-

celho. 

Obrigado pela visita!  

 

Agradecimento à Junta de Freguesia 

Quero agradecer, à junta de freguesia de Ferreira do Zêzere 

pelo reconhecimento, enquanto Bombeiro, pertencente a nossa 

freguesia, com maior número de horas de Voluntariado no ano 

de 2011. Quero agradecer o prémio atribuído e o diploma de 

reconhecimento. Assim sendo venho também desejar a todos 

os ferreirenses um bem haja e desejar que o nosso concelho 

permaneça maioritariamente verde. Sem outro assunto, 

Rui Ribeiro 

Rui Ribeiro, 

Bombeiro 

com mais 

horas de 

Voluntariado 

da Freguesia 

Seminário “Eu desta água não beberei” 

No passado dia 31 de maio de 2012, decorreu na 

Escola Secundária Pedro Ferreiro o seminário “Eu, 

desta água não beberei!?”, resultado de um projeto 

desenvolvido pelos alunos da turma A do 12º ano 

da escola em parceria com o ACES do Zêzere – 

Unidade de Saúde Pública de Ferreira do Zêzere e 

a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere.  

O projeto teve como principal objetivo a verifica-

ção da qualidade da água dos fontanários públicos 

não ligadas à rede pública. Foram realizadas co-

lheitas de água a seis fontanários, nomeadamente, 

Ribeira, Casais, Vale da Figueira, Bairradinha, Nova 

e Covões. Foi ainda efetuado um estudo bibliográfi-

co de cada fontanário, e em virtude da escassa 

documentação encontrada, os habitantes vizinhos 

dos fontanários tiveram um papel preponderante no conheci-

mento da história de cada um. Foram realizadas duas amostra-

gens de água com dois meses de intervalo e encaminhadas 

para o laboratório de saúde pública de Santarém  

Em virtude dos resultados obtidos podemos concluir que a 

maioria dos fontanários estudados não apresentava, à data da 

colheita, condições para o consumo da sua água. Associado ao 

seu consumo existe uma grande probabilidade de ocorrência 

de problemas de saúde, principalmente problemas gastroin-

testinais. Os serviços de saúde advertem que as águas de fon-

tanários não tratados e não vigiados representam um perigo 

para a saúde das populações uma vez que as suas águas se 

encontram muitas vezes não potáveis para consumo humano. 

Técnica de Saúde Ambiental  

 Carla Simões (Unidade de Saúde Pública) 

 

 

Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere 

Passeio Anual da Freguesia 

Pedro Manuel dos Santos Alberto, Presidente da Junta de 

Freguesia de Ferreira do Zêzere, informa todos os Munícipes 

da Freguesia que se encontram abertas inscrições, destina-
do a pessoas com 60 anos ou mais, para o passeio a realizar 

dia 23 de Setembro de 2012, com o seguinte itinerário: 

07H00 -  Saida Junto à Sede da Junta 

09H00 - Chegada prevista a Aveiro 

10H00 - 12H00 - Visita à “Funceramics” 

12H00 - 13H45 - Almoço Livre 

14H00 - 14H45 - Oficina do Doce 

15H00 - 15H45 - Moliceiros 

17H30 - Hora prevista saída de Aveiro 

20H00 - Chegada prevista a Ferreira do Zêzere 

Comparticipação no valor de 10€ 


