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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 

 

Ferreira do Zêzere,  A Freguesia 



Semana da Freguesia 

Decorreu em setembro de 2012 mais uma comemoração da semana da Freguesia. Estas co-

memorações contaram com alguns eventos lúdicos, culturais e desportivos, 

 O habitual concurso de pesca que decorreu no dia 16 de setembro em parceria com a Casa 

Ribeiro e contou desta vez  com a participação de jovens pescadores e também com a partici-

pação de alguns veteranos. Este concurso decorreu na praia fluvial da Bairradinha ao qual se 

seguiu o almoço na Comissão das Quatro Aldeias Unidas, no Cardal  e a entrega de prémios 

oferecidos pela junta de freguesia e pela Casa Ribeiro. Ainda, no dia 16 de Setembro à tarde, 

decorreu a corrida de Barcos de Três Tábuas na praia fluvial da Bairradinha, foram muitos os 

que se juntaram a nós a fim de participarem nesta iniciativa e assim passarem uma tarde mui-

to divertida e cheia de boa disposição. 
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Concurso de pesca 

Concurso de pesca Participantes Concurso de pesca 

Participantes Corrida de barcos 

Este ano a semana da freguesia decorrerá de 23 a 29 de setembro e contará com 

muitos eventos e algumas novidades. 

 Corrida de barcos de Três tábuas 



Festa da Primavera 

Festa da  Primavera dia 12 de 

Maio de 2013. 

Inscrições abertas na Junta de 

Freguesia de 

 Ferreira do Zêzere. 

No dia 22 de setembro decorreu na Associação do Chão da Serra a Assembleia de Freguesia. 

Estiveram presentes os  membros do executivo, da Assembleia e alguns munícipes. 

No dia 23 de setembro realizou-se o nosso passeio anual, sendo que desta vez viajamos até 

Aveiro. Durante este passeio visitámos a Olaria Funceramic e a fábrica dos ovos moles, onde 

aprendemos o famoso truque daquela iguaria. Demos também um passeio nos famosos moli-

ceiros. De regresso tivemos oportunidade de visitar uma exposição/coleção particular de  

rádios. 
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Assembleia de Freguesia  Visita à Olaria Funceramic  Visita à fábrica dos ovos moles 

Caminhada noturna 

I Passeio Trilhos S. Miguel 

Encontro de bandas 

Decorreu ainda inserida nas comemorações da semana da freguesia, a caminhada noturna,  

no dia 27 de setembro. Teve como paragem obrigatória a serra da Cruz Alta, onde os partici-

pantes disfrutarão, para além da magnifica vista, das nossas maravilhosas tigeladas. 

No dia 29 de setembro organizou-se  o I Passeio Trilhos de S. Miguel que deu a conhecer a 

quem veio de fora as lindíssimas paisagens  que temos na freguesia. 

Para finalizar as nossas comemorações, e inserido na festa de S. Miguel organizada pela pa-

róquia, recebemos no dia 30 de Setembro , o encontro das bandas da Sociedade Filarmónica 

Ferreirense e Banda Filarmónica Alvaizerense. 

 

II Encontro de bandas 

I Passeio Trilhos S. Miguel participantes 



São Martinho 

Como tem sido apanágio realizou-se no dia 9 de no-

vembro mais uma comemoração do dia de São Marti-

nho. Esta iniciativa começou com um espetáculo de ma-

gia no Centro Cultural, oferecido por esta junta, aos 

meninos do Centro Escolar, ao Jardim de Infância da 

Santa Casa da Misericórdia, e CRIFZ seguido da distri-

buição das famosas castanhas assadas pelo “Ti João”.  

Os meninos ficaram contentes e agradados com as ma-

gias e truques realizados, assim como com as castanhas 

distribuídas. 

Seguiu-se depois as comemorações com a população. 

Por volta das 17h, os membros do executivo, acompa-

nharam o “Ti João” na distribuição das castanhas assa-

das, broas e água pé, no centro da vila.  

Mês da Proteção Civil 

Decorreu no mês de Março 

várias iniciativas no âmbito da 

temática da proteção civil. 

Esta junta, em parceria com o 

Município organizou no dia 3 

de Março na sede do CAQAU 

no Cardal e no dia 10 de Mar-

ço no Centro Rec. e Cultural 

dos Carvalhais duas sessões 

de sensibilização sobre o te-

ma “Gestão de Combustíveis 

Junto  a edifícios e prevenção 

de Incêndios”    

A Maior Tigelada 

Inserido na Feira e Mostra de S. Brás, realizada 

no dia 3 de fevereiro decorreu  a IV Mostra da 

Tigelada. Esta mostra tem como objetivo dar a 

provar um dos nossos doces tradicionais, a 

Tigelada.  Este ano fomos além das simples e 

deliciosas tigeladas e  levámos a cabo um 

projeto que vinha a ser desenvolvido desde a 

primeira mostra.  

Realizámos pela primeira vez a maior Tigelada 

do mundo.  

A confeção desta iguaria contou com a ajuda 

da doceira D. Violante Flores; Uniovo; Zêzerovo 

e Minipreço de Ferreira do Zêzere que 

ofereceram os ingredientes. A Pastelaria Rosa 

do Zêzere disponibilizou o forno e os utensílios 

de pastelaria e o Sr. Celestino Marques fez a 

tigela de barro.  

Esta tigelada com 80 cm de 

diâmetro levou de ingredientes: 

100 ovos; 4 kg de açúcar; 4 kg 

farinha; 6 lt leite e raspa de 

limão q.b. 

Foi ao forno a 350° durante 

30m e… O projeto estava 

concluído,  com sucesso, as 

pessoas que visitaram a feira 

poderam provar e apreciar a  

maior tigelada do mundo!! 
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Cardal 

Carvalhais 
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Feira e Mostra de  

São Brás 

Realizou-se no dia 3 de fe-

vereiro de 2013 mais uma 

edição da Feira e Mostra de 

São Brás. Este ano o S. Pe-

dro foi nosso amigo e aju-

dou à festa com um dia mui-

to agradável de sol. Contá-

mos com as habituais velha-

rias, folclore, trajes à antiga, 

petiscos, animações de rua 

e a participação da Tuna da 

Universidade Sénior de Fer-

reira do Zêzere que para 

além das belas melodias 

apresentadas, presenteou-

nos também com duas pe-

ças de teatro bem encena-

das. 

Não faltou o burro, o oleiro, 

o tanoeiro, o cesteiro, o api-

cultor, os ranchos do conce-

lho, as concertinas e muito 

boa disposição. Todos parti-

ciparam para fazer desta 

feira o que é hoje, um even-

to com projeção nacional. 

Ao fim do dia a junta apre-

sentou a surpresa esperada, 

a maior tigelada do mundo. 

Todos poderam provar a 

deliciosa tigelada. 

Agradecemos o sucesso 

desta feira que contou com 

milhares de visitantes, a to-

das as Associações da Fre-

guesia e a todos os partici-

pantes, colaboradores, pas-

telarias e entidades envolvi-

das. 



Limpeza, aber-

tura de valetas 

e colocação de 

tout -venant na 

Estrada dos Ca-

sais. 

Obras e Intervenções 

Arranjo e 

embelezamento 

da Gota na Rua 

Padre João 

Antunes de 

Carvalho. 
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Estrada dos Casais 
Estrada dos Casais 

Limpeza e 

abertura 

de valetas 

na Estrada 

Casal da 

Rainha. 
Estrada Casal da Rainha 

Arranjo da 

Estrada da 

Rua da La-

meirancha, 

colocação de 

tout-venant. 
Rua da Lameirancha 

Construção de aqueduto e esgotos fluviais, reparação de es-

trada na Rua António Mota Cardoso 

Esta junta tem dado especi-

al atenção, tendo sido uma 

das suas prioridades, o ar-

ranjo e limpeza de acessos , 

bem como a resolução de 

alguns problemas de esco-

amentos de aguas na fre-

guesia . 

Rua António Mota Cardoso Rua António Mota Cardoso 

Gota da Cerejeira—Antes Gota da Cerejeira—Depois 

Dentro das nossas possibilidades tentamos proporcionar uma melhor qualidade 

de vida aos nossos munícipes! 
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Limpeza de Valetas: 

Rua da Maxieira 

Estrada da Ribeira 

Rua Fonte de Pardielas 

Estrada da Portinha 

Colocação de Tout-

venant: 

Rua dos Castanheiros 

Colocação de sinaléti-

ca em madeira na 

Pombeira 

Construção do aqueduto na Rua Rainha Santa Isabel com a colabo-

ração com o Município 

Rua Rainha Santa Isabel Rua Rainha Santa Isabel 

Limpeza e abertura de valetas na Rua dos Ramalhos 

Limpeza de valetas e aquedutos 

na Estrada do Maxial 

Colocação de manilhas na Es-

trada da Ribeira 

Estrada dos Ramalhos Estrada dos Ramalhos 

Rua do Maxial Estrada da Ribeira 

Construção de ligação Carva-

lhais  - Cardal na Ribeira dos 

Carvalhais 

Ribeira dos Carvalhais 

Arranjo e limpeza da estrada 

do Castro 

Estrada do Castro 

Recuperação dos estragos 

do temporal de janeiro na 

Fonte Nova 

Fonte Nova 



O que pode fazer na  

Junta de Freguesia: 

 Atestado de Resi-

dência; 

 Provas de Vida; 

 Atestado de agre-

gado Familiar; 

 Certificação de 

documentos; 

 Atestados; 

 Recenseamento; 

 E qualquer outra 

colaboração. 

O registo de Canídeos e Gatídeos é obrigatório. 

Apelamos a todos os Munícipes que pro-

cedam à limpeza de mato e material com-

bustível numa área de 50m junto às ha-

bitações 

  Ferreira do Zêzere, Uma Freguesia a Pensar em si. 

Próxima As-

sembleia de 

Freguesia 30 

de Abril 2013 

Toponímia da  

Freguesia 

Está a decorrer a coloca-

ção das placas de topo-

nímia nas ruas da fregue-

sia de Ferreira do Zêze-

re. Neste contexto já fo-

ram inauguradas duas 

ruas: Rua  Engº José da 

Costa e Rua Joaquim Ra-

malho, nos dias  4 de No-

vembro e 27 de janeiro, 

respetivamente. Estas 

inaugurações contaram 

com a presença do pre-

sidente da junta Pedro 

Alberto e dos familiares 

dos be-

Arranjo da Fonte do Maxial 

Antes Antes Depois 

Apoios e Representações 

Com o objetivo de preservar o património 

natural da nossa Freguesia, este executivo 

tem dado atenção a alguns locais  com his-

tória e tentado preserva-los. Desta forma 

procedemos à limpeza dos acessos à gruta 

de Sta.Casta e S. Pedro de Castro. 
Gruta da Casta 

Apoio no preenchimento 

dos IRS 

Apoio à caminhada de S. Silvestre organi-

zada pela ACDR do Chão da Serra 

Oferta de cabaz à Santa Casa da 

Misericórdia de Ferreira do Zêze-

re para sortear em rifas 

Oferta de material informático a 

algumas Instituições por estar ob-

soleto e ir para abate 

Apoio às As-

sociações 

com oferta de 

fotocópias 

Oferta de brindes à Ass. 

Bombeiros Voluntários de 

Frª do Zêzere para o pas-

seio de todo o terreno 

Apoio às Festas e arrais da 

Freguesia, bem como aos 

eventos organizados pelas 

Associações 

Decorreu no dia 4 de novembro  de 2012 a 

inauguração do campo de jogos da C.R.C. 

Carvalhais. Foi por ocasião do 24º aniver-

sário da Associação e contou com a pre-

sença do Presidente Pedro Alberto . 

     A FLORZÊZERE alerta para a doença do Nemátodo da 

madeira do pinheiro. 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 

mailto:florzezere@gmail.com

