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No passado dia 4 de fevereiro de 2018, em Ferreira do Zêzere, realizou-se a 19ª Feira e Mostra de São Brás e a 9ª Mostra da 

Tigelada. Esta edição contou com a habitual participação das Associações e Coletividades da Freguesia, que 

proporcionaram a todos os visitantes uma viagem aos anos 30, não só pelas decorações históricas e trajes que remontam 

à época, como também pelas iguarias confecionadas que em tanto se aproximam dos sabores de antigamente. Mais 

uma vez, a rainha da festa foi a Tigelada, doce típico da Freguesia, que já é presença essencial nesta feira. Foram 

vendidas e degustadas milhares de Tigeladas! 

A animação esteve a cargo dos Ranchos Folclóricos do Concelho, do grupo de Concertinas da Casa do Povo e do 

Grupo Amigos da Concertina. Nesta edição tivemos também a participação especial do Clube de Atividades Lazer e 

Manutenção – CALMA de Tomar, que nos trouxeram Jogos Tradicionais, fazendo as delícias dos miúdos e graúdos. 

Realizou-se também o “O concurso da Barraquinha mais bem decorada”. Todas as Associações e Coletividades da 

Freguesia que se inscreveram para a atribuição deste prémio, foram apreciadas pelo júri nomeado. Este concurso teve 

como objetivo incentivar o aprimoramento da decoração das Barraquinhas, aproximando-se o mais possível ao tema da 

Feira. Parabéns à Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere pela conquista do 1º prémio, à Sociedade Filarmónica 

Ferreirense que ganhou o 2º prémio e ao Centro Recreativo e Cultural dos Carvalhais pelo 3º prémio. Parabéns também a 

todas as Associações e Instituições que foram a concurso, pois todas eram merecedoras destes prémios! 

O balanço feito por esta Junta é excelente, não podendo deixar de referir também o ótimo dia de sol que convidou 

milhares de visitantes! 

O Executivo agradece a todos os que de alguma forma, colaboraram e transformaram a nossa Feira e Mostra de São 

Brás num sucesso, principalmente ao Município de Ferreira do Zêzere, pelo apoio prestado!  

A todos os participantes e visitantes um bem hajam!! 
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19º Feira e Mostra de São Brás 

 



 

 

 Oferta de fotocópias às Associações da Freguesia; 

 Oferta de rifas à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira 

do Zêzere; 

 Apoio à Igreja Paroquial de Ferreira do Zêzere, pela realização da Festa de S. 

António e de S. Miguel; 

 Oferta de 200 bonés à Casa do Povo para a realização da Caminhada; 

 Apoio à Via Sacra em Dornes, organizada pela Associação Filarmónica 

Frazoeirense; 

 Cedência de espaço para a realização de Formação por parte da Caritas de 

Tomar; 

 Oferta de árvores à Associação de Pais da Escola de Ferreira do Zêzere; 

 Oferta de placa à CAQAU pelo seu 50º aniversário e apoio na festa anual;  

 Apoio logístico ao CATL de Paio Mendes, para a sua caminhada a Fátima; 

 Oferta de 150 sacos e empréstimo de barraquinha ao Moto Clube, para o 

encontro anual de motards; 

 Atribuição de subsídio às coletividades da Freguesia, que participaram nas 

Marchas Populares; 

 Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Fª do Zêzere, para aquisição de um 

abrigo de madeira; 

 Oferta de sacos com lembranças pelo 2º Encontro de concertinas, organizado 

pelo Grupo Unido de Concertinas de Ferreira do Zêzere;  

 Oferta de tigeladas aos participantes do 3º Passeio de Motas, em honra de Nª 

Sra. Da Graça; 

 Apoio ao Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais para a realização da 

festa anual; 

 Oferta de 2 fatos NOMEX à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Ferreira do Zêzere; 

 Oferta do bolo à ACDR Chão da Serra, pelo seu 26º aniversário. 

 Colaboração e apoio na Festa da Primavera; 

 Cedência da sala da Junta, para realização de formações do IEFP e da 

Knowhow; 

 

  

 

 

  
Apoios e Ofertas 

Pág. 3 

Aula Aberta 
Decorreu no dia 19 de abril no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere uma aula 

aberta de Suporte Básico de Vida, organizada por esta Junta de Freguesia em 

parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional de Tomar e com a 

colaboração do Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere, 

Serviços Municipais da Proteção Civil, Ass. Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Ferreira do Zêzere e Unidade de Cuidados na Comunidade Maria Dias Ferreira.  



 Na inauguração do Centro Qualifica Templários em Tomar; 

 No 17º Encontro de Marinheiros, organizado pela Associação de Marinheiros do Concelho 

de Ferreira do Zêzere; 

  Na sessão de esclarecimento PDR2020 – DRAPLVT, sobre os incêndios florestais, no 

Sardoal; 

 Na reunião do Concelho Local de Ação Social; 

 Na apresentação do Livro “Saúde, Caminhos e Trilhos por Ferreira do Zêzere”, do Dr. 

Vicente Martins, na Associação Cultural, Desportiva e Recreativa do Chão da Serra; 

 Na Exposição de Alfredo Keil, realizada na Biblioteca Municipal; 

 Na caminhada da Casa do Povo; 

 No lançamento do livro “As emoções e o rendimento” do professor Sebastião Santos; 

 No 50º aniversário do CAQAU, no 26º aniversário da ACDR Chão da Serra e no 71º 

aniversário da AHBVFZ; 

 Na inauguração da nova sede da UFAP; 

 No lançamento do livro “José Cristóvão – O construtor de sonhos”,  da Fundação Maria 

Dias Ferreira; 

 No XXV ACAREG de Lisboa e o XIV ACAREG de Coimbra no Centro de Atividades 

Escutistas de Ferreira do Zêzere; 

 Na “Festa do Ovo”, organizada pela Casa do Povo de Ferreira do Zêzere; 

 No simulacro da Proteção Civil; 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No âmbito do programa de Incentivo à Natalidade, esta Junta de Freguesia atribuiu incentivos a 26 bebes em 2017 e 

15 em 2018 até à data. 

 

Incentivo à Natalidade 

 

Participações e Presenças 
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Recuperação do Parque de Merendas de S. Pedro de Castro 

 

1) Recolocação de tubagem na Fonte do Maxial, 

que ficou destruída devido ao incêndio. 

2) Abertura de valeta para drenagem de águas 

pluviais, na Rua da Albufeira na Pombeira. 

3) Limpeza da nascente da Fonte do Maxial. 

4) Limpeza e corte de ervas em todos os locais da 

Freguesia.  

5) Colocação de agregado calcário na Rua Abílio 

Marçal, Rua Horta da Serra, Estrada de S. Pedro 

de Castro, Pombeira, Castanheirais, Maxial, 

Carrascal, Estrada Casal da Rainha, Fonte de 

Pardielas e Rua do Lombo. 

6) Desobstrução de valetas e aquedutos em vários 

locais da Freguesia; 

7) Manutenção dos Miradouros e Parques da 

Freguesia; 

8) Pavimentação da Rua de S. Silvestre e 

construção de valetas. 

9) Limpeza da “Pata do Boi” na Ribeira de S. 

Silvestre; 

10) Colocação de manilhas nas Valadas e Estrada 

Casal da Rainha; 

11) Manutenção dos fontanários e miradouros da 

Freguesia; 

 

 

 

Obras Realizadas com o Apoio do Município 
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Após o incêndio 

Depois 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Passeio Sénior  
 

No dia 9 de setembro realizou-se o Passeio Sénior com 142 pessoas, 

inserido nas comemorações da Semana da Freguesia. Este ano os 

nossos seniores foram até Vila Nova de Gaia onde embarcaram num 

Barco Rabelo ao longo da zona ribeirinha e cruzaram as 6 pontes 

sobre o rio Douro: Ponte Luís I, Ponte Maria Pia, Ponte de São João, 

Ponte da Arrábida, Ponte do Freixo e Ponte do Infante. 

Seguiu-se o almoço na Herança Magna, instalada num edifício com 

paredes de granito e ambiente histórico. Assistiram a um momento 

de Fado, onde não faltou um xaile, uma guitarra portuguesa, uma 

voz e muito sentimento.  

À tarde visitaram a cidade do Porto, avenida dos Aliados, Torre dos 

Clérigos, entre outos monumentos e locais da cidade.  

Esperemos que tenham gostado do Passeio.  

 

II Concurso de Talentos 

Decorreu no dia 21, no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere a II edição do 

Concurso Ferreira Tem Talento, organizado pela Junta de Freguesia de 

Ferreira do Zêzere. Este evento, inserido nas comemorações da Semana da 

Freguesia, tem como objetivo dar a conhecer os talentos que existem no 

nosso concelho. O espetáculo teve início com uma demonstração e 

Workshop de defesa pessoal, apresentada pelo Centro de Karaté Shotokan 

de Ferreira do Zêzere. Escutámos os vencedores da I edição os “Contraste” 

e demos então início às apresentações a concurso.  

Foi uma noite memorável, com casa cheia de muito talento, muita 

animação, e 

com 7 atuações de excelência: Secção de Ballet com a coreografia o 

“Outono”; o poeta cantor Jorge Roberto; a cantora Mariana Rodrigues; o 

grupo “Contraste”; o trio acrobático MMM´S; a Secção de Ballet com a 

creografia “La vie en rose” e o grupo Os amigos da Música.  

Sete magnificas apresentações que deixaram o júri convidado, João Paulo 

Sacadura; Ricardo Nogueira; Filipe Santos; Carlos Moisés; Paulo Patrício e 

Filomena Assunção, com uma tarefa muito difícil, escolher os 3 primeiros 

classificados.  

Até que o júri reunisse para a ingrata tarefa da decisão, foi anunciada a 

vencedora do concurso “Cartaz de São Brás” , Sylvie Lopes e divulgado o 

cartaz da próxima feira de São Brás. 

No final, a escolha do júri foi para: 3º Lugar - Os amigos da música, 2º Lugar 

-  Mariana Rodrigues e as grandes vencedoras da noite foram as acrobatas 

do trio MMM´S.  

Parabéns a todos os participantes e intervenientes, foi uma noite fantástica 

e definitivamente Ferreira Tem Talento! 

 

 

Semana da Freguesia 

 

Caminhada Noturna 
Decorreu no dia 29 de setembro, no dia de São Miguel, a 

tradicional caminha noturna à Cruz Alta, onde os 207 

participantes tinham à sua espera o doce típico, a 

“Tigelada”, e para animar, o Grupo de Concertinas da 

Casa do Povo. A caminhada foi cerca de 9 km e terminou 

no recinto da festa de S. Miguel. 
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https://www.facebook.com/890141847673483/photos/pcb.2052985041389152/2052983614722628/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBuNVyrS1CgGk75Y4NLeUk1gTYkRTMsDy67Joht3iL-ce6cDXB1X3M5T9Ch9prrD5IH-zmWFdG_4WpY&__xts__%5B0%5D=68.ARBHyOlIWLfWGtiyd9Sz3I7xZRplRmMmQNa_XGZoa4FBDJA00ENztx62PDaeu-_7L2L22ZWuElpPmqzPVCZ6Hv0CQwanAMPqeW2Hvyq8LYPv2LROPcvgvugi_HmeDzQO44RRm0eAGbcGUT3AQCx-URDot_tOqj493wWc54X90oHtba3kaQan3XPJwbGGZNqZ3cYwC6WkpLXDzDbptWWfy8c_
https://www.facebook.com/890141847673483/photos/pcb.2052985041389152/2052983614722628/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBuNVyrS1CgGk75Y4NLeUk1gTYkRTMsDy67Joht3iL-ce6cDXB1X3M5T9Ch9prrD5IH-zmWFdG_4WpY&__xts__%5B0%5D=68.ARBHyOlIWLfWGtiyd9Sz3I7xZRplRmMmQNa_XGZoa4FBDJA00ENztx62PDaeu-_7L2L22ZWuElpPmqzPVCZ6Hv0CQwanAMPqeW2Hvyq8LYPv2LROPcvgvugi_HmeDzQO44RRm0eAGbcGUT3AQCx-URDot_tOqj493wWc54X90oHtba3kaQan3XPJwbGGZNqZ3cYwC6WkpLXDzDbptWWfy8c_


A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere foi Bicampeã do 

Torneio de Futsal Inter-Freguesias e em 2º lugar no Torneio “Pé de 

Chumbo”. 

 

 

  

Incentivo ao Voluntariado 
No dia 20 de setembro, esta Junta de Freguesia 

entregou o prémio de Incentivo ao Voluntariado à 

Bombeira Helena Miranda, pelo serviço prestado aos 

Ferreirenses na Associação de Bombeiros Voluntários 

de Ferreira do Zêzere. Obrigado Helena. 

Outras Atividades 

 

No mês de março, mês da Proteção Civil, 

realizaram-se na Associação Cultural 

Desportiva e Recreativa do Chão da Serra, no 

Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais e 

na Comissão dos Amigos das Quatro Aldeias 

Unidas, as habituais sessões de prevenção 

junto da população. 

 

VII Convívio de Pesca de São Miguel e VI Corrida de Barcos de Três Tábuas 

 

Encontro de Bandas de S. Miguel 
Realizou-se no dia 30 de setembro o VIII Encontro de 

Bandas de São Miguel, entre a Sociedade Filarmónica 

Ferreirense e a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro 

Cultural e Artística Reis Prazeres. 

No dia 16 de setembro realizaram-se na Bairrada, várias atividades inseridas nas 

Comemorações da Semana da Freguesia. 

O dia iniciou-se com o VIII Convívio de Pesca de S. Miguel, sendo que da 

categoria juvenil masculino ganhou o Eduardo Miguel e da categoria juvenil 

feminino a Maria Alberto. Na categoria sénior ficou em 1º lugar o Luís Ribeiro, em 

2º lugar o Henrique Serigado e em 3º lugar o Patrício Antunes. O maior exemplar 

foi conseguido pelo Henrique Serigado.  

Por volta das 13h30 chegou o nadador paralímpico Flávio Santos, que realizou a 

Travessia do Zêzere, desde Dornes até à Bairrada, cerca de 17 km. 

Às 15h00 realizou-se um Workshop de Suporte Básico de Vida a Náufragos, 

dinamizado pelo João Rodrigues, o Renato Amaro e o Paulo Mendes. 

Ao mesmo tempo iniciou-se a VII Corrida de Barcos de Três Tábuas, ficando em 

1º lugar os “Cardaleiros”, em 2º lugar o “Bruno e o Carlos” e em 3º lugar “Os 

Faíscas”. 

No final para animar todos os participantes e veraneantes tivemos um 

bocadinho de dança com a presença do Élsio Nunes.  

 

 

Semana da Freguesia 
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Apelamos a todos os munícipes que 

procedam à limpeza de mato e material 

combustível numa área de 50m junto às 

habitações e armazéns. 

A Limpeza de terrenos compete aos seus 

proprietários. Previna os incêndios! 

Executivo 

Segunda e Quinta 

18:00 às 20:00 

 

 Atestado de residência;  

 Provas de vida;  

 Atestado de agregado familiar;  

 Certificado de documentos;  

 Atestados;  

 Recenseamento;  

 Preenchimento de IRS;  

 Pagamento da anuidade do jornal “Despertar do 

Zêzere”;  

 E qualquer outra colaboração.  

 

 

Secretaria 

 
Segunda e Quinta 

9:00 às 13:00 - 15:00 às 20:00 

Terça, Quarta e Sexta 

9:00 às 13:00 - 14:00 às 17:00 

 

O registo e licenciamento de 

canídeos e gatídeos é obrigatório. 

De acordo com a portaria 421/2004 

de 24/04 é obrigatório o registo e 

licenciamento de cães e gatos. 

Faça-o na sua Junta de Freguesia. 

O que pode fazer na sua Junta de Freguesia: Horário da Junta: 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5by1jvXUAhWFbBoKHSVkCG4QjRwIBw&url=http://www.multas.pt/ate-15-de-abril-limpe-faixa-de-protecao-de-edificios-contra-incendios&psig=AFQjCNE-XcsXbRjPOl89pLlOGuJZW1Jt_w&ust=1499446147613560

