
Ferreira do Zêzere

A Freguesia

M.: Rua João da Costa nº 31, 2240 - 356 Ferreira do Zêzere
Tlf.: 249 361 745 | 961 227 241
Email: geral@jf-ferreiradozezere.pt
Visite-nos em: www.jf-ferreiradozezere.pt

Neste Boletim:
• Feira de São Brás
• Apoios e Ofertas
• Participações e Presenças

• Natalidade
• Obras
• Semana da Freguesia
• São Martinho

INFOMAILEdição n.º 18 - Novembro 2019
Distribuição gratuita



2 Boletim da Freguesia de Ferreira do Zêzere

XXI Feira e Mostra de São Brás

Foi com um dia magnifico cheio de sol que decorreu no 
dia 3 de fevereiro a XX Feira de São Brás e a X Mostra da 
Tigelada. Este evento, organizado pela Junta de Fregue-
sia realizou-se no centro da vila de Ferreira do Zêzere 
e contou com milhares de visitantes e muitas tigeladas 
vendidas. 
Durante todo o dia os visitantes puderam disfrutar de 
um ambiente de festa com muita música, folclore, arte-
sanato, velharias, teatro de rua e muita animação. Esta 
edição contou ainda com algumas novidades, esteve pre-
sente no centro dos acontecimentos um coreto à moda 
antiga onde decorreram as atuações da Sociedade Fi-
larmónica Ferreirense, o Grupo de bombos da União de 
Freguesias de Areias e Pias (Lagoa, Milheiros, Avecasta 
e Pereiro) e ainda o grupo de Concertinas da Casa do 

Povo. Em toda a feira assistimos à atuação dos ranchos 
do concelho e a teatro de rua. 
Por volta das 15h realizou-se uma gincana de bicicletas 
antigas, os participantes proporcionaram momentos de 
diversão e abrilhantaram o recinto com um passeio pelas 
ruas. 
Ainda durante a tarde realizou-se o concurso da barra-
quinha melhor decorada, o primeiro prémio foi entregue 
pelo segundo ano consecutivo à Santa Casa da Miseri-
córdia que recreou uma sala de partos à antiga, o segun-
do prémio foi para a Sociedade Filarmónica Ferreirense 
com uma Casa de Pasto e Padaria e o terceiro prémio foi 
para a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere que 
recreou uma sala/cozinha à antiga! 
Importa salientar o cuidado que as Associações e Insti-
tuições demonstraram na decoração das suas barraqui-
nhas, em todas elas estava saliente o tema central desta 
feira. As decorações os trajes dos participantes e todo o 
ambiente envolvente remeteram os visitantes para as fei-
ras dos anos 30. A rainha da festa a “Tigelada” esteve 
presente à venda em todas as tasquinhas. 
A X Mostra da Tigelada teve um balanço muito positivo, 
pois foram vendidas milhares de tigeladas. 
Foi realmente uma das melhores feiras de São Brás dos 
últimos anos, o magnifico dia de sol, o empenho de todos 
os participantes e os milhares de visitantes fizeram deste 
evento um sucesso. 
A todos os envolvidos um muito obrigado e um bem-haja!
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Apoios e Ofertas
- Apoio aos alunos do Agrupamento de Escolas de Fª do 
Zêzere, que realizaram uma visita de estudo aos Açores;
- Oferta do bolo à ACDR Chão da Serra, pela realização 
da Caminha da São Silvestre;

- Cedência da sala da Junta para a realização da formação 
de Cuidados Primários de Saúde e Segurança da Criança 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional;
- Apoio à Associação Recreativa Filarmónica Frazoeiren-
se, que organiza a Via Sacra em Dornes;
- Oferta lembranças alusivas à Freguesia aos alunos de 
Erasmus;
- Oferta de lembranças alusivas à Freguesia à Casa do 
Povo de Ferreira do Zêzere, que realizaram uma cami-
nhada ao Sistelo;
- Oferta do jogo de Boccia ao Centro de Reabilitação e 
Integração de Ferreira do Zêzere;
- Apoio ao Agrupamento de Escolas 
do Concelho de Ferreira do Zêzere, 
para o DVD “Sing the World”;
- Oferta de saco com lembranças 
alusivas da Freguesia à Sociedade Fi-
larmónica Ferreirense, que ofereceu 
no encontro de Bandas em Ourém à 
Banda da Sociedade Filarmónica Oureense; 
- Atribuição de subsidio às coletividades da Freguesia, 
que participaram nas Marchas de Santo António;

- Cedência de Sala ao Centro qualifica do Instituto de Em-
prego e Formação Profissional, para formação de RVCC; 
- Oferta de mochilas à Casa do Povo de Ferreira do Zê-
zere, para a caminhada dos Trilhos de São Guilherme e 
acompanhamento da carrinha da Junta;

- Oferta de trofeus para o “Torneio de Sueca”, “Corrida de 
Sacos” e “Torneio de Chinquilho” à Comissão dos Amigos 
das Quatro Aldeias Unidas, torneios inseridos na Festa 
anual
- Oferta de mochilas aos participantes da Caminhada da 
Rota das Fontes;
- Realização de formações na área de Cozinha/Pastelaria 
em colaboração com o IEFP e o CRIFZ;
- Colaboração na Festa da Primavera, organizada pelo 
Município em parceria com as Juntas de Freguesia
- Oferta dos bordados dos sacos de desporto da Secção 
de Judo da Associação de Marinheiros do Concelho de 
Fª do Zêzere;
- Apoio à festa anual do Cardal, de São Pedro de Castro, 
de Stº António, dos Carvalhais e de São Miguel;
- Apoio à Festa do OVO organizada pela Casa do Povo de 
Fª do Zêzere;

- Cedência da sala da junta ao Centro Qualifica do Agru-
pamento de Escolas Templários, para a realização da for-
mação “Capacitação para Inclusão”;
- Oferta de “Bons Maridos” à Associação de Solidarie-
dade Sportinguista Leões de Portugal, que visitaram o 
nosso Concelho
- Empréstimo das barraquinhas da Junta, para a Festa 
anual dos Carvalhais, para a festa de encerramento do 
CRIFZ e para o arraial de fim de ano do Agrupamento de 
Escolas de Fª do Zêzere;
- Apoio ao Trail Noturno, organizado pelo Clube de Atle-
tismo de Ferreira do Zêzere;
- Oferta de sacos com lembranças alusivas à Freguesia 
aos participantes no 3º Encontro de Concertinas em Fer-
reira do Zêzere;
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Participações e Presenças

Incentivo à Natalidade 

- Tomada de posse do novo Coman-
dante da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Ferreira do 
Zêzere;
- Almoço da Esperança, realizado pela 

Casa Regional de Ferreira do Zêzere em Lisboa.
- 30º aniversário da ANA-
FRE, que se realizou no 
Centro de Congressos de 
Lisboa;
- Conferencia da Proteção 
Civil, realizada nos Paços do Concelho;
- Caminhada da Rota das Fontes;
- Festa de São Pedro de Castro;
- 10º aniversário do Moto Clube e oferta do bolo e lem-
branças alusivas à Freguesia;
 - aniversário do Rancho Folclórico e etnográfico da Vila 
de Pias;

- Bênção das novas viaturas da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Fª do Zêzere;
- Mega-Aula de Judo, realizada no Pavilhão Municipal, 
organizada pela Associação de Marinheiros do Concelho 
de Fª do Zêzere;
- Palestra “Meios Alternativos de Resolução de Litígios”, 
que se realizou no Teatro Ivone Silva;
- Arraial de encerramento do ano letivo no Agrupamento 
de Escolas de Fª do Zêzere.
- Cerimónia de abertura do Acampamento Regional 
ACAREG no Centro Escutista das Valadas;
- 27º aniversário da Associação Cultural, Desportiva e 
Recreativa do Chão da Serra e oferta do bolo;

No âmbito do programa de Incentivo à Natalidade, esta Junta de Freguesia atribuiu incentivos a 17 bebes em 2018 e 
12 em 2019 até à data, no valor de 2700€.
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Obras realizadas com apoio do Município 
- Colocação de sinais de indicação na localidade de Par-
dielas e Lameirinho;
- Limpeza e desobstrução das barreiras caídas na Fonte 
Velha e Tanque da Pombeira;
- Regularização do piso na Rua do Pocinho, Rua Fonte 
do Vale Sacho, Rua da Cumeada, Estrada da Fontinha, 
Estrada da Ribeira, Rua dos Castanheirais;
- Colocação de agregado calcário e regularização do piso 
na Estrada do Maxial e Estrada de São Pedro de Castro; 
- Procedeu-se ao alargamento da Rua Horta da Serra no 
Chão da Serra;
- Procedeu-se à pintura e manutenção de alguns fontaná-

rios da Freguesia;
- Limpeza e regularização do piso nos acessos à Festa do 
Cardal;
- Arranjo do Aqueduto na Rua da Quinta do Salgueiral;
- Colocação de areia na Zona Fluvial da Bairrada/Bair-
radinha;
- Regularização de piso na Rua das Covas, Rua Fonte do 
Vale Sacho, Rua dos Castanheirais, Rua da Cerejeira, 
Rua da Misericórdia, Rua Fonte de Pardielas, Rua per-
pendicular com a Rua Rainha Santa Isabel, Rua Vasco da 
Gama e Rua da Fontinha.

Semana da Freguesia
Passeio Sénior
No dia 8 de setembro realizou-se o Passeio Sénior com 
143 pessoas, inserido nas comemorações da Freguesia. 
Este ano os nossos seniores foram até Belmonte e Sor-
telha, distrito da Guarda. Em Belmonte terra Natal de 
Pedro Alvares Cabral, puderam visitar a sua estátua, a 
Igreja de Santiago e Panteão dos Cabrais, o Castelo e os 
antigos Passos do Concelho. Foram presenteados com 
animação musical e degustaram comida Kosher (alimen-
tos que obedecem à lei judaica). Realizaram ainda um 
passeio de comboio turístico pelas ruas de Belmonte. O 
almoço foi na “Casa da Esquila”, com uma paisagem fan-
tástica. De seguida iniciaram a visita a Sortelha, onde vi-
ram a Pedra do Beijo, a Porta da Vila, o Castelo e muitas 
casas características da Aldeia com pequenos pormeno-
res e segredos escondidos, sempre rodeados de uma pai-
sagem maravilhosa. Em Sortelha assistiram à cerimónia 

e assinatura do Protocolo de Geminação entre as Fregue-
sias de Fª do Zêzere e Sortelha, onde foram brindados no 
final com um lanchinho. Esperamos que todos tenham 
gostado deste dia.

Alargamento da Rua Horta da Serra
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III Concurso de Talentos

Decorreu no dia 20, no Centro Cultural de Ferreira do 
Zêzere a III edição do Concurso “Ferreira Tem Talento”, 
organizado pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zêze-
re. Este evento, inserido nas comemorações da Fregue-
sia, tem como objetivo dar a conhecer os talentos que 
existem no nosso concelho. O espetáculo teve início com 
uma demonstração de Judo, apresentada pela Secção de 
Judo da Associação de Marinheiros do Concelho de Fer-
reira do Zêzere. Assistimos à atuação das vencedoras da 
II edição as “MMM’S” e demos então início às apresen-
tações a concurso. Foi uma noite memorável, com casa 
cheia de muito talento, muita animação, e com 9 atua-
ções de excelência: Jacob Trindade, Princesas da Músi-
ca e João Henriques, David Canha, Henrique Oliveira, 
Liliana Maia, José Lopes, Heloísa Lopes, Mariana Rodri-
gues, Gymnastics Girl’s. Nove magnificas apresentações 
que deixaram o júri convidado, João Paulo Sacadura, Ri-
cardo Nogueira, Filipe Santos e Carlos Moisés 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, em que o júri foi composto pelo Executi-
vo, o membro da Assembleia João Marmelo e a desig-
ner Margarida Moreira. Tivemos também a atuação do 
acordeonista Ferreirense Bruno Gomes. No final atribuiu 
duas menções de Honra ao David Canha e ao Grupo Gy-
nastics Girl’s, de seguida anunciou os lugares do pódio, a 
escolha do júri foi para: 3º Lugar – “As Princesas da Mú-
sica e João Henriques”, 2º Lugar - José Lopes e o grande 
vencedor da noite foi o Jacob Trindade com a sua magia. 
Parabéns a todos os participantes e agradecemos a todos 
intervenientes e colaboradores que fizeram desta, uma 
noite fantástica e definitivamente Ferreira Tem Talento!

Caminhada Noturna
Decorreu no dia 29 de setembro, dia de São Miguel, a 
tradicional caminhada noturna à Cruz Alta, onde cerca 
de 200 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 12 km. 

IX Convívio de Pesca e VIII 
Corrida de Barcos de Três Tábuas
No dia 15 de setembro realizaram-se na Bairrada duas 
atividades inseridas nas Comemorações da Freguesia. 
O dia iniciou-se com o IX Convívio de Pesca de S. Mi-
guel, 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 Henrique 
Sirgado, em 2º lugar o José Antunes e em 3º lugar o Luís 
Ribeiro. No período da tarde realizou-se a VIII Corrida 
de Barcos de Três Tábuas, ficando em 1º lugar os “Ser-
ralheiros”, em 2º lugar os “Cardaleiros” e em 3º lugar 
“Pescadores”. 
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Incentivo ao Voluntariado

Sessões da Proteção Civil

Torneio de Futsal

9º Encontro de Bandas
de São Miguel
Realizou-se no dia 29 de setembro, o 9º Encontro de Ban-
das de São Miguel, entre a Sociedade Filarmónica Ferrei-
rense e a Sociedade Filarmónica Ouriense. Este encontro 
iniciou-se pelas 15h00 junto à sede da Filarmónica Fer-
reireirense, de seguida deslocaram-se para o recinto da 
festa, onde realizaram um belo concerto. 

No dia 19 de setembro esta Junta de Freguesia entregou 
o prémio de Incentivo ao Voluntariado à Bombeira Isabel 
Antunes, pelo serviço prestado aos Ferreirenses na Asso-
ciação de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. 
Obrigado Isabel.

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.

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere ficou em 2º 
lugar no Torneio de Futsal Inter-Freguesias. 
Participou também no torneio 24 horas, organizado pelo 
Sport Clube de Ferreira do Zêzere. 

Aldeias Seguras
Realizou-se em Março e Abril os simulacros na Freguesia 
de Ferreira do Zêzere no âmbito do programa “Aldeia 
Segura, Pessoa Segura”.
Portinha, Cardal, Vale da Figueira, Ribeira, Maxieira e 
Valadas foram palco dos referidos simulacros na Fregue-
sia de Ferreira do Zêzere.
Ao tocar do sino ou toque de chamada, todos os residen-
tes se dirigiram ao ponto de abrigo e foram evacuados 
os de menor mobilidade, pelo oficial de segurança e pela 
Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere.
Estiveram presentes membros de entidades oficiais, no-
meadamente a Proteção Civil, GNR, GIP’S, Ass. Huma-
nitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira Zêzere e 
Junta de Freguesia, que no final deram alguns concelhos 
à população, principalmente o de limpeza dos terrenos.
Prevenção em primeiro lugar.

Espetáculo Solidário 
“Coisinha Sexy”
Realizou-se no dia 9 de fevereiro 
um espetáculo solidário por ini-
ciativa do ator Paulo Patrício em 
colaboração com esta Junta de 
Freguesia e o Município. Tratou-
-se de uma comédia intitulada 
“Coisinha Sexy”, o valor anga-
riado foi entregue à Associação 
Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de Ferreira do Zêzere.

1.º Simulacro na Aldeia da Portinha1.º Simulacro na Aldeia da Portinha
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Protocolo de Geminação 
com a Freguesia de Sortelha

São Martinho

Foi com grande honra que no dia 8 de setembro a Fre-
guesia de Ferreira do Zêzere assinou o protocolo de Ge-
minação com a Freguesia de Sortelha, sendo o primeiro 
protocolo realizado da nossa Freguesia.
Este protocolo formaliza de forma solene a relação de 
amizade existente entre estas duas comunidades, é a ofi-
cialização dos laços de união e coesão entre ambas.
Iremos empenhar-nos em desenvolver e aprofundar re-
lações entre as duas Freguesias, com objetivo de promo-
ver o intercambio sociocultural, desportivo e fomentar 
o desenvolvimento económico destas duas comunidades 
através da realização de ações e projetos comuns.
Com esta Geminação abrem-se também novas portas ao 
Turismo que certamente vai beneficiar da ligação entre 

À semelhança dos anos anteriores comemorou-se no dia 
11 de novembro, o dia de São Martinho, com a oferta das 
castanhas assadas aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo 
do Centro Escolar Luís Ribeiro Pereira e CRIFZ e Santa 
Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere , que pude-
ram também assistir ao espetáculo do palhacito Luigi. Ao 
fim da tarde comemorou-se com os munícipes no jardim 
da Vila, onde se ofereceram castanhas, vinho e broas.

 
 

          

Apelamos a todos os munícipes que procedam 
à limpeza de mato e material combustível 
numa área de 50m junto às habitações e ar-
mazéns.
A Limpeza de terrenos compete aos seus pro-
prietários. Previna os incêndios!

O que pode fazer na sua Junta de Freguesia:
 
• 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

estas comunidades e contribuir para o desenvolvimento 
dos nossos territórios.
Estiveram presentes neste dia em Sortelha os seniores da 
nossa Freguesia, bem como alguns membros da Assem-
bleia de Freguesia.

EXECUTIVO
Segunda e Quinta
18:00 às 20:00

Horário da Junta: 

Informações


