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Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Ferreira do Zêzere
Dando cumprimento ao disposto na alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013
de 12 de setembro, cumpre-me informar V. Exa. da atividade mais relevante
desenvolvida por esta Junta de Freguesia no período compreendido entre
Setembro a novembro de 2022

 



Ambiente
-Limpezas nas estradas vicinais da freguesia sem recurso a herbicidas.
-A Junta de Freguesia já submeteu a candidatura ao estatuto de Eco-Freguesia XXI.
Um projeto da ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) que visa trabalhar com as
freguesias de todo o país no desenvolvimento de comunidades mais sustentáveis.
O Eco-Freguesias XXI, enquadra-se em todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) estabelecidos pela Agenda 2030, apresentando-se como uma estratégia para
incrementar a sustentabilidade local. Neste ano são candidatas 8 Freguesias do Distrito de
Santarém. Uma de Benavente, três do Cartaxo, uma de Ferreira do Zêzere e três de
Ourém.

Comemorações
-Presença nas comemorações do 34°aniversário do Centro Recreativo e Cultural de
Carvalhais. Oferta de bolo de aniversário.
-As Juntas de Freguesia de Águas Belas, Bêco, Ferreira do Zêzere e Nossa Senhora do
Pranto ofereceram aos alunos do Centro Escolar de Ferreira do Zêzere as castanhas para
o tradicional magusto no dia de S. Martinho.
-A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere promoveu no dia de São Martinho o
tradicional magusto junto ao mercado municipal. Uma noite de tradição e convívio com
muitos ferreirenses. Presença do acordeonista Guilherme Simões.
-No São Martinho a Junta de Freguesia ofereceu castanhas à Filarmónica Ferreirense,
CRIFZ, Santa Casa, ATL da paróquia, GNR, Bombeiros e Sport Club de ferreira do Zêzere.
-Presença no Magusto da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere.

Comissão Social
-Reunião da Comissão Social da Freguesia, onde foram aprovadas por unanimidade as
normas internas.
Os comissários são compostos pela Vereadora e técnica do Município de Ferreira do
Zêzere com responsabilidade na área social, pelo Executivo da Junta e por munícipes
residentes em todas as localidades da Freguesia. A principal missão da Comissão é
sinalizar as situações de pobreza e exclusão social existentes na freguesia e definir
propostas de atuação com base nos recursos existentes.

Cultura
-Divulgação das inscrições para a Escola de Música da Sociedade Filarmónica Ferreirense. 
-A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere promoveu uma viagem com os seniores da
freguesia a Almeida, vila fortificada em forma de estrela. Com o apoio do Posto de
Turismo local, os ferreirenses puderam visitar e conhecer o centro histórico, os
monumentos mais importantes e o Picadeiro D’el Rei.
O almoço foi servido em dois restaurantes da vila, a que se seguiu uma visita ao Museu
Histórico-Militar. Já no regresso a Ferreira do Zêzere, a Junta ofereceu um lanche a todos
os presentes.
-Divulgação da nova peça do Grupo de Teatro de Ferreira do Zêzere da Filarmónica
Ferreirense. Autoria e encenação de Manuel Diogo. Dias 8, 10 e 17 de Dezembro no
Cineteatro Municipal Ivone Silva.
-Apresentação do cartaz da feira de S. Brás de 2023.



Desporto
-Caminhada noturna à centenária Cruz alta com a presença de ferreirenses e turistas.
Lanche convívio com doçaria tradicional. 
-Jantar/convívio com a equipa de Futebol de 7 da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere.
1°classificada no Torneio Inter-Freguesias. 
-Apoio ao 9° Convívio de Pesca apeada, organizado pela ACDR do Chão Da Serra.
-Apoio ao 1º torneio de sueca Orlando Antunes, organizado pela Comissão dos Amigos das
Quatro Aldeias Unidas.

Economia
-Feira de artesanato e antiguidades no jardim da Vila.
-Feira de Artesanato nas arcadas do mercado exterior em Ferreira do Zêzere, desde o dia 8
de outubro, aos segundos sábados de cada mês. 
-Apoio Gás. Candidatura na Junta de Freguesia para candidatura ao apoio do Fundo
Ambiental na aquisição de gás em garrafa.
-A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere organizou no dia 20 de novembro, a primeira
edição da Feira de outono, com o objetivo de promover a economia da Vila, os produtos e
produtores locais de frutos secos e outros produtos desta época do ano, a doçaria regional,
o convívio e a participação de associações e instituições da freguesia de Ferreira do Zêzere.
Estiveram presentes, a Comissão dos Amigos das Quatro Aldeias Unidas, a Santa Casa da
Misericórdia de Ferreira do Zêzere, o Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, a
Associação de Pais e Encarregados de Educação de Ferreira do Zêzere, o Sport Club de
Ferreira do Zêzere, a Sociedade Filarmónica Ferreirense, a Casa do Povo de Ferreira do
Zêzere e a Comissão de Finalistas de Ferreira do Zêzere.
Em paralelo decorreu também no mercado municipal uma feira de artesanato que contou
com a presença de 25 artesãos do concelho e da nossa região.
No concurso da maior abóbora, o primeiro lugar foi para a Associação de Pais e
Encarregados de Educação de Ferreira do Zêzere, o segundo lugar para o Centro Recreativo
e Cultural de Carvalhais e o terceiro lugar para o Sr. António Pinto, do Chão da Serra.
A animar a tarde esteve o Grupo de Concertinas de Cernache do Bonjardim e o Grupo
Amigos da Paródia da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere.

Educação
-Presença na entrega dos prémios de mérito aos alunos do Agrupamento de Escolas de
Ferreira do Zêzere, pela Fundação Maria Dias Ferreira.

Formação
-Formação financiada em costura criativa na Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere com a
Cearte. 
-Formação financiada em "Técnicas de improvisação e composição de cenas" com o IEFP.
-Formação para não ativos em COTS (Conduzir e Operar Tratores em Segurança) com a
Cearte.
Formação financiada em COTS (Conduzir e Operar Tratores em Segurança) com a Aciso.

Natalidade
-Projeto de do novo Regulamento de Atribuição de Incentivo à Natalidade - Consulta pública.



Obras
-Corte de ervas e limpezas na Rua do Castelo.
-Corte de ervas e limpezas no Vale da Figueira.
-Pintura e limpezas na fonte de Pardielas.
-Corte de ervas e limpezas na Rua Américo Tomás.
-Limpeza junto à Fonte da Várzea. 
-Regularização de manilhas e orientação das águas pluviais na rua Quinta do Salgueiral.
-Inauguração do parque de lazer à entrada da vila, denominado "Parque Pedro Ferreiro".
-Corte de ervas e limpeza de bermas e valetas na Rua dos Castanheirais e Carvalhal da
Cerejeira,
-Corte de ervas e limpeza de bermas e valetas na rua da ETAR na Pombeira.
-Corte de ervas e limpeza de bermas e valetas na Travessa da Cerejeirita.
-Regularização de piso e limpeza de bermas e valetas na Rua da Lameirancha com o apoio
do Município.
-Regularização de piso na Rua dos Castanheirais com o apoio do Município.
-Abertura de valeta na Rua do Ramalho, Pardielas.

Presépios na Vila
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere desafiou novamente as coletividades e
instituições a fazerem Presépios para exposição no jardim da Vila a partir do dia 8 de
Dezembro até aos Reis.
Depois do sucesso do ano passado a proposta é que na construção das peças utilizem
vários materiais, de preferência reciclados. Que o verdadeiro sentido e significado do Natal
preencha a nossa praça saudando o nascimento do menino Jesus.

Proteção Civil
Participação da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere no exercício na Pista de Valadas.
Presença no Conselho Municipal de Segurança.

Recolha de Sangue
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue
do Hospital de Tomar e o Instituto Português do Sangue de Coimbra promoveram na sede
da Junta, uma colheita de sangue e registo de dados de medula óssea.
Foram registados 35 dadores, dos quais 30 tiveram condições para dar sangue.

Rota das Fontes
Adjudicação à empresa Extruplás os equipamentos sinaléticos do percurso da rota das
fontes e respetiva montagem.
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