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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caras e Caros Ferreirenses

Passou um ano deste nosso primeiro mandato na 

Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere.

Olhando para o que já fizemos, consideramos que 

temos estado perto das nossas gentes e atentos 

às suas necessidades.

Já resolvemos algumas situações de encaminha-

mento de águas pluviais, temos trabalhado em 

permanência nas limpezas e corte de ervas nas 

estradas da nossa responsabilidade, cujo trabalho 

muito melhorou com a aquisição de uma máquina 

roçadora.

A nível social temos a comissão em pleno funciona-

mento e estamos atentos a necessidades da nossa 

população.

Temos também promovido várias iniciativas, pro-

curando desenvolver o comércio, dando uma 

nova vida à nossa vila, com eventos variados, que 

atraiam públicos diversos.

É disso exemplo o “Verão Ferreira do Zêzere”, 

que mostrou as nossas coletividades através da 

música, do artesanato, da dança ou do desporto, 

mas também trazendo novos grupos para que os 

ferreirenses se cultivem. O nosso Verão foi diferente 

com atividades todos os fins-de-semana para 

turistas e residentes. Apoiámos ainda o grupo de 

teatro local e possibilitámos a vinda do teatro de 

revista ao nosso concelho com artistas nacionais.

No pós pandemia vamos promover pela primeira 

vez o maior evento da freguesia, a 22ª edição da 

Feira de São Brás e a 11ª mostra da Tigelada, que 

esperamos que seja mais um sucesso, assim o 

tempo o permita.

Ao nível da proteção civil demos a melhor atenção 

às “Aldeias seguras” com a implementação de 2 

novas localidades, mantendo as restantes, com 

ações de formação e treino em permanente cola-

boração com o Serviço Municipal de Proteção Civil, 

GNR e Bombeiros de Ferreira do Zêzere.

A conservação do nosso património natural e edi-

ficado tem merecido também a nossa atenção, em 

especial os caminhos e estradas vicinais e fonta-

nários da freguesia.

Construímos um novo parque de lazer, digni-

ficando a entrada da nossa vila, estando um 

outro parque em fase de construção junto aos 

Carvalhais.

Temos apoiado as coletividades e instituições da 

freguesia, em tudo o que nos é possível, estando 

presentes nas suas iniciativas e chamando-os a 

mostrarem o trabalho realizado ao nível das artes 

ou do desporto.

Estamos atentos e apoiamos os projetos do Muni-

cípio para o desenvolvimento do turismo e em 

particular da zona Balnear da Bairrada/Bairradi-

nha, Castanheira e Perímetro Florestal do Castro.

Esperamos a discussão do Plano Diretor Municipal 

e a alteração do plano de urbanização da vila que 

possibilite o alargamento do cemitério municipal.

Ao longo do último ano, também demos muita 

importância à formação dos nossos fregueses. 

Realizámos em parceria com várias entidades, 

formações para ativos e não ativos em apilcul-

tura, poda e enxertia, conduzir e operar tratores 

em segurança e costura criativa. Temos em fase 

de preparação novas formações em fitofarma-

cêuticos, motorroçadores, formação de adultos 

com certificação do 9º e 12º anos e outras que 

necessite.

Agradecemos a dedicação dos nossos funcioná-

rios que todos os dias se empenham para melhorar 

a vida dos nossos fregueses.

Temos ainda muito a fazer na nossa freguesia em 

várias áreas. Temos vontade de trabalhar e ideias 

para desenvolver de forma sustentável a nossa fre-

guesia. Contamos com as suas sugestões e alertas.

Em breve teremos novas responsabilidades com a 

transferência de competências da Câmara Muni-

cipal para as freguesias, mas encaramos este 

trabalho como uma missão pelos ferreirenses e 

por Ferreira do Zêzere.

Aproveito a ocasião para desejar a todos um bom 

ano 2023 com saúde e paz.

Armando Cotrim

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Horário especial  
devido a licença da funcionária:

Segunda-feira a sexta-feira
09:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00

Atendimento executivo:
Segunda-feira das 18:00 às 19:30

Contactos
Telefone: 249 361 745

Telemóvel: 961 227 241

Email: geral@jf-ferreiradozezere.pt

Site: www.jf-ferreiradozezere.pt

 

NOVO SITE DA FREGUESIA 
DE FERREIRA DO ZÊZERE
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere tem um 

novo site. 

Com uma nova apresentação o site tem uma forte 

componente digital com um balcão online onde 

poderá preencher vários requerimentos, sugestões 

ou reclamações. Também está disponível um novo 

canal YouTube com vídeos da freguesia. 

O site está em permanente atualização. 

Visite https://jf-ferreiradozezere.pt/
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1ª COMEMORAÇÃO
DO DIA
DA FREGUESIA

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere assina-

lou no dia 12 de março, pela primeira vez, o Dia da 

Freguesia, assinalando os 509 anos do Foral Novo 

de D. Manuel atribuído no dia 12 de março de 1513.

O dia foi comemorado em festa que, devido à 

chuva, foi transferida para o mercado municipal. 

O 1º Dia da Freguesia começou com a Sociedade 

Filarmónica Ferreirense que interpretou alguns 

temas, com destaque para a recuperação de um 

antigo Hino de Ferreira Zêzere e contemplou a 

homenagem com medalhas e diplomas de honra, 

aos 7 antigos Presidentes da Junta de Freguesia de 

Ferreira do Zêzere, que se destacaram no exercício 

de atividades de interesse excecional e altamente 

relevante para a freguesia, pelas suas qualidades 

humanas, intelectuais, políticas e profissionais, e 

cujo nome enalteceu e está ligado à história da 

Freguesia de Ferreira do Zêzere:

José Lourenço Dias Mouga (a título póstumo); 

Mariano Gomes Caldeira; António da Conceição 

Pedro (a título póstumo); José Tomaz da Cruz (a 

título póstumo); Carlos Ferreira Salgado; Manuel 

Cardoso Lourenço; Pedro Manuel dos Santos 

Alberto.

Foram atribuídas medalhas e diplomas de mérito 

aos estudantes que durante 2021 terminaram 

licenciaturas, mestrados e doutoramentos: 

Andreia São Pedro – Licenciatura Biotecnolo-

gia; CarolinaGomes – Licenciatura Diatética e 

Nutrição; Diogo Silva – Eng. Mecânica Automó-

vel; Joana Silva – Doutoramento em Ciência, 

Tecnologia eGestão do Mar; Mafalda Mestre 

– Licenciatura em Gestão de Empresas; Maria 

Inês Cotrim – Licenciatura em Educação Social; 

Mónica Antunes – Licenciatura em Ciências 

daEducação; Sandra Amaro – Mestrado em 

EducaçãoEspecial, Domínio Cognitivo e Motor; 

Carolina Carraço – Licenciatura em Relações 

Humanas eComunicação Organizacional; 

Andreia Nunes - Licenciatura em Psicologia 

Foi ainda atribuída a medalha e diploma de mérito 

ao Grupo Cénico de Ferreira do Zêzere que, em 

2022, faria 60 anos, pela sua notabilização na 

valorização das gentes de Ferreira do Zêzere, na 

divulgação de costumes e tradições locais e pela 

contribuição de forma destacada para a promoção 

da cultura antes do 25 de abril. Pertenceram à fun-

dação deste grupo os seguintes Ferreirenses:Luís 

Beira (encenador), Armando Marçalo, Victor Fer-

reira, Pedro Júlio Galinha, RuiGodinho, Daniel 

Mónica, António Laureano, João Faria,

Emília, Teresa Franco, Fernanda Faria, Belita Vaz, 

ErcílioNatálio…entre outros.

No final da Cerimónia, o ator Manuel Diogo brin-

dou os presentes com um texto sobre a história 

do teatro.

O Dia da Freguesia terminou com uma missa na 

Igreja Matriz por intenção dos ferreirenses, seguido 

de um recital de quaresma com o Grupo Coral de 

Santo Agostinho de Coimbra.

Programa:
14:00 - Arruada 

pela Filarmónica 

Ferreirense pelas 

ruas da vila

14:30 - Hastear 

das bandeiras na 

sede

14:45 - Sessão solene

Homenagem aos antigos Presidentes da 

Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, aos 

estudantes que terminaram em 2021 qual-

quer grau académico pós-ensino obrigatório 

e ao Grupo de Teatro de Ferreira do Zêzere.

Porto de honra na sede da Junta de Freguesia

18:00 - Missa na igreja de Ferreira do Zêzere 

por intenção dos Ferreirenses

19:00 - Recital com o Grupo Coral de Santo 

Agostinho de Coimbra na Igreja de Ferreira do 

Zêzere.

 

CONTACTO COM 
A POPULAÇÃO

O executivo da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere iniciou visitas a todas a localidades no con-

tacto com a população, a escutar as suas necessidades ou simplesmente conversar e fazer um pouco 

de companhia.
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RECURSOS HUMANOS

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere tem 

desde Abril um novo funcionário nos quadros de 

pessoal da freguesia. À Filipa Alves, juntou-se 

o Victor Santos A Junta de Freguesia atribuiu o 

Diploma de Bons Serviços Prestados à funcionária 

Ana Filipa Antunes Alves.

Muito obrigado pelo empenho e dedicação à causa 

pública.

 

INCENTIVO À NATALIDADE
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere atri-

buiu mais um apoio de incentivo à natalidade ao 

pequeno Kevin e á sua família que corresponde a 

250€ em compras numa farmácia da freguesia.

a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere atribuiu 

mais um apoio de incentivo à natalidade à Kyara e 

á sua família que corresponde a 200€ em compras 

numa farmácia.

Foi com grande alegria que a Junta de Freguesia 

de Ferreira do Zêzere atribuiu apoios de incentivo 

à natalidade, vales de 200 e 250€ a descontar em 

compras nas farmácias da freguesia, ao Kevin, à 

Kyara, à Carminho, à Margarida, à Sakura, ao Pedro, 

ao Rafael, ao Miguel, aoVicente e ao Duarte.

Foi colocado a Consulta Pública o Projeto do Regu-

lamento de Atribuição de Incentivo à Natalidade, 

por um prazo de 30 dias úteis, a contar da data de 

publicação do aviso na 2ª série do Diário da Repú-

blica (14 de outubro de 2022),podendo o mesmo 

ser consultado na íntegra na secretaria da Junta de 

Freguesia, durante o horário de expediente ou na 

página eletrónica da Junta de Freguesia, em www.

jf-ferreiradozezere.pt.

 

COLHEITAS 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 realizaram nos dias 27 de feve-

reiro e 25 de setembro, na sede da Junta, colheitas 

de sangue e registo de dados de medula óssea, 

entre as 9h30 e as 13h00.

Muito obrigado às76 pessoas que se disponibili-

zaram, dos quais 63 tiveram condições de saúde 

para doar sangue. 

 

I FEIRA DE OUTONO
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere orga-

nizou no passado domingo,  20 de novembro, a 

primeira edição da Feira de outono,  com o obje-

tivo de promover a economia da Vila, os produtos 

e  produtores  locais de frutos secos e outros pro-

dutos desta época do ano, a doçaria regional, o 

convívio e a participação de associações e institui-

ções 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 Encarrega-

dos de Educação de Ferreira do Zêzere,  o Sport 

Club de Ferreira do Zêzere,  a Sociedade Filarmó-

nica Ferreirense, a Casa do Povo de Ferreira do 

Zêzere  e a Comissão de Finalistas de Ferreira do 

Zêzere. 

Em paralelo decorreu também no mercado muni-

cipal 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.

A organização agradece à Câmara Municipal de 

Ferreira do Zêzere, às empresas, as associações e 

instituições e a todos os visitantes,  prometendo 

realizar novamente o evento no próximo ano.
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VERÃO FERREIRA DO ZÊZERE
O projeto "Verão Ferreira do Zêzere" da Junta 

de Freguesia de Ferreira do Zêzere, promo-

veu, pela primeira vez, nas noites de Verão, a 

música, a etnografia, a atividade física, a ani-

mação e convívio. O objetivo foi também dar 

vida à vila e potenciar o comércio, na sede de 

freguesia.

De junho a setembro realizaram-se feiras de 

artesanato e antiguidades todas as semanas, 

de forma alternada. Realizaram-se ainda as 

seguintes atividades:

Concerto pela Sociedade Filarmónica Ferrei-

rense; demonstração das secções de Dança e 

Judo da Associação de Marinheiros de Ferreira 

do Zêzere, aula livre de ginástica pelo Legg; 

concerto pelos Mini Brigada; apresentação da 

Orquestra de cordas, coro infantil e Alfredo Keil 

da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere; Apre-

sentação da Academia Artística do Zêzere; 

atuação do Rancho Típico Foros de Salvaterra; 

Teatro “Voo ao interior” de Manuel Diogo com 

o Grupo de Teatro de Ferreira do Zêzere e con-

certo de Dani Ferraz e Luís Travassos. 

Segundo a organização, o balanço é muito 

positivo por parte dos residentes e turistas 

que, desde Junho, assistiram e participaram 

nos vários eventos inseridos neste projeto. 

Para o ano haverá ainda mais surpresas.
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CAMINHADA À DESCOBERTA
DO PERÍMETRO FLORESTAL
DO CASTRO

No dia 1 de maio, a Junta de Freguesia de Fer-

reira do Zêzere promoveu uma caminhada junto à 

Ribeira do Castro, onde foi possível visitar a “gruta“, 

as cascatas, o charco e disfrutar das paisagem e ar 

puro da nossa freguesia.

 

CAMINHADA NOTURNA DO 
CENTENÁRIO DA CRUZ ALTA

Construída em 1922 e a 415m de altitude, a Cruz 

Alta está localizada no perímetro florestal do 

Castro, em Chão da Serra, Ferreira do Zêzere.

O miradouro é muito visitado, para piqueniques, 

pela vista deslumbrante sobre a vila e a zona flo-

restal, assim como pelos sempre surpreendentes 

pores do Sol.

A completar 100 anos, a Junta de Freguesia de 

Ferreira do Zêzere irá assinalar a data com uma 

caminhada noturna.

Num percurso de cerca de 10 km, a caminhada irá 

começar pelas 20h00 junto à Câmara Municipal 

até à Cruz Alta.

 

TEATRO EM FERREIRA DO ZÊZERE

“SERRAR DA VELHA”

O Rancho F. E. de Alviobeira apresentou em Fer-

reira do Zêzere a comédia - Serrar da Velha no dia 

20 de março - no Centro Cultural. Uma organiza-

ção da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere.

O Serrar da Velha ou Serração da Velha, é uma 

tradição popular, que tem lugar a meio da 

Quaresma.

A peça desenvolve-se num lar particular de 

idosos, gerido pela D. Maria dos Anjos, uma 

mulher autoritária, fria e despreocupada com o 

bem-estar dos idosos residentes no lar. Na peça a 

tradição do Serrar da Velha é contada pela voz da 

D. Albertina, uma idosa a quem é administrado 

soníferos, e que passa parte do tempo a dormir.

Sempre que ela acorda, relata toda a tradição. No 

final, é lido o testamento da velha.

O Executivo da Junta de Freguesia de Ferreira 

do Zêzere aproveitou este evento para informar 

e sensibilizar para a importância de Reduzir, Reu-

tilizar, Reciclar e também o serviço Transporte a 

Pedido.

“VOO AO INTERIOR”

Numa tentativa de recuperar os grupos de teatro 

na Vila, a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere 

apoiou novamente um grupo de Ferreirenses na 

constituição de um novo Grupo de Teatro. “Voo 

ao interior”, a nova peça de Manuel Diogo estreou 

no Cineteatro Ivone Silva em Ferreira do Zêzere 

no passado mês de agosto.

 

1º TORNEIO DE FUTEBOL
DE 7 INTER-FREGUESIAS
Participação no 1º Torneio de Futebol 7  Inter-

-Freguesias do concelho de Ferreira do Zêzere, 

disputado por 7 equipas (uma equipa em repre-

sentação das 6 freguesias aderentes do concelho 

e 1 equipa em representação da Câmara Municipal).

Treinador: Fábio Dias; 

Dirigente: Diogo Silva; 

Massagista: Tiago Nunes;

Jogadores: Tiago Nunes; 

Diogo Portinha; Agostinho 

Duarte; Fábio Dias; Tiago 

Antunes; Pedro Mendes; João Mendes; João Pedro 

Mendes; Celso Alves; Luís Mendes; Cláudio Nunes; 

Cláudio Ferreira; Carlos Valentim; Filipe Alcobia.

Este 1º Torneio de Futebol de 7 Inter-Freguesias 

foi ganho pela equipa da Freguesia de Ferreira do 

Zêzere.

A equipa da nossa freguesia ficou em 1º lugar no 

torneio. Parabéns e obrigado aos jogadores e res-

tante equipa técnica.
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PASSEIO
SÉNIOR

A Junta de Freguesia 

de Ferreira do Zêzere 

promoveu no dia 9 de 

outubro uma viagem 

turístico-cultural com 

a população sénior da 

freguesia à vila histórica de 

Almeida, vila fortificada em forma de estrela. 

Com o apoio do Posto de Turismo local, os fer-

reirenses 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.

O passeio foi destinado a todos os recense-

ados na freguesia de Ferreira do Zêzere com 

idade igual ou superior a 60 anos.

Já no regresso a Ferreira do Zêzere, a Junta ofe-

receu um lanche a todos os presentes.

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere 

agradece o transporte e apoio do Município de 

Ferreira do Zêzere.

Obrigado a todos pela companhia e pelo 

convívio. Galeria de imagens da viagem dis-
ponível no site: https://jf-ferreiradozezere.
pt/2022/10/09/viagem-a-almeida/

“COMO A FAMÍLIA É VERDADE”

O início de um projeto de teatro em Ferreira do 

Zêzere com a nossa Junta de Freguesia.

Realizou-se, em Ferreira do Zêzere, a apresenta-

ção da peça de teatro da autoria e encenação de 

Manuel Diogo, adiada no mês de dezembro de 2021 

devido à pandemia. 

As apresentações tiveram lugar nos dias 12 de 

fevereiro às 21h00 e no dia 13 de fevereiro às 17h00 

no Cine Teatro Ivone Silva em Ferreira do Zêzere.

Texto e encenação: Manuel Diogo

Interpretação de: Carolina Loureiro, Manuel Diogo, 

Mariana Valente e Victor Silva.

Coreografia: Mariana Valente

Som e luz: Eugénio Mendes

EXPOSIÇÃO

Esteve patente na Junta de Freguesia uma expo-

sição de fotografia do Grupo Cénico de Ferreira do 

Zêzere fundado há 60 anos.

Coleções pertencentes a Vítor Ferreira e Ercílio 

Natálio.

“OLHA QUE DUAS”

O Centro Cultural de 

Ferreira do Zêzere 

esteve cheio, no dia 7 

de maio, para assistir à 

Revista á Portuguesa 

"Olha que duas" com a 

presença das grandes 

atrizes Florbela Quei-

roz e Natalina José. 

Este espectáculo só 

foi possível porque 

foi pago à bilheteira. 

Uma organização da 

Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere.

 

DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA – PASSEIO DA FREGUESIA 
A FÁTIMA E BATALHA
Dia 15 de maio, realizou-se um Passeio a Fátima e 

Batalha. Assistiu-se à missa e visita ao Museu da 

Cera em Fátima. Visitou-se, também o Mosteiro da 

Batalha. No final houve tempo para visitar a Pia 

do Urso, nas comemorações do Dia Internacional 

da Família.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO 

Este Executivo promoveu, na sede da Junta de 

Freguesia, a realização de várias formações em 

colaboração com a CEARTE, ACISO e IEFP.

• Poda e Enxertia em Fruticultura;

• Maneio e Condução de Colónias ao longo do ano;

• Costura Criativa

• COTS – Conduzir e Operar Tratores em Segurança;

• Técnicas de Improvisação e Composição de Cenas.

 

REUNIÃO COM OFICIAIS
DE SEGURANÇA DAS ALDEIAS
SEGURAS E AÇÕES DE INFORMAÇÃO
E SENSIBILIZAÇÃO

Foram realizadas reuniões, ações de informa-

ção e sensibilização da população e exercícios/

treino sobre prevenção de incêndios e riscos de 

segurança em diversos locais da freguesia, em 

colaboração com o Serviço de Proteção Civil de 

Ferreira do Zêzere, GNR e Bombeiros.

 

RECOLHA DE LIXO NO ZÊZERE
Participação em Ação de recolha de lixo nas mar-

gens da Castanheira e Bairrada/Bairradinha com 

funcionários da Câmara Municipal de Ferreira do 

Zêzere e Protecção Civil.

A Epal, Alunos do Agrupamento de Escolas de 

Ferreira do Zêzere, Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia de Ferreira do Zêzere também promo-

veram uma ação de limpeza das margens do rio 

Zêzere, no Lago Azul. 
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IMPLEMANTAÇÃO  
DE ALDEIAS SEGURAS

No passado mês de Junho foram implementadas 3 

novas Aldeias Seguras nas localidades de Maxial, 

Casal da Pombeira e Pombeira, com exercício e 

treino junto das populações.

Realizaram-se ainda os simulacros no âmbito do 

programa “Aldeia Segura-Pessoa Segura” nas 

localidades de Valadas, Portinha, Maxieira, Ribeira 

e Vale da Figueira. 

Este programa tem como objetivo a implemen-

tação de medidas no que respeita à defesa e 

proteção dos aglomerados populacionais face a 

incêndios rurais e sensibilizar as populações para 

a adoção de práticas que minimizem o risco de 

incêndio.

 

CANDIDATURA  
ECO-FREGUESIA

Informamos que a nossa 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, apresentan-

do-se como uma estratégia para incrementar a 

sustentabilidade local.

Neste ano são candidatas 8 Freguesias do Distrito 

de Santarém.

1 de Benavente, 3 do Cartaxo, 1 de Ferreira do 

Zêzere e 3 de Ourém.

Aguardamos com expectativa o resultado da 

candidatura.

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  
E APOIO A COLETIVIDADES

Participação no 

even to V Mostra de 

Camélias promovida 

pela Universidade 

de Terceira Idade de 

Ferreira do Zêzere 

que ofereceu à Junta 

de Freguesia uma 

cameleira. 

Parabéns pela orga-

nização e obrigado à 

Universidade da Ter-

ceira Idade de Ferreira 

do Zêzere pela oferta.

O Agrupamento de Escuteiros 988 de Ferreira 

do Zêzere plantou 10 sobreiros, 10 carvalhos, 20 

pinheiros mansos e 60 medronheiros inserido 

no projeto internacional “Trees for theword”.As 

espécies autóctones foram plantadas no campo 

escutista, zona florestal do Castro e Miradouro 

da Pedra da Malhada. 

Parabéns e obrigado pela iniciativa.

Presentes na festa de despedida de Joaquim 

Henriques no Sport Club de Ferreira do Zêzere

Apoio ao Grupo de Jovens Audax de Ferreira do 

Zêzere pela participação no Festival Diocesano 

da Canção Jovem na Lousã

No 180º aniversário da Sociedade Filarmónica 

Ferreirense. 

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere felici-

tou a Direção, Maestro, Músicos e Sócios. 

Ofereceu à Sociedade Filarmónica Ferreirense 

uma placa comemorativa.

Presença na Cerimónia de graduação na secção 

de Judo da Associação de Marinheiros de Fer-

reira do Zêzere aos mais de 60 atletas. Parabéns 

a todos.

O executivo da Junta de Freguesia de Ferreira 

do Zêzere procedeu à entrega da oferta das ins-

crições no 6°Estágio de Páscoa a 3 músicos da 

Sociedade Filarmónica Ferreirense que pela pri-

meira vez integraram a Orquestra de Sopros do 

Médio Tejo que se realizou de 9 a 13 de abril na 

Canto Firme em Tomar. O Executivo deliberou a 

oferta de 5 estágios.
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Acompanhámos os músicos da Sociedade Filar-

mónica Ferreirense, Ana Silva, Inês Ferreira e 

Diogo Godinho no final do estágio de Páscoa e 

concerto de encerramento no cine teatro Paraíso 

em Tomar.

No âmbito da atividade “A Vila com Poesia”, inte-

grada na Semana da leitura, os alunos do JI4_CEFZ 

elaboraram um trabalho a 3D partindo da realiza-

ção de um cubo onde se projetou toda a “Magia” de 

um trabalho coletivo relativo à poesia ” Na Máquina 

do Tempo” de autoria Luísa Ducla Soares. Durante 

a elaboração do trabalho houve um enfoque prin-

cipal na abordagem aos recursos da linguagem 

poética, como sonoridade e diferentes significados 

e em paralelo na transversalidade às outras áreas 

de conteúdo, cujo o resultado final foi visível nesta 

pequena obra de arte. Tudo culpa destes “Peque-

nos Grandes Artistas” 

Trabalho exposto na Junta de Freguesia de Ferreira 

do Zêzere.

A Junta de Freguesia recebeu o símbolo das Jorna-

das Mundiais da Juventude.

Decorreu em Vila do Conde a Feira Nacional de 

Artesanato e Feira de Gastronomia. A represen-

tar Ferreira do Zêzere esteve, mais uma vez, o 

mestre cesteiro José Henriques com o apoio da 

Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere.

Oferta de 14 baldes de tinta à Santa Casa da 

Misericórdia de Ferreira do Zêzere, a seu pedido, 

para pintura dos muros dos polos 1 e 2.

A Junta de Fregue-

sia de Ferreira do 

Zêzere deliberou 

atribuir um apoio de 

200€ às 4 coletivi-

dades da freguesia 

(Agrupamento de 

Escuteiros CNE 

988, Casa do Povo 

de Ferreira do 

Zêzere, Sociedade 

Filarmónica Ferreirense e Sport Club Ferreira do 

Zêzere) que participaram este ano nas Marchas 

Populares de Santo António.

Apoio da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, 

com a oferta de 2 t-shirts com o brasão desta 

Junta aos pescadores Fernando e Helder que par-

ticiparam no concurso de pesca em Montargil

No 30° aniversário da Associação Cultural, Des-

portiva e Recreativa de Chão da Serra. Muitos 

parabéns.

Oferta da Junta de Freguesia

Presentes no 19º Aniversário do Moto Clube 

de Ferreira do Zêzere, com a oferta do bolo de 

aniversário.

No almoço do 9° Convívio de Pesca apeada, orga-

nizado pela ACDR do Chão Da Serra. 

Parabéns a todos pela organização.

No Moto Clube de Ferreira do Zêzere que orga-

niza um almoço de apoio às crianças da Frazoeira 

(AMBESP). Parabéns pela iniciativa.
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OBRAS NA FREGUESIA

Trabalhos de limpezade árvores, de bermas sem 

recurso a herbicidas, corte de ervas, abertura de 

valetas, colocação de tout-venant, manilhas, 

conservação e regularização de pavimentos efe-

tuados na:

• Junto à Capela de S. Silvestre, Portinha;

• Rua das Tilieiras e Travessa das Tilieiras, Chão da 

Serra;

• Rua dos Castanheirais;

• Rua Eng. José da Silva André – com o apoio do 

Município de Ferreira do Zêzere;

• Estrada da Ribeira de S. Silvestre – com o apoio 

do Município de Ferreira do Zêzere;

• Estrada do Rebelo/Cabrieira – com o apoio do 

Município de Ferreira do Zêzere;

• Rua da Eira e Cantinho da Eira, Portinha;

• Estrada da Portinha;

• Rua Padre Amorim;

• Diversas Ruas na Cerejeira;

• Rua do Lagar – com o apoio do Município de Fer-

reira do Zêzere;

• Rua dos Milagres – com o apoio do Município de 

Ferreira do Zêzere;

• Rua de S. Silvestre para a Estrada de S. Silvestre 

– com o apoio do Município de Ferreira do Zêzere;

• Cerejeirita;

• Rua do Ramalho, Pardielas;

• Rua do Ferrador, Pardielas;

• Rua da Lameirancha, Pardielas;

• Rua Joaquim Ramalho;

• Rua da Fonte de Pardielas;

• Travessa da Ribeira;

• Rua do Polo II para a Rua do Casal da Cruz, Fer-

reira do Zêzere – com o apoio do Município de 

Ferreira do Zêzere;

• Estrada do Casal da Rainha, Casais – com o apoio 

do Município de Ferreira do Zêzere;

• Estrada das Covas, Bairradinha – com o apoio do 

Município de Ferreira do Zêzere;

• Caminho da Várzea para Santa Casa da Miseri-

córdia – com o apoio do Município de Ferreira do 

Zêzere;

• Estrada Casal da Rainha para Casais – com o 

apoio do Município de Ferreira do Zêzere;

• Rua Manuel Dias (transversal com a Rua Maria 

Vasques);

• Horta da Fonte;

• Rua do Tanque do Salgueiral;

• Estrada da Sangrinheira;

• Estrada da Cerejeira;

• Rua António da Mota Cardoso;

• Rua Abílio Marçal;

• Rua do Fundo da Rua;

• Rua da Ladeira da Bateria;

• Estrada da Fonte do Covão, Carvalhais – com o 

apoio do Município de Ferreira do Zêzere;

• Travessa da Estrada de Casais (junto à paragem 

de autocarros) – com o apoio do Município de 

Ferreira do Zêzere;

• Diversas Ruas na localidade de Pombeira;

• Rua do Cubo e Travessa do Cubo;

• Casal da Cruz – com o apoio do Município de Fer-

reira do Zêzere;

• Da Escola do Cardal para as Covas – com o apoio 

do Município de Ferreira do Zêzere;

• Vale da Figueira / Fonte do Covão – com o apoio 

do Município de Ferreira do Zêzere;

• Rua Américo Tomaz;

• Rua Padre João Antunes de Carvalho;

• Rua e Travessa do Freixo;

• Rua da Balança;

• Estrada da Fontinha;

• Rua de S. Lucas;

• Rua do Portomar;

• Rua D. Maria Fernanda da Mota Cardoso;

• Travessa da Ribeira;

• Rua Cabeça do Carvalho;

• Rua Fonte do Chão da Serra;

• Casal da Rainha;

• Vale Sacho;

• Portomar;

• Maxieira;

• Portinha;

• Rua do Campo de Futebol;

• Zona envolvente à Escola do Cardal;

• Zona envolvente à Fonte da Cerejeira;

• Fonte Sanguinho;

• Pardielas;

• Caminhos rurais em Cabeça de Carvalho;

• Rua do Castelo;

• Vale da Figueira;

• Zona envolvente à Fonte da Várzea;

• Rua Quinta do Salgueiral;

• Zona envolvente à Capela de S. Pedro de Castro.

• Miradouro do Castro;

• Miradouro da Pedra da Malhada

Pintura e limpeza das fontes da freguesia:
• Fonte da Várzea;

• Fonte do Vale Sacho;

• Fonte da Bairrada;

• Fonte Nova;

• Fonte do Salgueiral;

• Fonte do Castelo;

• Fonte de Pardielas.



12

 

OUTRAS NOTÍCIAS

INAUGURAÇÃO DO PARQUE 
PEDRO FERREIRO
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere inaugu-

rou no sábado, dia 22 de outubro, o parque de lazer à 

entrada da vila, denominado “Parque Pedro Ferreiro”.

Para além do executivo da Junta a cerimónia 

contou com a presença do Presidente da Câmara 

Municipal de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, e 

do Presidente da Assembleia de Freguesia, Celso 

Alves.

Correspondendo a um pedido dos Taxistas da 

nossa vila, a Junta de Freguesia de Ferreira do 

Zêzere procedeu à mudança da peça de mobiliá-

rio urbano com telefone, do largo do passeio para 

mais perto dos profissionais. Procedemos ainda à 

conservação e pintura do mesmo. 

FEIRA DE ARTESANATO  
EM FERREIRA DO ZÊZERE 
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere vai pro-

mover no segundo sábado de cada mês uma feira 

de artesanato na zona do mercado exterior em 

Ferreira do Zêzere. 

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere adquiriu 

uma máquina de corte de ervas. Em funciona-

mento diário na nossa freguesia.

JANTAR DE HOMENAGEM  
AOS BOMBEIROS

No passado, dia 5 de dezembro, as Juntas de 

Freguesia do concelho de Ferreira do Zêzere pro-

moveram um jantar com os Bombeiros Voluntários 

de Ferreira do Zêzere. 

A iniciativa inédita, uniu as 7 Freguesias do concelho,  

com o objetivo de  prestar homenagem e agradecer 

o trabalho prestado pelos soldados da paz,  no Dia 

Internacional do Voluntariado, assinalado pela Orga-

nização das Nações Unidas desde 1985.

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere desa-

fiou 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 mate-

riais, de preferência reciclados. Que o verdadeiro 

sentido e significado do Natal preencha a nossa 

praça saudando o nascimento do menino Jesus. 

SOPAS DA NOSSA TERRA 
E FEIRA DE ENCHIDOS

A Junta de Freguesia de 

Ferreira do Zêzere em 

parceria com as coletivi-

dades e instituições da 

freguesia, irão promover 

pela primeira vez o evento 

que pretende promover a 

gastronomia e a alimen-

tação saudável através 

das sopas tradicionais do 

nosso concelho e região, com a utilização de pro-

dutos locais.

O evento pretende também destacar as recei-

tas locais e a qualidade do fumeiro de Ferreira do 

Zêzere com a I Mostra de enchidos tradicionais.

Não perca, dia 22 de Janeiro, das 12 às 15h00 no 

Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere.

As entradas acertadas entre as coletividades, 

permitirão a prova de todas as sopas numa tigela 

oferecida pela Junta de freguesia. 

FEIRA DE SÃO BRÁS

A XXII Feira de São Brás e 

a XII Mostra da Tigelada 

vai realizar-se no próximo 

dia 5 de fevereiro em Fer-

reira do Zêzere.

Pela primeira vez, pós 

pandemia, o certame que 

pretende ser uma réplica 

das feiras dos anos 30 do 

século passado, vai contar 

mais uma vez com a colaboração das coletivida-

des e instituições da freguesia, artesãos e Ranchos 

Folclóricos do concelho.

A organização é da Junta de Freguesia de Ferreira 

do Zêzere, com o apoio do Município de Ferreira do 

Zêzere.

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 2023

Dia 22 janeiro - Sopas da nossa terra e Feira de 

Enchidos no Mercado Municipal

Dia 5 de fevereiro - Feira de São Brás 

Dia 26 de fevereiro – Revista “Ai a minha filha” 

no Centro Cultural

Dia 12 de março - Dia da Freguesia 

Dia 16 de abril - Convívio sénior 

Dia 7 de maio -  Caminhada de São Pedro de 

Castro 

Junho, Julho, Agosto e Setembro
Verão Ferreira do Zêzere (Música, dança, des-

porto, artesanato, doçaria, velharias), nos fins 

de semana a partir de 23 de junho, até setem-

bro, na praça da Vila.

Dia 29 de setembro - Caminhada noturna 

Dia 8 de outubro - Passeio sénior

Dia 5 de novembro - Feira de Outono no Mer-

cado Municipal

Dia 11 de novembro - Magusto nas escolas e vila 

De 8 de dezembro a 6 de janeiro – Exposição 

de Presépios no jardim da Vila.

Natal Musical na Vila com a Filarmónica 

Ferreirense

Dezembro. Festival de teatro de Natal. 

REVISTA À PORTUGUESA 

“AI A MINHA FILHA”
26 de fevereiro | 16h00
Centro Cultural de Ferreira do Zêzere

Elenco: Erika Mota, Carlos Cunha, Miguel Ribeiro, 

Lígia Ferreira, Carla Janeiro.

Público-alvo: M/12

Duração: 75 min.

Ingresso: 12,5€ - Infor-

mações e venda de 

ingressos na Junta 

de Freguesia ou 

uma hora antes do 

espetáculo.


