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É com profundo sentimento de missão que assu-

mimos esta nova responsabilidade. Poderão contar 

com esta equipa, uma vez que as Juntas de Fregue-

sia são o órgão mais próximo dos cidadãos.

Estamos conscientes que teremos muito trabalho 

pela frente e iremos fazê-lo com objetivos e com 

uma gestão rigorosa. Esperamos estar a altura das 

expetativas, por isso apelamos aos Ferreirenses que 

participem nas iniciativas da Junta de Freguesia, no 

planeamento de atividades, que comuniquem os 

seus problemas e contribuam de forma construtiva 

com as suas opiniões.

O nosso maior objetivo é contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida e bem-estar dos ferreirenses, 

objetivo esse que está refletido no nosso programa 

eleitoral e que pretendemos cumprir.

Aguardamos com expectativa a resposta da Agên-

cia Portuguesa do Ambiente à defesa apresentada 

na contraordenação a esta Junta de Freguesia, no 

passado dia 13 de outubro, referente à falta de licen-

ciamento do contentor com sanitários na localidade 

de Bairrada desde 2016. Refira-se que o contentor 

tinha ligação à rede de saneamento.

Considerando o período especial que vivemos face 

à pandemia e limitados aos apoios do Município e 

possíveis constrangimentos financeiros resultantes 

da contraordenação referida, é intenção do execu-

tivo da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere 

promover as seguintes iniciativas:

No apoio aos idosos, principalmente aos que estão 

sós; Na proteção e desenvolvimento das compe-

tências das crianças e jovens; No apoio às famílias; 

Na defesa de um serviço de saúde de qualidade e 

proximidade; Na formação e cultura dos ferreiren-

ses em todas as áreas artísticas; Na recuperação 

das tradições; Na dinamização da nossa vila; No 

desenvolvimento sustentável e na proteção do 

ambiente; No bem-estar da comunidade, com a 

criação de novos espaços de lazer e desportivos; 

Na valorização e identificação do nosso património; 

No apoio às coletividades; No desenvolvimento do 

turismo, gastronomia, artesanato;

Contamos também consigo para desenvolver e 

melhorar a nossa terra.

O executivo da Junta de Freguesia de Ferreira do 

Zêzere desejo a todos um bom ano de 2022.

O Presidente da Junta: 
Armando Cotrim

Secretária: 
Sandra Antunes

Tesoureiro: 
Victor Silva

 

ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA
Realizou-se no dia 6 de novem-

bro uma Assembleia de Freguesia 

Extraordinária, com as seguintes 

deliberações:

- Aprovação por unanimidade 

do Regimento da Assembleia 

de Freguesia para o quadriénio 

2021/2025;

- Aprovação por unanimidade de 

realização de despesa plurianu-

al, para candidatura ao programa 

Contrato Emprego Inserção do 

Instituto de Emprego e Formação 

Profissional;

Ferreirenses

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO

 

EXPOSITOR DE INFORMAÇÃO

Segunda-feira
09:00 – 13:00 / 15:00 – 19:30

De terça a sexta-feira
09:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00

Atendimento executivo:
18:00 – 19:30

Contactos
Telefone: 249 361 745

Telemóvel: 961 227 241

Email: geral@jf-ferreiradozezere.pt

Site: www.jf-ferreiradozezere.pt

No dia 31 de outubro a Junta de Freguesia de Ferreira 

do Zêzere e a Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue do Hospital de Tomar, promoveram com o 

Instituto Português do Sangue de Coimbra, uma 

colheita de sangue e registo de dados de medula 

óssea. Foram registados 43 dadores, dos quais 33, 

tiveram condições de dar sangue.

 

RECOLHA DE SANGUE
 

Reposicionámos o expositor de informação da Junta 

de Freguesia. Está agora mais acessível e visível.
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TOMADA DE POSSE

EXECUTIVO: 
Presidente – Armando do Carmo Cotrim

Secretária – Sandra Isabel Duarte Antunes

Tesoureiro – Victor Manuel Roberto da Silva

ASSEMBLEIA:
Presidente – Celso Miguel da Maia Alves (PS)

1ª Secretária – Natércia Maria Lopes Ramalho (PS)

2º Secretário – Luís Filipe Branco Ferreira (PS)

Vogal – Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo 

(PS)

Vogal – Fábio Filipe Henriques Dias (PS)

Vogal – Ana Sofia Fonseca da Silva Marques (PSD)

Vogal – António Manuel Monteiro Pereira Bento (PSD)

Vogal – Helena Maria da Conceição Ribeiro (PSD)

Vogal – Fábio Miguel Ferreira dos Santos (PSD)

No dia 16 de outubro de 2021 realizou-se a tomada de posse do novo Executivo e Assembleia de Freguesia 

de Ferreira do Zêzere, composta pelos seguintes cidadãos:

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere promo-

veu no dia 14 de novembro, a 1ª Feira das Nozes e 

Doces com Nozes.

Pretendeu-se destacar as potencialidades deste 

fruto, valorizando as empresas ferreirenses que 

têm apostado neste ramo de negócio. É o caso da 

Agrozel, Quinta das Valadas e Valgadão. 

Em simultâneo as coletividades confecionaram 

deliciosos doces com nozes, que disponibilizaram 

às várias centenas de visitantes que ao longo do 

dia visitaram o evento.

Estiveram presentes a Santa Casa da Misericórdia 

de Ferreira do Zêzere, Agrupamento de Escuteiros 

988, Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação de Ferreira do Zêzere, Sociedade Filarmónica 

Ferreirense, Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, 

Grupo de Adolescentes Voluntários, Quinta dos 

Templários, Finalistas da Escola E.B, 2,3/S Pedro 

Ferreiro, Universidade da Terceira Idade de Ferreira 

do Zêzere, Sport Club de Ferreira do Zêzere, Pas-

telaria Amarodoce, e Comissão dos Amigos das 

Quatro Aldeias Unidas.

A organização agradece a todos com a promessa 

de realizar no próximo ano a segunda edição com 

novidades.

 

1ª FEIRA DAS NOZES 
E DOCES COM NOZES

 

TRAIL DO ZÊZERE

O 7°Trail do Zêzere, organizado pelo Clube de 

Atletismo de Ferreira do Zêzere, decorreu nos 

dias 13 e 14 de Novembro. Iniciativa que contou 

com o apoio da Junta de Freguesia de Ferreira 

do Zêzere.
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SÃO MARTINHO
A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere ofe-

receu castanhas para a realização do Magusto 

de São Martinho à Santa Casa da Misericórdia 

de Ferreira do Zêzere, Centro Paroquial e Social 

de Ferreira do Zêzere e Centro de Reabilitação 

e Integração de Ferreira do Zêzere. Durante 

a manhã do dia 11 de novembro, dia de São 

Martinho, realizou-se o tradicional magusto 

no Centro Escolar de Ferreira do Zêzere. Uma 

iniciativa conjunta das Freguesias de Águas 

Belas, Bêco, Ferreira do Zêzere, Igreja Nova do 

Sobral e Nossa Senhora do Pranto. 

À tarde a Câmara Municipal de Ferreira do Zê-

zere ofereceu a todos os alunos do pré-escolar 

e primeiro ciclo a peça de teatro “A girafa que 

comia estrelas”, baseada no livro de José Edu-

ardo Agualusa, com a companhia de teatro 

Atrapalharte.

Ao fim da tardea população compareceu em 

grande número para o magusto no centro da 

Vila, este ano mais próximo do comércio e com 

a animação musical do Grupo de Concertinas 

de Águas Belas.  

 

TRADIÇÕES 
DE FERREIRA DO ZÊZERE

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere esteve 

representada na apresentação do livro “Tradições 

Populares do Concelho de Ferreira do Zêzere” da au-

toria de Cátia Salgueiro, Rute Tavares e José Afonso 

Sousa, na sede da Fundação Maria Dias Ferreira.

Este livro constitui o 5.º e último volume da coleção 

“Etnografia, Tradições e Saberes do Concelho de Fer-

reira do Zêzere”, editadospela Fundação Maria Dias 

Ferreira e Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.

Fazem parte desta coleção os livros: “Trajes Tradi-

cionais do Concelho de Ferreira do Zêzere - final do 

século XIX e início do século XX”; “Danças e Cantares 

Tradicionais do Concelho de Ferreira do Zêzere”; 

“Artes e Ofícios Tradicionais do Concelho de Fer-

reira do Zêzere”; “Saberes e Sabores do Concelho 

de Ferreira do Zêzere”, que estão disponíveis para 

venda nos serviços municipais.

 

FORMAÇÃO

Realizou-se na Junta de Freguesia de Ferreira do 

Zêzere uma formação de Educação Artística - Artes 

Visuais”, do Curso - “Cuidador de Crianças e Jovens”, 

com a duração de 50 horas, dinamizada pelo IEFP 

- Serviço de Formação Profissional de Tomar, com 

a formadora Nélia Pereira.

Decorreu também na Junta de Freguesia de Ferreira 

do Zêzere uma formação de Conduzir e Operar com 

o Trator em Segurança, promovida pela CASAN-

-Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Beirão. 

Em breve irão realizar-se novos cursos de formação 

para ativos e reformados em várias áreas.

 

PRESÉPIOS NO JARDIM 
DE FERREIRA DO ZÊZERE
Durante o mês de dezembro, estiveram expostos 

no jardim da Vila de Ferreira do Zêzere, presépios 

produzidos pelas coletividades e instituições da 

Freguesia. O desafio era que na construção das 

peças fossem utilizados vários materiais, de pre-

ferência reciclados e que o espírito do verdadeiro 

sentido e significado do Natal invadisse a Vila, sendo 

mais um motivo de visita por parte da comunidade 

ferreirense e pelos nossos turistas. 

O resultado foi surpreendente pela originalidade.

Agradecemos a participação do ATL do Centro So-

cial e Paroquial de Ferreira do Zêzere, Moto Clube de 

Ferreira do Zêzere, Associação de Pais de Ferreira 

do Zêzere, Comissão dos Amigos das Quatro Al-

deias Unidas, ATL – 1º Ciclo de Paio Mendes (Cári-

tas), COJ de Ferreira do Zêzere(Caritas), Centro de 

Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere, 

Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere, Grupo 

de formação em Educação Artística - Artes Visuais 

e Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, 

Agrupamento de Escuteiros 988.
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ASSEMBLEIA 
DE FREGUESIA
Realizou-se no dia 11 de dezembro uma Sessão de 

Assembleia de Freguesia com a apreciação e votação 

da proposta de Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para o ano de 2022. O documento foi aprovado 

por unanimidade.

ATIVIDADES PREVISTAS:

Feira do Mel e Azeite: Sendo Ferreira do Zêzere um 

concelho onde estes produtos têm grande implan-

tação e excelente qualidade, pretende-se valorizar e 

incentivar a produção, atraindo visitantes a este cer-

tame. Pretende-se ainda contribuir para a formação 

dos produtores com a realização de workshops sobre 

estas temáticas.

Feira e Mostra de São Brás e Mostra da Tigelada:-
Tendo já iniciado os contactos com instituições, em-

presas e coletividades, para a realização deste evento, 

devido à pandemia COVID19, aguardamos o evoluir 

da situação, para que possamos ou não, viabilizar a 

realização da Feira de São Brás, cumprindo todas as 

orientações emanadas pela DGS. 

Caminhada da Primavera: Tirando partido das nossas 

ribeiras, das nossas serras e vales e do nosso Zêzere, 

iremos promover algumas caminhadas pela freguesia.

Comemoração do Dia da Freguesia: Iremos assinalar 

o dia 12 de Março de 1513 como o Dia da Freguesia, 

comemorando 509 anos do dia em que o rei D. Manuel 

atribui Foral Novo à Vila de Ferreira. Iremos propor uma 

cerimónia solene com uma Assembleia de Freguesia 

extraordinária, onde as forças vivas da freguesia se 

possam manifestar, assim como homenagear ferrei-

renses ou instituições que se tenham destacado em 

várias áreas.

1ª Feira de Enchidos e Sopas da Nossa Terra: Preten-

de-se com a iniciativa evidenciar a excelente qualidade 

de enchidos produzidos no concelho, apoiar empresas 

e produtores e destacar as sopas da nossa terra, con-

fecionadas pelas coletividades da freguesia.

Passeio Sénior: Habitual passeio anual dos seniores 

da Freguesia, para que possam conhecer melhor as 

regiões e a cultura do nosso país.

Comemoração do Dia da Família: Assinalar o Dia 

Internacional das Famílias, celebrado no dia 15 de 

maio (ou data próxima) com algumas atividades que 

contemplem e valorizem a família.

Noites de Verão: Em parceria com o Município e Co-

letividades, pretendemos realizar várias iniciativas 

culturais na vila e nas localidades, dando mais vida e 

animação às noites de Verão para residentes e turistas.

Caminhada Noturna: Continuação da tradicional ca-

minhada noturna, até à Cruz Alta, no dia de São Miguel 

(29 de setembro).

Corrida de Barcos Tradicionais: Continuação da tra-

dicional corrida de Barcos 3 tábuas, por ocasião das 

festas de São Miguel.

Convívio de Pesca: Continuação do tradicional con-

vívio de pesca, por ocasião das festas de São Miguel.

Caminhada do Outono: Tirando partido das nossas 

ribeiras, das nossas serras e vales e do nosso Zêzere, 

iremos promover algumas caminhadas pela freguesia.

São Martinho: Como manda a tradição, terá novamen-

te lugar este ano a realização do Magusto para todos 

os alunos de EB1, jardins-de-infância, da Santa casa 

da Misericórdia e utentes do CRIFZ e coletividades. 

Ao fim da tarde será comemorado com a população 

na nossa vila, com música a acompanhar.

Feiras Nozes e Doces com Nozes: Depois do sucesso 

da primeira edição, iremos promover mais uma edição 

desta feira que poderá ter algumas alterações ao nível 

dos produtos expostos e da animação cultural.

ANIMAÇÃO DE NATAL

Lembrando que o Natal é o nascimento de Jesus, ire-

mos incentivar a exposição de Presépios originais nas 

ruas da nossa vila, elaborados com materiais variados, 

por instituições e coletividades;

Há semelhança do presente ano, com a presença do 

Grupo Coral de Santo Agostinho, que conta com a 

presença do ferreirense João Nico, promoveremos um 

novo concerto de música coral de Natal;

Convidaremos a Filarmónica Ferreirense a animar 

com um pequeno grupo a nossa vila, com músicas de 

Natal, para que também seja divulgado o excelente 

trabalho desenvolvido por esta escola de música, junto 

da nossa população, animando o comércio.

Há semelhança do presente ano, com o convite ao ator 

ferreirense Manuel Diogo, incentivaremos a realização 

de um festival de Teatro de Natal com convite a outros 

grupos da região.

INCENTIVO AO VOLUNTARIADO:
É intenção deste executivo fomentar um banco de 

voluntariado juvenil e sénior para que possam de-

senvolver vários projetos geracionais em várias áreas;

Há semelhança dos anos anteriores queremos conti-

nuar a destacar o voluntariado nos nossos Bombeiros.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS PREVISTOS:
• Arranjos de Estradas;

• Manutenção de valetas e aquedutos;

• Corte de ervas e limpeza das bermas;

• Manutenção dos fontanários;

CRIAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO 
ASTRONÓMICO:

Com o objetivo de potenciar as excelentes condi-

ções para a observação astronómica, sem poluição 

luminosa, tirando partido da localização privilegiada 

das nossas serras, junto ao Zêzere, este será mais 

um motivo para vir a Ferreira do Zêzere. Solicitámos 

apoio técnico e informativo ao Centro de Ciência Viva 

de Constância. Teremos também apoio da Fundação 

Maria Dias Ferreira. Em breve terá novidades

MONUMENTO DE HOMENAGEM 
AOS EX-COMBATENTES:

Há semelhança de quase todos os concelhos do país, 

teremos um monumento onde assinalaremos por 

exemplo, o dia 9 de abril, Dia do Antigo Combatente, 

para que, de forma digna, sejam relembrados e ho-

menageados.

ROTA DAS FONTES 
(AGUARDAMOS CANDIDATURA);

Aquisição de painéis de sinalização vertical, para os 

caminhos e estradas da Freguesia, conforme as ne-

cessidades de substituições;

Sugerir ao Município que substitua as passadeiras 

elevadas por semáforos com controlo de velocidade;

Colocação de informação junto aos monumentos 

históricos da Freguesia.

Obrigado a todos. Contem com o nosso trabalho e 

empenho.

Consulte o documento no link:

https://www.jf-ferreiradozezere.pt/wp-content/

uploads/2021/12/orcamento.pdf
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TEATRO (ADIADO)
12 E 13 DE FEVEREIRO 2022

Face ao agravamen-

to da pandemia Co-

vid-19, o Município 

cancelou todos os 

eventos em edifícios 

municipais e a Junta 

de Freguesia de Fer-

reira do Zêzere adiou 

a apresentação da 

peça de Natal pro-

posta ao ator ferrei-

rense Manuel Diogo.

As apresentações estavam marcadas para os dias 

19 e 20 de dezembro no Cine Teatro Ivone Silva. 

Aguarda-se evolução positiva da pandemia para 

a reposição desta peça de teatro.

Sinopse: 

“Como a família é verdade”, conta a história do pri-

meiro Natal de uma família sem a mãe. Olívia, Artur, 

Amélia e Caetano são os protagonistas desta noite 

de Natal. Será que compreendem o verdadeiro signi-

ficado de Natal? Estarão estas personagens dema-

siadamente obcecadas pelas próprias pretensões 

que se esquecem do verdadeiro sentido da vida?

A ação desponta várias questões. A ganância, o luto, 

as dissimulações, desavenças e princípios morais. 

Perceberão eles o verdadeiro significado de uma 

vida e de um Natal?

Texto e encenação: Manuel Diogo; 

Interpretação: Carolina Loureiro, Manuel Diogo, 

Mariana Valente e Victor Silva; 

Coreografia: Mariana Valente;

Som e luz: Eugénio Mendes

 

LIMPEZA DE CAMINHOS E FONTES
É preocupação do executivo manter 

limpos os caminhos e fontes da res-

ponsabilidade da Junta de Ferreira 

do Zêzere. É um trabalho contínuo, 

realizado diariamente pelos nossos 

serviços. Informe-nos de situações 

necessitadas. Ajude-nos a melhorar.

- Limpeza do acesso e da Fonte do 

Covão, da Fonte do Vale Sacho e da 

Fonte da Bairrada;

- Colocação de espelho na Rua da 

Fonte da Prata;

- Limpeza de caminho perpendicular com a 

Rua António da Mota Cardoso na Cerejeira;

- Colocação de tubo na valeta na Rua An-

tónio da Mota Cardoso na Cerejeira;

- Reparação de tampa de esgoto na Rua 

das Covas na Bairrada;

- Colocação de grelha na Rua da Albufeira 

na Pombeira;

- Colocação de cabo de aço no Miradouro 

da Pedra da Malhada;

 

APOIO A FAMÍLIAS 
EM ISOLAMENTO

Face ao aumento de casos de Covid-19 e consequen-

temente das pessoas e famílias em isolamento, a 

Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere prontifi-

cou-se a ajudar os fregueses nesta situação.

Está em isolamento Covid-19?

Precisa de ir à Farmácia? De bens alimentares? 

Contacte-nos pelo telemóvel 961227241 ou deixe 

mensagem privada no Facebook.

 

MÚSICA DE NATAL 
NA VILA DE FERREIRA DO ZÊZERE 

 

CONCERTO DE NATAL (ADIADO)
Face ao agravamento da pandemia, a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere 

adiou o concerto com o Coro de Santo Agostinho de Coimbra, sob a direção 

do maestro Bruno Costa, previsto para o dia 18 de dezembro na Igreja de 

Ferreira do Zêzere.

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere propôs 

à Sociedade Filarmónica Ferreirense que presente-

asse os ferreirenses com apontamentos musicais de 

Natal em vários espaços da vila de Ferreira do Zê-

zere, animando o comércio local. Esta foi mais uma 

oportunidade para constatar o excelente trabalho 

realizado pela nossa Filarmónica. Os interessados 

puderam obter no local mais informações sobre a 

inscrição na Escola de Música da coletividade que 

é gratuita. Muito obrigado e parabéns.
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ENTREGA DE CABAZES 
DE NATAL
O Executivo da Junta de Freguesia de Ferreira do 

Zêzere esteve com representantes do Executivo do 

Município de Ferreira do Zêzere na oferta de cabazes 

de Natal aos agregados familiares carenciados.

 

CIRCULE NOS 13 CONCELHOS 
DO MÉDIO TEJO

O serviço de transporte LINK faz a ligação entre 

todos os concelhos da Comunidade Intermunicipal 

do Médio Tejo: Abrantes, Alcanena, Constância, 

Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, 

Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e 

Vila Nova da Barquinha.

Viaje a preços acessíveis na nossa região.

As tarifas praticadas neste serviço beneficiam de 

50% desconto atribuído no âmbito do PART, com 

custo do bilhete a preço reduzido de 3€ e 4€ para 

todas as ligações entre cidades e vilas do Médio Tejo 

e também dentro de cada concelho, nos percursos 

definidos no serviço “transporte a pedido”.

Para utilizar estes serviços tem marcar na Central 

de Reservas, através de chamada gratuita para 

o número 800 209 226 até às 15:00h do dia útil 

anterior ao dia da viagem, ou através do site trans-

porteapedido.mediotejo.pt

 

APOIO AOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS 
DE FERREIRA DO ZÊZERE

O executivo deliberou isentar os Bombeiros Volun-

tários de Ferreira do Zêzere de Atestados, certidões 

e outros documentos para uso próprio, cuja emis-

são seja da competência da Junta de Freguesia de 

Ferreira do Zêzere, como forma de agradecimento 

pelos serviços prestados à comunidade e como 

incentivo ao voluntariado.

 

VISITA À FREGUESIA

O Executivo iniciou uma visita técnica às lo-

calidades da Freguesia de Ferreira do Zêzere. 

Com identificação de potencialidades e também 

propostas para resolução de alguns problemas 

apresentados pela população.

 

QUEIMA DE SOBRANTES

Para participação de queimas de sobrantes junto da 

receção do edifício Paços do Concelho e no Atendi-

mento Geral no Balcão Único da Câmara Municipal 

de Ferreira do Zêzere.

Poderá também telefonar para o número 249360150, 

opção 9 ou no site do ICNF.

 

LIVROS PARA MOÇAMBIQUE

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere aderiu 

à campanha solidária promovida pela ONGD KA-

RINGANA.

Esta ONGD pretendeu com esta Campanha enviar 

livros escolares e material escolar à população do 

Dondo, na Província da Sofala em Moçambique, com 

especial atenção às 19 Escolas do Ensino Básico e 

Secundário e às crianças que as frequentam.

Obrigado aos ferreirenses (particulares e empresas) 

que aderiram a esta campanha solidária.

 

OFERTA DE BOLOS REI

Na noite de 24 para 25 de dezembro, dia em que 

alguns serviços não encerram, a Junta de Freguesia 

de Ferreira do Zêzere, ofereceu bolo rei à GNR, GIPS, 

Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere 

polo 1 e 2, Centro de Reabilitação e Integração de 

Ferreira do Zêzere, Centro de Saúde e Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferrei-

ra do Zêzere. Oferecemos também bolo rei no dia 

anterior, aos funcionários externos do Município de 

Ferreira do Zêzere e da Tejo Ambiente. 

Obrigado a todos. 



 

BENEFÍCIOS 
A ANTIGOS COMBATENTES

A Junta de Freguesia colaborou com a Anafre (As-

sociação Nacional de Freguesias) e a Direção Geral 

de Recursos da Defesa Nacional na isenção dos 

Antigos Combatentes do pagamento de Atestados, 

certidões e outros documentos cuja emissão seja 

da competência da Junta.

 

CANCELAMENTO 
DA FEIRA DE SÃO BRÁS 2022
Face ao agravamento 

da pandemia Covid-19 

no país e em particular 

no concelho de Ferreira 

do Zêzere, que regista 

números de contágios 

nunca antes vistos e 

que coloca o concelho 

nos piores do país na in-

cidência cumulativa a 

14 dias, por 100 mil ha-

bitantes, o executivo da 

Junta de Freguesia de 

Ferreira do Zêzere deliberou cancelar a 22ª edição 

da Feira de São Brás.

O evento (que este ano se realizaria no dia 6 de 

fevereiro), recria uma feira do princípio do século 

passado envolvendo habitualmente muitas cente-

nas de pessoas que du-

rante o dia circulam livre-

mente entre tasquinhas, 

impossibilitando desta 

forma o controlo sani-

tário das coletividades, 

instituições, artesãos e 

visitantes.

O executivo da Junta 

de Freguesia de Fer-

reira do Zêzere anseia 

pela normalidade e pelo 

retomar das iniciativas 

que promovam e estimulem a nossa cultura e 

economia, desejando a todos os doentes rápidas 

melhoras, agradecendo a todos os profissionais 

que em vários setores trabalham no combate a 

esta pandemia.

 

REPOSIÇÃO DE LUZES
NA VILA E FREGUESIA

Na sequência de contactos entre os serviços da 

Câmara e Junta de Freguesia, a empresa E-Redes 

retomou a ligação de postos de iluminação pública. 

Desde há vários meses que algumas ruas da vila 

estão praticamente ás escuras, assim como alguns 

postes em lugares da nossa freguesia.

Imagem: Travessa Nossa Senhora do Pranto.

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
OU SUPERIOR

Pertence à Freguesia de Ferreira do Zêzere e termi-

nou no ano de 2021 o ensino profissional, licencia-

tura, pós-graduação, mestrado, doutoramento ou 

pós-doutoramento?

Informe a Junta de freguesia por mensagem privada 

ou para o email: geral@jf-ferreiradozezere.pt

Obrigado

 

INCENTIVO À NATALIDADE
Está em vigor na Junta de Freguesia de Ferreira 

do Zêzere um Incentivo à Natalidade.

“…Podem requerer o incentivo à natalidade: a) Os 

progenitores, em conjunto, caso sejam casados 

ou vivam em união de facto, nos termos da lei; 

b) O progenitor que se encontre a viver com as 

crianças em situação de monoparentalidade; 

c) Quem tem a guarda de facto da criança; d) 

Qualquer pessoa singular a quem, por decisão 

judicial ou administrativa das entidades ou or-

ganismos legalmente competentes, a criança 

esteja confiada.

São condições de atribuição do incentivo: a) Que 

a criança cumpra o disposto no nº 1 do artº 3º do 

presente regulamento e se encontre registada 

como natural da Freguesia de Ferreira do Zêzere; 

b) Que o requerente ou requerentes do direito 

ao incentivo residam e estejam recenseados na 

Freguesia de Ferreira do Zêzere; c) Caso o reque-

rente ou requerentes não tenham idade para o 

recenseamento, devem fazê-lo logo que reúnam 

as condições para o efeito, sob pena de devolver 

à Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere o valor 

do incentivo; d) Que a criança resida efetivamente 

com o requerente ou requerentes; e) Os requeren-

tes não terem quaisquer dívidas em mora para 

com a Freguesia, designadamente resultantes de 

taxas, preços ou renda

O valor do incentivo é atribuído da seguinte forma: 

a) pelo primeiro filho documento certificado no 

valor de 200€ (duzentos euros); b) pelo segundo 

filho e seguintes, documento certificado no valor 

250€ (duzentos e cinquenta euros); c) no caso de 

múltiplos nascimentos, documento certificado no 

valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros) por 

cada filho.”

(excerto do regulamento de atribuição de incentivo 

à natalidade)

Conheça o regulamento no site da Freguesia ou 

na secretaria.

DIA DA FREGUESIA - 12 DE MARÇO


