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Este ano, devido à pandemia COVID-19, não foi possível realizar a centenária tradição de Cantar
dos Reis pelo concelho de Ferreira do Zêzere, nem o habitual encontro presencial de grupos de
reiseiros, que tem vindo a acontecer de forma descentralizada, com organização do município, nas
diversas freguesias do concelho.
De forma a manter esta tradicional manifestação cultural, foi efetuada uma edição on-line, gravada
em diferentes locais (sedes das coletividades) com número reduzido de elementos, de forma a
garantir segurança e diminuir riscos de contágio, cumprindo as medidas necessárias de prevenção
de propagação do vírus.
Recorrendo às novas tecnologias, será possível aos Ferreirenses e a todos os cibernautas do
mundo inteiro apreciar, no aconchego do seu lar ou em qualquer outro lugar, as diferentes atuações,
realizadas com dedicação pelas coletividades que responderam ao desafio lançado pelo município.
Será também possível, a quem quiser, realizar a habitual oferta aos grupos de forma segura, através
de transferência bancária, através dos seus IBAN’s indicados para o efeito.
Tentámos adaptar o melhor possível esta tradição aos tempos excepcionais que vivemos,
conscientes de que a forma original e genuína porta a porta pelas diferentes localidades é
insubstituível (surpresa de quem recebe os grupos de reiseiros nos seus lares e peripécias de quem
participa) e que regressará logo que seja possível.
Aprecie aqui as diferentes atuações da presente edição. Um bom ano 2021 a todos.
Coletividade
A. R. Filarmónica Frazoeirense
Rancho Fol. Bêco Sto. Aleixo
Soc. Filarmónica Ferreirense
Casa do Povo de Ferreira do Zêzere
Centro R.C. Carvalhais
A.M.C.R. Dornes
Clube Atletismo Ferreira do Zêzere
Rancho Fol. Alegria do Alqueidão St. Amaro
Rancho Fol. Etn. da Vila de Pias
Grupo de Jovens Audax
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IBAM
PT50 0035 0315 00004145730 13
PT50 0035 0315 00006725130 85
PT50 0035 0315 00003198230 25
PT50 0033 0000 45484102773 05
PT50 0033 0000 00011280226 11
PT50 0045 3331 40308394456 34
PT50 0035 0315 00012971030 69
PT50 0045 3333 40210738504 21
PT50 0033 0000 00014143505 09 ( Grupo
Desportivo Cultural e Recreativo de Pias)
PT50 0035 0315 00003963030 63

