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EDITORIAL //
Caros Areenses e Pienses,
O Natal é a festa da família.
Ao celebrar este espírito, quero dar testemunho da profunda admiração que tenho pelas
pessoas que constituem a grande família que
é a União de Freguesias de Areias e Pias.
A nossa população ao longo de mais este
ano demonstrou ser solidária no apoio aos
que mais precisam, persistente na superação
dos desafios socioeconómicos, e criativa, na
busca de soluções inspiradoras, contribuindo com esta conduta para que a nossa freguesia seja, cada vez mais, um lugar digno
para se viver bem e feliz.
Aproxima-se a quadra natalícia e mais um
final de ciclo, sendo esta uma oportunidade
única para conviver e reforçar os laços familiares, e festejar o surgimento de mais um
ano, em clima de festa e alegria, sacudindo
momentaneamente para detrás das costas, as
adversidades e as dificuldades do dia-a-dia.
Da parte da Junta de Freguesia, sendo a nossa
missão contribuir, diariamente e de forma positiva, para melhorar o quotidiano dos Areenses e Pienses, promovendo uma freguesia
mais solidária, fraterna e coesa, tudo faremos
para estar à altura de tão nobre propósito.
A ambição é grande, a vontade enorme, para
tornar a freguesia de Areias e Pias numa terra de eleição para viver, estar e visitar.
Apesar das diferentes convicções pessoais
que possam existir nesta freguesia, todos
estaremos de acordo que esta deve ser uma
época em que todos devemos estar juntos por
uma causa maior, a melhoria das condições
de vida dos mais vulneráveis, dos que estão
sós, esperando que este profundo e solidário
sentimento humanista, que nos preenche e
guia, perdure ao longo de todo o ano de 2019,
estando o executivo da Junta ávido de apoiar
em tudo o que estiver ao seu alcance.

O Presidente do Executivo da UFAP
Hugo Miguel de Freitas Azevedo

Que todas as famílias sintam o espírito natalício de amor, UNIÃO e que nunca falte o
essencial na mesa de cada um.
É tempo de planear, reafirmar parcerias e
olhar para o futuro com determinação e otimismo. Exemplo disso é o nosso próximo
grande projeto para a sede da freguesia.
Apesar de continuarmos a atravessar tempos difíceis temos de acreditar que o futuro
será melhor e que os princípios que relembramos nesta quadra serão aqueles que permanecerão num mundo que queremos mais
próspero e justo para todos.
Deixo uma mensagem de confiança no futuro e votos de concretizações de todas as
vossas expectativas pessoais.
Esta mensagem é extensível a todos os filhos
desta terra que vivem e trabalham noutros
locais e também aos que, não sendo residentes nesta freguesia, fazem dela uma segunda
opção para viverem.
A cada um de vós envio um abraço sincero,
embrulhado em paz, solidariedade e amizade.
Continuarei a tentar ser sempre um Presidente próximo de todos.
//
FELIZ NATAL! BOM ANO DE 2019!
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06 janeiro 2018 // Notícias

28 janeiro 2018// Notícias

Encontro de Grupos para Cantar os Reis
– 2018

KIT-BÉBÉ – A UFAP contempla mais
duas famílias

No passado sábado, dia 06.01.2018, realizou-se
mais um Encontro de Grupos para Cantar os
Reis, promovido pelo Município de Fzz.
O evento ocorreu na sede da Associação de Paio
Mendes e contou com a participação de 11 grupos, entre os quais dois a representar a nossa
freguesia:
– Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias
– Centro Cultural e Recreativo de Avecasta
Gratulámos o município pela promoção das
nossas tradições e um especial agradecimento
aos dois grupos da UFAP que tão dignamente
representaram esta autarquia.

Numa sessão solene, ocorrida a 28.01.2018, na
sede da UFAP, em Areias, o Executivo da União
das Freguesias de Areias e Pias, entregou mais
dois KIT-BÉBÉ, a duas famílias aqui residentes.
A UFAP espera receber mais inscrições, por forma a prosseguir o apoio à adoção e à natalidade
que contemplou já 11 crianças em 10 famílias.

04 março 2018 // Notícias

Espaço Saúde de Areias
Abriu ao público, no passado dia 04.03.2018, o
Espaço Saúde de Areias, gerido pela Farmácia
Soeiro. Depois do encerramento da única farmácia existente na freguesia, a população, maioritariamente idosa e sem meios, ficou privada
deste recurso essencial. Perante esta realidade o
executivo da UFAP conseguiu, através do investimento privado, devolver à população um espaço semelhante, há muitos anos desejado.
O espaço conta com uma equipa especializada
e qualificada, e permite um rápido acesso e produtos farmacêuticos de venda livre, produtos de
cosmética, puericultura, entre outros.
Um agradecimento muito especial ao Sr.º Rui
Alexandre, bem como à direção da Farmácia
Soeiro.

6 // UFAP

04 março 2018 // Notícias

Inauguração da sede da UFAP
Em prol da população e do seu bem-estar, trabalhamos para dotar a freguesia de mecanismos,
estruturas e equipamentos de apoio sempre com
um objetivo maior: o garantir o bem-estar da
população. O Executivo da UFAP entendeu que
o edifício sede não reunia as condições mínimas
para quem o frequentava, e nele trabalhava.
Neste sentido, foram efetuadas diversas obras
de recuperação, essencialmente no seu interior,
nomeadamente em termos de eficiência térmica, energética e tecnológica.
No passado dia 04 de março, após terminadas as
obras, foi realizada uma sessão solene de inaugu-

ração da referida sede, agora dotada das condições mínimas para que os fregueses possam ser
recebidos com conforto e dignidade, apoiados
com infraestruturas de apoio atualizadas.
Além de uma série de Entidade Oficiais, o evento
contou com a presença de Sua Ex.ª, Secretário de
Estado das Autarquias Locais, Dr.º Carlos Miguel,
o que para nós, além de grande responsabilidade,
foi uma grande honra e um sinal inequívoco de
grande credibilidade para com esta autarquia.
Tratou-se de uma cerimónia, simples, mas muito emocionante e extremamente marcante, quer
para o executivo, quer para a população em geral.

18 de março 2018 // Eventos

categoria; dorsal numerado. Este evento teve
como parceiros: Uniovo, Prozis, Herbalife, Ultrapedal, Socopaze, Cafz, Agrupamento 988 Fzz;
Associação Areense, Município de Ferreira do Zêzere, AHBVFZZ, Posto GNR Ferreira do Zêzere.

IV.º Passeio de BTT da UFAP
Realizou-se no passado dia 18 de março o IV.º
Passeio de BTT, na área geográfica da UFAP.
Foram definidos dois percursos, um com cerca
de 10 kms (dificuldade baixa) e outro com cerca
de 35 kms (dificuldade média), de inscrição obrigatória, e um custo total de 6,5 "Bicicletas", a reverter inteiramente para a Associação Cultural
e Desportiva Arense, a qual se responsabilizou
pelo confecionamento do almoço e respetivo
serviço de mesa, na sua sede, em Areias.
Cada um dos 156 participantes recebeu uma
T-shirt; possibilidade de tomar duche; de lavar
a sua bicicleta; seguro pessoal; lembranças por
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13 maio 2018 // Eventos

Feira da Ascensão 2018, em Areias
Realizou-se, pelo 3.º ano consecutivo, a conhecida Feira da Ascensão de Areias, na modalidade
de 2 dias, numa perspetiva de recuperação das
nossas tradições, por forma a dinamizar o turismo e a economia local.
As datas escolhidas surgem na sequência da
quinta-feira da Ascensão. No evento estiveram
presentes todas as coletividades existentes na
freguesia, na modalidade de tasquinhas, e os feirantes/comerciantes habituais da feira do mês e
outros que se quiseram associar a nós.
O primeiro dia do evento contou com a animação do Grupo de Concertinas da Casa do Benfica
de Vila de Rei, da Banda Musical-Banda T. O segundo dia com os Amigos do Borguinha & Adília de Arouca, com os tradicionais bombos das
aldeias de Avecasta, Milheiros, Lagoa, Pereiro e
Areias e com o professor e músico, Márcio Cabral, no tradicional baile popular.
Para os mais pequenos disponibilizou-se ainda
um insuflável e uma exposição de animais ao vivo,
esta última também direcionada aos adultos.

08 maio 2018 // Notícias

Aldeia de AVECASTA na RDP
Internacional
A RDP Internacional, no seu programa “Aldeias
de A a Z”, elegeu no concelho de Ferreira do Zêzere a aldeia de AVECASTA, para efetuar a sua
reportagem.
O presidente do executivo da UFAP foi contatado pela realização do referido programa para
conceder uma entrevista alusiva à aldeia.

Neste sentido, conheça um pouco mais sobre
esta aldeia histórica, que foi já intitulada “A ALDEIA PRÉ-HISTÓRICA MAIS BEM CONSERVADA DE PORTUGAL”
https://www.youtube.com/watch?v=eydQ8eUkFZ8

ALDEIAS DE A a Z
https://www.rtp.pt/play/p212 4/e344814/Aldeias-de-a-a-z

RDP INTERNACIONAL
https://www.facebook.com/rdpinternacional/

8 // UFAP

22 maio 2018 // Notícias

Prof.º António Carraço oferece à UFAP
"Tombo da Comenda das Pias"
No passado dia 22 de maio de 2018, o cidadão,
Prof.º António Fernando Lopes Carraço, ofereceu gentilmente à UFAP o TOMBO DA COMENDA DAS PIAS.
Trata-se de um exemplar que data de 1753, séc.
XVIII, estando submetido à Ordem de Cristo.
No seu interior é possível verificar que o conteúdo trata da identificação dos proprietários
das propriedades à data e suas respetivas extremas. Em termos históricos, estamos perante um
exemplar de inegável valor e importância.
O Executivo da UFAP, vem por este meio agradecer o nobre gesto do cidadão, Prof.º António
Fernando Lopes Carraço, o qual deu mais um
contributo para a preservação da história da nossa freguesia. O exemplar está disponível na sede
da UFAP para consulta de todos os interessados.

27 maio 2018 // Eventos

V.ª Jornadas de Saúde em Movimento
– 27.05.2018
A UFAP promoveu, no passado dia 27 de Maio,
as V.as Jornadas de Saúde em Movimento, que
tiveram lugar na sua sede, em Areias.
O evento consistiu na realização de diversos
Rastreios Gratuitos, nomeadamente, Optometria, Glicémia, Colesterol, Tensão Arterial e Índice de Massa Corporal e contou com a presença
do médico de Medicina Geral e Familiar, Dr.º
Rafael Sanchez, Dr.ª Gilda Vasconcelos, pneumologista do CHMT - Centro Hospital do Médio Tejo, e o Dr.º Paulo Patrício.
Contabilizaram-se várias atividades, nomeadamente uma sessão de Ginástica ao Ar Livre,
tirando assim partido dos equipamentos existentes; a II.ª Caminhada Saudável, pela área
geográfica da UFAP; sessões técnicas, tais como,
Quiromassagem Osteopática, Massagem Desportiva, Massagem Terapêutica e Conceitos
Dermatológicos.
Esteve também presente uma equipa técnica

alusiva ao Suporte Básico de Vida da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Ferreira do Zêzere, que nos elucidou com algumas formas que contribuir para salvar uma vida,
e o Instituto Português do Sangue – delegação de
Coimbra, para recolha de sangue.
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28 maio 2018 // Notícias

16.º Torneio de Futsal Inter-Freguesias
– "Torneio Paulo Cruz" - Final
A UFAP terminou o 16.º Torneio de Futsal Inter-Freguesias - "Torneio Paulo Cruz", em 5.º lugar,
com 9 pontos.
O jogador, Fábio Miguel Balas Duarte, foi o melhor marcador ao serviço da UFAP, contabilizando a marca de 5 golos.
A entrega e o querer destes homens dignificaram, e muito, a União das Freguesias de Areias
e Pias.
A UFAP agradece o esforço e a dedicação que
|demostraram ao longo do torneio.
2 junho 2018// Notícias

Apresentação Pública do Programa
AVECASTA - Portal do Tempo
A Double – U Replay e a Câmara Municipal de
Ferreira do Zêzere apresentaram o programa de
estudo e valorização da Gruta de Avecasta.
O evento incluiu uma visita guiada à gruta e ao
sítio arqueológico, encontrando-se inserido nas
Festas de Junho do concelho.
A gruta de Avecasta terá sido ocupada desde os
tempos do Paleolítico até à época romana e, diz
a narrativa popular, serviu de refugiu às populações durante as Invasões Francesas.
Ao longo das últimas décadas têm-se desenvolvido trabalhos arqueológicos no local, levando o
município de Ferreira do Zêzere a apostar na sua
promoção como ponto turístico do concelho.

20 junho 2018// Notícias

Passeio ao Parque dos Monges – 2018
No passado dia 20 de junho de 2018, a UFAP, com
o devido apoio da Câmara Municipal de Ferreira
do Zêzere, promoveu mais um passeio lúdico/
didático direcionado aos alunos do Jardim de Infância do Centro Escolar de Areias, Comendador
Eng.º Sérgio Mendes de Melo.
O Passeio teve como itinerários o Parque dos
Monges, localizado em Alcobaça, que para além
da vertente lúdica, tinha como objetivo tentar ca-

A sua classificação pela Direção-Geral do
Património Cultural como Sítio de Interesse
Público em 2012 teve por base o facto de “constituir um povoado com uma excecional diacronia ocupacional, com níveis preservados desde
o Neolítico e quase sem hiatos até ao período
medieval”.

tivar a sensibilidade dos alunos para a Natureza.
Este é mais um gesto da UFAP em prol da felicidade das nossas crianças que , são o nosso futuro.

10 // UFAP

01 julho 2018 // Notícias

Inauguração das obras de recuperação
do Fontanário do Poço D'Ordem seguida de Arraial de São Pedro, na localidade
do Cidral
O Executivo da UFAP e a população da localidade do Cidral realizaram o Arraial de São Pedro e
Inauguração das obras de recuperação do Fontanário do Poço D'Ordem, na localidade do Cidral.
Na cerimónia de inauguração esteve presente o Reverendíssimo Padre Manel Vaz Patto, o
Executivo do Município de Ferreira do Zêzere,
liderado pelo Dr.º Jacinto Lopes, o Executivo da
UFAP, liderado pelo Eng.º Hugo Azevedo e a população em geral.
Desta forma assinalamos a recuperação/conservação deste Fontanário e recuperamos uma tradição já há alguns anos perdida: Arraial de São
Pedro.
Agradecemos a colaboração ao longo do evento
e a divertida tarde, cuja animação esteve a cargo
do professor e músico Márcio Cabral.

07 julho 2018 // Notícias

28 julho 2018 // Notícias

Passeio Sénior a Sintra – 2018

Areias, Concerto de Gala do Festival
ZêzereArts [8.ª Edição]

No passado dia 07 de julho de 2018, a UFAP, com
a colaboração da Câmara Municipal de Ferreira
do Zêzere, ao nível dos transportes, promoveu
mais um Passeio Anual.
O passeio, direcionado aos munícipes da UFAP,
com idade igual ou superior a 65 anos, num total de
96 participantes, teve como principais itinerários:
– Cabo da Roca; – Colares; – Sintra; – Praia das
Maçãs.
Este é mais um gesto da UFAP em prol da felicidade da nossa população, neste caso particular a
população sénior.
28 julho 2018 // Notícias

A Igreja Matriz de Areias [Igreja Nossa Senhora
da Graça], recebeu o Concerto de Gala do Festival
ZêzereArts - 8.ª Edição, com entrada gratuita.
Além da Orquestra ZêzereArts, participaram
no concerto o Grupo Coral Ferreira do Zêzere,
a Concórdia Música Entroncamento e o Coral de
Tancos.
Foi, certamente, um dos momentos altos deste Festival, quer pela qualidade das atuações,
quer pelas condições que este magnífico e único
espaço proporcionaram.
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02 outubro 2018 // Notícias

Mobiladoradora Pereirense, ao Município de
Ferreira do Zêzere e à Associação Recreativa e
Cultural de Matos e Barbatos que nos cederam
acessórios para o transporte e o espaço para a
respetiva logística.

Alunos do Centro Escolar Comendador
Eng.º Sérgio Melo voltaram a jogar Futsal
Após negociações com a direção e equipa técnica do Sport Club de Ferreira do Zêzere, a UFAP
assegurou a prática da modalidade de Futsal no
Centro Escolar, Comendador Eng.º Sérgio Mendes de Melo, (com o 1.º treino ao dia 02.10.2018,
pelas 17:30h).
Esta modalidade é direcionada aos alunos do 1.º
ciclo sob a responsabilidade do Sport Club de
Ferreira do Zêzere, com o apoio da UFAP, que
luta dia após dia pela igualdade de oportunidades dos nossos alunos.

11 novembro 2018// Eventos

Magusto de São Martinho – 11.11.2018

13 outubro 2018 // Notícias

Nova ação de solidariedade na UFAP
Na tarde do dia 13.10.2018, o Executivo da UFAP
proporcionou momentos muito especiais para
algumas famílias carenciadas da UFAP. Em deslocação, porta a porta, o Executivo da UFAP
entregou a essas famílias diversos bens, entre
os quais: mobílias, roupas de cama, atoalhados,
colchões, calçado, assessórios, louças, brinquedos, entre outros.
Ouvir e ver as pessoas, nomeadamente as crianças, emocionadas perante estes donativos transmite-nos a força mais do que suficiente para
continuarmos a trabalhar, mais e melhor, em
prol do BEM-ESTAR da nossa população.
Os bens sobrantes foram entregues ao setor de
Ação Social do Município de Ferreira do Zêzere,
e posteriormente devidamente encaminhados
para outras famílias do concelho.
Agradecemos à família benemérita que nos cedeu todos estes bens, pois sem eles nada disto
seria possível. Um agradecimento também à

No passado dia 11 de novembro de 2018, realizou-se o V.º Magusto de UFAP, junto ao edifício
sede, em Areias.
Durante o evento não faltou a tradicional castanha assada, os tremoços, os bolos dos santos, a
tão famosa água-pé da região e como é óbvio a
animação e boa disposição, que desta vez ficou a
cargo da Grupo de Concertinas da Casa do Povo
de Ferreira do Zêzere.

NOTÍCIAS DE ÂMBITO GERAL
Atendimento ao domingo na UFAP –
Informação Estatística
Conforme prometido no programa eleitoral, o
executivo da UFAP, a 16 de dezembro de 2014,
deliberou proceder à abertura dos serviços administrativos e posto de CTT aos domingos de
manhã, das 09:00h às 12:30h. Desde então, aqui
ficam os dados estatísticos:
Ano 2015: Atendemos 997 munícipes em 50
dias de abertura
Ano 2016: Atendemos 1531 munícipes em 50
dias de abertura
Ano 2017: Atendemos 1407 munícipes em 45
dias de abertura
Ano 2018: Até dia 25.11.2018, atendemos
1430 munícipes em 44 dias de abertura

12 // UFAP

Colocação de Placas Toponímicas
de Inicio/Fim de Freguesia
Conforme intenção do Executivo, vertida no
programa eleitoral, por forma a dotar a freguesia
de maior visibilidade e identificação, que merece, foram implantadas 11 placas toponímicas de
Inicio/Fim de Freguesia, em locais estratégicos.
Os locais contemplados respeitam o disposto
na Carta Administrativa Oficial de Portugal –
CAOP, na sua versão mais recente.
Atualmente, ainda estamos a aguardar pelo parecer das Infraestruturas de Portugal para a co-

Notícias

Recuperação e beneficiação das “Pias”
Previsão para início de obra ainda em 2018
–
Face ao elevado valor patrimonial, histórico e
sentimental que as “Pias” representam, não só
para a população da localidade de Pias, mas também para a população da freguesia em geral, vamos proceder a uma intervenção de fundo neste
Bem Patrimonial.
A intervenção em causa resume-se a obras de
recuperação e beneficiação de todo o espaço envolvente, nomeadamente a demolição de toda a
extensão dos muros contíguos, sendo os mesmos
reconstruídos a um nível superior, respeitando
assim todas as caraterísticas existentes no local.
O espaço envolvente será devidamente limpo e
condicionado à passagem humana com o recurso a pilaretes de madeira e cordas apropriadas
para o efeito. Será ainda colocado uma placa explicativa da sua história.

locação de 02 placas na EN110 (Ceras / Rego da
Murta).
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Notícias

Requalificação e alteração
do edifício sede da Junta de Freguesia
e do espaço envolvente
Previsão para início de obra em 2019
–
Após aquisição do terreno contíguo á sede da
UFAP, para além de dar continuidade a tudo o
que temos vindo a realizar, depois de auscultar
a população, numa perspetiva ambiciosa e pró-ativa, entendemos desenvolver um projeto que
visa essencialmente a requalificação do espaço
exterior e contíguo à sede da Junta de Freguesia,
comtemplando o espaço do mercado e terrenos
contíguos.
Trata-se de um projeto pensado e elaborado, não
a curto prazo ou isoladamente, mas sim a médio/longo prazo e de forma integrada e devidamente ponderada. Este projeto foi desenvolvido
sob normas e procedimentos muito rígidos, tendo em conta a sua localização e o espaço envolvente, nomeadamente a Igreja de Nossa Senhora
da Graça – Património Classificado a Nível Nacional. Foram assim salvaguardados todos os
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pormenores arquitetónicos e paisagísticos de
enquadramento no espaço geográfico entre o
Centro Escolar Comendador Eng.º Sérgio Melo
até à Igreja de Nossa Senhora da Graça, tendo em
vista justamente garantir essa continuidade.
Este projeto surge para dar resposta a diversas
solicitações da população que remontam há anos
consecutivos, de entre as quais ressalta a construção de um parque infantil, um parque verde
de manutenção, novos sanitários públicos, novas
garagens, novos arrumos, um palco multiusos,
um ginásio ao ar livre, uma nova paragem para
transportes públicos, uma ilha ecológica “subterrânea” e a remodelação do mercado.
Como poderá depreender, trata-se de um projeto muito ambicioso, mas fundamental para
dinamizar, potenciar e afirmar a nossa freguesia,
como um território apetecível para viver e conviver, em que a dimensão social do desenvolvimento é da maior relevância.
Continuamos assim a lutar pela mesma causa,
pelo mesmo objetivo: trabalhar em prol do bem
comum, visando unicamente o Bem-Estar da
População.
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LIMPEZAS, DESOBSTRUÇÕES, ABERTURAS DE VALETAS
E REGULARIZAÇÃO DE PISOS
As intervenções apresentadas cingem-se à limpeza e abertura das valetas, respetivo encaminhamento das águas pluviais e regularização do piso, ornamentação de
jardins, permitindo assim a reposição das condições, ditas normais, de transitabilidade
entre os itinerários mencionados.

19 JANEI RO 2018

18

Pias, “caminho não classificado”
Limpeza, abertura de valetas e
regularização do piso. Efetuada
intervenção em caminho não
classificado, o qual permite a
ligação entre e a Rua da Ponte
Tabuado e a Rua Florêncio Godinho, intersetando a Via de acesso
à A13, nas localidades de Balouco
e Pias.*

Pias de pedra – Limpeza, desobstrução e embelezamento de
Bem Patrimonial.
Efetuou-se a intervenção nas
Pias de pedra, nomeadamente
em termos de limpeza, desobstrução e embelezamento deste
Bem Patrimonial, que para além
de todo o seu valor histórico é
atualmente um dos símbolos patrimoniais da N/Freguesia.

ABR I L

2018

19 JANEI RO 2018

Raposeira,
Rua da Fonte da Pedra
Limpeza, desobstrução e regularização do piso Efetuada nova intervenção na Rua Fonte da Pedra,
a qual permite o acesso a diversas
propriedades agrícolas da população limítrofe. *
03 ABR I L 2018

Poda e limpeza de árvores
ornamentais
Efetuou-se a limpeza e poda das
árvores ornamentais localizadas
junto à Capela de São João, em
Avecasta e junto ao Pelourinho,
em Pias.
05 ABR I L 2018

Gontijas
Limpeza e abertura de valetas de
todas as ruas da localidade

19 ABR I L 2018

Pias, Largo Eng.º Pereira
dos Reis e Rua de São Luís – Ornamentação, limpeza e conservação. Efetuou-se a intervenção
no Largo Eng.º Pereira dos Reis e
na Rua de São Luís, nas imediações dos edifícios da UFAP e do
Grupo Desportivo, Cultural e
Recreativo de Pias. **
2 4 ABR I L 2018

Louriceira/Robária, Rua da
Robária – Abertura de valetas,
limpeza e regularização do piso *
16 MAIO 2018

Pias, Capela de Santo António
– Limpeza e Ornamentação do
Jardim Público. Efetuou-se a limpeza e ornamentação do Jardim
Público da Capela de Santo António e espaço envolvente, em Pias.
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MAIO

2018

Pereiro, Rua do Ermeiro
– Regularização do piso.
Efetuou-se a intervenção na Rua
do Ermeiro, a qual permite o
acesso a diversas propriedades
agrícolas da população limítrofe,
desde a Estrada da Maré até à Estrada Nacional 110. *
24

MAIO

2018

Pereiro, Rua do Castelo
D. Gaião – Regularização do piso.
Efetuou-se a intervenção na Rua
do Castelo D. Gaião, a qual permite o acesso a diversas propriedades agrícolas da população limítrofe, desde a Estrada da Maré
até à Estrada Nacional 110. *
17

SE TEMBRO

2018

Raposeira, Rua da Fonte da
Pedra – Regularização do piso.
Efetuou-se uma nova intervenção na Rua Fonte da Pedra, a qual
permite o acesso a diversas propriedades agrícolas da população
limítrofe. *
Louriceira/Robária, Rua da
Robária – Abertura de valetas,
limpeza e regularização do piso
Efetuou-se uma nova intervenção na Rua da Robária, nas localidades de Louriceira e Robária,
na qual se procedeu à abertura de
valetas, limpeza e regularização
do piso. *

15

à abertura de valetas, limpeza e
regularização do piso. *
19 SE TEMBRO 2018

Pias, “caminho não classificado”.
Limpeza e regularização do piso.
Efetuou-se uma intervenção em
caminho não classificado, o qual
permite a ligação entre a Rua
Florêncio Godinho e a variante
ao Nó de Pias de acesso à A13, na
localidade de Pias. *
24

25

SE TEMBRO

OU TUBRO

2018

Avecasta – Limpeza e recuperação de via de comunicação histórica. No seguimento da limpeza
e conservação dos caminhos pedonais designados por “carreiros”, foi também efetuada a limpeza e conservação de uma via
de comunicação histórica, pois
em tempo foi o acesso principal,
durante anos e anos, no itinerário Avecasta/Pereiro – Pereiro/
Avecasta.

2018

Portela de Vila Verde, “caminho não classificado” – Limpeza
do caminho. Efetuou-se uma
intervenção em caminho não
classificado, o qual permite a ligação à Estrada de São Tomé por
ambos os lados, na localidade de
Portela de Vila Verde.

Limpeza de caminhos pedonais designados por “carreiros”.
Efetuou-se a limpeza de vários caminhos pedonais designados por
“carreiros”, que outrora os nossos
antepassados construíram.

2018

Portela de Vila Verde, “caminho não classificado” – Limpeza
do caminho. Efetuou-se uma
intervenção em caminho não
classificado, o qual permite a ligação da Estrada de São Tomé à
Rua de Espanha, na localidade de
Portela de Vila Verde, bem como
a ligação da Estrada de São Tomé
à Rua da Lage, na localidade de
Portela de Vila Verde.

26

Louriceira, Rua de Vale de Veias.
Abertura de valetas, limpeza e
regularização do piso. Efetuou-se uma nova intervenção na Rua
de Vale de Veias, na localidade de
Louriceira, na qual se procedeu

SE TEMBRO

08

SE TEMBRO

2018

Portela de Vila Verde, Rua
Quebra Costas – Limpeza da via
Efetuou-se uma intervenção em
caminho não classificado, o qual
permite a ligação da Estrada de
São Tomé à Rua da Lage, na localidade de Portela de Vila Verde.

* (Trabalhos de maquinaria a cargo
da Câmara Municipal de Ferreira
do Zêzere)
** (Trabalhos de jardinagem a cargo da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere)
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UFAP
–
FUTURAS INSTALAÇÕES

Requalificação e alteração do edifício sede
da Junta de Freguesia e do espaço envolvente

–
U ma F reguesia

em

M ovimento

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AREIAS E PIAS

