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Câmara Municipal Ferreira do Zêzere
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EDITORIAL //
Caras e Caros fregueses da União de Freguesias
de Areias e Pias,
Vivemos numa terra fecunda, com paisagens inseridas numa ruralidade apetecível e
desejável, com gente dum quotidiano sereno,
laborioso e, de uma enorme simpatia e generosidade mas, devemos ter a doce rebeldia
de continuar a sonhar, e é a este sonho que
os membros deste executivo, com o vosso
precioso apoio, se têm vindo a entregar.
Conhecemos bem a dimensão dos problemas
que afetam a nossa freguesia, e temos dedicado
uma especial e particular atenção aos mais necessitados, reclamando para os mesmos a solidariedade que lhes é devida, nunca esquecendo aqui e agora dos nossos idosos e dos nossos
jovens, quanto aos seus anseios e problemas.
Nesse sentido, além de em particular resolvermos diretamente ou sendo interlocutores
com as entidades competentes na resolução
de problemas que afetam os mais vulneráveis,
temos assumido um compromisso de dotar a
nossa freguesia dos equipamentos necessários
para o bem-estar da população, quer ao nível
das infraestruturas, quer ao nível da requalificação, manutenção, limpeza e conservação
de todos os espaços públicos da competência
desta freguesia.
A nossa capacidade em dar respostas de proximidade depende também do envolvimento
e contributos de todos, solicitando, assim, que
nos façam chegar as vossas necessidades, que
nos informem das possíveis lacunas existentes nos locais onde possamos encontrar uma
solução.
Nesta fase do ano, em que muito emigrantes
nos visitam, deixo-lhes uma saudação muito
calorosa e uma palavra de apreço pelo exemplo
que representam para a nossa Freguesia. Quero assinalar, com este gesto, o respeito e a admiração que merecem os nossos emigrantes e
suas famílias e a importância que lhes atribuo.

O Presidente do Executivo da UFAP
Hugo Miguel de Freitas Azevedo

A nossa cultura muito vos deve. São vocês
que transmitem aos outros povos os valores,
as tradições, e os saberes da nossa singular
identidade.
É nosso propósito fazer o que estiver ao nosso
alcance para que os emigrantes não percam –
antes reforcem - os laços que os unem à terra
onde nasceram. Este é o local onde tudo começou, que permanece vosso e que estará sempre
aberto para vos receber – tal como para receber
as vossas iniciativas e a experiência que acumularam no estrangeiro.
A todos os filhos da nossa terra, aos que aqui
nasceram e aos que por ela foram acolhidos,
dirijo-me dizendo que a proximidade é para
nós fundamental, considero que só sendo
próximos e ouvindo-nos podemos chegar a
consensos e tomar as melhores decisões.
Continuamos a contar convosco, podendo
todos vós contar connosco.
Há muito para fazer? Claro que sim. Temos
perfeitamente conhecimento da realidade e
temos sinalizado tudo o que queremos ainda
fazer e melhorar. Somos persistentes e muito
ambiciosos, por isso, acreditamos que vamos
conseguir.
Queremos mais e melhor para Areias e Pias e,
por isso, trabalharemos para todos, e contamos com todos, sem exceção.
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Dezembro de 2018
20 dezembro 2018 // Notícias

20 dezembro 2018 // Notícias

Pias – Cemitério de Pias finalmente com
energia elétrica

Areias e Pias – Mais um ano com
Ornamentação Natalícia

Após um longo período de espera, depois da
execução do ramal efetuada e da contratualização do fornecimento de energia elétrica, foi
efetuada a ligação definitiva para o Cemitério de
Pias.
Além do fornecimento de energia elétrica, procedemos a pequenas obras de beneficiação da
arrecadação existente, ao nível da alvenaria,
telhado e porta de entrada.
Pretende-se também proceder à iluminação
da totalidade do cemitério e à automatização
da abertura e fecho dos portões

Como tem sido apanágio deste Executivo, mais um ano que Areias e Pias celebra
o Natal com ornamentação festiva. Foram
assim instalados dois arcos luminosos junto
aos edifícios da UFAP, em Areias e em Pias.
Além dos arcos luminosos foi também colocada iluminação nos respetivos telhados.

28 dezembro 2018 // Notícias

Reparação da viatura,
marca Volkswagen, modelo
Transporter
No sentido de conservar os bens
móveis, propriedade da UFAP, o
Executivo procedeu à reparação
da viatura, marca Volkswagen,
modelo Transporter. Os serviços em causa, incidiram principalmente na reparação de chapa,
estofos, substituição de vidro,
limpeza geral e pintura exterior
total.

6 // UFAP

22 janeiro 2019 // Notícias

Oferta de donativo à AHBVFZZ
O Executivo da UFAP, procedeu à entrega de
um donativo no valor de 2.000,00€ (dois mil
euros) à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. Este donativo é mais uma iniciativa desta autarquia na
sequência do lamentável incidente ocorrido
nas instalações desta Associação no passado dia
04.08.2018, onde deflagrou um incêndio que
para além de alguns bens imóveis, danificou 02
viaturas na sua totalidade e 03 parcialmente.
Sabemos das dificuldades que diariamente assolam esta Associação, razão pela qual não pode-

21 fevereiro 2019 // Notícias

Informação Estatística
– Atendimento aos Domingos na UFAP
O Executivo da UFAP a 16.12.2014, cumprido
com o prometido no seu programa eleitoral, que
voltou a vincar no programa de 2017, anunciou
que os serviços administrativos e Posto CTT de
Areias iriam estar abertos ao público aos domingos, das 09:00h às 12:30h. Desde então, aqui
ficam os respetivos dados estatísticos:
Ano 2015: Atendemos 997 fregueses em 50
dias de abertura, o que perfaz uma média de
atendimento de 20 fregueses, por domingo;

ríamos ficar indiferentes, pois cabe a todos nós,
diariamente, com inúmeros gestos, sensibilizar
todos os atores locais por forma a contribuir para
o sucesso desta casa.
Um agradecimento à Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira
do Zêzere, ao Sr.º Comandante e ao corpo de Bombeiros, pela forma como fomos recebidos e essencialmente pelo trabalho efetuado em prol não
só da N/freguesia mas também do N/concelho.

Ano 2016: Atendemos 1532 fregueses em 51
dias de abertura, o que perfaz uma média de
atendimento de 30 fregueses, por domingo;
Ano 2017: Atendemos 1407 fregueses em 45
dias de abertura, o que perfaz uma média de
atendimento de 31 fregueses, por domingo;
Ano 2018: Atendemos 1584 fregueses em 49
dias de abertura, o que perfaz uma média de
atendimento de 32 fregueses, por domingo;
Ano 2019: Até dia 04.08.2019, já atendemos
1060 fregueses em 30 dias de abertura, o
que perfaz uma média de atendimento de 35
fregueses, por domingo;
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12 março 2019 // Eventos

V.º Passeio de BTT da UFAP
No passado dia 17 de março de 2019, na área
geográfica da UFAP, realizou-se o V.º Passeio
de BTT. Foram definidos dois percursos, um
com cerca de 10 kms [dificuldade baixa] e outro
com cerca de 38 kms [dificuldade média/alta],
onde as novidades desta edição foram mesmo
as novas paisagens, os novos trilhos e os novos
single tracks de suster a respiração, quer pela
sua beleza, quer pela sua dificuldade, quer pelo
seu perigo. O Passeio, de inscrição obrigatória,
com um custo total de 8 “bicicletas”, a reverter
parcialmente para a AMBESP - Associação de
Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, a
qual se responsabilizou pela confeção do almoço
e serviço de mesa, nas instalações do refeitório
do Centro Escolar de Areias. A par dos anos anteriores, cada um dos 200 participantes, recebeu
t-shirt técnica, dorsal numerado, seguro pessoal, reforços intermédios, lembranças/troféus
por categorias, possibilidade de tomar duche
e lavar a sua bicicleta e possibilidade de almoçar. O evento contou com o paio dos seguintes
parceiros: Prozis, Suplementos24, Ultrapedal,
EstucoZêzere, Socopaze, Cafz, Agrupamento
988 Fzz, Município de Fzz, Ahbvfzz e Gnr Fzz.

01 abril 2019 // Notícias

Campanha do Laço Azul
A UFAP com a colaboração da CPCJ
– Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Ferreira do Zêzere, associou-se à Campanha do Laço Azul (Blue
Ribbon) que tem como principal objetivo a defesa e prevenção da violência contra as crianças.
Pretendeu-se, com esta iniciativa,
demonstrar como o efeito da preocupação de um único cidadão pode ter no
despertar das consciências do público
em geral relativamente aos maus-tratos
contra as crianças, na sua prevenção e na
promoção e proteção dos seus direitos.

7
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07 abril 2019 // Notícias

KIT-BÉBÉ – A UFAP contemplou mais
uma família
A UFAP continua a assinalar os nascimentos e a
adoção na freguesia com a entrega do designado
KIT-BÉBÉ, ás famílias visadas. Desta vez, comtemplamos mais uma família. Esperamos receber
mais inscrições por forma a continuarmos a apoiar
a adoção e a natalidade na UFAP.

18 abril 2019 // Eventos

Rastreio gratuito,
via Drenagem Linfática
A UFAP, promoveu um RASTREIO GRATUITO ao Colesterol, Diabetes e Ácido Úrico, com
o recurso à Drenagem Linfática. O Rastreio realizou-se no dia 18 de abril de 2019 [quinta-feira],
pelas 10:00h, no Salão Nobre da sede da UFAP,
em Areias.

18 abril 2019 // Eventos

Feira da Ascensão 2019, em Areias
Realizou-se, pelo 4.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 data
da quinta-feira da Ascensão. No evento estiveram
presentes praticamente todas as coletividades
existentes na freguesia, na modalidade de tasquinhas, diversos artesãos, feirantes/comerciantes,
quer os habituais da feira do mês, quer outros que
se inscreveram para estarem presentes.
O primeiro dia do evento contou com a animação do Grupo de Concertinas da Sertã e da
Banda Musical FH5. O segundo dia contou com
os Bombos de S. Lourenço, de Marco de Canavezes 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.
Esta edição teve uma aposta muito forte no
marketing, além dos já conhecidos cartazes,
publicitou-se o evento em jornais, rádios e
autocarros de transporte público.
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25 abril 2019 // Notícias

19 maio 2019 // Notícias

Caminhada Solidária na UFAP

Colheita de Sangue na UFAP

A UFAP, promoveu no dia 25 de abril de 2019,
mais um evento de cariz SOLIDÁRIO junto à sua
sede, em Areias. O evento constou na realização
de uma CAMINHADA SOLIDÁRIA, com cerca
de 10 kms, de nível fácil/médio, com o objetivo
de angariar fundos para apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira
do Zêzere, após o lamentável incidente ocorrido
nas suas instalações no passado dia 04.08.2018,
onde deflagrou um incêndio que para além de alguns bens imóveis, danificou 02 viaturas na sua
totalidade e 03 parcialmente.

A UFAP, no dia 19 de maio de 2019, promoveu
uma RECOLHA DE SANGUE, que se realizou na
sua sede, em Areias, das 09:00h ás 13:00h.
Para tal, contamos com a presença do INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE – delegação
de Coimbra, entidade que promoveu a referida
RECOLHA DE SANGUE

10 // UFAP

06 junho 2019 // Notícias

Passeio ao Portugal
dos Pequenitos – 2019
No passado dia 31 de maio de 2019, a
UFAP, com o devido apoio da Câmara
Municipal de Ferreira do Zêzere, promoveu mais um passeio lúdico/didático aos alunos do 1.º Ciclo do Centro
Escolar de Areias, Comendador Eng.º
Sérgio Mendes de Melo.
O Passeio teve como itinerário o
Portugal dos Pequenitos, localizado
em Coimbra, que para além da vertente lúdica, tem sempre um objetivo
pedagógico.
Este é mais um gesto da UFAP em prol
da felicidade das nossas crianças que,
garantidamente, são o nosso futuro.

07 julho 2019 // Notícias

Passeio Sénior a Sesimbra
– 2019
No passado dia 06 de julho de 2019,
a UFAP, com a colaboração da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e
Associação de Melhoramentos e Bem
Estar Social de Areias, 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 114 participantes, teve como principais itinerários:
– Cabo Espichel – Sesimbra – Fernão
Ferro
Este é mais um gesto da UFAP em
prol da felicidade da nossa população,
neste caso particular a população
sénior.
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03 agosto 2019 // Notícias

Desbaratização e Desratização
do Mercado da UFAP
A UFAP, numa perspetiva de higiene e segurança no trabalho, no mercado semanal, efetuou a
contratualização de um serviço de desbaratização
e desratização, a uma empresa certificada para o
efeito, garantindo assim a segurança das pessoas
e bens.
05 agosto 2019 // Notícias

Centro Escolar Comendador Eng.º Sérgio
Melo – Oferta de equipamento completo
aos praticantes de futsal
A UFAP, depois de ter conseguido garantir perante o Sport Club de Ferreira do Zêzere, a continuidade da prática da modalidade de Futsal no Centro Escolar, Comendador Eng.º Sérgio Mendes de
Melo, tomou a iniciativa de oferecer um equipamento completo a todos os praticantes desta modalidade, independentemente da freguesia a que
pertencem. Vamos continuar a lutar pela igualdade de oportunidades dos nossos meninos.

NOTÍCIAS DE ÂMBITO GERAL
// Notícias

Publicação das Newsletters |UFAP|
Conforme A UFAP, trimestralmente, continua
a disponibilizar as suas newsletters, de modo a
permitir que, através deste documento digital,
os fregueses possam acompanhar tudo o que se
passa na freguesia.
Entendemos que se trata de um documento imprescindível em qualquer organismo da administração pública, pois foi um dos muitos projetos a que nos propusemos, continuando assim a
cumprir com a nossa palavra e com o que assumimos perante vós.

12 // UFAP

// Notícias

Queimas e Queimadas – Obrigatório
comunicar
De acordo com o disposto no Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, a
realização de queimas ou queimadas, carece
obrigatoriamente de comunicação prévia, via
Autarquia Local [CMFZZ - 249360150 / geral@
cm-ferreiradozezere.pt ou UFAP - 249392064
/ geral@ufap.pt] ou Portal do ICNF – “queimas
e queimadas” [https://fogos.icnf.pt/InfoQuei-

// Notícias

Recuperação e beneficiação das “Pias”
–
Obra quase concluída
–
Após ultrapassado o atraso da empresa
construtura para iniciar os trabalhos, estamos
numa fase final dos mesmos, os quais, após
concluídos, serão devidamente assinalados com
uma pequena cerimónia de inauguração, à imagem da importância que este local merece.
Estamos conscientes que estas obras de recuperação e beneficiação das “Pias”, é mais um passo positivo deste Executivo na preservação do
seu elevado valor patrimonial, histórico e sentimental, quer para a população da localidade
de Pias, quer para os demais interessados por
estes valores.

masQueimadas/]. No caso da comunicação ser
via Autarquia Local, a mesma tem de ser efetuada com uma antecedência mínima de três dias,
face ao dia da queima ou da queimada. Pode ser
efetuada via telefone ou email.
A não comunicação prévia das queimas e queimadas, está sujeita ao pagamento de uma contraordenação, conforme disposto no Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual.
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Requalificação e alteração do edifício
sede da Junta de Freguesia e do espaço
envolvente
Previsão para início de obra em 2020
–
Após desenvolvimento e aprovação da arquitetura
do projeto em epígrafe, estamos atualmente a terminar as especialidades e a elaboração de todas as
peças necessárias ao lançamento do procedimento
concursal, com vista ao inicio das obras, previstas
para o início do ano de 2020.
Relembra-se que este projeto visa essencialmente a requalificação do espaço exterior e contíguo à
sede da Junta de Freguesia. 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, com o devido acompanhamento
da DGCP - Direção Geral do Património Cultural.

13

Foram assim salvaguardados todos os pormenores arquitetónicos, arqueológicos 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.

14 //
// UFAP
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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.

27 de zembro 2018

18

Avecasta, Caminhos s/nome
– Limpeza, desobstrução e regularização do piso de diversos
caminhos.
Efetuada limpeza, desobstrução e regularização do piso em
diversos caminhos, s/nome,
que permitem a ligação entre a
localidade de Avecasta e a localidade de Travessa, já na freguesia
de Chãos, via diversos terrenos
agrícolas e florestais. *

Telheiro de Baixo, Travessa
dos Godinho – Colocação de Toponímia e regularização do piso
Após concluído o processo toponímico, foi efetuada intervenção
na Travessa dos Godinho, com
início na Rua Luís de Camões e
fim na Rua Ribeiro da Dona, na
qual se colocou uma placa com o
nome da via em causa e se procedeu à regularização do piso. **

janei ro

2019

20 janei ro 2019
28

de zembro

2018

Vale de Vila Verde, Rua do Vale
de Vila Verde – Regularização do
piso. Efetuada intervenção na
Rua do Vale de Vila Verde, com
início na Rua da Daporta e fim na
Rua Quinta da Guimareira, na
qual se procedeu à regularização
do piso. *
07

janei ro

2019

Meneixas, Rua das Almoinhas
/ Rua José Martins Duro / Rua
dos Chalões - Abertura de Valetas e Regularição do piso.
Efetuada intervenção ao nível
da regularização do piso na Rua
das Almoinhas, Rua José Martins Duro e Rua dos Chalões, as
quais permitem a ligações entre
a Estrada Nossa Senhora da Graça com a Rua Nossa Senhora de
Fátima. *

Poda e limpeza de árvores
ornamentais da UFAP
Efetuada a limpeza e a poda das
árvores ornamentais existentes
na freguesia, entre as quais:
– Junto ao Adro da Igreja Nossa
Senhora da Graça, em Areias;
– Junto à Capela de São João, em
Avecasta;
– Junto ao Pelourinho, em Pias.
Os troncos retirados, foram devidamente cortados em dimensão apropriada para que posteriormente, depois de secos,
sejam encaminhados para as famílias mais carenciadas da nossa
freguesia.
20 janei ro 2019

Pias, Rua da Fonte – Limpeza
da via. Efetuada intervenção na
Rua da Fonte, com início na Rua
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de São Luís e fim junto do limite
público/privado, na qual se procedeu à limpeza total da rua.
11 fe verei ro 2019

Ribeiro da Bica, Rua Ribeiro da
Bica – Regularização do piso.
Efetuada intervenção na Rua do
Ribeiro da Bica, com início na
Rua do Cemitério e fim na Rua
Quinta da Guimareira, na qual
se procedeu à regularização do
piso. **
06 junho 2019

Pias, Açude do Pego – Limpeza
e ornamentação do espaço
Efetuada limpeza e ornamentação do espaço contiguo ao Açude
do Pego e a recuperação da ponte
pedonal ali existente.
Pretendeu-se assim dignificar
o espaço envolvente e dotar o
mesmo de condições mínimas de
passagem pedonal.
Aproveitamos esta oportunidad para comunicar a todos vós que estamos em conversações muito próximas com o município de Ferreira do Zêzere e com a Direção
Geral do Património Cultural, com

10

julho

2019

Avecasta, “Carreiros” – Limpeza de caminhos pedonais.
Efetuada a limpeza de vários caminhos pedonais designados por
“carreiros”, que outrora os nossos antepassados construíram.
10

julho

2019

Avecasta, Rua das Cortes – Regularização do piso.
Efetuada intervenção na Rua das
Cortes, a qual permite o acesso
a alguns terrenos agrícolas, mas
maioritariamente florestais, a
partir da localidade de Avecasta,
onde se procedeu à regularização
do piso. *
12

julho

15

julho

2019

Milheiros-Lagoa, Rua da Gamita – Regularização do Piso. Efetuada intervenção na Rua da Gamita,
a qual permite a ligação entre a localidade de Milheiros e a localidade de Lagoa, na qual se procedeu à
regularização do piso. *

2019

12

valorizar e potenciar este espaço, único.

Aldeia dos Gagos, Rua do Ribeiro – Abertura das valetas e
regularização do piso. Efetuada
intervenção na Rua do Ribeiro,
a qual permite o acesso entre a
localidade de Aldeia dos Gagos e
a localidade de Areias, na qual se
procedeu à abertura das valetas,
encaminhamento das águas pluviais e à regularização do piso. *

Pias, “caminho não classificado”
- Abertura de valetas, limpeza,
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,
no qual se procedeu à limpeza e
abertura das valetas, respetivo
encaminhamento das águas pluviais e regularização do piso. *

tuada a limpeza e conservação de
uma via de comunicação histórica, pois no passado foi o acesso
principal, durante anos e anos,
no itinerário Pereiro – Avecasta.

Pereiro-Milheiros, Rua Cova
do Moinho – Regularização do
piso. Efetuada intervenção na
Rua da Cova do Moinho, a qual
permite a ligação entre a localidade de Pereiro e a localidade de
Milheiros, na qual se procedeu à
regularização do piso. *

vista a uma solução viável por forma a

08 julho 2019

15

14

julho

julho

2019

2019

Avecasta, Caminho histórico
– Limpeza da via. No seguimento da limpeza e conservação dos
caminhos pedonais designados
por “carreiros”, foi também efe-

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

9
8

1 – Zona de lazer

7
6

2 – Palco multiusos/fontanário

5

3 – Arrecadação

4

4 – Parque Infantil

3
2

5 – Ginásio ao Ar Livre
6 – Sanitários Públicos

1

7 – Garagens
8 – Sede da Junta
9 – Mercado da Freguesia

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

