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EDITORIAL //
Caros e caras fregueses da UFAP
Vivemos tempos difíceis, tempos exigentes. A vida colocou-nos perante desafios, com
os quais nunca esperávamos ser confrontados,
sendo a pandemia Coronavírus COVID-19,
seguramente um dos maiores da história da
nossa sociedade, dos últimos tempos, não sabendo quando e como vai terminar.
Este é, por isso, o momento de todos darmos o sinal, do que é viver em sociedade e
num mundo global, este é o momento de ação,
entreajuda, coragem, determinação e acima de
tudo, amor ao próximo.
É, precisamente, com o pensamento em
todos, quer a nível de freguesia, quer a nível
municipal e nacional, que estamos a tomar
medidas em conjunto, com coragem e ponderação, a pensar nos nossos idosos, nas nossas
crianças, nos mais vulneráveis, nas nossas populações.
Em conjunto com as várias entidades locais, elaboramos e aprovamos o Plano de Contingência para o Coronavírus SARS-CoV-2,
agente causal da COVID-19 da UFAP, através
do qual tomámos e estamos a tomar medidas
para prevenir a propagação da doença mas,
também, para darmos resposta às necessidades básicas da vivência em sociedade, garantindo serviços mínimos essenciais. Os trabalhadores da Câmara Municipal e das juntas de
freguesia, bem como toda a população, têm
feito e farão, mais uma vez, do serviço público
uma missão fundamental para minimizar todos estes efeitos.
Todos juntos somos e vamos ser capazes de
ultrapassar e vencer mais esta tormenta, onde
todos serão chamados, a dar o melhor de si,
como acredito e sei que o farão.
Não poderia deixar de, publicamente, expressar total gratidão, a todos os profissionais,

O Presidente do Executivo da UFAP
Hugo Miguel de Freitas Azevedo

nas diferentes áreas de atuação, público e privado, que se mantêm firmes no seu empenho e
profissionalismo, para que as populações continuem a ter resposta a cuidados e bens imprescindíveis à vida. A todos eles, sem exceção, uma
palavra de coragem e força para continuarem.
No caso da nossa freguesia, esta doença afastou-nos fisicamente das pessoas, mas
nunca do terreno. Nunca páramos! Mantivemos ativa a equipa exterior composta por 4
elementos, nunca encerrámos os serviços administrativos e posto CTT, atendendo presencialmente mais de 600 pessoas durante o mês
de maio, sempre a pensar nas pessoas, nas suas
privações, pois entendemos que devemos ser
os últimos a encerrar. Distribuímos, habitação
a habitação, máscaras de proteção individual
para todos os presentes, recenseados e não
recenseados, cedidas pela Câmara Municipal
de Ferreira do Zêzere, via CIMT. Apoiámos
de perto a Associação de Melhoramentos e
Bem-Estar Social de Areias, com a oferta de
vários equipamentos de proteção individual.
À população em geral, disponibilizamos todo
o nosso apoio, dentro das nossas capacidades e
possibilidades.
Em termos de apoios às pessoas e ao sector
comercial, isentámos as taxas referentes à ocupação do Mercado, como forma de estímulo e

continuidade da atividade deste tipo de comércio e às famílias que essas atividades suportam.
Em termos de atividades desportivas, sociais e culturais, dadas as circunstâncias vivenciadas com esta situação epidemiológica, vimo-nos impedidos de realizar o Passeio BTT,
a Feira da Ascensão, o Passeio com as Crianças,
o Passeio Sénior e de participar na Festa da Primavera. No entanto, prometemos regressar
em 2021 com uma força maior, com um maior
brio e empenho em todas estas ações e outras
que possamos sugerir à nossa população, como
forma de reação vigorosa a este tempo de medo
e de alguma tristeza.
No que respeita a melhorar as infraestruturas que servem os nossos fregueses, não cruzámos os braços, e apesar destas adversidades,
que atrasaram a possibilidade de executarmos
a empreitada “Requalificação do edifício de
Pias”, no tempo inicialmente planeado, é com
orgulho que vos comunico que a mesma, depois de adjudicada, já se iniciou. Pelas mesmas
razões, estamos também a ultimar o processo
da empreitada “Requalificação e alteração do
edifício sede da Junta de Freguesia e do espaço
envolvente”, a concretizar na sede de freguesia, cujo procedimento irá ser lançado a curto
prazo.
Mais recentemente, com o apoio do Município, complementado com o recurso a contratação, por parte da UFAP, de uma empresa
privada, conseguimos ter a freguesia praticamente limpa, numa atuação de prevenção e defesa contra incêndios, e de salubridade pública
para os que cá vivem, e para os que nos visitam.
Estes trabalhos de limpeza da freguesia
contribuem, igualmente, para receber os nossos emigrantes em segurança, os quais longe
da terra de origem, optem por voltar a Portugal
e ultrapassar a crise imposta pela pandemia ao
lado dos seus, com a devida responsabilidade,
sendo eles muito importantes para a nossa comunidade, quer emocional, quer economicamente.

Por esse motivo, deixo uma mensagem direcionada aos nossos emigrantes, incentivando-os a virem de férias com segurança e total
respeito pelas regras estipuladas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais.
O ano de 2020, é sem dúvida um ano de
cautelas. Vamos agir cuidadosamente, tomando as medidas necessárias à extinção e/ou
diminuição dos efeitos deste vírus e em 2021,
estaremos cá por e para todos.
A título individual, continuarei totalmente disponível para trabalhar ainda mais pelas,
e com as pessoas, deixando a promessa de que
tudo farei para que sejam apresentadas novas
alternativas para o bem-estar geral da população. Pretendo continuar a servir a minha Terra,
a minha Freguesia, o meu Concelho, da forma
isenta e empenhada como tenho feito no exercício de funções enquanto Presidente de Junta
e Técnico Superior do Município, podendo ir
mais além se a motivação e o engenho não me
faltarem, estando o interesse público sempre
em primeiro lugar.
Posto isto, apelo a que, todos vós, continuem a adotar um comportamento sereno,
responsável e solidário, seguindo rigorosamente as recomendações das autoridades, porque a vontade de vencer prevalecerá. A união
da nossa comunidade é, e será, um pilar exemplar da força desta freguesia que nos orgulha e
continuará a orgulhar, quando regressarmos à
normalidade esperada.
Disponham,
de nós.

sempre

que

precisarem

Sejamos resistentes, coloquemos um sorriso de esperança, porque juntos conseguiremos
vencer!
O Presidente do Executivo da UFAP
Hugo Miguel de Freitas Azevedo
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Fontanários
Notícias //

Pinheiro – Areias, Limpeza
do Fontanário do Barroso
Efetuada limpeza do Fontanário do Barroso,
sito na localidade de Pinheiro.
A referida limpeza vem na sequência da intenção do Executivo realizar aqui obras de
conservação e beneficiação, quer ao nível das
condições de higienização da água, quer ao
nível das condições de conforto e bem-estar
dos fregueses que utilizam este fontanário.
Notícias //

Pinheiro - Recuperação de Fontanário
Na localidade do Pinheiro, uma família, a suas
custas, efetuou a recuperação de um Fontanário localizado junto da sua habitação. Este
é um exemplo extraordinário, mas, infelizmente, raro, de visão, atitude e sensibilidade
pela forma de encarar e estar em sociedade.
A UFAP, agradece este gesto.

Notícias //

Portela de Vila Verde
Obras de conservação
nos Fontanários
Depois de efetuada uma limpeza profunda
nos dois fontanários existentes na localidade
de Portela de Vila Verde, foram realizadas pequenas obras de conservação.
As obras de conservação cingiram-se à reparação das alvenarias existentes, sua limpeza e
posterior pintura final.
Com esta intervenção, é nosso objetivo conservar estes locais, outrora infraestruturas
fundamentais no abastecimento de água à
população.
Estes tipos de obras de conservação vão-se
estender a outros fontanários.

8 // UFAP

Cemitérios
Notícias //

Notícias //

Cemitério de Pias
Instalado sistema de iluminação
interior

Cemitérios de Areias e Pias
Automatização dos portões
de acesso

Depois das obras efetuadas e posterior contratualização do fornecimento de energia
elétrica no cemitério de Pias, chegou o momento tão aguardo, quer por este executivo,
quer pela maioria da população, a instalação
de um sistema de iluminação no seu interior.
Sempre com o foco na eficiência energética,
o sistema instalado é composto por 4 projetores LED, com 150W de potência, cada,
os quais são parametrizados e monitorizados, via sistema eletrónico, adequado para
o efeito.
Desta forma, garantimos assim a iluminação
total do espaço, repondo a igualdade e equidade entre espaços semelhantes existentes
na freguesia.

Depois das obras efetuadas, no caso do
cemitério de Pias, contratualização do
fornecimento de energia elétrica e instalação do sistema de iluminação no seu
interior, surge agora a automatização da
abertura e encerramento dos portões, nos
dois cemitérios [Areias e Pias].
O sistema instalado, entrou em funcionamento no dia 24.06.2020 e visa garantir a
segurança dos espaços, principalmente no
período noturno e não menos importante,
a otimização dos recursos humanos afetos
à UFAP. Relembra-se que a abertura e encerramento destes espaços, quer de semana, quer aos fins de semana, eram efetuados por funcionário da UFAP, com todos
os constrangimentos que daí ocorriam.
Desta forma, garantimos assim a segurança, otimizamos os recursos humanos
e “libertamo-nos” dessa obrigatoriedade
diária de não falhar.
De referir que qualquer assunto relacionado com acesso a estes espaços por outro
portão, que não o automatizado, deverá
ser previamente comunicado à UFAP,
pelas vias de comunicação já conhecidas,
para futuro agendamento.
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Saúde
Notícias //

Areias, Junto ao Centro de Saúde
Rastreio do Cancro da Mama
Como tem sido apanágio deste Executivo, a
UFAp, voltou mais uma vez, a promover um
Rastreio ao Cancro da Mama. O Rastreio, da
responsabilidade da Unidade de Apoio ao
Rastreio do Cancro da Mama do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, com a colaboração da UFAP, foi realizado junto ao Centro de Saúde de Areias, no
período de 16 a 20 de setembro de 2019.
Notícias //

Rastreio gratuito, via Drenagem
Linfática
A União das Freguesias de Areias e Pias, voltou a promover um RASTREIO GRATUITO
ao Colesterol, Diabetes e Ácido Úrico, com o
recurso à Drenagem Linfática.
O Rastreio realizou-se no dia 06 de fevereiro
de 2020 [quinta-feira], a partir das 10:00h, no
Salão Nobre da sede da UFAP, em Areias.

Apoio Social
Notícias //

KIT-BEBÉ – A UFAP contemplou mais
três famílias – 4 bebés
Em sessões solenes datadas de 28.12.2019 e
16.02.2020, na sede da UFAP, em Areias, o
Executivo da União das Freguesias de Areias e
Pias, entregou mais quatro KIT-BEBÉS, a três
famílias residentes na UFAP.
Depois de ultrapassados todos os procedimentos legais, de acordo com o estipulado no
regulamento de incentivo à natalidade e adoção “Kit-Bebé, foi com grande entusiasmo e

otimismo que o Executivo entregou a estas
três uma famílias a compensação financeira
estipulada.
Esperamos continuar a receber mais inscrições por forma a continuarmos a apoiar a adoção e a natalidade na UFAP. Desejamos muitas felicidades e saúde a estas famílias.
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Notícias //

A UFAP colaborou com a AMBESA
no combate ao CORONOVIRUS
Na sequência do combate à pandemia potenciada pelo COVID-19, entre inúmeras medidas e apoios já tomados, a UFAP voltou a estar
ao lado da Associação de Melhoramentos e
Bem Estar Social de Areias – AMBESA.
Em estreita colaboração com esta Instituição
– AMBESA, no dia 28.04.2020, o Executivo
da UFAP deslocou-se à sua sede por forma a
entregar à direção uma série de produtos/
equipamentos de proteção individual, previamente acordados, nomeadamente:
– 500 máscaras de proteção facial
– 800 proteções de sapatos;
– 300 luvas de nitrilo;
– 15 viseiras de proteção facial;
– 5L de desinfetante
Ficou acordado com a Instituição que, se necessário, poderiam continuar a contar com a
nossa colaboração, pois estamos certos que
esta também é uma importante forma de
apoiar os nossos fregueses, nomeadamente
os mais idosos.
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Desporto
Notícias //

17.º Torneio de Futsal Inter-Freguesias
“Torneio Paulo Cruz” - Final
A UFAP terminou o 17.º Torneio de Futsal
Inter-Freguesias - “Torneio Paulo Cruz”, em
3.º lugar, com 12 pontos. O jogador, Marco
Manuel Alcobia Cotrim, 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.
No ano de 2020, devido à situação pandémica, a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere
não realizou o referido torneio.

Comunicação
Notícias //

Boletim #1 // resumo 2018

UFAP - Boletim Informativo
Face ás inúmeras solicitações da população mais idosa de Areias e Pias,
alegando o desconhecimento das
informações, atividades e trabalhos
executados, inerentes ao cumprimento do desempenho das funções
do atual executivo, o Executivo da
UFAP optou por elaborar, publicar e
distribuir, em papel, o que chamamos
ufap info boletim
Tutelado pelo nobre objetivo, o de
“Promover o Bem-Estar da População”, o executivo da UFAP compila
as principais informações, atividades
e trabalhos executados durante cada
semestre.
–>
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Notícias //

<– CONTINUAÇÃO
Face à faixa etária da nossa população, estamos certos que a divulgação até agora
efetuada, via página oficial [ HYPERLINK
“http://www.ufap.pt”www.ufap.pt] e
via rede social Facebook [https://www.
facebook.com/JFUFAP/], apenas era do
conhecimento de cerca de 30% da nossa
população ativa, um público alvo muito
específico: mais jovem e conhecedor das
novas tecnologias.
O boletim é impresso em papel e colocado na caixa de correio de cada habitação,
permitindo assim aos restantes 70% da
população aceder à informação que até
agora estava mais distante e em plataformas inacessíveis.

Notícias //

Nova imagem nas viaturas da UFAP
Sempre com os olhos postos no futuro, dando
ênfase ao nosso slogan “UFAP, Uma Freguesia
em Movimento”, efetuamos nova caraterização das nossas viaturas.
Esta caraterização, desenvolvida graficamente por técnica devidamente habilitada para o
efeito [designer], teve como inspiração precisamente a palavra MOVIMENTO, algo que
nos carateriza no dia a dia, pois somos detentores de uma ambição desmedida, numa perspetiva de crescimento e desenvolvimento da
nossa freguesia, visando sempre o Bem Estar
da nossa população.

Publicação das Newsletters da UFAP
Publicado em 30 novembro 2019, em 21 janeiro 2020 e em 04 junho 2020
Conforme tem sido habitual, 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, apesar de sabermos que
não chega à maioria da população, idosa, e sem
possibilidades e acesso a estas tecnologias.
Não obstante essas dificuldades, foi um dos
muitos projetos a que nos propusemos, continuando assim a cumprir com a nossa palavra e com o que assumimos perante vós.
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Notícias //

A UFAP já tem Código de Conduta
dos Cargos Políticos
Por via da legislação em vigor, a UFAP elaborou e publicou o Código de Conduta dos
Cargos Políticos na União das Freguesias de
Areias e Pias, via Diário da República, n.º 78
- 2.ª série, de 21 de abril de 2020, via Aviso
(extrato) n.º 6798/2020. O Código de Conduta estabelece um conjunto de princípios
e normas de autorregulação e de orientação,
que devem ser observados pelos membros do
órgão executivo da União das Freguesias de
Areias e Pias, no exercício das suas funções.
Notícias //

Estatística do atendimento
aos Domingos na UFAP
O Executivo da UFAP a 16 de dezembro de
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.
Neste sentido, é com enorme orgulho que
publicitamos os dados estatísticos desde a sua
abertura até à presente data, apenas referentes aos domingos de abertura:
– Ano 2015: Atendemos 997 fregueses em
50 dias de abertura, o que perfaz uma média
de atendimento de 20 fregueses, por domingo;
– 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: Atendemos 1672 fregueses em
50 dias de abertura, o que perfaz uma média
de atendimento de 33 fregueses, por domingo;
Na certeza que estamos a contribuir para a
melhoria das condições de vida da população.

Recursos Humanos
Notícias //

Abertura de Procedimento
Concursal para Assistente
Operacional
[Aviso (extrato) n.º 19190/2019]
Devido à extrema necessidade e por forma a dotar a Freguesia de respostas, na
hora, a qualquer solicitação dos nossos
fregueses, a UFAP decidiu avançar para a
elaboração de um Procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo
indeterminado para ocupação de um
posto de trabalho na carreira/categoria
de assistente operacional (cantoneiro de
arruamentos), devidamente publicitado
no Diário da República n.º 229/2019, Série II de 2019-11-28Diário da República,
via Aviso (extrato) n.º 19190/2019
Devido à situação pandémica, que atrasou todo o procedimento, estamos agora
em fase de avaliações psicológicas, esperando que o procedimento termine no
último trimestre do presente ano.
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Informações Gerais
Notícias //

Avecasta, Gruta de Avecasta
– Dois eventos num só dia.
Numa iniciativa da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, com vista a promover a biodiversidade e a arqueologia da nossa freguesia, mais precisamente da aldeia de Avecasta,
decorreu no dia 07 de setembro de 2019, na

Notícias //

O Natal Já chegou a Areias e Pias
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 Pias,
mais precisamente junto ao edifício sede,
sito na Rua das Escolas, em Areias e junto ao
edifício em Pias, sito na Rua de São Luís, em
Pias. Além dos arcos luminosos foi também
colocada iluminação nos respetivos telhados.

Gruta de Avecasta, dois eventos:
– Dia aberto: Os Morcegos e a Arqueologia,
com sisita guiada ao Sítio Arqueológico e ao
seu programa de estudo e valorização
– Café com Ciência
Estes eventos constaram de uma atividade no
âmbito da medida PEDIME da CIMT
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Notícias //

Notícias //

Cancelamento do Passeio
lúdico/didático com os alunos do JI
e 1.º Ciclo do Centro Escolar de Areias,
Comendador Eng.º Sérgio Mendes
de Melo

Cancelamento do Passeio Sénior

Devido à situação pandémica com que nos
deparamos, no ano de 2020, não foi possível
proporcionarmos o habitual passeio lúdico/
didático aos alunos do Jardim de Infância e 1.º
Ciclo do Centro Escolar de Areias, Comendador Eng.º Sérgio Mendes de Melo. Esperamos
que para o ano o mesmo já seja possível, pois
as nossas crianças merecem.

Cancelamento
de eventos
devido ao
COVID-19

Devido à situação pandémica com que nos
deparamos, no ano de 2020, não foi possível
proporcionarmos o habitual passeio sénior à
população com mais de 65 anos de idade. Era
um dia marcante, quer para os séniores, quer
para o Executivo, pois era por demais evidente a felicidade estampada nos rostos, para
quem, na maioria, era a única vez que saiam
da sua terra.
Esperamos que para o ano o mesmo já seja
possível, pois as nossas séniores merecem.
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Notícias //

Recuperação e beneficiação das “Pias”
Conforme anunciado e prometido por este
Executivo, devido à pandemia do COVID-19,
ainda não foi possível efetuar a cerimónia de
inauguração desta intervenção, na qual será
convidado o Ranho Folclórico e Etnográfico
da Vila de Pias. Vamos, entretanto, instalar
uma placa em aço corten com um resumo

histórico do local e ponderar a pigmentação
das pedras.
É desta forma que contribuímos para a preservação do seu elevado valor patrimonial,
histórico e sentimental, nomeadamente para
a população da localidade de Pias.

// Notícias

principal objetivo é dotar o edifício de condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, algo muito reivindicado, e bem,
pela população em geral.
Com esta obra estamos certos que vamos contribuir para uma melhoria significativa das condições de trabalho/atendimento prestadas neste
edifício, ao nível do Bem-Estar geral, não descurando uma questão estética, para nós, é também
da maior importância.
À data atual, depois de adjudicada, a obra já se
encontra em execução, estando previsto o seu
término para o mês de setembro.

Requalificação do edifício da UFAP,
em Pias
Na sequência da intervenção efetuada na sede
da UFAP, em Areias, entendemos, em momento
oportuno, avançar também com obras de requalificação do edifício da UFAP, em Pias, anterior
sede da Ex: Freguesia de Pias, localizada no Largo Eng. Pereira dos Reis, n.º 91 – Pias.
Trata-se de um edifício com alguns anos, com sérias lacunas a diferentes níveis, tais como:
- Infiltrações, acústicas, térmicas, iluminação, estéticas e principalmente a nível de acessibilidade.
Entre algumas alterações e requalificações, o
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Requalificação e alteração do edifício sede
da Junta de Freguesia e do espaço envolvente – Inicio das obras ainda este ano
Após a provação da arquitetura e posterior elaboração da totalidade das peças escritas e desenhadas
referentes ás especialidades do projeto em epígrafe, efetuamos uma consulta “informal” ao mercado, apenas numa perspetiva de ordem financeira.
Apesar de ambiciosos, somos acima de tudo responsáveis e prudentes e esta pesquisa ao mercado
rapidamente nos fez abrandar, pois os valores em
causa eram de todo incomportáveis para a UFAP.
Neste sentido e porque teimamos em efetuar esta
obra e/ou parte dela, pois assim o assumimos
perante vós, fomos obrigados a proceder a um faseamento da mesma, mais uma vez por motivos
financeiros.
Com atrasos significativos, muito devido à pandemia do COVID-19, estamos agora em condições
de proceder ao lançamento do procedimento concursal, com vista ao início das obras, que prespetivamos ainda ser este ano e a curto prazo.
Relembra-se que este projeto visa essencialmen-
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te 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 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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Eventos
Notícias //

VI.º Magusto de São Martinho
da UFAP, em Pias
No dia 11 de novembro de 2019, realizou-se
o VI.º Magusto de São Martinho, junto ao
edifício da UFAP, em Pias. 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, desta vez a cargo da Escola
de Concertinas de Dornes
O Executivo da UFAP vem assim por este
meio agradecer a presença de todos os participantes.

Notícias //

Adiamento do VI.º Passeio de BTT
da UFAP
Depois do sucesso das edições dos anos anteriores, na qual em 2019 participaram mais
de 200 ciclistas, depois de tudo organizado,
devido à situação pandémica com que nos
deparamos, fomos “obrigados” a adiar o VI.º
Passeio de BTT, com data marcada para 22 de
março de 2020, para 10 de outubro de 2020,
cuja realização ainda não é um dado adquirido.
Além de um vasto grupo de amigos, o VI.º
Passeio BTT da UFAP, conta com vários parceiros que fizeram questão de nos apoiar, entre eles:

– PROZIS [https://www.prozis.com/pt/pt]
– ULTRAPEDAL [https://www.facebook.
com/ultrapedal/]
– SOCOPAZE [http://www.socopaze.com/]
– CAFZ [http://cafz.weebly.com/cafz.html]
– AGRUPAMENTO 988 FZZ [https://988.
escutismo.pt/agrupamento/]
– MUNICÍPIO DE FZZ [https://www.cm-ferreiradozezere.pt/]
– AHBVFZZ [http://bv-ferreiradozezere.pt/
v1/index.php]
– POSTO GNR FZZ [http://www.gnr.pt/
MVC_GNR/UnEnderecos/Details/20140653]
–
A todos o nosso muito obrigado.
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Cancelamento de eventos devido ao COVID-19

Notícias //

Cancelamento da Feira da Ascensão de
Areias - Edição 2020
A UFAP, entidade organizadora do evento
“FEIRA DA ASCENSÃO 2020 - AREIAS”,
com data marcada para os dias 23 e 24 de maio
de 2020, tendo em conta o surto de coronavírus [COVID-19], viu-se “obrigada” a cancelar
o evento.
Era espectável que assim acontece, e após
muita ponderação e análise interna, não tivemos dúvidas em tomar essa decisão.
Como devem compreender, não foi uma decisão de ânimo leve, pois desde a sua reativação com enorme sucesso em 2016, realizamos
todas as edições anualmente.
Tratou-se de uma medida preventiva, pois
não queríamos contribuir para uma possível
proliferação deste surto na nossa freguesia,
no nosso concelho.
Temos consciência da importância e simbolismo que este evento tem para a nossa população,
pois este ano preparávamos-mos para elevar a
fasquia, com a perspetiva de realizar, a que entendíamos, ser a melhor edição de todas.

Notícias //

Nova ponte no Açude do Pego
Fruto de uma candidatura efetuada pela
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere/
CIMT e dada a necessidade de substituição
da existente, foi construída uma nova ponte pedonal no Açude do Pego. Além desta
ponte a referida candidatura prevê também
a instalação de vários acessórios e mobiliário urbano no espaço contiguo ao açude, por
forma a dotar aquele espaço de condições de
recreio e lazer.
Após a aprovação de um segundo itinerário
dos Caminhos de Santiago, como alternativa
ao existente, os peregrinos passam a passar
pelo Açude do Pego e pelas sepulturas visigóticas, mais um motivo para esta valorização.
Beneficiamos assim os peregrinos, o Património e todos os que queiram visitar esta
local mágico.

Fica assim a promessa que para o ano iremos
desenvolver todos os esforços nesse sentido,
realizando a então melhor edição de todas.
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Coronavirus
Notícias //

Coronavírus (2019-nCoV)
Que precauções tomar?
Como tem sido amplamente difundido pela
Comunicação Social, estamos perante uma
situação de propagação da infeção pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV) com origem em
Wuhan, China. Segundo comunicado da
DGS de 30/01/2020, apenas 10 casos tinham sido confirmados na Europa.
O coronavírus causa sinais e sintomas semelhantes ao da síndrome gripal, febre, tosse
e dificuldade respiratória, podendo evoluir
para uma situação de pneumonia ou outras
condições mais graves.
As vias de transmissão ainda não são totalmente identificadas, contudo a transmissão
via aérea e pessoa a pessoa são as conhecidas.
As medidas de higiene, etiqueta respiratória
e de segurança alimentar são as principais
medidas de prevenção para minimizar os
riscos de transmissão e exposição à doença,
tais como:
• Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas
doentes;
• Evitar contato próximo com doentes com
infeções respiratórias;
• Evitar contato desprotegido com animais
selvagens ou de quinta;
• Adotar medidas de etiqueta respiratória:
tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no
lixo);
• Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.
Em caso de dúvida ou suspeita contacte a linha SNS 24 - 808 24 24 24 antes de se dirigir
a uma unidade de saúde.
Mais informação consulte www.dgs.pt ou
através da Linha SNS 24: 808 24 24 24
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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.

08 julho 2019

Pias, “caminho não classificado” - Abertura de valetas, limpeza, e regularização do piso. *

há mais de 30 anos que estes
caminhos não sofriam qualquer intervenção.
22 agos to 2019

Avecasta, “Carreiros” - Limpeza de caminhos pedonais. *

Pias, caminho não classificado – Limpeza e desobstrução
da via.

10

22 agos to 2019

10

julho

julho

2019

2019

Avecasta, Rua das Cortes –
Regularização do piso. *

Pias, ‘caminho não classificado’ – Limpeza e desobstrução

12 julho 2019

25 agos to 2019

Pereiro-Milheiros, Rua Cova
do Moinho - Regularização
do piso.*

Fonte do Tojal, Rua Quinta do
Tojal - Limpeza, desobstrução e regularização do piso *

12 julho 2019

26 agos to 2019

Aldeia dos Gagos, Rua do Ribeiro – Abertura das valetas e
regularização do piso .*

Telhadas, Rua da Bijota
– Abertura de valetas e regularização do piso *

1 4 julho 2019

26 se tembro 2019

Avecasta, Caminho histórico
- Limpeza da via.

Outeiro dos Pereiros, Rua da
Ribeira – Limpeza e desobstrução da via

15

julho

2019

Milheiros-Lagoa, Rua da Gamita - Regularização do Piso. *
02 agos to 2019

Telhadas, Caminho s/nome –
Limpeza, abertura das valetas
e regularização do piso .*
09 agos to 2019

Lagoa, Azinhada e Travessa
da Lapa – Desobstrução e limpeza dos caminhos
Segundo os residentes locais,

07 ou tubro 2019

Venda dos Tremoços/Vila verde, Rua Fonte do Alqueidão –
Limpeza e desobstrução da via
08 ou tubro 2019

Rua de São Luís/Rua da Ponte de Pias - Limpeza de terreno, propriedade da UFAP
10

ou tubro

2019

Fonte do Tojal, Rua Quinta
do Tojal - Limpeza e desobstrução da via
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10

ou tubro

2019

Raposeira, Rua da Fonte
da Pedra – Limpeza da via
11 ou tubro 2019

Aldeia dos Gagos, Rua
das Hortas – Abertura das valetas e regularização do piso *
19 novembro 2019

22

17

fe verei ro

2020

Casais, Rua Fonte Rei – Limpeza, abertura de valetas e regularização do piso *
26 fe verei ro 2020

Venda dos Tremoços, Rua dos
Moinhos - Abertura de valetas e regularização do piso *

Aldeia dos Gagos, Rua
da Fonte e Travessa da Fonte
- Limpeza e desobstrução das
vias *

01

20 novembro 2019

01

Cidral, Rua Alto do Cidral
– Limpeza da via

Pereiro, Rua do Castelo D.
Gaião – Limpeza, desobstrução e regularização do piso *

20 novembro 2019

abr i l

2020

Pereiro, Rua do Ermeiro –
Abertura das valetas, limpeza
e regularização do piso *
abr i l

2020

Coito, Rua do Coito e caminhos limítrofes – Limpeza e
desobstrução das vias *

05 abr i l 2020

20 novembro 2019

05 abr i l 2020

Avecasta, Rua da Capela
de São João e Rua da Moagem
- Limpeza das vias

Pias, Largo Eng.º Pereira dos
Reis e Rua de São Luís – Limpeza e ornamentação

09 de zembro 2019

05 abr i l 2020

Louriceira/Robária, Rua
da Robária e caminhos limitrofes - Abertura de valetas,
limpeza e regularização do
piso *

Pereiro-Milheiros, Rua Cova
do Moinho - Abertura de valetas e regularização do piso *

05 fe verei ro 2020

Pias, “caminho não classificado” - Abertura de valetas e
regularização do piso *
16 fe verei ro 2020

Aldeia de Avecasta, “Carreiros” - Limpeza de caminhos
pedonais
17

fe verei ro

2020

Casais, Rua Olival Cotrim
– Limpeza, abertura de valetas e regularização do piso *

Avecasta, caminho s/nome –
Regularização do piso *

06 junho 2020

Raposeira, Rua da Fonte da
Pedra – Limpeza e regularização do piso *
07

junho

2020

Meneixas, Caminho s/nome
– Limpeza e regularização do
piso *
07

junho

2020

Valadas, Rua do Caramêlo –
Regularização do piso *
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07

junho

2020

Matos / Barbatos /Alto do
Verdiz / Cabeças / Ovelheiras / Jamprestes – Desobstrução, limpeza, colocação de
manilhas e regularização do
piso *
Em conjunto, a UFAP com a JF
de Chãos, promoveram intervenção numa série de caminhos
vicinais, s/nome, os quais permitem a ligação entre as localidades de Matos, Barbatos, “Alto
do Verdiz”, Cabeças, Ovelheiras
e Jamprestes.
A intervenção cingiu-se à desobstrução e limpeza dos caminhos em causa, à colocação de
manilhas que estavam danificadas junto do poço público da
Rabeja e à regularização do piso
com recurso a saibro, proveniente de Avecasta e tout-venant nos
locais mais “sensíveis”, permitindo assim a reposição das condições, ditas normais, de transitabilidade entre os itinerários
supramencionados.
A maioria dos caminhos em
causa há muitos anos que não
eram intervencionados, gerando
algumas reclamações por parte
dos fregueses, providas de total
razão.
Face a este entendimento com a
JF de Chãos, que publicamente
agradecemos na pessoa do seu
presidente Edmundo de Freitas,
entendemos que só assim faz
sentido, promovendo sinergias
e acoplando os meios de uma
só vez, garantindo economias
de escala e recursos financeiros
à Câmara Municipal de Ferreira
do Zêzere, entidade fulcral na
realização destes trabalhos, que
muito agradecemos.
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10 junho 2020

Pias, Terrenos da UFAP –
Limpeza, abertura e regularização do piso de caminho
antigo.
25 junho 2020

Areias e Pias – Limpeza das
bermas da freguesia.
27 junho 2020

Coito – Reparação de caminho florestal por empresa
particular
08 julho 2020

Telhadas, Travessa da Capela
de Santa Apolónia - Limpeza
e regularização do piso *
09 julho 2020

Casal da Farroeira, Travessa
da Cova - Limpeza e regularização do piso *
09 julho 2020

Pinheiro, Rua da Igreja de S.
Pedro – Limpeza e regularização do piso *
10 julho 2020

Pinheiro, Rua da Liberdade
e Caminho Florestal – Colocação de manilhas, abertura
de valetas e regularização do
piso *

* (Trabalhos de maquinaria 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
Em Fase de Procedimento Concursal

–
U ma F reguesia

em

M ovimento

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AREIAS E PIAS

