OPINIÃO
É preciso recuar uns tempos, para nos lembrarmos da entrada das novas tecnologias nas nossas vidas e na mais-valia, que elas representam para quem
as bem utiliza e delas fazem uma ferramenta de decisão e de tempo, muito
valiosa. Atenta a estas vantagens, a Junta de Freguesia de Avelãs de Cima,
aderiu, como entidade responsável e inovadora, a estes meios para comunicar

BOLETIM INFORMATIVO

com os seus cidadãos. A página da internet e o boletim informativo são disso
um exemplo!
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Contudo, chegou o tempo em que o suporte utilizado não é mais apelativo, pelo cansaço e pela
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pouca atratividade, figura que aparece pelo seu uso, frequente. Essa informação chegou via popuulares… Felicito os meus munícipes pela coragem que têm e pela oportunidade de fazer chegar
esses sentimentos a quem os representa. Mas, não posso deixar de enaltecer e dar os parabéns
à forma precisa, rápida e apelativa com que a Junta de Freguesia respondeu a esta observação:
nova estrutura da página da internet, novo modelo para o boletim informativo e adesão às redes
sociais, para já, via facebook. Pretende-se manter a proximidade e informar, sempre com rigor, toda
a população das principais atividades e ocorrências da nossa terra. Afinal, vale a pena, confrontar e
construir este modelo entre atores políticos e residentes e espera-se que o seu uso, ajude a alavancar, cada vez mais, as nossas raízes, os nossos recursos, as nossas tradições, a nossa sociedade local
e a forma como interage com os seus.
de esperar que outros o façam. Não se perde assim a oportunidade de mantermos a ligação a todos.
José M. Carvalho

INAUGURAÇÃO DO
CENTRO ESCOLAR
DAS AVELÃS

CONTACTOS
 Rua das Escolas, nº 22. 3780 - 401 Avelãs de Cima

EM DESTAQUE

 +351 231 522 740
 +351 231 522 741
 geral@jf-avelascima.pt
 2ª a 6ª feira entre as 14h00 e as 15h00
3ª feira das 19h00 às 21h00
 jf-avelasdecima.pt
 /JF.AvelasDeCima
Encerramento das
Festividades dos
Forais Manuelinos

FICHA TÉCNICA
propriedade:

responsáveis:

tiragem:

Junta de Freguesia de Avelãs de Cima
750 exemplares

distribuição:

Pedro Veiga e Rui Dimas
Gratuita

Participação no
XXI Encontro do
Futuro da ADABEM

Apoio na colocação de sinalética
da Rota Flor de Liz

INFOMAIL

Quem não deve não teme e se não formos nós a iniciar o processo de comunicação positiva, temos

EDITORIAL

ACONTECE EM AVELÃS DE CIMA

Caros cidadãos,
A prática mostra-nos que, a constante divulgação de informação cumpre um
papel essencial na formação dos conceitos de participação geral. A Junta
de Freguesia de Avelãs de Cima apresenta assim uma renovada plataforma
de comunicação a pensar nos cidadãos da Freguesia, mas também em todos
aqueles que nos visitam.
Avelãs de Cima sabe receber, e esta nova forma de comunicar insere-se
nesse espirito. É objetivo divulgar o que de melhor se faz e acontece na nossa Freguesia. Somos
uma Freguesia rica em História, Cultura e Tradição, mas temos os olhos postos no futuro e estamos

No dia 11 de janeiro,
decorreu a festividade
correspondente ao
encerramento dos
Forais Manuelinos.

A JF apoiou o Agrupamento de Escuteiros
836 na colocação de
sinalética da Rota Flor
de Liz.

A 10 de abril, foi inaugurado, pelo primeiro
ministro Pedro Passos
Coelho, o Centro Escolar das Avelãs.

No mês de abril, a
JF participou no XXI
Encontro do Futuro,
promovido pela
ADABEM.

A AAFAAC esteve presente Feira Medieval
de Anadia, em representação da Junta de
Freguesia.

No dia 12 de maio,
decorreu na JF, uma
sessão de esclarecimento com o tema da
Prevenção Florestal.

conscientes da importância destes privilegiados canais de comunicação e na divulgação do que
somos e do que fazemos.
Estas novas ferramentas valorizam a relação de proximidade, tendo sido concebidas para privilegiar a interatividade com as pessoas, concedendo-lhe um acesso mais facilitado a toda a informação e serviços da Freguesia.
Fomentar canais de diálogo e de comunicação entre os cidadãos e o executivo da Freguesia constitui um objectivo permanente numa sociedade cada vez mais ligada às tecnologias.
Desta forma, é com grande satisfação que vos dou as boas-vindas ao novo Site, Facebook e Boletim Informativo da Freguesia de Avelãs de Cima.
O Presidente da Junta

PESSOAS
Como classifica a disponibilidade da JF para ouvir e resolver os problemas da Freguesia?
Considero que é uma Junta de Freguesia que tem demonstrado estar atenta e disponível junto
das populações, tentando, sempre que possível, responder com prontidão às solicitações e
resolver os problemas que vão surgindo.
António Cruzeiro, Boialvo

Uma equipa excelente… raramente não consegue responder às solicitações, tanto em casa
como por telefone! Nos problemas que vão surgindo, eles tentam sempre ajudar e até mesmo
a resolvê-los.
Regina Almeida, Avelãs de Cima

Falando do meu exemplo, todas as vezes que comunico a esta Junta de Freguesia, para
benefício da comunidade, sempre fui bem atendido e nunca fiquei sem resposta.
Arsénio Tomás, Canelas

