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Instalação de 
Fibra Óptica na 
Freguesia

Abriu Espaço 
CTT na Junta de 
Freguesia

Viver Avelãs com 
Forte Adesão

OPINIÃO

A natureza, na sua plenitude, ensina-nos que há um tempo para tudo e que, 

quem assim o desejar, encontra em cada fase, coisas fantásticas para apreciar. 

Compete a cada um descobrir esse caminho, senti-lo e partilhá-lo com os 

nossos semelhantes. 

Esta capacidade torna-nos, comparativamente com os restantes seres vivos, 

quase como que exclusivos nesta forma de se poder admirar e viver com a na-

tureza e em equilíbrio, cada etapa. Então o que nos distingue completamente dos outros? O talento 

como o podemos fazer, a inteligência com que a podemos sentir e a habilidade com que a podemos 

compartilhar. Para isso só precisamos de sermos pessoas!

Na verdade, só consigo escrever estas palavras, porque elas exprimem na íntegra a forma como 

temos encontrado em Vós, este formato de vivência, na nossa freguesia. Somos todos responsáveis 

pelo sucesso dos objectivos alcançados e pelo esforço que se tem feito para conseguir chegar a 

todas as solicitações que promovem o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos residentes. Con-

tinuem a insistir, porque tudo se há-de continuar a fazer e a explorar para satisfazer os desígnios 

das pessoas. 

Para tal, fica o exemplo da chegada da fibra óptica a todos os lugares da freguesia, arrastando 

outra qualidade para as comunicações e equipamentos de que dispomos, no seio de cada família, 

e, se tudo correr bem, aparecerá um novo equipamento de âmbito social, para recreação e lazer, no 

próximo ano. As pessoas pediram… e o sapatinho trará a resposta! 

E porque estamos nesta época, a todos vós, familiares e amigos, votos de Boas Festas.

José M. Carvalho

CONTACTOS
  Rua das Escolas, nº 22. 3780 - 401 Avelãs de Cima
  +351 231 522 740
  +351 231 522 741
  geral@jf-avelascima.pt
  2ª a 6ª feira entre as 14h00 e as 17h00
      3ª feira das 19h00 às 21h00
  jf-avelasdecima.pt
 /JF.AvelasDeCima
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Caros cidadãos,

Começámos em outubro de 2013 uma nova e desafiante aventura – a 

gestão de um território imenso em riqueza humana e com recursos naturais 

emblemáticos.

Nesta missão que nos foi confiada a essência sempre foi a mesma: as pes-

soas! Em primeiro lugar estão e estarão sempre as pessoas pois é por elas 

que trabalhamos e é por elas que estamos todos os dias no terreno. Temos 

como objetivo primordial cumprir o que de nós é esperado, nomeadamente, intervir nas pequenas 

mas importantes necessidades que em tudo melhoram o conforto e bem estar das pessoas.

As identidades territoriais são cada vez mais complexas e os problemas, tal como as pessoas, têm 

oscilações e variâncias próprias de cada lugar. Cabe-nos a nós continuar a manter estas identida-

des aquando da procura da resolução de situações específicas de cada local.

A atividade diária da JF continua a ser assim a resposta às solicitações de quem nos procura, quer 

no âmbito administrativo, quer nas intervenções e limpezas dos lugares e dos caminhos.

Marcamos a diferença e fazemos da nossa freguesia, com a vossa confiança, uma Freguesia melhor, 

e assim continuamos a esperar fazer no novo ano de 2017 que esperamos ser mais um ano de 

potenciação daquilo que é e será a Freguesia Avelãs de Cima!

O Presidente da Junta

Para si, qual o fator que mais se destaca na atuação da Junta de Freguesia?

O aspeto cultural que a Junta de Freguesia tem feito por implementar, no caso com que tenho 
mais contacto, o apoio prestado ao InCantus, tem sido essencial para o seu desenvolvimento, 
dando assim a possibilidade da nossa Freguesia ser conhecida pela música e pelos poemas.

O fator que mais destaco é a proximidade da Junta de Freguesia com os cidadãos, esta tem sido 
EXCELENTE, enquadrando-se no contexto que a Freguesia necessita.

As iniciativas apoiadas, assim como o trabalho desenvolvido são o fator que destaco na atuação 
da Junta da Freguesia. Gosto muito de viver nesta Freguesia e também a isso se deve.

Susana Calado, Cerca

Raul Henriques de Almeida, Porto da Vide

Carla Sofia Rodrigues, Póvoa do Gago

Procedeu-se à 
colocação de novo 
mobiliário urbano, em 
S. Pedro, na Almeda 
da Igreja.

Realizaram-se tra-
balhos de limpeza de 
caminhos e estradões 
no Pardeeiro, Corgo e 
Moinho do Pisco.

Abriu o espaço CTT 
nas instalações da JF 
de Avelãs de Cima, 
com horário entre as 
14h00 e 18h00.

Viver Avelãs pro-
moveu a cultura, o 
convívio e o reconhec-
imento da Rota das 
Avelãs.

As obras da con-
strução da estrada 
que liga os lugares 
da Figueira e Boialvo 
foram concluídas. 

Iniciou-se a instalação 
da fibra óptica, que 
vai abranger toda a 
Freguesia de Avelãs 
de Cima. 
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