OPINIÃO
Eis que se chega a mais um final de mandato! O tempo voou, mas ficam os
nossos objectivos e ambições cumpridos. Mais do que uma avaliação que
importa a cada um dos cidadãos fazer, comporta olhar para trás e percepcionar o que foi feito em prol do desenvolvimento da nossa Avelãs de Cima. É
fundamental ressalvar que, a constante divulgação das informações oferece
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uma oportunidade de verificação das nossas formas de atuação.
Deixo para cada um, a resposta! E tenho a certeza que sorriem quando comparam o que é e o que
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era a nossa Freguesia. E reflictam bem no que foi prometido e no que foi alcançado! Avelãs de Cima
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mereceu o nosso respeito, a competência, a energia, a disponibilidade, a alegria, o apoio, o diálogo.
Construíram-se pontes, criaram-se coisas novas, estimaram-se as pessoas, valorizaram-se os nossos
recursos. Promoveram-se melhorias, formalizaram-se ideias, apoiaram-se os empreendedores…
No futuro queremos continuar este desenvolvimento, apoiados na confiança que vocês, povo,
nos têm demonstrado, todos os dias. Sempre estivemos do Vosso lado, muitas vezes contra
partidos e ideologias. A experiência mostra que, a consolidação do trabalho facilita a definição das
nossas opções de desenvolvimento futuro.
Estamos cá e por cá vamos continuar, para trabalhar em prol do contentamento de todos Vós. Estamos preparados para destruir os muros do bloqueio das utopias e continuar as pontes do diálogo,
do crescimento e da valorização da nossa Avelãs de Cima.
A todos Vós, deixo o meu sincero abraço, pelo respeito que têm pela Freguesia e por fazerem de
cada lugar, um lugar especial!
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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 18h30
3ª feira das 19h00 às 21h00
 jf-avelasdecima.pt
 /JF.AvelasDeCima
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EDITORIAL

ACONTECE EM AVELÃS DE CIMA

Caros cidadãos,
Aproxima-se o final de mais um mandato deste Executivo, que ao longo
dos últimos anos tem trabalhado sempre em prol do desenvolvimento da
Freguesia de Avelãs de Cima, em prol das famílias e da nossa comunidade.
É tempo de nos prepararmos para um balanço final de todo o trabalho e
ainda definir as prioridades e o que ainda gostaríamos de deixar feito antes
de cessarmos o nosso mandato. Certo é de que nos orgulhámos do que conseguimos até agora. Desenvolveram-se iniciativas, parcerias, protocolos e apoios, procurando-se
sempre o envolvimento e o trabalho com as Associações e os cidadãos em geral. Mantivemo-nos

O Espaço Cidadão
funciona às terças de
tarde e funciona como
uma extensão da loja
de Anadia.

Requalificação das
paragens de autocarro, sendo também
retirado todo o
amianto das mesmas.

Conclusão do acesso
pedonal ao Pólo Escolar das Avelãs. Acesso
esse que garante a
segurança dos peões.

No passado dia 28 de
maio foram realizados
os jogos tradicionais
da Freguesia de Avelãs
de Cima.

Através de um protocolo com a CM Anadia,
está em fase de conclusão a construção
da Ponte do Souto.

No dia 25 de junho foi
inaugurada a Rota das
Avelãs, contando-se
cerca de 200 pessoas
de todo o concelho.

confiantes da nossa atuação enquanto representantes de Junta de Freguesia, procurando atender
às reais necessidades da nossa Freguesia, mantendo as tradições, recuperando património e valorizando o que é nosso. Neste tempo de balanço não podemos também deixar de referir alguns dos
nossos projetos e iniciativas, nomeadamente a ligação Figueira – Boialvo, Construção do Passeio
de Acesso ao Pólo Escolar, Casa da Juventude na Cerca, instalação de sanitários no Parque do Brejo,
a Rota das Avelãs, entre outros e sem esquecermos a abertura do Posto CTT e Espaço de Cidadão
na sede da Junta de Freguesia. Apesar de mantermos muitos mais projetos em movimento, vamos
em conjunto continuar a dar o nosso melhor para que a Freguesia de Avelãs de Cima continue a
prosperar de uma forma sustentada e equilibrada.
O Presidente da Junta

PESSOAS
Sendo um jovem de Avelãs de Cima, em que moldes se identifica com a sua Freguesia?
Considero que a Freguesia, através de várias atividades, tem conseguido chamar a atenção dos
jovens para as mais valias da sua terra. Cada vez gostamos mais de cá estar, no entanto, cada
vez é mais difícil fixarmo-nos por cá. Ajudar os jovens nesta temática é essencial para o futuro.
André Santos, Figueira

Fazer perdurar as tradições com eventos como os Jogos Tradiconais, constituem uma importante passagem de testumunho de gerações, transportando-nos a todos para a nossa infância,
deixandono-nos com uma nostalgia enorme por pertencer a esta Freguesia.
Mara Almeida, Canelas

Tanto me identifico que nunca a abandonei e cá investi. Como jovem empresário digo que temos os melhores autarcas e de grande competência. Temos apoio para o sucesso. Mais o dizem!
Temos de os valorizar! Eles e a Freguesia vão continuar a contar com o meu investimento.
Simão Pedro Almeida, Candieira

