Porque comunicar é partilhar...
Desde os tempos em que o homem se tornou sedentário e criou comunidades, que ser e estar informado representa uma vantagem para
todos os que dão corpo aos seus sonhos e nela vivem, criando famílias, amizades, riqueza, relações interpessoais, contribuindo para o seu desenvolvimento, em harmonia. À medida que estas comunidades deram origem a aldeias,
vilas e cidades foram geradas instituições que, de entre outras funções, intervêm
directamente na gestão do território e de todas as condições que propiciem melhoria
da qualidade de vida dos locais, dando como exemplo, as Juntas de Freguesia.
Este trabalho, na grande maioria das vezes, é difícil de apresentar, tem regras que
tornam pouco perceptível a decisão sobre as prioridades e são pouco reconhecidas,
como pilares de uma coesão social e equitativa que se impõe, pela falta de comunicação. Esta forma que a Junta de Freguesia encontrou, agora, para comunicar com
os seus munícipes apresenta, do meu ponto de vista, duas grandes vantagens: a
primeira prende-se com a transparência e visibilidade que se deve passar a todos,
constituindo mais uma forma de interagir com as pessoas, sem preconceitos ou utopias, a segunda tem a ver com a concepção de um sistema de comunicação de pertença, completamente inovador, onde se comunica, apenas, para partilhar valores e
interesses comuns, função deveras relevante numa sociedade.
E felicito também pela época em que se inicia este processo. É relevante e corajoso,
uma vez que é pelo Natal, que os valores se concentram para o consumismo exacerbado de bens e serviços. Haja algo que nos alerte para a realidade e para outra tipologia de valores que nos influencia, como os valores sociais, institucionais e de comunidade. É emergente existir, participar e partilhar, mas com regras e alegria… tal
como no Natal. Boas Festas e Feliz Ano Novo.
José M. Carvalho

Cultura
Estas e outras notícias podem ser
consultadas a qualquer momento no
site da Junta de Freguesia de Avelãs
de Cima — www.jf-avelasdecima.pt.
O site contém informações gerais sobre a Junta, calendário das festas e
romarias, assim como, quando disponibilizada informação, calendário de
todos os eventos associativos realizados na freguesia.

No dia 6 de Novembro, no salão
da Junta de Freguesia, realizouse a apresentação
do "O Caminhar da Vida", da autoria
de Belarmina Martins. Aos oradores,
convidados e famílias agradecemos a
presença. Esperemos que esteja para
breve nova "descoberta".
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Actividades

Caros cidadãos,

Inter-Freguesias

É com muita honra que vos apresento o Boletim Informativo editado por
esta autarquia. O BI de Avelãs de
Cima foi criado com o objectivo de
dar a conhecer os principais motivos
de interesse da nossa terra.
A concepção deste BI irá permitir
divulgar notícias relativas à actividade da Junta de Freguesia, bem como
informações de interesse geral. O
avanço tecnológico possibilita a qualquer pessoa com ligação à internet o
acesso ao BI de Avelãs de Cima,
pois este será colocado online. Do
mesmo modo, a execução deste
projecto cumpre um papel essencial
nas nossas opções de desenvolvimento futuro.
Este executivo está a apostar num
bem-estar colectivo e num desenvolvimento socioeconómico sustentado
em que a grande prioridade são as
pessoas. “Trabalhar para as pessoas
e com as pessoas” é o lema que
temos seguido.
O lançamento do BI coincide com a
época natalícia, época do ano em
que mais se acentuam as mensagens de esperança. O Executivo da
Freguesia deseja a todos um Feliz
Natal, um Ano de 2012 cheio de
sucessos pessoais e de franca melhoria nas condições que a nossa
freguesia oferece, prevalecendo a
qualidade de vida, o bom ambiente e
a solidariedade.
Boas Festas!
O Presidente da Junta

Participação no evento
concelhio de “Futebol de
7” englobado nas actividades da Feira da Vinha e do Vinho.
Conquista dos prémios de “2º Lugar”
e “Melhor Guarda-Redes”.

Liga Futsal
Organização da
Liga de Futsal que
decorreu durante o
mês de Setembro
e Outubro. A competição contou com
a participação de sete associações e
foi disputada nos quatro polidesportivos existentes na freguesia.
A equipa de Boialvo sagrou-se vencedora.

Cemitério

Pavimentação com calçada portuguesa.

Obras
Ferreirinhos

Nova pavimentação e arranjo exterior.

Pereiro
Rally Paper
Organização de “Rally-Papper” por
locais da Freguesia.
Melhoramento das acessibilidades à
Fonte do Serrado.

Caminhos Florestais

Novo espaço para ecopontos e contentores.

Figueira

Voluntariado Jovem
Participação no Programa de Voluntariado Jovem para Vigilância das
Florestas em parceria com o IPJ e a
AAFAAC.
Estiveram destacados, a vigiar a
floresta, na freguesia, 16 voluntários
durante
Julho e
Agosto.

Melhoramento e limpeza de vários
caminhos florestais e estradões.

Porto da Vide

Novo acesso ao lugar.

Construção da nova ponte do Redolho.

Avelãs de Cima

Novo passeio para melhoramento da
segurança rodoviária dos peões.

