Méritos e valores… que se mantêm!
Apressamo-nos a ver mais um ano a passar e, consequentemente, gostamos de fazer uma autoavaliação sobre os principais factos, ocorrências,
novidades, festividades, ou outras ações que condicionam a nossa maneira de estar
onde vivemos. Um ano rico em acontecimentos políticos e sociais que podiam ter marcado ainda mais o nosso afastamento e contentamento face às decisões resultantes de
quem governa e toma decisões, nem sempre fáceis de compreender e de aceitar.
Por isso mesmo começo por felicitar todos aqueles que continuam a olhar com carisma
para o futuro, nomeadamente os agentes privados instalados na nossa freguesia e
que, têm feito um enorme esforço para manter vivas algumas organizações e, com
elas, uma certa estabilidade social e familiar. Felicito-vos pelo esforço. Mas este também é o momento para enaltecer as qualidades, as intervenções, a capacidade de
trabalho e de diálogo com que a nossa junta de freguesia tem abraçado, quase diariamente, as planos e estratégias definidas. Permitam-me destacar algumas: a manutenção de uma rede de comunicação global eficiente, o desenvolvimento de um projeto
global de saneamento ativo, a manutenção do nosso espaço territorial como freguesia
autónoma, por exemplo… têm de ter mérito, porque poucas são aquelas freguesias e
aqueles munícipes que do mesmo se podem “gabar” em todo o concelho, globalmente.
De facto há trabalho, esforço, dedicação, cirurgicamente realizados, e resultados que
merecem o nosso maior regozijo.
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Aliás, alguns dos trabalhos realizados parecem pouco relevantes… só que depois de
terminados, enquadram e integram a globalidade dos recursos, respeitam as pessoas,
a nossa cultura, a vivência de um povo. Honrar esta tipologia de valores num serviço
público, ainda mais mérito tem. E como estamos a viver uma época muita rica em valores, era interessante, meditarmos e validarmos este propósito. Feliz Natal. Feliz Ano
_Novo.
José M. Carvalho

Espaço Internet
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.

Novo recurso ao dispor de toda a
população, “Espaço Internet”, a funcionar na Sede da Junta de Freguesia.

A Diocese de Aveiro iniciou, no passado dia 21 de Outubro, a Missão Jubilar, integrada nos 75 anos da sua restauração. A Junta de Freguesia congratula-se pela iniciativa, felicitando todos quantos a ela aderiram e dela fazem parte integrante.
A cidadania também se eleva pela partilha e mensagem
de valores comuns.
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Actividades
Inter-Freguesias

Caros cidadãos,
Mais um ano está a chegar ao fim. É
tempo de efetuarmos um balanço do
trabalho que temos vindo a desenvolver em prol da nossa Terra, tendo a
consciência que muito mais há a fazer,
sendo nosso propósito continuar a
trabalhar com empenho e dedicação,
procurando criar pontes necessárias
para o envolvimento da população e o
trabalho em parceria.

Participação no evento concelhio de
“Futebol de 7” englobado nas actividades da Feira da Vinha e do Vinho.
Conquista dos prémios de “1º Lugar”
e “Melhor Guarda-Redes”.

Trabalho Comunitário
Prestação de
trabalho comunitário,
um
projecto importante
nesta
freguesia, exemplo é, limpeza de
aquedutos e valetas.

SEP - “Saúde Em Primeiro”
Campanha de sensibilização com o
objectivo de promover estilos de vida
saudável à população da Freguesia.

Apostámos na proximidade para resolver as dificuldades, procurando dar
respostas céleres a todos que nos
abordaram não deixando, de concretizar projetos de interesse coletivo.
Neste tempo de balanço, não podemos também deixar de referir que,
cada vez mais, se vivem tempos difíceis no nosso País, em que as dificuldades económicas e sociais das famílias se agudizam. Por tudo isto é ainda
mais importante lembrar que é NATAL,
esse momento de paz, onde as pessoas confraternizam, se entendem, se
cumprimentam e buscam por novos
sonhos, para tentar descobrir a razão
de ser feliz.
Após um ano de trabalho, nada mais
justo que celebrar e reunir boas energias para abraçar 2013 com força, prontos para novas e importantes caminhadas coletivas direcionadas para o bemestar e o progresso da nossa Terra.

Cemitério

Aplicação de calçada portuguesa na
parte nova do cemitério.

Cerca

Requalificação da Fonte da Beca.

Candieira

Obras
Liga Futsal
Organização da
Liga de Futsal que
decorreu durante o
meses de Setembro e Outubro. A
competição foi
disputada nos quatro polidesportivos
existentes na freguesia.
A equipa da Cerca - S. Pedro sagrouse vencedora.

Boialvo

Construção do novo espaço
contentores e ecopontos.
Finalização das Obras no Largo do
Cruzeiro.

Avelãs de Cima e Figueira

Figueira

A todos um ótimo Natal e um Feliz Ano
Novo.
O Presidente da Junta
Melhoramentos no lavadouro.

Melhoramentos de acessos aos
lugares.

