Inovação e confiança… com muito gosto!
Eis mais uma edição do boletim da Junta de Freguesia… haja coerência e
palavra nos compromissos assumidos perante as populações e todos
aqueles que pretendem saber e conhecer o que de novidade se tem feito
na nossa localidade. Tarefa difícil, esta e simultaneamente ingrata, na medida em que
pode ser confundida, pelos mal-intencionados, como uma outra forma de se fazer campanha.
Na realidade são coisas que não merecem sequer considerandos, mas apenas respeito por quem as emite. Palpites, comentários, factos hilariantes? Não precisamos de
olhar para trás e perceber que foi uma aposta ganha na forma como se chega perto
das pessoas e na frontalidade com que se assumem. Houve requalificação, construção
e inovação com muito bom gosto, com muita “pinta”. Hoje estamos melhores, mais
alegres e mais reconhecidos no meio onde estamos inseridos. Mais: ganhamos respeito e temos capacidade de intervenção e de negociação, com todos os nossos interlocutores.
Independentemente das conjunturas desfavoráveis ou até de políticas nacionais que
dificultam a intervenção local, este executivo tem talento porque acreditou que era possível desenvolver actividades, projectos e apoiar ideias que elevassem a Freguesia a
um patamar de estima. A mudança estava na estrutura e nas pessoas que acreditaram
e confiaram numa equipa: os cidadãos. O compromisso também foi vosso como mentores e actores que desejaram uma mudança, em particular nas estruturas, globalmente nas políticas… o tempo só veio confirmar que valeu a pena confiar. Agora, o importante é reconhecer este mérito e preparar com seriedade novos objectivos, horizontes,
desejos! Podemos, com certeza contar com todos… porque todos somos a Freguesia!
Boas festividades locais e já agora, boas férias!
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.

"Lavrando Versos" é o segundo livro
de poemas da autoria de Armando
Pereira, ex-presidente da JF de Avelãs de Cima. A obra foi apresentada
publicamente, no dia 10 de Fevereiro,
no salão da JF de Avelãs de Cima.
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Actividades
Escolas ao Teatro

Caros cidadãos,
Empenhados em tornar a nossa Freguesia mais atractiva, trabalhamos em
Equipa, apostando numa política de
proximidade e diálogo. Ultrapassamos
dificuldades em prol do desenvolvimento e do bom-nome da nossa Terra,
conseguindo desenvolver projectos e
estabelecer parcerias, projectando uma
imagem positiva da nossa Freguesia.
Sede e estaleiros da JF, rotunda do
Pinhal do Prior, Charca do Moinho do
Pisco, Fonte do Serrado, Largo do Cruzeiro, Cemitério e zona envolvente, são
intervenções que destacamos.
Contribuímos para a mudança da nossa consciência colectiva: realizamos a
Liga de Futsal, levamos as crianças ao
teatro em parceria com o CITEC, apoiamos os “nossos poetas”, estabelecemos protocolo com a DGRSP no âmbito do Trabalho a Favor da Comunidade,
dinamizamos os jovens em vários projectos; vigilância florestal em parceria
com o IPJ e SEP – Saúde em Primeiro.
Com confiança no Futuro, procuramos
soluções inovadoras e chegamos a
todos através do Boletim Informativo.
Estamos aqui, coerentes e com valores, desejando-vos salutar confraternização neste período de festas populares.

CITEC e a JF de Avelãs de Cima,
apresentaram, em parceria, a peça
“A Nossa Floresta” de Patrick Murys.

Moinho do Pisco

Boialvo

Aquisição de terreno no Moinho do
Pisco, sendo esta uma clara mais
valia para a Freguesia, devido à matéria prima que possui, cascalheira.

Finalização das Obras no Largo do Cruzeiro.

S. Pedro
X Feira das Barraquinhas
Apoio Social
Intervenção da JF de Avelãs de Cima, entidade parceira, de acordo
com o decidido em sede de Rede
Social.

A JF associou-se a esta iniciativa,
disponibilizando a animação musical e
estabelecendo protocolo com os clássicos da Malaposta - Bairrada, que
tiveram expostos os seus 50 veículos
e participaram no almoço.

Colocação
de
router que garante
acesso livre de
internet no adro
da igreja e locais
contíguos.

Fontes

Obras
XIX Encontro do Futuro

S. Pedro

Nova participação no Encontro do
Futuro, promovido pela ADABEM. A
JF de Avelãs de Cima fez-se representar no torneio de futsal, no qual
saiu mais uma vez vencedora. Este
evento foi realizado com o objectivo
de promover a dádiva de sangue.

Pintura e recuperação de várias fontes e/ou pontos de água.

Cemitério

Fica o convite para visitarem o Stand
da Freguesia na Feira da Vinha e do
Vinho de Anadia.
O Presidente da Junta

Arborização de terreno anexo ao estaleiro da JF e reconstrução da casa de
arrumos.

Pintura da parte exterior do cemitério.

