Para projeto novo… velhos e bons costumes!
Iniciou-se há bem pouco tempo uma nova etapa das relações entre pessoas, poderes e instituições locais. Sem dúvida que esta forma de comunicar com todos, pelo Boletim da Freguesia, mereceu toda a aceitação e por isso o
vamos continuar a fazer de forma aberta e equitativa. Reconhecer esta atividade é
também valorizar o papel e a responsabilidade que vocês, povo, reiteraram pelo último
sufrágio eleitoral.
Estamos contentes por termos atingido os três níveis de gestão autárquica na nossa
Freguesia, mas o seu sucesso teve muito de intervenção vossa, que pela análise crítica ou pelo simples pedido, fez chegar a quem de direito, um conjunto de solicitações
que tornaram a nossa Freguesia mais atrativa e mais perto de alguns indicadores de
desenvolvimento, tão desejados ao longo do tempo. Queremos contar com vocês mais
uma vez… aliás, este processo só tem razão de ser, se for planeado, discutido, realizado e avaliado por todas as partes intervenientes, em especial pelos residentes.
Sejam participativos, porque queremos estar à altura dos vossos desígnios e perto das
soluções dos vossos problemas. Continuamos preparados para ajudar a construir uma
Avelãs de Cima mais integrante territorialmente e socialmente mais justa.
Sentimos que este novo projeto que nos foi entregue é de vital importância para a sustentabilidade das atividades económicas e sociais que se desenvolvem na nossa Freguesia, porque é preciso continuar a sonhar com lugares e povoações estruturalmente
mais capacitadas para responder às adversidades… para isso mantenham o velho e
bom costume de dialogar, frontalmente connosco, porque não o sabemos fazer de
outra forma. Não há processo de progresso mais nobre do que aquele que traz as coisas às pessoas! Boas Festas e Feliz Ano Novo.
José M. Carvalho

Resultados Eleitorais
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.
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Atividades

Editorial

XXI Congresso da ANMP
Caros cidadãos,
Aproveitando este espaço privilegiado
de comunicação, o Boletim Informativo, a Junta de Freguesia apresenta à
população, mais uma edição com o
objetivo de divulgar, parte do trabalho
desenvolvido desde a sua última publicação.
Esta edição surge numa altura particularmente difícil para os portugueses,
que vêm diminuir o seu poder de compra, confrontando-se com situações
desagradáveis por via do desemprego,
da redução de salários e de diversos
rendimentos, obrigando as famílias a
procurarem outras alternativas.
Apesar destes tempos adversos, a
Junta de Freguesia continua a reafirmar a sua determinação para encontrar novas soluções, que sirvam os
interesses das gentes de Avelãs de
Cima, prometendo um trabalho redobrado, assumindo novos desafios,
criando novas respostas materializadas no apoio ao movimento associativo, com o compromisso de promover
ca da vez mais o bem-estar da população que nos elegeu.
Finalmente, desejo em meu nome
pessoal, e de todo o executivo da Junta de Freguesia, um Feliz Natal e um
Ano Novo com energia para enfrentarmos os dias difíceis que se adivinham.
O Presidente da Junta

A JF Avelãs de Cima participou, na
qualidade de representante das Juntas
de Freguesias do concelho de Anadia,
no XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses realizado em Santarém.

Noites de Lua Cheia

S. Pedro

Apoio às caminhadas das “Noites de
Lua Cheia” que se realizaram pela
Freguesia.

Realização da poda das árvores.

Avelãs de Cima
Norte TV

Liga Futsal
Organização da
Liga de Futsal que
decorreu durante os
meses de Setembro
e Outubro.
A equipa da Cerca S. Pedro sagrou-se vencedora pela
segunda vez consecutiva.

O Programa de
Televisão da Norte TV, "A Autarquia em sua Casa" veio conhecer
a nossa Freguesia. A reportagem
está disponível no site da JF.

Requalificação do Parque Infantil da
Fonte do Moleiro.

Mata

Obras
Boialvo
Apoio nas obras da capela antiga de
S. Miguel e largo adjacente.

Avelãs de Cima
Requalificação, em conjunto com a
população, da Capela das Alminhas.

Município Sem Fronteiras
A JF fez-se representar nos jogos
"Município Sem Fronteiras", organizados pela CM Anadia, com uma equipa
constituída por jovens/adultos, residentes nos vários lugares da Freguesia.

Avelãs de Cima
Alcatroamento da Travessa do Serrado.

Boialvo

Requalificação da rotunda na Rua
Nova, nos Carvalhos.
Arranjo paisagístico.

