Forais Manuelinos: 500 palmas para a população
de Avelãs de Cima!

Boletim

Os 500 anos dos Forais Manuelinos (Avelãs de Cima, Pereiro e Boialvo) são uma data muito importante para a nossa Freguesia. De facto
não é o tamanho das celebrações que importa referir, mas sim o conteúdo e significado que elas representam. Significa esta data que, até aos dias de hoje,
houve sempre capacidade de manter o território associado a um nome e tal facto
ajuda a perpetuar, a riqueza deste povo. Por isso temos todos os motivos para comemorar: é uma oportunidade única de respeitar o passado, recordando-o e imaginando
-o outrora e tentar refletir para o futuro desejos e anseios atuais.
A população de Avelãs de Cima teve vontade de celebrar, pois não é seu apanágio
deixar passar em branco pequenas marcas, como as festividades de cada uma das
localidades; o que dizer então de uma marca com 500 anos… é festejar hoje uma
eternidade! A Freguesia e as suas gentes souberam integrar e viver cada momento,
celebrá-lo com honra, mantendo-se intactas as raízes de um tão desejado processo
de socialização que estamos a ver não acontecer noutros territórios.
Celebrar significa que estamos vivos… que se tem energia e força, que se respeita a
diversidade cultural, religiosa, social e produtiva. São sentimentos que não se explicam ou dividem-se, sentem-se e vivem-se, com alma. Esta é a nossa maneira de
agradecer a todos os defensores desta filosofia: há uma magia e nostalgia que vai
marcar ainda mais todos os seus cidadãos. A Freguesia está de parabéns e toda a
sua população quis, e bem, homenagear este tempo e esta marca, não para atenuar
a dureza dos tempos, mas para ter mais um marco para contar, numa História que
sempre fica para as gerações futuras. Parabéns Avelãs de Cima!
José M. Carvalho

Resultados das Eleições
Europeias - Avelãs de Cima
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

XIV Congresso da ANAFRE
Caros cidadãos,
Começámos o ano a celebrar os 500
anos da outorga do Foral Manuelino
de Avelãs de Cima, marco de uma
nova era na vida da população deste
lugar.

A Junta de Freguesia de Avelãs de
Cima esteve representada, através do
Presidente do Executivo, Manuel Veiga, no XIV Congresso da ANAFRE
realizado em Aveiro entre os dias 31
de Janeiro e 2 de Fevereiro de 2014.

Forais Manuelinos
Decorreram nos dias 7, 8 , 9 e 10 de
Junho as comemorações dos 500
Anos dos Forais Manuelinos da Freguesia que envolveu a população.

O atual contexto económico e financeiro do país permite antecipar que
teremos pela frente um mandato muito exigente a todos os níveis, mas,
também, temos ema equipa motivada
capaz de enfrentar os maiores desafios e ultrapassar obstáculos.
Continuamos com “Confiança” rumo
ao futuro, contando com a colaboração e participação de todos na construção da nossa Freguesia.

Corgo e Ferreirinhos

Intervenção nos estradões de forma a
torná-los transitáveis.
Caminhada “Caminhar por Avelãs”

Com passos firmes prepararmos as
comemorações dos Forais da Freguesia de Avelãs de Cima, conforme
programa divulgado à população ,que
será sem dúvida uma oportunidade
para reavivar memórias e dar reconhecimento devido a Pessoas e Instituições que se notabilizaram pela
dedicação e colaboração com a Freguesia. O nosso obrigado.

Obras

Boialvo

XX Encontro do Futuro
Participação no Encontro do Futuro,
promovido pela ADABEM, com o objetivo de promover a dádiva de sangue.
A JF de Avelãs de Cima fez-se representar no torneio de futsal, no qual
obteve o 2º lugar.

Limpeza de valetas e aquedutos.
Assembleia Extraordinária
comemorativa dos 500 Anos dos
Forais Manuelinos

Ferreirinhos, Pardeeiro e
Pereiro

Forais Manuelinos
No passado dia 10 de Janeiro de
2014, realizou-se na JF a sessão solene que marcou o início das comemorações dos 500 Anos dos Forais
Manuelinos da Freguesia. Estiveram
presentes atuais e antigos autarcas
da Freguesia.

Jogos Tradicionais com as
Associações da Freguesia

O setor das obras interveio em alguns locais da Freguesia no sentido
de efetuar a manutenção e melhoramento de espaços públicos.

S. Pedro

Um abraço amigo.

O Presidente da Junta

Sarau Cultural com
Grupo Coral Assanes e
Poetas da Freguesia

Melhoramento do Parque de Estacionamento junto ao cemitério.

