Boletim

a, e, i, o, u… a educação para a cidadania participativa!
Um reconhecido e famoso pensador, um dia disse que “ensinar não é
(só) transferir conhecimento, mas (também) criar as possibilidades para
a sua produção ou a sua construção”, nas crianças. Eis que estão agora
reunidas as condições para as nossas crianças, no mesmo formato e
em igualdade de condições, procurarem essas tais possibilidades, com a abertura do
Pólo Escolar. É que mais cara que a educação, só mesmo a ignorância, para fazer
prevalecer a incerteza na tipologia de intervenção para a cidadania. Dirão os mais
céticos que ficam agora estruturas vazias, sem funções e por isso acabarão por desaparecer. Descansem estes, que vamos continuar a trabalhar, para manter e trazer a
estes espaços e aos territórios onde se encontram, uma tal dinâmica e intervenção,
que só mesmo um povo empreendedor e inovador é capaz de o fazer… em Avelãs de
Cima sempre se soube encontrar esses desejos e concretizá-los. Contamos por isso
com toda a população para intervir, quando chamadas a esse processo. E a isto chama-se cidadania participativa.
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Começa-se um novo ciclo, para nós todos que estamos já a suportar de há uns tempos para cá, outros ciclos, com fortes impactos na nossa vida e no rendimento disponível das famílias. Mas há um ciclo que nunca abandonamos e mesmo com todas as
condicionantes, fazemos questão de fazer prevalecer a sua permanência e existência.
E esta época natalícia é mesmo propícia para isto: criar um ambiente que nos faça
sonhar, tal e qual como em crianças. Por isso fica o meu simples, mas efetivo desejo
para o próximo ano: que todos os vossos sonhos se realizem. Boas Festas e um Feliz
Ano Novo, para todos!
José M. Carvalho

Junta de Freguesia
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.

Para os devidos efeitos informa-se a
população que a Junta de Freguesia
encontra-se aberta de 2ª feira a 6ª feira
entre as 14h00 e as 17h30, continuando com o horário habitual de 3ª feira à
noite.

Ficha Técnica
Responsável: Pedro Veiga
Distribuição: Gratuita
Boletim Informativo redigido ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico.

INFOMAIL

Propriedade: Junta de Freguesia de Avelãs de Cima
Imagem e Fotografia: Pedro Veiga
Tiragem: 750 Exemplares

Editorial
Caros cidadãos,
Aproxima-se o final de mais um ano
difícil, tendo presentes os cortes e as
leis impostas às freguesias.
A JF de Avelãs de Cima, apesar das
dificuldades inerentes, continua empenhada, apostando num desenvolvimento sustentado com vista a melhorar as condições e a qualidade de vida
da população.

Sempre soubemos gerir da melhor
maneira as verbas do Fundo de Financiamento de Freguesia e, tendo em
conta a crise que está a devastar o
nosso país, sempre tivemos as pessoas como nossa prioridade.
Sabendo que muitas famílias vivem
momentos de carência económica e,
embora não seja da nossa responsabilidade, temos dado o nosso melhor,
apoiando essas situações.
O Presidente da Junta de Freguesia
encontra-se disponível para falar com
os cidadãos que o procuram e lhe
transmitem solicitações de apoios,
preocupações, propostas e sugestões.
O executivo, com as disponibilidades
ao seu alcance, tem tentado solucionar
a maioria dos problemas apresentados.
Quero agradecer toda a Vossa colaboração, desejando-vos um Feliz Natal e
Votos de Esperança num Ano de 2015
Melhor para Todos.
O Presidente da Junta

Atividades

Forais Manuelinos

Obras

XI Feira da Vinha e do Vinho

Pereiro

Corgo de Baixo

A Junta de Freguesia de Avelãs de
Cima marcou presença através do seu
stand na Feira da Vinha e do Vinho
2014. O espaço destinado à freguesia
foi preenchido relativamente à temática das comemorações dos 500 anos
dos Forais Manuelinos da Freguesia.

Melhoramento no pontão de acesso ao
Corgo de Baixo.

Boialvo

Centro Escolar das Avelãs
O Centro Escolar das Avelãs abriu
portas para receber a comunidade
escolar das Freguesias de Avelãs de
Cima e Avelãs de Caminho no presente ano letivo. Conta com 93 alunos de
Avelãs de Cima.

O lugar do Pereiro comemorou, no
passado dia 27 de agosto, os 500 anos
da atribuição do Foral Manuelino com
uma cerimónia simbólica. A JF procedeu ao descerramento de uma lápide
do Foral na sede da Associação Desportiva e Cultural do Pereiro.

Boialvo

Candieira, Canelas e
Avelãs de Cima

Limpeza de valetas e aquedutos.

1º Torneio Municipal de Malha
A JF de Avelãs de Cima esteve presente na final do 1º Torneio Municipal
de Malha, promovido pela CM Anadia,
com Jorge Reis, Carlos Duarte e António Melo.

Requalificação do aqueduto na Ponte
Férrea.

Informação
O lugar de Boialvo comemorou, no passado dia 5 de outubro, os 500 anos da
atribuição do Foral Manuelino com uma
cerimónia simbólica. A Junta de Freguesia procedeu ao descerramento de uma
lápide do Foral no renovado Largo do
Cruzeiro.

Qualquer avaria na iluminação pública
deve ser comunicada à JF, por forma a
serem agilizados procedimentos para a
resolução da mesma.

