OPINIÃO
A governança de um território baseia-se muito na capacidade de construção
de um consenso organizacional entre os atores que se deve traduzir em objetivos de satisfação de necessidades e de melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos. Este trabalho está assente em três gerações de funções: a primeira
corresponde a infraestruturas, a segunda à edificação social e arranjos ur-
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banísticos e a terceira, está relacionado com dimensões imateriais, isto é, nas
relações inovadoras, com parcerias sociais e culturais. Todos nós, enquanto cidadãos responsáveis,
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temos trabalhado no sentido de reverter algumas das lacunas existentes, no que às duas primeiras
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respeitam, e como já perceberam, a sua não conclusão, infelizmente, não depende da Freguesia, dos
seus governantes e residentes, mas de outras instituições que têm essa capacidade de decisão.
Avelãs de Cima tem mostrado grande apetência para todas as gerações: participa-se ativamente
na melhoria e manutenção de arruamentos, nos arranjos e manutenção urbanística e para surpresa
de muitos, neste mandato, “ativou” (e bem, diga-se em boa verdade) a terceira geração. Dialogou,
negociou e assinou acordos de execução com a Câmara Municipal de Anadia, apresentou e utilizará
espaços para ações e eventos culturais e sociais, nomeadamente com o Centro Social de Avelãs de
Cima e, mais recentemente, criou as condições para a realização de cursos de formação de aplicador de fitofármacos, com uma entidade formadora e certificadora. Ou seja, tão importante é uma
boa governança, como estar atenta às reais necessidades dos seus cidadãos. Esta consciência é
muito relevante, pois com este modelo inovador e imaginativo, procura-se responder com eficiência,
ao processo de desenvolvimento local.

NOVA MÉDICA
INICIA FUNÇÕES
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CONTACTOS
 Rua das Escolas, nº 22. 3780 - 401 Avelãs de Cima

EM DESTAQUE

 +351 231 522 740
 +351 231 522 741
 geral@jf-avelascima.pt
 2ª a 6ª feira entre as 14h00 e as 17h00
3ª feira das 19h00 às 21h00
 jf-avelasdecima.pt
 /JF.AvelasDeCima
Limpeza Diária
dos Espaços dos
Contentores
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Pedro Veiga e Rui Dimas
Gratuita

Encontro de Coros,
uma Iniciativa de
Sucesso

Construção de
Novos Espaços
Concluída
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EDITORIAL

ACONTECE EM AVELÃS DE CIMA

Caros cidadãos,
Aqui encontramos mais uma edição do BI, publicação essa que se tornou,
desde a sua primeira edição, o mensageiro da atividade da autarquia e uma
janela aberta da evolução positiva verificada na nossa Freguesia.
Estamos no início do terceiro ano do segundo mandato em que as nossas
preocupações, expectativas e aspirações, continuam viradas para a melhoria
da qualidade de vida da nossa população.
Podem estar certos que continuaremos, agora com um executivo a tempo inteiro, a trabalhar com
o mesmo empenho e determinação, tendo sempre em vista a concretização de novos projetos.

Está em funcionamento a biblioteca da
freguesia, é uma parceria com a Biblioteca
Municipal de Anadia.

Após muito tempo
sem médico, Dra. Teresa Furtuoso iniciou
funções na Extensão
de Saúde.

Decorreu, no Centro
Social, o Encontro de
Coros, que contou com
a presença de cerca
de 230 pessoas.

Manuel Veiga esteve
presente no XV
Congresso da ANAFRE
sob o lema: Freguesia
Novos Desafios.

José Portas, em regime de voluntariado,
efetua limpeza diária
do espaço de contentores no Pereiro.

As obras no Parque
Manuel Tomé e na
área envolvente da
Fonte do Rego da
Neta estão concluídas.

Queremos uma Freguesia cada vez melhor, na qual dê gosto viver. Não vamos baixar os braços,
iremos estar atentos e empenhamos para que sejamos dotados de mais competências e simultaneamente mais meios, a fim de resolvermos muitos dos problemas com que somos confrontados.
Para isso, não dispensamos a sua colaboração, que ela se traduza em críticas, opiniões ou sugestões construtivas, porque esta Freguesia, tal como o nosso país, requer, necessita e exige que cada
um de nós cumpra o papel que lhe cabe.
É plena a convicção deste executivo que Avelãs de Cima poderá ter um futuro auspicioso se todos
nós quisermos que assim seja.
Para finalizar, o Executivo da Freguesia deseja a todos um Santo Natal e votos de um Bom 2016.
O Presidente da Junta

PESSOAS
Quais as suas expectativas para o trabalho a ser desenvolvido pela JF no ano de 2016?
Considerando, que atualmente a Freguesia detém um Executivo a tempo inteiro, espero que a
qualidade elevada do trabalho desenvolvido seja possível de se manter ou mesmo aumentar,
uma vez que o acompanhamento será mais próximo.
Aníbal Almeida, S. Pedro

Acredito que a JF vai apostar em atividades que cativem e aproximem os jovens, nomeadamente a nível cultural, social e desportivo. Espero que, em 2016, a Junta de Freguesia e a
juventude sejam uma só força.
Mariana Galante, Pereiro

O mais urgente é a construção da ligação entre Figueira e Boialvo. Espero também que a Junta
de Freguesia continue com o seu trabalho de proximidade para com as pessoas do mesmo
modo que nos habituou.
Manuel Martins, Figueira

