OPINIÃO
A nossa freguesia pode-se orgulhar de ter atributos com os quais todos estão
identificados. A água, a floresta, a gastronomia, as festas religiosas são disto
um exemplo!
Ao longo do tempo, tem-se, sabiamente, ultrapassado as consequências dos
efeitos negativos, com que às vezes a natureza nos presenteia, nomeada-
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mente, a perda de produção e, posteriormente, de rendimento, pelos fogos
florestais que surgem. Aliás, nesta altura, grande parte do suplemento de algumas famílias, vem dos
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produtos florestais, substituindo os ganhos que outrora as práticas agrícolas traziam. Durante estes
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tempos, também, foram construídas acessibilidades e melhoradas outras estruturas que ajudaram
na criação de melhores de condições de produção florestal e de exploração.
Coube, por isso, a todos os agentes e intervenientes, públicos e privados, um grande contributo
nesta mudança. E o que reparamos, hoje, é que há ciclos de produção que estão no seu auge, pelo
que, compete agora colher os seus frutos. Portanto, além do trabalho que dá, da riqueza que cria e
da renovação da natureza que acontece, parece ser muito importante, nesta fase, que a manutenção,
a limpeza e o apreço pelo erário público mantenham elevados níveis de respeito, nos caminhos,
valetas e outras estruturas, até para os madeireiros.
E já agora, com os devidos pedidos de desculpa a cada família, e como resultado da interdição da
aplicação de produtos fitofarmacêuticos por parte das juntas de freguesia, nas valetas, parece-me
que todos podemos ajudar mais na manutenção harmoniosa das nossas ruas! Eu e os meus vizinhos
fazemo-lo na nossa… o que é bem feito bem parece, sempre!
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EDITORIAL

ACONTECE EM AVELÃS DE CIMA

Caros cidadãos,
Cerca de três anos decorreram desde que este executivo iniciou um novo
ciclo à frente da nossa autarquia. Ao longo destes anos, temos procurado trabalhar afincadamente para elevar a qualidade de vida cidadãos da
Freguesia de Avelãs de Cima, acreditando que esta Freguesia merece uma
posição maior destaque no Concelho e na Região.
Para esse desenvolvimento é fundamental e indispensável auscultar os anseios dos cidadãos e das entidades públicas e privadas com quem vamos trabalhamos em parceria.
Só com um planeamento aprofundado, uma abordagem estratégica global, transparência e fronta-

O programa de reabilitação das antigas
escolas primárias
continua. Duas das escolas já tem ocupação.

Realização do curso
de aplicação de produtos fitofarmacêuticos na antiga escola
de Avelãs de Cima.

Para reforçar a
vigilância florestal,
foi colocado um novo
posto de vigia no
Moinho do Pisco.

Ocorreram obras em
Ferreirinhos, com o
intuito de melhorar a
circulação de veículos
de grande porte.

Decorreu no dia 21 de
maio, numa parceria
ADABEM, a Dádiva da
Música, com a Banda
da Quinta do Picado.

Em parceria com o Coletivo Nora, fizeram-se
duas intervenções
artísticas, no âmbito
da Arte N’ Aldeia.

lidade nos processos é que Avelãs de Cima pode almejar uma contínua modernização e desenvolvimento sustentado.
A nossa prioridade continua a ser o bem-estar das pessoas da Freguesia e, por isso, temos sempre
as portas abertas para receber os cidadãos num espirito de trabalho em cooperação e boa vontade. Temos reunido com a Presidente da Câmara Municipal, e com representantes de diversas instituições públicas, procurando dinamizar as obras em curso e mostrando abertura para concretizar
os projetos em fase de estudo.
Mantenho a confiança de contar com todos vós neste desígnio de desenvolvimento e estando,
como sempre, ao dispor de todos e cada um de vós.
O Presidente da Junta

PESSOAS
Qual a importância que atribui ao trabalhado desenvolvido pela Junta de Freguesia?
Útil e bonito, merece a minha aprovação total o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia
de Avelãs de Cima.
Carlos Almeida, Candeeira

As populações da nossa área geográfica estão muito confortáveis com a atuação da Junta de
Freguesia de Avelãs de Cima. O trabalho realizado tem sido muito útil para estas povoações e
para quem as costuma frequentar.
Isabel Lopes, Ferreirinhos

O trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia de Avelãs de Cima é de muita importância
porque nos atende sempre muito bem e ajuda-nos a resolver os problemas apresentados de
forma rápida e eficaz.
Orlando Almeida, Pardeeiro

