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XII ANIVERSÁRIO
DA ELEVAÇÃO A VILA DA FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA

+
Iluminação na Variante

11 de Julho 2009

N.07

+
Legalização de Poços e Furos

+
Hora do Conto

+
IRS na Junta

Tendo sido um sucesso inesperado no ano passado e 
porque é importante incutir hábitos de leitura aos mais 
novos, a Junta de Freguesia em conjunto com a Biblioteca 
Municipal de Águeda, organizaram no passado mês de 
Maio mais sessões da Hora do Conto. Participaram 50 
crianças da 1ª classe e 30 da 2ª.

No passado dia 18 de Março,realizaram-se no edificio da 
Junta de Freguesia Rastreios auditivos e visuais e colheita 
de sangue. No mesmo dia estiveram presentes crianças da 
Cerciag a exporem e venderem os seus trabalhos sobre o 
tema Dia do Pai.
Foi bastante significativa a adesão dos aguadenses a estas 
iniciativas.

No próximo dia 11 de Julho comemora-se o XII aniversário da elevação a Vila da Freguesia de Aguada de Cima. 
Como aconteceu em anos anteriores a Junta de Freguesia com a colaboração todas associações da Freguesia, 
promove o festejo da data com um programa de festas que pretende envolver toda a freguesia.

PROGRAMA
8:30 horas– Ciclo Turismo
Concentração na Praça Santa Eulália (Junta de Freguesia) pelas 
8:30h, com partida prevista para as 9h, percorrendo vários 
lugares da freguesia. Participação gratuita. 
Estão contempladas lembranças para os ciclo turistas que façam 
a sua inscrição até ao dia 09 Julho na secretaria da Junta de 
Freguesia ou em www.jf-aguadadecima.pt.
13 horas - Almoço para os participantes no Ciclo turismo no 
Parque do Sabugueiro
15 horas - Jogos tradicionais
16 horas - Acção de sensibilização sobre combate a incêndios, 
pelos Bombeiros Voluntários de Águeda
19:30 horas - Jantar nas tasquinhas das associações da 
freguesia
21:30 horas - Desfile da Marcha Popular da Freguesia
Organizada pela forcada com a colaboração de todos os lugares 
da Freguesia.
22 horas - XV Festival de Folclore do Gente - Grupo 
Etnográfico “A Nossa Terra” de Aguada de Cima (Organizador) 
com a participação dos seguintes grupos: Rancho Folclórico da 
Freguesia de Biscainho (Coruche), Rancho Folclórico da Freguesia 
do Centro Paroquial de Dornelas (Guarda), Grupo Folclórico da 
Madalena (Vila Nova de Gaia) e Rancho Folclórico de Rocas do 
Vouga (Sever do Vouga).

No passado mês de Março, foi concluída a iluminação da 
Variante de Aguada de Cima, melhorando a visibilidade 
e a segurança dos que nela circulam.

A Junta de Freguesia de Aguada de Cima, apoiou os 
contribuintes no envio das Declarações de IRS via electrónica 
do ano de 2008, referentes a trabalho dependente e a 
pensões. Este serviço gratuito, foi prestado pelo segundo 
ano consecutivo e resulta de um protocolo assinado entre 
a Junta e o Serviço de Finanças de Aveiro.
O número de declarações enviadas superou em muito as 
do ano anterior, o que leva a concluir que a iniciativa foi 
bem sucedida.

A Junta de Freguesia recebe durante todo o ano, donativos 
de bens alimentares e de outros bens essenciais para 
distribuição pelos mais desfavorecidos.
Assim, sempre que tiverem roupas de vestir, roupas de 
cama, toalhas, livros e outro material escolar, brinquedos, 
electrodomésticos, loiça e outros bens que são necessários 
no nosso dia-a-dia e que julguem que a outros podem 
servir, dirijam-se à secretaria da Junta e estarão a contribuir 
para o sorriso de outras pessoas.
Neste momento aceitam-se com a máxima urgência: roupas 
de bebé, cobertores de cama de criança, berçários, carro 
de bebé para gémeos ou normal, cadeirinhas, loiça, talheres 
e trens de cozinha.

+
Apoio aos mais desfavorecidos

Todos os utilizadores de águas subterrâneas (furos e poços), 
cujas captações particulares sejam anteriores a 31 de Maio 
de 2007 e com meios de extracção até 5cv, não carecem 
de qualquer título de utilização, nem têm de proceder a 
qualquer comunicação obrigatória.
No caso de novas captações (depois de 31 de Maio de 
2007) e com estas características, apenas é necessário pro
ceder a uma mera comunicação à respectiva ARH – 
Administração de Região Hidrográfica (de Aveiro,             
no caso dos consumidores da freguesia).
Apenas os utilizadores de recursos hídricos que dispõem de 
meios de extracção bastante significativos (superiores a 5cv) 
carecem de um título que lhes permita essa utilização, re
querido na ARH até 31 de Maio de 2009.
(Despacho n.º 14872/2009 no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 126 de 2 de Julho de 2009)
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Rastreios e Colheita de Sangue
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Obras nos Armazéns da Junta
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Construção de Passeios

+
Balanço do Mandato

+
Parque do Sabugueiro

+
Novos Ecopontos

+
Plantação de 60 Árvores

A junta está a proceder a obras de beneficiação no seu 
edifício sede, remodelando e adaptando o primeiro andar, 
para que aí funcionem a sala de reunião e atendimento do 
executivo, sala de reuniões e sala para assembleias de 
freguesia e acções de formação.
Para a realização destas obras foi realizado protocolo de 
financiamento com a Câmara Municipal.

No passado mês de Junho a Junta de Freguesia de 
Aguada de Cima e a Câmara Municipal de Águeda, 
assinaram um protocolo para a construção/ manutenção 
de rede viária, passeios e valetas. Entre outros trabalhos 
a realizar no âmbito deste protocolo, a Junta prevê a 
construção de passeios no lugar da Forcada.

Para fazer face ao equipamento de carga e transporte 
que a junta recentemente adquiriu, foram executadas no 
mês de Maio, obras de ampliação e beneficiação dos 
seus armazéns. Foi aumentada a área coberta e foram 
colocados portões que vieram contribuir para uma maior 
segurança e funcionalidade deste espaço.

A Junta de Freguesia está a dar continuidade às obras 
de beneficiação do Parque do Sabugueiro. 
Foi concluída a construção dos muros de protecção à 
ribeira e está prevista a melhoria / remodelação do 
parque infantil.
Esta obra resulta de um protocolo entre a Junta de 
Freguesia e a Câmara Municipal.

No passado mês de Abril, foram colocados dois novos 
ecopontos na Freguesia, um no lugar do Garrido e o outro 
em Bustelo. A Freguesia está praticamente coberta em toda 
a sua área geográfica com este tipo de equipamentos, o que 
facilita à população a participação no processo de recolha 
selectiva dos resíduos.

A Junta de Freguesia começou no dia 21 de Março, dia 
Mundial da árvore, a plantação de 60 árvores, em vários 
parques e jardins da freguesia.

A equipa de obras da Junta de Freguesia, procedeu durante 
o mês de Março à abertura e empedramento de novas 
sepulturas no Cemitério do Cabeço da Lama. No final do 
Verão, após o abatimento das terras, será pavimentada a 
zona envolvente.

+
Sepulturas Novas

Com o objectivo da preservação do património histórico 
da freguesia foram concluídos os trabalhos de 
requalificação da Fonte Romana na Forcada. Esta 
intervenção resulta de um protocolo de financiamento 
assinado com a Câmara Municipal. Para além de proceder 
á recuperação e conservação foi realizado arranjo 
urbanístico e jardinagem da área envolvente.

Fonte Romana
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Para aumentar a segurança das vias da freguesia, a Junta 
de Freguesia, construiu  passadeiras elevadas na Variante 
e nas ruas da Miragaia, do Lugar, Borralheira e Garrido.

+
Obras no Edifício da Junta

+
Construção de Passadeiras Elevadas

+
Recipiente para Óleos Usados
A freguesia de Aguada de Cima tem desde o passado mês 
de Março, um ponto de recolha de óleos alimentares usados, 
no ecoponto da Rua D. Ximenes Belo, junto ao parque de 
estacionamento do Quiosque. Ao aderir à reciclagem de 
Óleos Alimentares Usados, não só evita a poluição da água, 
como está a transformar o óleo em Biodiesel, uma  fonte 
renovável de energia que diminui as emissões de CO2, 
contribuindo para a preservação do meio ambiente.

+
Aquisição de Carrinha

A junta de Freguesia adquiriu no passado mês de Março 
uma carrinha, que foi equipada com um Kit Florestal de 
Primeira Intervenção de Combate a Incêndios, composto por 
um depósito de 500 litros de água com moto-bomba, um 
depósito de dez litros de espumífero ou retardante, agulhetas, 
moto serras e roçadora, pás de bico cortante e ancinho de 
quatro dentes, dois extintores de pó químico, entre outro 
material específico. Com o objectivo de assegurar uma boa 
utilização e manuseamento dos meios de primeira intervenção 
e algumas noções de fogos florestais, foi ministrada formação 
pelos Bombeiros Voluntários de Águeda a elementos da Junta 
de Freguesia.

A poucos meses do fim do nosso mandato ao se
rviço da Freguesia, é tempo de fazermos um      
Balanço do trabalho que foi desenvolvido duran-
te os últimos quatro anos.
Sempre trabalhamos de forma afincada, organi-
zada e coesa, procurando uma relação de diálo
-go com a comunidade e instituições da Freguesi
a, no sentido promover o desenvolvimento da    
nossa Freguesia a o bem-estar da população.
Com a Câmara Municipal sempre tivemos um    
relacionamento cordial e assíduo, quer
com o Presidente e Vereadores, quer com os téc
nicos e outros funcionários.
Neste mandato concluímos as obras do campo 
de futebol da LAAC e da Capela Mortuária. 
Demos prioridade à limpeza urbana, com a com
pra de vários equipamentos que melhoram signi-
ficativamente a eficiência do trabalho. 
Intervimos na segurança e prevenção rodoviária,
aumentado a sinalização, construindo passeios, 
passadeiras elevadas e as pontes da Pedra das  
Paciência e do Cabeço. A modernização admi- 
nistrativa foi uma prioridade desde o primeiro   
momento. Remodelamos e adaptamos o edifício 
da junta, compramos mobiliário, equipamento e 
programas informáticos, que nos permitem ter   
actualmente um atendimento personalizado,      
vários espaços para reuniões, formação e espa- 
ço internet com uma utilização muito significati- 
va pela população. Apostamos na comunicação 
com o desenvolvimento do sítio da internet, no  
Boletim Informativo e no envio das Newsletter,   
que permitiu a aproximação da Junta com os    
Aguadenses.Com a restauração do Pelourinho e 
o arranjo urbanístico da Fonte Romana, recupe- 
ramos património histórico da Freguesia. Proce- 
demos a várias intervenções, para melhorar o    
Parque do Sabugueiro, criando condições para 
que seja cada vez mais um espaço de convívio e
 lazer por excelência. Com o festejo do dia Vila 
de Aguada de Cima, para além de proporcionar
mos um dia agradável e divertido, fomentamos  
o espírito de comunidade e união entre a nossa 
população.Com as associações e colectividades 
da Freguesia aumentamos o apoio e promovem
os uma relação de maior proximidade.Estamos  
cientes que com o reduzido orçamento que       
dispomos, muito trabalho foi realizado.
O executivo,
Julho 2009


