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Pretendemos reforçar a informação e a ligação aos cidadãos,
no sentido de os manter a par das actividades autárquicas,
dos projectos, das realizações e dificuldades do executivo.
Por outro lado, através do nosso balcão virtual, esperamos agilizar
o acesso aos serviços da Junta e a comunicação com o executivo.
Ser espaço dinâmico e aberto aos cidadãos e colectividades
Aguadenses, é objectivo deste site. Queremos divulgar as nossas
Associações e Colectividades, dar a conhecer as suas actividades
e recolher as sugestões e reclamações dos Aguadenses,
fundamentais para o nosso trabalho na gestão desta autarquia.
Este site será também um testemunho da nossa história,
património, tradições e costumes, dando a conhecer Aguada
de Cima a todos os cibernautas que o visitem.
A todos que visitem o nosso site o nosso muito obrigado
e até breve.

Abertura de 2.º Espaço Internet

+

A Junta de freguesia abriu no dia 6 de Junho de 2006, um
novo espaço Internet, a funcionar na sede da Junta.
É composto por 3 computadores com ligação à Internet
e impressora. Tem o mesmo horário de funcionamento da
secretaria da Junta.
Foram oferecidas lembranças aos primeiros 20 utentes
deste espaço. De recordar que já existe um espaço Internet
a funcionar nas Almas da Areosa, na secção cultural, que
resulta de parceria da junta de freguesia com a LAAC.
A criação deste novo espaço, tem por objectivo aumentar
o acesso livre e gratuito à Internet e novas tecnologias.

A Junta de Freguesia de Aguada de Cima atribuiu bolsas
de estudo para frequência da escola de música da secção
cultural da LAAC, a 3 alunos da freguesia. Estas bolsas
foram atribuídas a alunos que transitaram para o 6.º ano
de escolaridade e que frequentam a EB 2, 3 de Aguada
de Cima. Foram efectuadas provas de selecção pelos
professores de música, baseadas nos conteúdos programáticos
da disciplina de Educação Musical do 5.º ano.

Junta de Freguesia
atribui Bolsas de Estudo

BOLETIM

INFORMATIVO
JULHO.06

IX ANIVERSÁRIO

DA VILA DE AGUADA DE CIMA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE
12 de Julho, a partir das 20h . Parque do Sabugueiro

Portugal . Grupo de Folclore de Recardães

+
+
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Freguesia de Aguada de Cima na Internet
Certos da importância que as novas tecnologias de
informação ocupam na nossa sociedade, lançamos este
projecto, que dignificará a freguesia e permitirá maior
aproximação, entre a autarquia e os Aguadenses.

Junta de Freguesia premeia
melhor aluno da freguesia
A Junta de freguesia vai atribuir prémio de mérito ao melhor
aluno da freguesia a frequentar o 2.º ciclo da Escola EB
2, 3 de Aguada de Cima. Será atribuído ao aluno que
resida na freguesia, que tiver a melhor média no 6.º ano.
Esta iniciativa aplica-se já ao ano lectivo 2005/2006 (que
terminou), sendo o prémio entregue em Outubro na festa
da Escola.
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Polónia . Folk Group "Przygoda"

Entrada Gratuita.
No local existirão as tradicionais barraquinhas de comes e bebes.
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Roménia . Folk Group "Ciuleundra"

Itália . "Standierutori Castello"
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FICHA TÉCNICA

Abrigo de Passageiros

A Junta de Freguesia colocou um moderno abrigo de passageiros no lugar das Almas da Areosa, próximo dos coretos.
Este equipamento foi oferecido à freguesia pela empresa
Asanfer Lda, a quem o executivo publicamente agradece.

Como tem sido noticiado, os barreiros de
Aguada de Cima são um dos possíveis locais
de instalação da unidade de tratamento
mecânico e biológico de resíduos, que estão
em estudo. Ainda não existem decisões, mas
é uma possibilidade em aberto.
Relativamente a esta matéria, gostaríamos
clarificar a posição do executivo.
Estamos conscientes da gravidade da situação
dos resíduos sólidos na região e da urgência
em implementar uma solução definitiva.
Só nos pronunciaremos sobre a possível
localização deste equipamento em Aguada
de Cima, depois de conhecermos as
condições de instalação e funcionamento do
referido equipamento e a opinião da
população.
No inicio do mês de Junho, o Presidente da
Junta José Oliveira (Eng.) deslocou-se à
Alemanha, integrado numa comitiva e a
convite do senhor presidente da Câmara
Municipal de Águeda, para visitar uma
unidade semelhante à escolhida, com o
objectivo verificar “in loco” o seu
funcionamento.
Se a localização técnica encontrada for
Aguada de Cima, pretendemos promover
sessões públicas de esclarecimento e debate
deste assunto, e levar este assinto a sessão
de assembleia de freguesia.
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As evoluções que houverem neste processo,
serão divulgadas no site da junta e estaremos
disponíveis para os esclarecimentos que
julguem necessários, pessoalmente ou através
do nosso balcão virtual.
José Oliveira
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Conclusão das obras da Casa Mortuária
Em funcionamento desde o dia 18 de Abril de 2006, a
casa mortuária é um espaço digno e com todas as
condições para aqueles que tenham a infelicidade do
utilizar. É uma obra que há muito se reivindicava para a
nossa freguesia, que finalmente está ao dispor da toda
a população, independentemente de credo ou religião.
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Comemoração do IX aniversário
da elevação de Aguada de Cima a Vila
No próximo dia 12 de Julho comemora-se 9 anos da elevação
da freguesia a Vila.
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Relvado Sintético de Aguada de Cima
A última época desportiva foi de grandes esforços e
sacrifícios dos dirigentes, atletas e treinadores de todos
os escalões etários da LAAC, provocados pela falta de
campo para jogar e treinar.
A todos reconhecemos o esforço e mérito ao conseguirem
cumprir os objectivos desportivos, em condições tão adversas.
O atraso que esta obra sofreu é grande e resulta exclusivamente das dificuldades financeiras impostas. Os sucessivos
atrasos na transferência das verbas decorrentes do Protocolo
existente entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal,
bem como, dos atrasos existentes na aprovação do
imprescindível financiamento estatal, impossibilitaram que
a obra fosse concluída nos prazos projectados.
Pretendemos concluir esta obra antes do início da próxima
época desportiva, se disponibilizarem os necessários
meios financeiros.

No próximo dia 12 de Julho comemora-se 9 anos da elevação
da freguesia a Vila.
Para assinalar a data, o executivo promove festival internacional
de folclore, em parceria com o Grupo de Folclore de
Recardães e com todas as associações da freguesia.
Esta comemoração irá unir as gentes de Aguada de Cima
em torno de mais uma causa comum, criando assim, um
novo evento que no próximo ano será necessariamente
marcante.
Para alem do Grupo de Folclore de Recardães, estarão
presentes os grupos Folk Group "Ciuleundra" (Roménia), Folk
Group "Przygoda" (Polónia) e "Standierutori Castello" (Itália).

As comemorações vão realizar-se no parque do Sabugueiro,
a partir das 20h e cada associação da freguesia terá uma
barraquinha com os tradicionais petiscos (leitão, febras,
caldo verde, sardinhas, bifanas, pão cozido nos fornos locais,
filhoses e um bar)
Convidamos todos os Aguadenses a se associarem a esta
festa, vindo jantar ao parque do Sabugueiro e assistir a um
excelente festival de folclore.
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Piscina em funcionamento
Encontra-se em funcionamento desde o dia 26 de Junho a piscina da LAAC. Está aberta ao público todos os dias da semana
entre as 14:30 e das 20h, com o preço da entrada de 1€.
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Tratamento de
Resíduos Urbanos
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