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Recenseamento Eleitoral é Obrigatório na Freguesia
da sua Área de Residência
Vimos lembrar aos novos concidadãos a obrigação legal de se recensearem na Freguesia onde residem.
Os jovens podem e devem também fazê-lo desde já, se completarem 18 anos em 2008.
O cumprimento desta obrigação legal confere às cidadãs e cidadãos residentes nesta freguesia o direito a
disporem de tal estatuto, obrigando-se a Junta de Freguesia a declará-lo sempre que lhe seja solicitado, só sendo
exigível após o cumprimento daquela formalidade legal.
Por outro lado, ao recensear-se, está a contribuir mesmo que indirectamente, para o nível de recursos financeiros
desta autarquia que, como é sabido, são proporcionais ao nº. de eleitores.
Esclarecemos que deverão dispor de Bilhete de Identidade actualizado, isto é, no qual a residência constante do
mesmo seja Angeja.
Deverão dirigir-se nas horas de expediente (Segunda Feira das 18:00 às 19:30 e Quinta Feira das 09:00 às 10:00)
à secretaria desta Junta.
Se têm nesta Freguesia a nova residência, sejam bem vindos. Estamos aqui para os servir. Aos jovens damos as
boas vindas à cidadania plena.
Apelamos à vossa participação nas iniciativas locais, sejam elas culturais, desportivas, sociais ou de convívio
intergeracional.

Câmara Municipal vai disponibilizar OLEõES em todas a freguesias do município, para que
a população em geral possa depositar óleo alimentar usado. Este, será enviado para
reciclagem, contribuindo o bem do ambiente
Freguesia de Angeja :

Eleitores inscritos – 1956
Transferências – 6

Recenseados em 2007 -39
Óbitos – 24

Telefones Úteis:
234529300 – Câmara Municipal
234522225 – Fax Câmara Municipal
800204207 – Recolha de monos
234529112 – Bombeiros Alb.-a-Velha
234521237 – GNR Alb.-a-Velha
234911497 – Unidade de Saúde
234911157 – Farmácia Angeja
234914064 – Creche Helena A. Quadros
234914875 – Serviços de Acção Social
234913671 – Centro Social Paroquial
234917821 – Paroquia de Angeja
234914076 – Escola da Várzea
234914075 – Escola da Cruz
234914555 – Jardim Inf. Várzea
234914553 – Jardim Inf. Praça

Junta de Freg. de Angeja
Morada: Praça da República
3850-443 Angeja
Tlm: 96 3857781
Telef: 234 912 278
Fax: 234 912 278
Web: www.jf-angeja.pt
Email : geral@jf-angeja.pt
jfangeja@sapo.pt
Horário:
Segundas-feiras das 18 h às 19.30h
Quintas-Feiras das 9h às 10 h
CEMITÉRIO
Horário: Das 8h às 17horas
No Verão: aos fins-de-semana das 8:30h às
19horas
AVEIRO Digital – de segunda a sexta das 18h
ás 22horas. Aos Sábados das 10h ás 14horas
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Estimados Angejenses
O executivo da Junta de Freguesia nestes dois anos de mandato autárquico, tem
tentado cumprir o programa de acção, com que se apresentou ao eleitorado da
Freguesia, procurando dar resposta aos anseios dos seus habitantes,
proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. No site oficial da Junta de
Freguesia, encontra-se um espaço onde se podem dar sugestões e apresentar
reclamações.
Vimos novamente, através deste segundo boletim, procurar dar a conhecer, o
que de mais relevante foi realizado em 2007 e os principais projectos para 2008:
Projectos para 2008:
-A conclusão do projecto do pavilhão polidesportivo de Angeja
-A construção de passeios na rua das Marridas
-A pavimentação com tapete betuminoso de algumas ruas
-A pavimentação com paralelo proveniente da rua da Pereira de algumas Vielas
-A aquisição de um “limpa bermas”, através de protocolo a estabelecer com a Câmara Municipal
-A aquisição de mais terrenos, para a zona desportiva dos Esporões
-A requalificação da Fonte do Lameiro
-A requalificação dos tanques da Viela da Marinha e do coradouro envolvente
-A construção de valetas na Rua da Cruz
-A conclusão do processo da toponímia da Freguesia
-A organização, para registo, do processo de ordenação heráldica do brasão da
Freguesia
-A realização do 2º passeio sénior

António Almeida
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Destaques de 2007

Destaques de 2007
Da actividade da Junta de Freguesia, destacamos:

















A atenção dada à limpeza da Freguesia e ao seu embelezamento
A requalificação do espaço na Várzea 5 de Outubro, junto ao rio do
Fontão, com a homenagem simples a uma Angejense.
A construção de valetas na rua da Agra
A construção de bases para os contentores de lixo no Fontão
A realização do 1º passeio sénior à Vila de Pontével, no âmbito da
geminação entre as duas Vilas
Obras de manutenção e aquisição de alguns equipamentos para as
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, através do
protocolo Estabelecido com a Câmara Municipal
O protocolo com O Aveiro Digital, através do Programa “Agir Para
Ligar”proporcionando a todos a consulta e pesquisa na Internet
grátis
O protocolo com o Instituto de Reinserção Social, com o objectivo
de alguns arguidos, prestarem trabalho comunitário para a Freguesia
As negociações para aquisição de terrenos a integrar na área
desportiva dos Esporões
O início do processo de legalização do edifício da Junta de
Freguesia e terrenos anexos
A colaboração e apoio nas actividades realizadas pelas
colectividades / associações da freguesia.
O apoio na realização da Festas Regionais do Vouga
Caminhos rurais:
 A reparação do caminho do Cabecinho e Cabo da Nau,
com tout-venant, o enchimento do caminho da Grotinha,
com entulho proveniente das obras da rua da Pereira.
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Da actividade da Câmara Municipal, destacamos:









A construção dos sanitários públicos no Jardim Dr. Jaime Portugal, obra
há muito desejada e que está ao dispor da população desde o dia 1
de Janeiro de 2008
A conclusão das obras de requalificação da rua da Pereira
A requalificação do Largo da Salgueira
A construção do parque infantil, no Parque do Areal
A cedência de materiais, para obras da Junta de Freguesia
A colocação de novos pontos de iluminação pública
A colocação de Sinalização vertical para o transito

Da actividade da Assembleia de Freguesia, destacamos:








Sugestão à J.F. de um abaixo-assinado, a enviar à EDP pela má
prestação do serviço de fornecimento de energia à Freguesia.
Diversas sugestões para melhoria da Freguesia.
Nomeação da comissão para organização da toponímia da freguesia
Apreciação e Aprovação da actividade da J. F.
Apreciação e Aprovação da conta de gerência.
Aprovação do voto de louvor ao Rancho Folclórico “Casa do Povo da
Vila de Angeja”, pelos 25 anos de existência e representação da Freg.
Aprovação do voto de louvor à A.I.R.A. (Associação de Instrução e
Recreio Angejense), pelos seus 140 Anos de vida e representação da
Freguesia.
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