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Sensação de dever cumprido!

Uma nova mentalidade!

Uma das exigências que fiz a mim
mesma, no início do mandato que
agora termina, foi o mudar o coração
de Arões!
Bem sei que as pessoas gostam de
ver derrubar paredes velhas e de ver
erguidas paredes de betão. Mas as
grandes obras, que vejo em curso na
nossa Vila, não se limitam a empreitadas dispendiosas.
Estou feliz por terminar este mandato com a sensação de ter feito com a minha equipa um bom trabalho!
Arões São Romão voltou a unir-se em torno de causas
comuns e, sobretudo, em torno das suas necessidades:
uma ação social forte, muitas intervenções em ruas,
passeios, edifícios, a garantia de saneamento básico, a
construção de um belo Parque Infantil, um novo acesso
à Igreja, a melhoria na recolha do lixo e na distribuição
dos CTT, as obras na Portela… são exemplos que me
permitem dizer que sinto o dever cumprido!

Criar condições para um futuro mais risonho, onde
todos os cidadãos desta Freguesia sintam a proximidade das instituições e encontrem nela condições de conforto e de bem-estar deverá ser uma prioridade a dividir por todos.
Esta Autarquia não fugiu às suas obrigações. Pese as
limitações financeiras, que são do conhecimento público, foram criadas ou melhoradas infraestruturas já existentes com o objetivo de dotar a Vila de maior comodidade. É o caso do Parque Infantil, obra da Junta de Freguesia, após a celebração de um acordo com a Paróquia
para a cedência do espaço onde foi feita a sua instalação.
Trata-se de um espaço destinado às crianças, devidamente licenciado e legalizado, e com um sistema automático que regula a abertura e encerramento do recinto. Uma mais-valia que pequenos e graúdos há muito
pediam! Está ao serviço de todos e é um bom exemplo
de uma mudança de mentalidades, onde o lazer e o
descanso têm um papel importante.

Cláudia Castro (Presidente de Junta de Freguesia)
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Um mandato de orçamentos magros

O mandato da Junta, que agora termina, ficou marcado pelas graves circunstâncias económicas que alteraram o rumo do país e que motivaram a
vinda da TROIKA em 2011.

12 Travessa de Porinhos sofre uma profunda

Cortes sucessivos nas transferências do Estado e a aprovação da chamada
«Lei dos Compromissos» vieram limitar de modo muito significativo o assumir de despesas públicas, nomeadamente a contratualização de serviços e a
13 Construído troço de passeio junto à EN
(entre a Igreja e a Rua de Ferreiros)
adjudicação de empreitadas. De norte a sul do país assistiu-se ao abandono
ou, pelo menos, ao adiamento de projetos que se tinham como certos. Arões
13 Beneficiação da Travessa da Liberda- São Romão não foi exceção!
alteração

de na Portela
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O valor dos orçamentos (318.733 euros em 2010; 298.358 euros em 2011;
Pavimentação de passeios na Aveni- 282.317 euros em 2012; e 263.342 [+ 50 mil euros por protocolo] em 2013)
da da Torre e Rua de Porinhos
refletiu a redução das transferências diretas do Estado e obrigou a uma cuidadosa gestão das finanças da Junta.
Pavimentação da Rua do Portal
Ainda assim, acabou de ser pago neste mandato o miniautocarro da Junta
(após amortização do valor em dívida, em maio de 2013). Foi acertado com a
Pavimentação da Rua de Fregim
Estradas de Portugal o pagamento do «Campo de Santo Antão», na Portela
(cujo valor total é de 44.000,00 euros, apenas sinalizado até 2009 com 5 mil
Construção de uma zona de lazer em
euros).
Ferreiros («Rotunda de Ferreiros»)
Neste mandato foi pago também, após negociação com a Câmara MuniciSaneamento irá beneficiar em breve pal de Fafe, o terreno para a construção do pavilhão gimnodesportivo (cujo
parte significativa da Freguesia
custo total foi de 80 mil euros, apenas sinalizado até 2009 com 10 mil).

A Junta custeou diversas beneficiações na Freguesia (pavimentação de
estadas e de passeios, construção de muros, colocação de tubagens e canalização de águas, implementação de sistemas de luz e som, colocação de gradeamentos, correção de vias, etc.), melhorou o serviço de limpeza, apetreFREGUESIA DE ARÕES S. ROMÃO: chou o seu auditório, melhorou o terreno em frente à Sede de Junta (com
alargamento, melhoria do parque de estacionamento e colocação de um
Avenida da Torre, nº 395, 4820 - 758 armazém). Aí foi garantida a ampliação da cobertura do parque automóvel.
16 Arranjo urbanístico no Logradouro
Paroquial

Arões S. Romão
Telemóvel: 925 299 405
Telefones: 253 491 793/ 253 592 877
Fax: 253 592 878
E-mail: jf.s.romao@sapo.pt
Sítio na internet: viladearoes.pt

Foram quatro anos de aposta na cultura (como o provam os inúmeros
eventos decorridos no auditório das Sede de Junta ou a realização da Feira
de Artesanato da Vila de Arões), de aposta no desporto, na Juventude (de
que os projetos «Arões na Europa», OTL e «Ser Solidário» são bons exemplos). Os mais velhos também não foram esquecidos, beneficiando dos cuidados decorrentes da assinatura de protocolos e colaborações com a «Health
Club +» ou a com a «Associação Sentir».
Cada euro rendeu nas mãos desta autarquia!
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Requalificação de arruamentos na Portela - 2ª Fase

Intervenção na Rua de Santo Antonino
Teve início em maio último a 2ª fase de requalificação de diversos arruamentos na Portela, uma obra a
cargo da Câmara Municipal de Fafe há muito reivindicada por esta Junta de Freguesia, que irá melhorar de
forma sensível o dia a dia dos moradores naquela zona
da Freguesia

A Rua José Dias de Castro, Rua de Santo Antão e Travessa Bairro do Sol serão alvo do alargamento que se
impunha e que constituirá uma mais-valia indesmentível, quer em relação ao tráfego automóvel, quer em
relação à passagem de peões.

O custo global da intervenção ronda os 414 mil
euros (a que acresce o valor de IVA) e contempla a Avenida da Portela (EN 206), a Rua José Dias de Castro, a
Rua de Santo Antão, a Rua da Bouça, a Rua de Santo
Antonino, a Praceta da Portela, a Rua de Cabanas, a
Travessa Bairro do Sol, a Rua Nova, a Rua do Alto da
Portela, a Travessa de Santo Antonino I, a Travessa de
Santo Antonino II e o acesso ao Loteamento 25 de
Abril.

O prazo previsto para a execução das obras é de 180
dias.

Houve nestes arruamentos uma importante requalificação, com pavimentação das vias, bermas e passeios,
introdução ou substituição de redes de abastecimento
de água, introdução e substituição de redes de drenagem de águas pluviais, e introdução de redes de drenagem de águas residuais domésticas (saneamento básico).

Rua de Santo Antonino
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Requalificação de arruamentos na Portela - 2ª Fase

Beneficiação do acesso ao Loteamento 25 de Abril

Beneficiação da Rua do Alto da Portela

Beneficiação da Praceta da Portela (entrada)
(entrada)

Beneficiação do Largo da Praceta da Portela

Beneficiação da Rua de Cabanas

Beneficiação em curso na Travessa de Santo Antonino

Beneficiação da Travessa Bairro do Sol

Beneficiação da Rua Nova

Setembro de 2013
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Alargamento da Rua José Dias de Castro e da Rua de Santo Antão

Correspondendo a um anseio de longa data dos seus moradores, a 2ª fase de requalificação dos arruamentos da
Portela prevê o alargamento da Rua José Dias de Castro e da Rua de Santo Antão, criando condições para um
melhoramento efetivo no tráfego de automóveis e de peões.
Será anda criado um pequeno parque de lazer no terreno anteriormente adquirido por esta autarquia, junto ao
abrigo de passageiros. Aí será feita uma requalificação do espaço, permitindo nomeadamente a prática do jogo da
petanca, conforme o pedido de numerosos populares.

Antiga Escola de Ferreiros com telhado novo e logradouro pavimentado
Depois de ter apresentado em 2010 uma candidatura, no âmbito do programa PRODER, para a requalificação do edifício da Antiga Escola de Ferreiros (sede
da ARPAR e da Associação Desportiva dos Oleiros), a
Junta de Freguesia procedeu à instalação de um novo
telhado naquele edifício. Foi ainda pavimentado o
logradouro envolvente (em cubo) e feita a implementação de novas baixadas elétricas. O custo destas
obras rondou os 13 mil euros.

2009 a 2013: uma retrospetiva!

Pavimentação da Rua dos Barreiros
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Pavimentação da Rua do Espadanal
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Aprovado Novo Regulamento do Cemitério

Pintura de todas as paredes do Cemitério: iniciativa
da Junta, com trabalho de voluntários

Cemitério da Freguesia melhorado, após instalação
de gradeamento e de sistemas de som, de luz, de
abertura e fecho automático

Pavimentação da Rua dos Oleiros (incluindo a pavimentação em cubo dos espaços sobrantes junto à estrada)

Foram apoiadas todas as coletividades da Freguesia
(na foto o relvado sintético no Arões Sport Clube)

Foram valorizados o folclore, a cultura, o desporto,
a educação, a juventude e os seniores

Prémio do Mérito Escolar galardoou até agora o trabalho de dezenas de alunos da Freguesia

Criação do Prémio de Mérito Associativo distinguiu o
trabalho ímpar das nossas associações

Não foi esquecida a tradicional Festa de Natal:
para a pequenada… e não só!

Postais de Boas Festas enviados pela Junta de Freguesia premiaram o talento e criatividade dos mais novos

Pavimentação da Rua do Picadouro

Pavimentação da Travessa de Carvalho de Lobo
(numa parceria entre a Junta e os seus moradores)

Pavimentação do Largo da Rua da Estrada

Pavimentação do Caminho Pedonal de Pestana

Criação de novos abrigos de paragem de autocarro:
autocarro
na Torre, Oleiros e na Portela

Jovens coloriram abrigos de paragem de autocarro
da Freguesia: uma iniciativa da Junta

20 de julho tornou-se numa data emblemática

Junta de Freguesia assinalou aniversários da Vila

Apoio a pessoas seniores,
seniores através de diversos protocolos: com a «HEALTH CLUB +» (hidroginástica)

Com a «ASSOCIAÇÃO SENTIR»: aulas de informática
e Ateliê de Artes

Junta apoiou e co-organizou uma Marcha Solidária
para com a Liga Portuguesa de Luta contra o Cancro

Foi concedido este verão um merecido donativo aos
Bombeiros Voluntários de Fafe

A cultura foi uma aposta deste Executivo
(na foto, concerto de fado de Celina Tavares)
Tavares

Apresentação do último livro de João Ricardo Lopes

«Fafe: Cidade das Artes» passou por Arões (a atriz Fernanda
Pimenta em «Quando se Abrem os Guarda-chuvas»)

Grupo de Teatro de Arões levou a cena várias peças
(na foto, «O Testamento», estreada em 2013)

Apresentação do primeiro CD do cantor Fábio Marcelo

3ª Feira de Artesanato da Vila de Arões foi um sucesso

Pavimentação e diversas melhorias no acesso à Igreja e no Parque Paroquial (incluindo a iluminação)

Inaugurado primeiro Parque Infantil público
em Arões São Romão

Colocação de barreira protetora no Adro Paroquial
para impedir estacionamentos abusivos

Oferta de Placa Comemorativa das Bodas de Ouro
Sacerdotais do Pároco Manuel Ferreira

Construção de passeio junto à Estrada Nacional
(entre a Igreja e a Rua dos Ferreiros)

Aquisição de diverso material e melhoria do serviço
de limpeza da Junta de Freguesia
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Está em marcha a nova via de acesso à Zona Industrial
Encontra-se já em execução a nova via de acesso
à Zona Industrial de Arões, artéria que irá ligar a Rua
do Fontelo (junto ao «Café Pinhal») ao futuro «Nó de
Arões».
Trata-se de uma obra, ainda em fase inicial, mas
que permitirá dar uma resposta eficaz dentro em
breve à crescente procura de soluções pelos nossos
empresários, designadamente no escoamento dos
seus produtos, através da criação de uma via de
acesso mais rápida, alternativa às atuais artérias de
Arões, incompatíveis com o seu processo de industrialização.
Uma obra bem-vinda!

Travessa de Porinhos (junto à antiga Farmácia) sofre uma profunda alteração

Um vasto conjunto de alterações irão afetar a Travessa de Porinhos, desde a Estrada Nacional 206 até à Rua de
Porinhos, incluindo o alargamento e pavimentação da rua, criação de passeios e baías de estacionamento.
Trata-se de uma empreitada estimada em 240.000 euros + IVA, e que irá permitir revitalizar as vias de acesso ao
parque empresarial de Porinhos, habitações e Centro de Recuperação aí existentes.

13

Setembro de 2013

Construído troço de passeio junto à nacional (entre a Igreja e a Rua de Ferreiros)
O atraso de uma resposta satisfatória por parte da
Estradas de Portugal (EP) e a preocupação da autarquia
com a segurança dos peões na Freguesia motivaram a
construção de um troço de cerca de 150 metros de passeio entre a área da Igreja Paroquial e a Rua de Ferreiros (junto ao «Café Esplanada»), assumindo a Junta o
valor da empreitada (cerca de 2.900 euros).
Com o objetivo de solucionar a falta de passeios (e
zelar pela segurança de todos na via pública) o Executivo da Junta reuniu várias vezes com o Diretor Regional
da EP, em Braga, de quem recebeu a garantia de próximos investimentos em Arões S. Romão.

Beneficiação da Travessa da Liberdade na Portela
A Junta de Freguesia assumiu, de igual modo, a pavimentação da Travessa da Liberdade (na Portela), com
colocação de um reforço em tapete betuminoso, numa
extensão de aproximadamente 110 metros, e com um
custo a rondar os 3.800 euros.
Trata-se de uma artéria que apresentava claros sinais
de degradação do piso, sendo por isso alvo de uma
beneficiação que muito irá facilitar o dia a dia dos seus
moradores.
Atendendo ao estado de diversas vias na Freguesia, é
prioridade da Junta a continuação deste tipo de empreitadas.

Pavimentações de passeios na Avenida da Torre e na Rua de Porinhos

Avenida da Torre

Rua de Porinhos

A Junta de Freguesia procedeu no último mês de agosto à pavimentação de uma faixa em terra batida na Avenida da Torre e à remoção das guias e cubos do passeio na Rua de Porinhos, tendo-os substituído por novas guias e
pavê. O objetivo de ambas as empreitadas foi o de melhorar a segurança dos peões, em duas zonas de forte implementação comercial, e o de garantir uma melhor localização do parqueamento automóvel.
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Pavimentação da Rua do Portal
Numa das artérias mais degradadas da Freguesia, a
Rua do Portal, foi feita recentemente uma recarga em
tapete betuminoso do pavimento, tendo esta sido
estendida até à entrada sul do Cemitério .
Tratou-se de uma empreitada com cerca de 550
metros e que teve um custo aproximado de 28 mil
euros.
A beneficiação desta artéria inseriu-se num conjunto
de intervenções nos arruamentos da Freguesia, completando neste caso a ligação à Rua dos Barreiros, também
ela intervencionada em 2010.

Pavimentação da Rua de Fregim

Outra beneficiação a cargo da Junta de Freguesia foi a pavimentação e repavimentação da Rua de Fregim: foi
colocado um tapete betuminoso (que inclui uma melhoria na rede de captação de águas pluviais) numa extensão
de 160 metros e que custou cerca de 8.500 euros. Por outro lado, foi feita uma calçada em granito numa área em
alcatrão muito degradado, numa extensão de perto de 150 metros, com o custo de 7.500 euros.

Construção de uma zona de lazer em Ferreiros («Rotunda de Ferreiros»)

Parque de Lazer de Ferreiros (projeto)

Está em curso a requalificação da chamada «Rotunda de Ferreiros», obra que fará daquele espaço uma zona de
lazer, concluindo um projeto há muito solicitado pelos seus moradores. Terá um custo estimado de 10.000 euros.
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Saneamento irá beneficiar em breve parte significa da Freguesia

O processo de introdução em Arões S. Romão da

parte da Travessa de Porinhos, parte da Praceta de

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas

Porinhos, Travessa de Porinhos II, Travessa de Pori-

(SANEAMENTO BÁSICO) conheceu, finalmente, um avanço

nhos V, Avenida das Agras, Travessa das Agras I e Tra-

significativo com a aprovação em Assembleia Municipal

vessa das Agras II, ligando às estruturas já existentes

de Fafe de uma verba de 700.000 euros + IVA, respei-

em Arões Santa Cristina.

tante a uma extensão que irá englobar diversos arrua-

Esta área beneficiará da introdução da rede de

mentos nas zonas de Arrochela, Bouçó, Telhado, Torre,

saneamento básico, mas também de uma pavimenta-

Porinhos e Agras, que por sua permitirão a ligação a

ção do piso afetado, criando assim uma importante

outros arruamentos da nossa Freguesia, já com Rede de

revitalização do espaço urbano em causa.

Saneamento Básico instalada, mas ainda sem ligação.

De acordo com este mapa, passará a ser possível

Serão beneficiadas (estando já em concurso a

ligar também a Avenida Marques Mendes, a Urbaniza-

empreitada) a Avenida de Bouçó (desde o Lar de Ido-

ção da Arrochela I, a Urbanização da Arrochela II, a

sos), a Rua do Assento, a Rua do Picadouro, a Travessa

Rua do Monte da Pena, Loteamento do Carvalho e

do Picadouro, a Rua de Bouçó, a Avenida da Torre, Rua

Loteamento de Bouçó.

da Torre, Travessa da Torre, Rua do Fontelo (até à zona
do Pinhal), Loteamento do Telhado, Rua de Porinhos,

Um investimento a pensar no futuro!

16

Boletim Informativo da Junta de Arões

Arranjo urbanístico no Logradouro Paroquial

Uma das obras mais importantes da Junta neste
mandato concentrou-se no arranjo urbanístico do
Logradouro Paroquial, com um conjunto de beneficiações que alteraram radicalmente aquele espaço, dandolhe uma imagem mais arejada e condizente com a sua
dignidade centenária (junto à Igreja Românica).
O acesso à Igreja, ainda em terra batida, desnivelado
e sem iluminação, foi completamente intervencionado
com a eliminação das velhas ramadas aí existentes; com
a pavimentação do passeio/ rampa em cubos de granito; com a anulação dos degraus da entrada inferior do
Salão Paroquial, substituídos por uma rampa de acesso;
com a correção e execução do muro de granito junto à
Casa Paroquial; com a remodelação da rede de águas
pluviais; e com a instalação de uma série de luzes de
presença.
Um pouco mais a sul, o parque de estacionamento
mereceu também a atenção da Junta, com a introdução
de alterações nas guias e passeios de forma a permitir
uma melhoria na circulação de veículos. Ainda no parque de estacionamento houve lugar ao melhoramento
da iluminação pública, com a execução de maciços,
abertura de valas e colocação de três postes elétricos.

No adro da Igreja procedeu-se à execução de novas
caldeiras para as árvores; o pavimento em cubo foi retificado, pois encontrava-se levantado pelas raízes das
árvores. Foi colocada uma barreira para evitar estacionamentos abusivos nesse espaço; a relva e a rede de
rega foram igualmente substituídas e houve lugar à
colocação de bancos em granito.
Na retina de todos, especialmente dos mais novos,
ficará a partir de agora o Parque Infantil de Arões.
Para a sua execução procedeu-se à demolição do
anexo que aí existia; ao movimento de terras; a execução de laje de betão armado e passeios em betonilha
(com guias de granito); à introdução de piso de segurança e restantes equipamentos, devidamente certificados.
O Parque exigiu ainda a execução de uma rede de
rega, a introdução de árvores e relvado, a execução de
vedação periférica (com portão elétrico e remate do
piso em aço inox), a pintura do passeio de betonilha e
execução de vedação do baloiço em aço inox.
O custo total deste conjunto de beneficiações rondou
os 45 mil euros.

