
 

Em 2005, aquando do início do presente mandato, a Junta de Fregue-

sia apresentava um valor de dívida a fornecedores na ordem dos 70 mil 

euros, justificando-se esse valor pela despesa tida com a aquisição do 

terreno em frente à Sede de Junta (terreno de que se lavrou escritura 

em Junho desse ano e com o custo de 65 mil euros, pagos na íntegra). 

A Junta adquiriu igualmente o terreno do Campo do Portal (para a 

ampliação do cemitério paroquial) por 100 mil euros. No final do man-

dato anterior haviam-se pago 5 mil euros, aquando do acto da escritura 

(já realizada nessa altura). O restante valor (95 mil euros) encontra-se 

totalmente liquidado, desde Fevereiro deste ano. 

No primeiro quadrimestre de 2008, a Junta de Freguesia pagou na ínte-

gra o valor de dívida a fornecedores, cumprindo rigorosamente o previs-

to no Plano de Investimentos, dois anos depois.  

Pode com toda a propriedade dizer-se que estão consolidadas as 

finanças! 

Finanças consolidadas! 
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2007 pode considerar-se o ano da estabilização financeira, tendo a 

Junta de Freguesia liquidado o montante em dívida junto dos seus 

fornecedores, cumprindo os compromissos assumidos e consolida-

do as suas finanças, factor fundamental para uma estratégia de 

crescimento a médio e longo prazo. 

Contas fechadas, a Junta realizou uma Receita de 288.754,63 

euros, dos quais 64.420,00 euros (em receitas de capital) e 

224.334,63 euros (em receitas correntes). Dito de outro modo, foi 

realizado um total de 84,42 % em relação ao valor previsto. 

No tocante à Despesa, gastaram-se 288.653,28 euros: foram dis-

pendidos 64.696,59 euros (em despesa de capital) e 223.956,69 

euros (em despesa corrente). Estes valores correspondem a um 

montante na ordem dos 84,39 % em relação ao previsto inicial-

mente. 

A Junta de Freguesia de Arões conseguiu em 2007 pagar a quem 

devia, ficando um saldo para a gerência de 2008 na ordem dos 

942,37 euros (dos quais 204,78 euros em execução orçamental e 

737,59 euros em operações de tesouraria). 

Consolidadas as finanças, a Junta de Freguesia prevê para 2008 

um conjunto significativo de investimentos, assim como um aumen-

to do total de receitas. 

Assim, o Plano e Orçamento para este ano prevê um valor de 

334.188,00 euros em Receitas (dos quais 64.170,00 euros em 

receitas de capital e 270.018,00 euros em receitas correntes). 

No tocante à Despesa, prevê-se o mesmo valor, 334.188,00 euros, 

discriminando-se este valor em despesa de capital (102.636,00 

euros) e despesa corrente (231.552,00 euros). 

Importa referir que apesar das dificuldades conjunturais, que se 

reflectem nas freguesias, o valor de investimento é muito superior 

ao valor previsto na receita (na ordem de 40 mil euros). A prática 

de investir na despesa de capital receitas correntes verifica-se este 

ano, a exemplo do ano transacto, garantindo assim uma boa ges-

tão. 

Conta de Gerência de 2007 

Plano e Orçamento para 2008 
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A ampliação do Cemitério Paroquial, iniciada em Janei-

ro último, responde a uma necessidade efectiva da popu-

lação de Arões S. Romão, confrontada no passado recen-

te com a escassez de espaço para sepultar os seus 

entes. 

As obras, ainda em curso, permitiram construir para já 71 

novas sepulturas e 8 capelas, ao preço fixo de 1.100 

euros por sepultura e 3.500 euros por capela.  

O aumento significativo da população e, consequente-

mente, da procura de sepulturas colocou nos últimos 

anos problemas diversos ao Executivo da Junta, no que 

se refere a inumações, problemas que de agora em dian-

te serão solucionados, assegurando-se, de igual modo, 

condições de dignidade e de respeito num domínio onde 

amiúde não faltou a especulação. 

Pavimentação da Rua de Graídes 

Ampliação do Cemitério Paroquial 

A Junta de Freguesia concluiu no início deste ano a     

pavimentação da Rua de Graídes, lugar onde foi também 

instalado um colector de águas residuais, concretizando 

uma aspiração que remonta ao início dos anos 90.  

Com esta intervenção, os moradores vêem o trânsito    

significativamente facilitado, assim como a drenagem de 

águas.  

O custo total da empreitada rondou os 26 mil euros.  
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Requalificação da Escola E. B. 1 de Ferreiros 

A Escola E. B. 1 de Ferreiros sofreu no último terço de 

2006 um conjunto de obras de requalificação, que incidiu 

sobre o conjunto do edifício, particularmente sobre o espa-

ço da cantina. Foram melhoradas as salas de aulas e tam-

bém o logradouro do recinto escolar, que apresentava más 

condições. O investimento total da intervenção rondou os 

250 mil euros. 



artéria. Para já, encontra-se em fase de adjudica-

ção. 

Foi posta em concurso público pela Câmara Muni-

cipal de Fafe, em 16 de Março último, a empreitada 

que deverá permitir, a partir do Outono, o alarga-

mento da entrada para Atães, na Rua da Liberda-

de, junto da EN 206 (limite do Concelho). 

A intervenção, orçamentada no valor de 161 mil 

euros (mais IVA), introduzirá redes de drenagem 

de águas pluviais e residuais domésticas, devendo 

facilitar igualmente o tráfego automóvel naquela 

Outras das intervenções levadas a cabo pela Junta 

de Freguesia deu-se na artéria que liga os lugares 

da Devesa e Subaco, obra iniciada em Janeiro últi-

mo e inserida na política de melhoramento de redes 

viárias localizadas em antigos caminhos agrícolas. 

A empreitada consistiu na pavimentação em calça-

da à portuguesa de cerca de oitocentos metros de 

caminho térreo, dificilmente transitável no Inverno, 

sendo, por isso, uma intervenção da maior impor-

tância para os moradores daquele lugar e cumpre 

um objectivo de longa data desta autarquia. 

Futuramente, prevê-se a continuação da pavimen-

tação, por forma a assegurar a ligação da Devesa 

ao lugar de Estrofães, prosseguindo até Fregim. 

Desde 2005, foram várias as intervenções levadas 

a cabo pela Junta de Freguesia. Foi feita uma      

pavimentação em tapete betuminoso desde a Rua 

da Quintã até à Quinta de Naíde, tendo sido aí 

introduzida uma nova rede de drenagem de águas    

pluviais (não estando inicialmente prevista essa  

intervenção no conjunto da rede de drenagem de 

águas residuais domésticas na Portela). 

Foram igualmente pavimentados em cubo de rua o 

acesso ao antigo edifício da Escola de Ferreiros 

e a Rua do Souto Novo na Portela e em cubo do 

largo o parque da Junta, o largo do ecoponto do 

Pinhal, assim como o espaço do ecoponto da 

Portela. 

Foi ainda intervencionado (com vedação e limpe-

za) o terreno em frente à Sede da Junta. 

Alargamento da entrada para Atães 

Pavimentação da estrada Devesa-Subaco 

Intervenções/ melhoramentos em 2007 e 2008 
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A Junta de Arões prestou homenagem em 19 de 

Maio de 2007 a António Marques Mendes, atri-

buindo-lhe a medalha de ouro da Freguesia e bapti-

zando uma avenida com o seu nome (Avenida 

António Marques Mendes). 

Na sessão de homenagem, que decorreu no Audi-

tório do Edifício Sede, foi ainda apresentada a sua 

biografia, bem como um filme alusivo à sua vida e 

obra, tanto privada como pública.  

Personalidades diversas, amigos, familiares e cida-

dãos anónimos abraçaram esta homenagem, reco-

nhecendo o seu inestimável valor e os muitos fei-

tos em prol da terra e do associativismo. 

O Executivo realçou, desta forma, a 

«exemplaridade deste cidadão nas suas múlti-

plas funções em que a vida pública e profissio-

nal o distinguem e enaltecem».                         

Foto: Dário Correia/ Rádio Clube da Fafe 

Biografia de António Marques Mendes 

Homenagem a António Marques Mendes 

O escritor Artur Ferreira Coimbra coordenou a obra biográfica António      

Marques Mendes: Íntimo e Universal, trabalho que  foi apresentado aos aro-

nenses no dia da homenagem prestada pela Junta de Freguesia a este cida-

dão ilustre, em 19 de Maio de 2007.   

As cerca de duas centenas de páginas documentam o percurso político e pes-

soal de António Marques Mendes, os cargos que exerceu e a importância da 

sua acção no desenvolvimento económico e na vida associativa do Concelho.  

A obra encontra-se disponível na Sede da Junta de Freguesia. 
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Aulas para adultos 

Todas as semanas, às terças e quintas-feiras, são assegu-

radas aulas de Língua Portuguesa para adultos na Sede 

da Junta (entre as 14 e as 15 horas).  

Os interessados podem beneficiar gratuitamente deste 

serviço, devendo fazer a sua inscrição na Secretaria da 

Junta. A iniciativa insere-se no plano de actividades da 

Biblioteca de Arões. 



Desde Janeiro de 2007, a Junta de Freguesia de Arões garante o 

atendimento aos utentes do Instituto do Emprego e Formação Pro-

fissional (IEFP), que se encontrem em situação de desemprego e 

que, por lei, estão obrigadas a um registo de comparência quinze-

nal. 

Este serviço resulta de um protocolo celebrado por esta autarquia 

com a estrutura concelhia do IEFP, visando descentralizar o atendi-

mento de pessoas de Arões S. Romão, Golães, Cepães, Fareja e 

Arões Santa Cristina, que assim não precisam de se deslocar a 

Fafe. 

Desde a entrada em vigor deste acordo, passaram pela Secretaria 

da Junta de Freguesia mais de sete mil pessoas, circunstância que 

implicou uma reorganização do serviço e um horário de atendimento 

próprio (das 9h30 às 12h30 e das 14H00 às 16h30, de segunda a 

sexta-feira). 

Atendimento aos utentes do IEFP 

Aulas de ginástica 
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O espaço do auditório da Junta de Freguesia é palco, desde 

Janeiro último, de aulas de ginástica, sob a coordenação da 

professora Natália Fernandes, após um protocolo celebrado 

com a Clidaf – Saúde, Desporto e Lazer, CRL. 

Ao todo são cerca de trinta as alunas inscritas, praticando 

exercícios com vista ao favorecimento da resistência muscular, 

exercícios psicomotores, alongamentos e relaxamento, para 

além da componente cognitiva e sócio-afectiva. As aulas 

decorrem todas as segundas e quartas-feiras. 

Carro alegórico de Arões 

Arões S. Romão participou na Marcha Luminosa deste ano 

com um carro alegórico típico, representando a Igreja Români-

ca, o seu adro, as festas populares e o seu santo patrono (S. 

Romão). 

É já uma tradição, a que um punhado de voluntários empresta 

o seu talento e disponibilidade, não deixando que mãos estra-

nhas façam o trabalho que aos naturais da Freguesia pertence.  



Eugénio de Andrade, Gráfica do Norte) e de particulares,  contando 

ainda com um serviço digital, através do seu blogue em http://

bibliotecadearoes.blogspot.com, onde diariamente são colocadas 

informações culturais e locais. 

A Biblioteca de Arões assumiu-se, ao longo dos últimos meses, 

como um espaço cultural, com a vinda a Arões de vários escritores 

(Cláudio Lima, Pompeu Miguel Martins, Artur Coimbra), apresentação 

de obras literárias, encontros temáticos, e na ajuda à pesquisa de 

informação para a elaboração de trabalhos escolares. 

No âmbito da sua programação, foi ainda iniciada, em Outubro de 

2007, o programa de aulas de Língua Portuguesa para adultos. 

Moisés Peixoto Soares publicou, com o apoio da Junta de Freguesia e da 

Câmara Municipal de Fafe, «População e Nupcialidade numa Paróquia 

Rural do Baixo Minho ― Arões S. Romão (1690 ― 1855)», um estudo com 

mais de duzentas páginas onde, a partir dos registos paroquiais, estabelece o 

autor importantes observações sobre a população aronense naquele período, 

inventariando os fluxos migratórios e variantes estatísticas em torno dos    

baptizados, casamentos e óbitos, proveniência dos nubentes, mortalidade 

infantil e movimento geral da população.  

Silvino Moreira oferece biblioteca pessoal 

Biblioteca de Arões 

Publicado estudo sobre Arões S. Romão 

Silvino Moreira, conhecido cidadão de Arões S. Romão, ofereceu 

grande parte do seu espólio bibliográfico à Biblioteca de Arões, num 

gesto de enorme significado e que o mesmo assinalou como querendo 

“contribuir para a elevação do nível cultural dos seus frequentadores”. 

A oferta inclui mais de setecentos volumes (contando enciclopédias, 

livros científicos, volumes de poesia e ficção, ensaios políticos, entre 

outros), obras que enriquecerão de modo muito substancial o acervo 

bibliográfico deste espaço e que trarão no futuro à comunidade local “os 

correspondentes frutos”. 
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Com o intuito de estimular a leitura e apoiar os alunos das escolas básicas, a Junta de Freguesia tem a fun-

cionar na sua Sede um serviço de Biblioteca.  O seu espólio bibliográfico tem vindo a crescer, com a oferta 

de centenas de exemplares de várias editoras (Assírio & Alvim, Averno, Labirinto, Opera Omnia, Fundação 



Com a encenação do conto «Crianças de Todas as 

Cores» pelas crianças do núcleo do Prolongamento 

Escolar  e com uma palestra sobre Direitos Humanos 

(onde participaram o Delegado Regional de Braga do 

Instituto da Juventude, Dr. Pompeu Miguel Martins, e 

uma activista da Amnistia Internacional, Dra. Maria 

Augusta Ribeiro), a Junta de Arões S. Romão assinalou 

no ano passado o Dia Mundial da Criança, com o seu 

Auditório repleto.  

Foi produzido no início do ano de 2007 um impor-

tante documentário sobre a nossa Freguesia, 

com cerca de 17 minutos, no qual se faz uma 

apresentação genérica de Arões S. Romão, com 

entrevistas a personalidades locais e visita a 

alguns dos seus lugares e monumentos mais sig-

nificativos (Igreja Românica, Capela de Santo 

Antão ou a Capela dos Oleiros), ao mesmo tempo 

que passa em revista as actividades tradicionais 

(cestaria, artesanato, doçaria), os grupos e asso-

ciações recreativas, as festividades religiosas, 

sem deixar de lançar por fim um olhar amplo 

sobre a emergência de novas indústrias e servi-

ços. 

A produção deste documentário, a cargo da 

empresa “Auditemas ― Audiovisuais”, à semelhança 

de outros em todo o país, visa fundamentalmente 

recolher informações sobre as aldeias, auscultando 

as suas transformações e desenvolvimento, estabe-

lecendo um diálogo entre os vínculos afectivos ao 

passado e as dinâmicas próprias da evolução social 

das localidades. 

O documentário foi 

já exibido, entretan-

to, na Porto Canal e 

RTP Internacional, 

tendo sido visto por 

muitos emigrantes 

em França e Ale-

manha. 

Comemoração do Dia Mundial da Criança 

Documentário e estudo sobre a Freguesia na TV 

Festa de Natal do Prolongamento Escolar 
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Música, dança, cor, presentes e uma visita do Pai Natal torna-

ram inesquecível a tarde de festa com que o grupo do Prolon-

gamento Escolar assinalou a chegada desta quadra. 

Com a sabedoria que a história do «Pinheirinho Triste»    

encerra, o auditório sentiu a importância desta festa e também 

o trabalho daquele núcleo pedagógico, coordenado pela Edu-

cadora Elsa Lopes. 



A Junta organizou em Dezembro último a sua tra-

dicional Festa Natalícia, com a participação de 

perto de quatrocentas pessoas no Salão do CFJA, 

para quem foi preparado um Programa diverso e 

animado, onde participaram o Grupo de Concerti-

nas da Casa do Povo de Arões e o Orfeão da 

Foz do Douro (do Porto). Nessa festa foi ainda 

exibido o documentário sobre Arões S. Romão e 

homenageados os atletas aronenses que partici-

param nos torneios de futsal e “futebol de sete” 

organizados pela Câmara Municipal de Fafe. 

Nesta festa, foram distinguidos ainda com os Pré-

mios de Mérito Escolar os alunos da Freguesia 

que no ano lectivo de 2006/ 2007 se evidenciaram 

pelos seus resultados. Foram ao todo premiados 

catorze jovens: Duarte Nuno Rodrigues da Silva 

(Escola Secundária de Fafe), Sara Alberta Fernan-

des Sampaio e Pedro Miguel Costa Azevedo (E. 

B. 2, 3 de Arões), Carla Patrícia Costa Fernandes, 

Rúben Alexandre Nogueira Costa, Ricardo 

Miguel Oliveira Costa, Tânia Filipa Gomes Cas-

tro, Eva Eduarda Castro Fernandes, Leandro 

José Rodrigues Freitas e João Pedro Neves 

Félix (E. B. nº 1 de Ferreiros), Sara Juliana Silva 

Guimarães, Diana Isabel Novais Ribeiro, Luís 

Miguel Fernandes Lousada e David António Dias 

Costa Castro (E. B. 1 de Ferreiros nº 2). 

A todos eles foram oferecidos uma medalha, um 

diploma, um cheque-livro e uma mensagem de feli-

citações. 

cadeiras de rodas e canadianas, sempre que delas 

precisem e  não possuam meios económicos para 

as adquirir. 

Quando necessário, a Junta tem facultado a sua 

viatura de 9 lugares para o transporte de doentes e 

pessoas carenciadas, nomeadamente para consul-

tas externas.  

Apresentação do livro «Contos Baldios» 

Prémios de Mérito Escolar 

Acção Social 

O Auditório da Sede de Junta foi o palco da apresentação 

do livro «Contos Baldios» de Cláudio Lima, em 19 de 

Julho de 2007, numa noite onde o Grupo de Concertinas 

da Casa do Povo de Arões proporcionou um espectáculo 

memorável.  

O livro reflecte a realidade rural das terras do Minho, mistu-

rando nele o humor e as lições de vida, razão por que foi 

acolhido com entusiasmo num serão  muito participado. 
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A Junta de Arões continua a prestar ajuda a pes-

soas carenciadas da Freguesia, mantendo um pro-

tocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa, que duas 

vezes por ano oferece géneros alimentícios a 25 

famílias com fracos recursos na Freguesia. 

A acção social estende-se, de igual modo, ao 

apoio a pessoas doentes, com o empréstimo de 



Os atletas de Arões S. Romão participaram e vence-

ram em 2007 vários dos torneios de futsal e “futebol 

de sete” em que participaram, com especial desta-

que para a conquista do Torneio de Futsal Femini-

no da Câmara Municipal de Fafe e dos Torneios de 

Futebol de Sete, organizados em Golães e Medelo, 

vitórias que muito ficam a dever ao empenho e afin-

co dos jovens e das jovens aronenses, assim como 

ao trabalho continuado das várias equipas técnicas e 

ao apoio da Junta de Freguesia. 

Já em 2008, foram diversos os convites feitos aos 

nossos jogadores para participar em torneios futebo-

lísticos, podendo esta geração uma vez mais mostrar 

o talento e a ambição que faz dela já uma “geração 

de ouro”, como o provam os muitos troféus, em 

exibição no Edifício da Junta.  

A todos, os atletas, o nosso obrigado e os nossos 

parabéns! 

Arões S. Romão entrou já há muito no mapa nacional das 

competições de alta cilindrada com as provas de Super-

cross e, mais recentemente, de Stockcar. Em Julho de 

2007, uma moldura humana impressionante coloriu o recinto 

de Carvalho de Lobo para mais uma prova do Campeonato 

Nacional de Supercross, vencida pelo piloto Paulo Gonçal-

ves (da Honda), nas classes SX1 e Elite e por Sandro Mar-

cos (Suzuki), na classe SX2. 

Karaté 

Equipas de Arões vencem torneios de futsal e “futebol de sete” 

Supercross 
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Associação Juvenil de Karaté Portugal (AJKP) criou em 2007 os primeiros passos para o “Clube Karaté 

Wado Arões – Fafe”, destinado a jovens com idade superior a 5 anos. As aulas decorrem no pavilhão gim-

nodesportivo da Escola E. B. 2, 3 de Arões. Segundo o Presidente da AJKP, Filipe Ferreira, este clube pre-

pretende preparar competidores para representar Arões 

nos campeonatos regionais e nacionais de karaté, com vis-

ta à obtenção de títulos e sucesso desportivo, e acima de 

tudo ao desenvolvimento de um bom trabalho em prol da 

comunidade e da pratica desportiva. A formalização das 

inscrições deverá feita e-mail ajkportugal@gmail.com. 



O Executivo da Junta prestou no passado dia 31 

de Maio uma homenagem aos atletas, equipas 

técnicas e dirigentes do Arões Sport Clube, numa 

sessão pública, no Auditório da sua Sede de Jun-

ta. 

Foram entregues a todos os jogadores das equi-

pas júnior e sénior lembranças e um troféu, assim 

como uma salva de prata à instituição, na qual se 

fez lembrar o desempenho de ambas as equipas 

na presente temporada, respectivamente nos cam-

peonatos distritais júnior e sénior de futebol, parti-

cipações muito positivas e que no entender da 

Junta de Freguesia “dignificaram sobremaneira” o 

nome da Freguesia. 

Pedro Castro, presidente da direcção do Arões, 

agradeceu a homenagem e o apoio, deixando     

palavras eloquentes: “Sempre dei mais valor a este 

tipo de homenagens, do que a prémios de valor 

pecuniário! O dinheiro vai, mas as medalhas ficam!” 

José Carvalho Freitas, presidente da Junta e da 

Assembleia-geral do Clube, reforçou a convicção de 

que “Temos hoje condições para investir no Clube!”, 

elogiando os jogadores das equipas sénior e júnior 

— “Eles são o futuro do Arões! Dignificaram o nome 

do clube e subiram até de divisão! Estão de para-

béns!” 

A homenagem terminou com um jantar-convívio, 

havendo a promessa de que para o próximo ano, e 

com  o apoio de todos os aronenses, as vitórias con-

tinuarão. 

O Executivo deliberou, em reunião de 20 de Maio último, atri-

buir um voto de louvor ao Arões Sport Clube, considerando 

“ser merecedor de louvor o percurso da equipa principal na 

Divisão de Honra do Campeonato Distrital de Futebol de Bra-

ga, designadamente a sua permanência neste escalão, 

assegurada com espírito de entrega e inegável empenho 

desportivo dos seus atletas”. O voto de louvor foi estendido 

aos juniores, “pelo esforço e persistência dos seus jogado-

res”, que, esta época, dignificaram sobremaneira o nome da 

nossa Freguesia”. 

Voto de louvor ao Arões Sport Clube 

Arões Sport Clube 
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Grupo Folclórico da Casa do Povo de Arões no Mónaco 

O Grupo Folclórico da Casa do Povo de Arões 

deslocou-se em Maio do ano passado ao Principa-

do do Mónaco, a convite da Associação de Portu-

gueses aí formada, tendo cabido aos nossos con-

terrâneos o encerramento do XI Festival de Folclo-

re, numa actuação muito aplaudida pela numerosa 

assistência, sobretudo, aquando da representação 

da Cana Verde das Espadeladas. 



A Junta de Freguesia continua a apoiar diversas colectividades da 

Freguesia. Destacam-se neste âmbito o Grupo Folclórico, a 

Associação Desportiva e Recreativa dos Oleiros e a Associa-

ção de Reformados e Pensionistas (ARPAR), que viu, em 15 

de Junho último, cumpridos dois sonhos antigos: a inauguração 

de uma sede (no edifício da antiga Escola de Ferreiros) e a aqui-

sição de uma viatura própria. Na cerimónia de inauguração, o 

Presidente da Câmara, elogiou o “sentido de oportunidade” de se 

“preservar a memória desta casa e ao mesmo tempo criar nela 

um espaço onde as pessoas poderão conviver”. 

Apoio ao associativismo 
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Novo miniautocarro  

Apoio à Juventude 

São vários os programas de apoio directo à Juventude a que a Junta se candi-

datou e de que tem beneficiado nos últimos anos. Destacam-se o programa 

«Ser Solidário», (a partir de protocolo com a Câmara de Fafe), programa de 

Ocupação de Tempos Livres (oito jovens), Programa de Voluntariado para 

as Florestas (com duas equipas a actuar no Monte de Santo Antonino, desde 

as 9h00 até às 20h00, num total de quatro jovens) e programa PEPAL, tendo 

a Junta sido beneficiada em 2008 com mais uma vaga profissional, e com os 

custos a serem suportados em 70% pelo Fundo Social Europeu). 

A Junta de Freguesia de Arões S. Romão dispõe 

desde o passado dia 18 de Julho de um novo 

miniautocarro, com capacidade para 28 pessoas, 

veículo que irá prestar serviços às instituições e 

colectividades de Arões S. Romão, servindo ainda 

para transportar as crianças do Ensino Pré-Escolar 

da Escola Primária dos Ferreiros. 

A viatura não será utilizada no transporte dos alunos 

da E. B. 2/ 3 de Arões, uma vez que não possui 

capacidade para esse serviço, o qual continuará a 

ser prestado pela transportadora Arriva, devendo a 

Junta de Freguesia cobrir a despesa de compensa-

ção sobre os passes escolares. 

O custo total do miniautocarro é de 103.947,78 

euros, contando a Junta para a sua aquisição com 

com apoios da Câmara Municipal de Fafe. 

Totalmente equipado com os acessórios de segu-

rança e respeitando as normas exigidas para o 

transporte de crianças, o autocarro vem substituir 

um outro veículo, que se encontra actualmente ao 

serviço do Grupo Folclórico da Casa do Povo. 


