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Trabalho, responsabilidade e competência. É bom que todos os aronenses o exijam, porque o nosso
estatuto de Freguesia elevada à
categoria de Vila assim o impõe.
Como todos sabem, decidi não me recandidatar mais, pela simples razão de ter fortes
razões pessoais e de saúde, da minha vida
particular e familiar. Ao longo de 20 anos procurei dar o meu melhor, na defesa dos interesses colectivos de Arões, das pessoas e instituições, sabendo que o caminho era só um: dedicação, esforço, amor a uma causa — a das
pessoas — e defesa intransigente da mesma.

“Vila de Arões S. Romão”

Não foi fácil, nem sempre correu tudo bem, se

Desde o passado dia 3 de Agosto, após promulgação pelo

calhar muitas vezes fui mal interpretado, outras

Presidente da República da LEI

terei sido injusto. Mas o balanço é francamente

S. Romão tornou-se uma das mais recentes vilas de Portu-

positivo! A obra fala pelas equipas que liderei,

gal, cumprindo-se, assim, um sonho antigo!

gente séria, competente, dinâmica. Como cos-

O povo de Arões e a sua Junta de Freguesia não podem

tumo dizer, gente boa!

deixar de lembrar que esta elevação representa um prémio

O futuro começou ontem. Exige novos desa-

para todo o progresso que ao longo dos últimos anos se

fios, ambições renovadas e reforçadas. Arões

conseguiu, concretizadas que foram várias infra-estruturas

não pode parar. O povo exige uma Junta que o

básicas, ao nível da saúde, da educação, das vias de comu-

sirva, que faça cada vez mais e melhor. Não

nicação, dos serviços, entre outros. Arões cresceu a olhos

há que ter medo dos novos desafios, é preciso

vistos nos últimos 20 anos!

empenho, responsabilidade, competência. O

Com o estatuto de “Vila” abre-se agora um desafio às novas

povo, na sua infinita sabedoria, sabe bem o

gerações: é preciso atrair mais investimentos e mais servi-

que quer e o que é preciso fazer.

ços, melhorando e aumentando o que já foi feito, dando con-

Obrigado a todos. É com orgulho que deixo o

tinuidade ao trabalho social, cultural, educacional, desporti-

meu lugar e aos novos desejo um desempenho

vo e às obras que fazem da nossa Freguesia um exemplo.

ainda melhor!

O povo de Arões está habituado aos desafios e aos compro-

Nº

42/ 2009, Arões

missos, esta Junta também. A pouco e pouco, como todos o
José Carvalho Freitas (Presidente da Junta)

reconhecem, o rosto da Freguesia está a mudar!
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Orçamento para 2009

A JUNTA DE FREGUESIA prevê para 2009 um valor de 423.869,00 euros

Execução Financeira de 2008

em Receitas (dos quais 126.420,00 euros em receitas de capital e

Alargada Rua da Liberdade

297.449,00 euros em receitas correntes).

Pavimentada Rua do Paul
Pavimentada estrada Reguengos4
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Estrofães
Junta compra terrenos à Estradas de

No tocante à Despesa, prevê-se o mesmo valor, 423.869,00 euros, discriminando-se este em despesa de capital (156.560,00 euros) e despesa corrente (267.309,00 euros).

Portugal (EP)
Rua do Bairro do Sol e Rua de Santo

Comparados os orçamentos de 2008 e 2009, verifica-se para este ano um

Antonino intervencionadas
Nó de Arões no IC5

aumento de 89.681,00 euros, isto é, um acréscimo de 27%, valor que tra-

Nova entrada para a Escola E. B. 1

duz a aposta em investimentos na Freguesia, tal como o deseja o povo.

Saneamento básico

A pavimentação de ruas e caminhos agrícolas continua a constituir uma

Sanitários públicos nos Oleiros

das apostas principais desta autarquia: a Rua do Paul (nos Oleiros) e a

Junta continua a apostar na Juventu-

estrada de Reguengos – Estrofães são disso exemplo.

de
Teatro regressa a Arões ao fim de 40

Mas são-no igualmente o investimento no desporto, na cultura e na limpe-

anos
Biblioteca de Arões: um espaço de

za da Freguesia, particularmente das bermas e valetas, vencendo uma

cultura
Apoio aos mais idosos
Campanha de recolha de bens ali-
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mentares
Arões Sport Clube

dificuldade que a Estradas de Portugal (EP) em lugar de resolver acabou
por agravar, negligenciando a sua responsabilidade na manutenção das
vias públicas e passeios adjacentes.
Finanças fortes e sentido de investimento são, à semelhança do que vem

Junta apoia o desporto

fazendo esta Junta há vinte anos, as directrizes do Plano e Orçamento

1ª Mostra de Artesanato de Arões

para 2009.
Execução financeira em 2008

Em 2008, continuaram sólidas as finanças da JUNTA, tendo
sido vencidas todas as dívidas a fornecedores e cumprido com
rigor os compromissos assumidos por esta autarquia.
Contas fechadas, a autarquia realizou uma RECEITA de
444.675,64 euros, dos quais 130.920,00 euros (em receitas de
capital) e 313.755,64 euros (em receitas correntes). Dito de
outro modo, a execução orçamental foi de 89,42 % em relação
ao valor previsto.
No tocante à DESPESA, gastaram-se 423.851,27 euros: foram
dispendidos 174.650,38 euros (em despesa de capital) e
249.200,89 euros (em despesa corrente). Estes valores correspondem a um grau de execução de 85,19 % em relação ao previsto inicialmente.
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Alargada a Rua da Liberdade (entrada para Atães)

Desde 2002, esta obra fazia parte das prioridades da

Para além do alargamento da via principal (numa

JUNTA DE FREGUESIA. A sua concretização, em

extensão de 500 metros), foram instalados colectores

2009, constitui por isso mais uma realização impor-

de águas pluviais e residuais (saneamento).

tante, beneficiando o tráfego entre Arões e Guima-

Ao todo foram gastos 160.894,55 euros, intervenção

rães (via Atães) e cumprindo uma reivindicação

que foi assegurada pela Câmara Municipal de Fafe e

desta autarquia, há muito prometida aos aronenses.

que beneficiou igualmente a RUA DO SOUTO NOVO.

Pavimentada a Rua do Paul (Oleiros)
Foi pavimentada a RUA DO PAUL (Oleiros), cumprindo-se assim outro dos objectivos desta Junta de Freguesia, ou seja, o de melhorar as vias públicas e
acessos agrícolas em Arões, beneficiando primeiramente os seus moradores, que há muito reivindicavam esta obra.
A opção pelo cubo, em detrimento do alcatrão,
deveu-se ao declive da estrada. Ao todo, foram gastos nesta obra aproximadamente 25 mil euros.
Pavimentada estrada Reguengos - Estrofães
Iniciada em Fevereiro deste ano, no lugar de
REGUENGOS, a pavimentação da estrada (em cubo)
para a ESTROFÃES ficará concluída em breve,
melhorando significativamente aquele que foi até aqui
um caminho agrícola, estreito e sempre maltratado
pelas chuvadas de Inverno.
Ao todo, o valor da empreitada é de cerca de 30 mil
euros.
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Junta compra terrenos à EP (Estradas de Portugal)
(EP), aquando da construção do IC5, finalizando
assim um processo de longa data.
As parcelas adquiridas, denominadas de A (CAMPO
DE SANTO ANTÃO), B (ABRIGO DA PORTELA) e
C

(CEMITÉRIO)

custaram

respectivamente

43.000,00 euros, 8.500,00 euros e 15.000,00 euros,
representando mais-valias indiscutíveis para a Freguesia, tal como o provam a sua utilização na ampliação do Cemitério Paroquial ou o espaço confinante
com a Capela de Santo Antão, utilizado no período
Foto de Arquivo

festivo que a população da Portela dedica anualmen-

A JUNTA DE FREGUESIA adquiriu em hasta públi-

te àquele santo, no último fim-de-semana de Julho.

ca, em Fevereiro último, três parcelas sobrantes dos

Os terrenos comprados são pertença da Junta,

terrenos expropriados pela Estradas de Portugal

aguardando-se agora o processo de escritura.

Rua do Bairro do Sol e Rua de Santo Antonino intervencionadas
Tiveram início as obras de beneficiação da RUA DO BAIRRO DO
SOL e RUA DE SANTO ANTONINO, empreitada adjudicada à
empresa Higino Pinheiro & Irmão, Lda., com um custo estimado de
cerca de 50 mil euros.
A obra prevê um novo pavimento em alcatrão e a introdução de redes
de drenagem das águas pluviais, assim como o alargamento da rua
do Bairro do Sol.
Esta intervenção faz parte de um plano de requalificação de toda a
Portela, que em breve ficará dotada de redes de águas pluviais e residuais e com novos pavimentos.

Nó de Arões no IC5
Vai finalmente ser construído o NÓ DE ARÕES no
IC5, empreitada que ascenderá a um custo estimado
de 1.120.000,00 euros.
A obra, junto ao Café Pinhal, tem como objectivo facilitar o tráfego automóvel para as zonas industriais de
Arões e Golães, ao mesmo tempo que permitirá aos
habitantes da nossa Freguesia um acesso mais rápido àquela via, o que se justifica sobretudo depois da
ligação total de Fafe a Guimarães e da eliminação da
antiga saída da Portela.
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Nova entrada para a Escola E. B. 1

Saneamento básico

Está já terminado o NOVO ACESSO À ESCOLA E.

Vai finalmente ser feita a ligação da REDE DE

B. 1 DE FERREIROS, a partir da urbanização da

SANEAMENTO DA PORTELA ao emissário da Cer-

Arrochela, construído em calceta e com o cuidado

deira, estrutura já concluída, estando em fase de aca-

de um portão, cuja abertura é feita por comando

bamento as câmaras de visita. Nos próximos 4 anos, a

electrónico, para garantir a segurança dos alunos.

rede de saneamento deve cobrir toda a Freguesia.

Sanitários públicos nos Oleiros
No começo deste ano, e como estrutura de apoio à
Capela dos Oleiros, particularmente aquando das festividades em honra de Nossa Senhora de Fátima, foram
construídos SANITÁRIOS PÚBLICOS, actualmente
em fase de revestimento.
Esta obra, exigida há muito pelos moradores dos Oleiros e crentes, especialmente no dia da romaria, no
mês de Maio, teve um custo aproximado de 8 mil
euros, suportados pela Junta de Freguesia.
Junta continua a apostar na Juventude
No quadro de prioridades do actual Executivo, continua a encontrar-se o APOIO À JUVENTUDE de
Arões S. Romão.
Em 2009, a JUNTA assegurou protocolos com o IPJ
(com vista à realização dos programas de Ocupação de Tempos Livres e Voluntariado das Florestas), com a Câmara (programa «Ser Solidário»)
e com o Programa Operacional de Potencial Humano (para a realização de dois estágios PEPAL comparticipados em 70% pelo Fundo Social Europeu).
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Teatro regressa a Arões ao fim de 40 anos!
Bernarda Alba» de Federico García Lorca, uma peça
de excelente qualidade e com um desempenho notável do nosso Grupo.
Ao todo foram cinco as actuações no auditório da
Sede da Junta, sempre com lotação esgotada, revivendo o público as desventuras das cinco filhas de
Bernarda Alba em plena Andaluzia.
Compuseram o elenco Maria La Salette Castro, Maria
Depois de no passado Arões S. Romão se ter notabi-

Luísa Castro, Ilda Lopes, Marta Lopes, Cláudia Cas-

lizado pelos seus grupos de Teatro, particularmente

tro, Maria José Peixoto, Sara Freitas, Rita Freitas,

no recinto da antiga Casa do Povo, seguiu-se um

Elvira Leite, Maria de Jesus Leite, Cátia Marinho,

vazio de quase 40 anos, que terminou este ano com

Mariana Castro, Andreia Pereira, Maria Esmeralda

a formação do GRUPO DE TEATRO DE ARÕES.

Castro, Ângela Leite, Cláudia Pereira e Ana Beatriz

Trata-se da mais recente aposta cultural da nossa

Peixoto.

Freguesia, coordenada por Ana Luísa Rodrigues, a

O auditório da Junta foi apetrechado com cortinas,

quem coube a tarefa de encenar as 17 actrizes que

cenários e um aumento substancial do palco, investi-

se estrearam com a representação de «A Casa de

mento de 4.389,66 euros, pagos por esta autarquia.

Biblioteca de Arões: um espaço de cultura
A BIBLIOTECA DE ARÕES assume-se cada vez
mais como um espaço de cultura. São já 1500 os
livros que a bibliotecária, Ana Luísa Rodrigues, catalogou e que se encontram ao dispor de todos os aronenses na Sede da Junta.
Com 40 os leitores inscritos e com uma média de 25
livros emprestados semanalmente, a Biblioteca, tem
vindo a apostar na divulgação do livro junto da população. Assim, ao longo do ano a bibliotecária, em
conjunto com as educadoras Elsa Lopes e Licínia

Pinheiro, em 29 de Novembro passado, a propósito

Soares, dinamizou o projecto “Contando a Cidada-

do seu livro de contos «O Voo do Gafanhoto», obra

nia”, permitindo que todas as quartas-feiras as crian-

apresentada por João Ricardo Lopes. A sessão ainda

ças do Prolongamento Escolar assistissem in loco a

contou

uma «Hora do Conto», de que resultou a produção

«Filosofia à porta da aberta» pelos actores José

de livros de desenhos, uma festa-exposição e uma

Manuel Barros e Miguel Araújo da Nova Comédia

visita à Quinta das Lágrimas, em Coimbra.

Bracarense.

No âmbito da sua programação, a Biblioteca dinami-

Toda a actividade da Biblioteca pode ler-se no seu

zou igualmente um encontro com o escritor Fernando

blogue, em www.bibliotecadearoes.blogspot.com.

uma

divertida

teatralização

da

história
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Apoio aos mais idosos

Esta autarquia orgulha-se igualmente do protocolo
que assinou com a Câmara Municipal de Fafe relativo ao programa «Um dia na praia», tendo só em
2009 contribuído para o transporte de cerca de cem
idosos até à Póvoa de Varzim.
Em Agosto, a Junta organizou para as já tradicionais
deslocações a Fátima, lugar de oração para onde
viajaram perto de 120 idosos de Arões.
Para os utentes do Lar Valdemar Gonçalves houve
uma tarde diferente para assistir a uma actuação do
Apoiando a juventude, a JUNTA DE FREGUESIA

Grupo de Teatro. Uma experiência a repetir, porque

não esquece igualmente o compromisso de apoiar

o lazer também importa!

as pessoas mais idosas de Arões.
Nesse sentido, vem desde há muito contribuindo
para a Associação de Reformados (ARPAR), sendo
decisiva a sua acção no desbloqueio de verbas para
a melhoria do edifício e do acesso à Sede desta
associação, onde a Junta gastou no total mais de
8.500 euros.

Campanha de recolha de bens alimentares foi um sucesso!
Os voluntários percorreram todos os lugares da Freguesia, recolhendo 295 quilos de arroz, mais de quatrocentos pacotes de massas, 74 quilos de açúcar,
70 litros de leite, 61 garrafas de óleo alimentar, 17
recipientes de azeite (garrafas e garrafões), 35 latas
de salsichas, 32 latas de atum, para além de muitos
quilos de batatas, cebolas e fruta, 126 pacotes de
bolachas, entre diversos outros produtos, como grão,
feijão, polpa de tomate, sal, milho, café, doces, aletria, ou vinagre, bens que foram posteriormente distribuídos por pessoas e famílias carenciadas de
Decorreu na nossa Freguesia, em Outubro do ano

Arões.

passado, uma CAMPANHA DE RECOLHA DE

A organização salientou que “Em Arões há muita

BENS ALIMENTARES, iniciativa a que se associou

gente boa, que compreendeu as carências dos mais

mais de uma trintena de jovens voluntários (entre

pobres e o espírito de sacrifício daqueles que

estudantes, escuteiros, catequistas ) e a Junta de

emprestaram o seu tempo nesta causa. É enorme a

Freguesia sob o lema «Arões Solidário».

generosidade de todos!”
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Arões Sport Clube

Paralelamente ao sucesso desportivo do nosso clube, continua a Campanha “Sócio 500º” e as obras de
beneficiação do seu campo de jogos, depois do alargamento para a construção da bancada.
A Junta de Freguesia atribuiu um prémio de desempenho ao clube de mil euros e pagou a pavimentação do logradouro contíguo ao acesso ao parque de
jogos, empreitada que custou 3.412,50 euros.
O ARÕES SPORT CLUBE assegurou na última

Esta autarquia contemplou ainda no seu Plano Plu-

temporada com grande brio a permanência na Divi-

rianual de Investimentos (PPI) uma verba de 5 mil

são de Honra da Associação Distrital de Braga,

euros (que poderá vir a ser reforçada) como ajuda

alcançando mesmo um soberbo 6º lugar.

para a electrificação do campo de jogos.
Junta apoia o desporto

Em Arões S. Romão, há muito que desporto é sinónimo de vitórias e
entusiasmo!
Assim, é com a maior naturalidade que a Junta de Freguesia apoia
aqueles que pugnam por guindar bem alto o nome da nossa terra, ao
mesmo tempo que praticam o exercício físico.
Do atletismo ao futsal, da ginástica ao motocross, do futebol ao
karaté, são muitas as iniciativas que o Executivo apoia e patrocina:
assim acontece com as aulas de ginástica (no auditório da Sede da
Junta), pagando a renda do terreno do motocross, apoiando equipas
de jovens nos torneios de futsal e futebol de 7 da Câmara, apoiando
associações (como a Desportiva dos Oleiros) e criando condições para
a prática do karaté (na Escola E. B. 2, 3 de Arões).

Foto de Arquivo

1ª Mostra de Artesanato de Arões
Decorreu nos dias 12 e 13 de Setembro a 1ª MOSTRA DE ARTESANATO
DE ARÕES, certame etnográfico que juntou na Escola E. B. 1 de Ferreiros
artesãos e artistas da nossa Freguesia (ligados à ratoaria, cestaria, doces,
pão, lavores, agricultura, charcutaria, vitivinicultura, ferraria, pintura e literatura), para além de Associações locais, como o Arões Sport Clube, o Grupo
Folclórico da Casa do Povo de Arões, o Grupo de Concertinas e o Grupo de
Teatro.
A iniciativa, muito participada e aplaudida, repetir-se-á já no próximo ano.
Junta de Freguesia de Arões S. Romão * Avenida da Torre, nº 395, 4820 - 758 Arões S. Romão
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