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Assumi em Outubro de 2009 as funções de
presidente desta Junta de Freguesia, com o
intuito de tornar Arões S. Romão uma terra

A força das nossas colectividades!

mais bonita, mais unida e mais evoluída. O
desafio é difícil e acontece num período de cri-

A importância de uma terra mede-se pela força e dinamismo

se económica, que tem afectado os nossos

das suas colectividades. É, por isso, motivo de grande satis-

recursos financeiros e a nossa capacidade de

fação para a Junta de Freguesia a atribuição de um relva-

trabalho.

do sintético ao Arões Sport Clube, um prémio justíssimo

Mas o optimismo vale ouro e é com ele que

pelo que, ao longo dos anos, este grupo desportivo fez pela

quero continuar a lutar pelo progresso e inves-

terra e que contou desde a primeira hora com a nossa capa-

timentos na Freguesia: também por ele optei

cidade reivindicativa junto do Pelouro da Cultura, Desporto e

por não receber qualquer salário no exercício

Juventude, e com o nosso apoio financeiro possível (cerca

das minhas funções, trabalhando o melhor que

de 6.500 euros), em 2010 e 2011.

posso pelo bem comum.

Atravessamos uma fase de vacas magras, mas não deixa-

Em 2011, mantenho o meu querer e as espe-

mos de investir nas associações locais. Prova disso é o

ranças que sempre me nortearam neste cargo:

apoio financeiro e o investimento em bens e serviços de que

acredito que teremos o saneamento básico e

usufruem as várias colectividades, de que a recente candi-

zonas de lazer; acredito que teremos um pavi-

datura ao PRODER para as melhorias na Sede da ARPAR/

lhão gimnodesportivo e melhorias concretas

Associação Desportiva dos Oleiros é um bom exemplo.

nas vias e passeios. E acredito na união entre

Sinal do nosso empenho em prol das várias forças vivas da

todos os aronenses, pois dela depende o nos-

terra foi a criação, no ano passado, do Prémio de Mérito

so sucesso e progresso! Arões merece. Mere-

Associativo, atribuído em 2010 ao Arões Sport Clube e ao

cemos todos!

Grupo Folclórico da Casa do Povo de Arões.

Cláudia Castro (Presidente da Junta)

A todas as associações o nosso obrigado. Bem-hajam!
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Orçamento para 2011
O Orçamento da JUNTA DE FREGUESIA para 2011 cifra-se nos 298.358
euros, reflectindo o momento económico-fincanceiro que estamos a atravessar em Portugal. Representa uma diminuição de 6% em relação ao
Orçamento de 2010 (cerca de 20.375 euros).
No tocante às RECEITAS prevê-se arrecadar 238.938 euros (receitas correntes) e 59.420 euros (em receitas de capital). Quanto às DESPESAS,
elas aplicar-se-ão da seguinte forma: 237.163 euros (em despesas correntes) e 61.195 euros (despesas de capital).
Apesar das dificuldades económicas do país, esta autarquia dará continuidade ao seu trabalho em prol da Freguesia, não devendo ser esquecido o
previsto no seu Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o quadriénio
2009-2013: as nossas prioridades são a defesa dos nossos limites territoriais; a expansão da rede de saneamento básico em Arões; a melhoria na
rede viária; o investimento nas associações locais (na cultura, no folclore,
no desporto, no apoio social); o apoio à educação; e o pagamento de
todos os investimentos feitos anteriormente em matéria de terrenos e bens
e serviços (em 2011 começámos a pagar os 43 mil euros do campo do
Santo Antão).
Queremos continuar a investir, salvaguardando as nossas Finanças e não
deixando de reivindicar junto da Câmara Municipal de Fafe o apoio imprescindível ao desenvolvimento e progresso da nossa Vila.

Execução financeira em 2010
todas as dívidas a fornecedores e cumprido com rigor os
compromissos assumidos por esta autarquia.
Contas fechadas, a autarquia realizou uma RECEITA de
319.715,52 euros, dos quais 68.420,00 euros (em receitas
de capital) e 251.295,52 euros (em receitas correntes).
No tocante à DESPESA, gastaram-se 321.803,15 euros:
foram dispendidos 86.815,68 euros (em despesa de capital)
e 234.987,47 euros (em despesa corrente). Estes valores
correspondem a um grau de execução de 85,83 % em relação ao previsto inicialmente, correspondendo à aquisição de
bens e serviços e ao pagamento de despesas com pessoal
Em 2010, e apesar da fase difícil vivida pelo

e à aquisição de bens de capital.

país economicamente, as finanças da JUNTA

Observado o saldo da gerência orçamental, verifica-se que

mantiveram-se sólidas, tendo sido vencidas

transitaram para 2011 15.946,60 euros.
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Repavimentadas ruas dos Oleiros, Picadouro, Laje, Barreiros, Espadanal e Loteamento do Telhado

Aspecto da Rua dos Oleiros (após a recente pavimentação)

Aspecto da Rua do Picadouro (após a sua repavimentação)

Está em marcha um conjunto de obras de beneficiação da nossa Freguesia, com especial relevo para intervenções
na via pública, em lugares onde a mesma registava uma severa degradação ou onde se impõe uma primeira pavimentação.
Assim, houve uma intervenção na Rua dos Oleiros, com pavimentação em tapete betuminoso de cerca de
240 metros de estrada. Nesta mesma via, a Junta de Freguesia procederá à pavimentação das bermas, em calçada à portuguesa. O custo total desta intervenção rondou os 8 mil euros.
Destaque também para as repavimentações no Loteamento do Telhado (junto ao Centro de Saúde) e nas ruas
da Laje, Barreiros, Espadanal e Picadouro, lugares onde o péssimo estado do pavimento (com crateras e detritos de alcatrão e areia soltas) pedia uma intervenção urgente. Foi aí concluída uma correcção no pavimento, com
a colocação de um tapete betuminoso, que melhorou indiscutivelmente o trânsito automóvel.
No total, neste conjunto de intervenções, foram investidos cerca de 60 mil euros.

Pavimentada Travessa de Carvalho de Lobo
Na Travessa Carvalho de Lobo (um pouco acima
de Escola E. B. 1/ JI de Ferreiros), foi pavimentado
em calceta o caminho em terra batida que aí existia,
tornando transitável uma via francamente difícil,
sobretudo no período de Inverno.
Esta obra foi paga por uma parceria entre a Junta de
Freguesia e os moradores aí existentes, atendendo
à urgência da sua concretização para quem nela
transita diariamente.
Aspecto da Travessa Carvalho de Lobo, depois da sua pavimentação em calceta

Ao todo, a autarquia aronense comparticipou com
9.200 euros.
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Pavimentadas Travessa do Lugar e Ruas das Tábuas

Travessa do Lugar, após pavimentação

Rua das Tábuas, depois da recente pavimentação

A Junta de Freguesia, em parceria com os moradores da Rua das Tábuas e Travessa do Lugar, procedeu
à pavimentação em calçada de ambas as vias públicas, comparticipando, respectivamente, com 4.500 e 1.100
euros. Trata-se de intervenções muito importantes, atendendo a que ambas as artérias se encontravam em
terra batida, penalizando aqueles que diariamente aí transitavam.
Pavimentação e alargamento em curso na Rua da Estrada
Respondendo a uma velha pretensão dos moradores da
Rua da Estrada, esta autarquia principiou recentemente o
alargamento e pavimentação do largo e de parte dessa
artéria, que se encontrava em terra batida.
Esta intervenção consistirá na colocação de calçada e
alargamento de parte da via, após ter sido colocados
anteriormente colectores de águas pluviais.
O custo da obra rondará os 7 mil euros.

Maior autonomia na conservação dos espaços de domínio público
A Junta de Freguesia tem lutado pela melhoria da prestação de
serviços, designadamente na limpeza e manutenção dos espaços públicos, (em especial, jardins e estradas).
Nesse sentido, tem investido na aquisição de equipamento próprio
(tractor, máquinas de cerceio de vegetação, utensílios e ferramentas diversas), bem como no aproveitamento do seu quadro de pessoal, a quem tem cabido a responsabilidade de limpar as bermas,
instalar colectores de águas pluviais, recolher detritos, assegurar o
bom estado de vedações e muros confinantes com a via pública ou
construir novos abrigos de autocarros. Podemos afirmar que, hoje, a Junta de Freguesia de Arões possui
maior autonomia na conservação dos espaços do domínio público.

5

Julho de 2011

Cemitério da Freguesia ampliado e com “cara lavada”
gradeamento nas zonas de acesso e efectuadas
melhorias nas escadarias deterioradas. Ao todo, estima-se um gasto de cerca de 11.500 euros.
De enaltecer o trabalho levado a cabo por um grupo de
cerca de 30 voluntários, que pintou o Cemitério nas
vésperas da romagem do Dia de Todos os Santos.

Em Outubro passado, o Cemitério da Freguesia
sofreu um importante conjunto de obras, tendo em
vista a construção de 21 novas sepulturas e passeios adjacentes, bem com à instalação de uma
rede de drenagem de águas pluviais na área recentemente ampliada. Paralelamente, foi colocado um
Programa OTL permitiu abrigos de autocarro personalizados
A Junta de Arões S. Romão continua a apoiar a
juventude, como sucedeu com o programa OTL, que
em 2010 permitiu levar avante o projecto «Um Novo
Colorido na Cultura e Património».
Diversos jovens da freguesia foram os protagonistas
do novo visual que embelezou os abrigos dos autocarros (da Portela às Teixeiras), nos quais pintaram gravuras e mensagens alusivas ao tema «Viajar é».
A todos eles, os nossos parabéns e o nosso obrigado!
Novos abrigos de autocarros nos Oleiros, Torre e Portela
Considerando o longo trajecto de via pública que
atravessa a nossa Freguesia, a Junta de Arões continua a lutar na Estradas de Portugal (EP) pela criação de novas passadeiras e passeios públicos, com
que assegure o trânsito de peões.
Para já, é de realçar a construção de três novos
abrigos de autocarro (na Torre, na Portela e nos
Oleiros), benfeitoria de grande utilidade para todos
aqueles que diariamente se servem dos transportes
públicos e assim se vêem mais protegidos.
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“Um magusto para todos os aronenses!”
organização e salientou a importância deste convívio:
“Estes encontros são importantes porque unem as
pessoas e em tempo de crise eles são muito necessários.”
A Presidente da Junta de Freguesia, Cláudia Castro,
também se dirigiu ao povo, fazendo elogios rasgados
a todos aqueles que ajudaram à festa: “A Junta de
Freguesia ofereceu as castanhas e o caldo verde,
mas a solidariedade de todos os presentes e de
alguns estabelecimentos comerciais fez com quem
nestas mesas se encontre um verdadeiro lanche. Este
Teve lugar em 6 de Novembro passado, na Escola

é um magusto para todos os aronenses”.

de Ferreiros, um magusto organizado pela Junta de

A festa prolongou-se pela noite dentro, com a anima-

Freguesia que reuniu mais de duas centenas de

ção a cargo do Grupo de Concertinas da Casa do

pessoas, ao qual não faltou o Presidente da Câmara,

Povo de Arões, ficando a promessa de que para este

José Ribeiro que, num breve discurso, felicitou a

ano haverá mais.

Festa de Natal para as crianças
Foi com o auditório do Centro para a Formação e
Juventude de Arões (CFJA) completamente cheio
que teve lugar a tradicional Festa de Natal da Junta
de Freguesia, no ano passado, apostada totalmente
no entretenimento das crianças.
A chegada de um palhaço abriu a tarde, que contou
com enchimento de balões, ao mesmo tempo que
decorriam pinturas faciais.
No palco, destaque para a actuação dos meninos do
Prolongamento Escolar (que cantaram «Estrela
Guia») e para a animada conversa do ventríloquo

As artes de palco contaram ainda com a dramatiza-

Ricardo (actor e apresentador da Festa) com o seu

ção «A Casinha de Chocolate» pelo Grupo de Tea-

boneco «Toninho». O público, especialmente o infan-

tro de Arões, baseado no conto Hänsel e Gretel.

til, respondeu com muitos aplausos e sonoras garga-

Como não podia deixar de acontecer, os aronenses

lhadas.

foram brindados com um lanche, onde pontificaram o

Momento de rara beleza foi o que protagonizaram as

bolo-rei e os doces regionais, acompanhados de

alunas da Academia de Dança de Felgueiras, as

sumos e champanhe. A festa terminou com a chega-

quais presentearam a assistência com um ballet,

da do Pai Natal, momento muito aplaudido pelos

coreografia baseada nas figuras femininas dos con-

mais pequenos, a quem foi dado um pequeno pre-

tos de fadas tradicionais.

sente e muito afecto.
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Apoio à ARPAR/ Associação Desportiva dos Oleiros e ao Grupo Folclórico
relativo ao programa «Um dia de praia», a Junta assinou este ano um protocolo com o ginásio «Health
and Fitness Club Fafe», transportando gratuitamente
duas vezes por semana duas dezenas e meia de
utentes seniores, permitindo que pudessem passar a
frequentar aulas de hidroginástica.
A Junta apoiou, ainda, com 500 euros o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Arões, no âmbito da
edição do seu último CD, intitulado «Por Terras de
Santo Ovídio».
Assumindo os seus compromissos, esta Junta de Freguesia tem-se batido pela defesa do património cultural e associativo de Arões S. Romão, não esquecendo
os mais idosos, nem as suas tradições. Nesse sentido, concretizou uma candidatura ao programa PRODER para o arranjo do telhado da Sede da ARPAR/
Associação Desportiva dos Oleiros, projecto no
valor de 22.618,84 euros (financiado em cerca de
70% pelo Fundo Social Europeu).
Para além de manter o protocolo com a C. M. Fafe
Prémios de Mérito Escolar e de Mérito Associativo 2010
e Ana Margarida Freitas Fraga (4º ano); Clara Maria
Lopes Oliveira e Filipa de Castro (3º ano); Janine
Isabel Silva Guimarães e Liliana Filipa Oliveira Costa
(2º ano); Ana Rita Fernandes da Silva e Diana Patrícia Carneiro Fernandes (1º ano).
Pela primeira vez, foram também atribuídos dois prémios de Mérito Associativo: ao Arões Sport Clube,
“Pelo brilhante desempenho desportivo ao longo da
sua existência, pelo elevado potencial de formação
nas camadas jovens, e pelo palmarés invejável no
Como já é habitual, a Junta premiou em 2010 os

futebol distrital” (prémio recebido por Pedro Castro,

melhores alunos da Freguesia, do ensino básico e

presidente do Clube); e ao Grupo Folclórico da

secundário. Ao todo, foram onze os distinguidos:

Casa do Povo de Arões pelo elevado serviço pres-

Maria Margarida Gomes Sousa Gonçalves (12º ano);

tado ao folclore, bem como à defesa das tradições,

Carla Daniela Oliveira Lopes (9º ano); Cláudia Mar-

história e património cultural da Freguesia.

garida Costa Cunha (6º ano); Diogo Rafael Fonseca

A todos, o nosso obrigado e bem-hajam!
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Auditório da Sede de Junta melhorado com sistema de luzes e de som
A Junta de Freguesia adquiriu em 2010 um moderno sistema de
luzes e de som (tendo nele investido cerca de 3.500 euros), com que
apetrechou o seu auditório e que constitui uma mais-valia para todos
aqueles que necessitem daquele espaço no decurso das suas actividades.
É o caso do Teatro de Arões, que vem surpreendo os aronenses
com peças de grande envergadura, como são o caso de «A Casa de
Bernarda Alba» (de Federico García Lorca), «O Rato no Muro» (de Hilda Hilst), «Moços e Velhos» (de Rangel de Lima), e ainda com comédias e representações de contos infantis (no Dia Mundial da Criança e na Festa de Natal da autarquia).
ADISFAF dinamiza projecto «Arões na Europa»
A Associação para o Desenvolvimento e Inclusão Social de Fafe
(ADISFAF) está a dinamizar, desde Fevereiro último, o projecto «Arões na
Europa», criado com o objectivo de fomentar nos mais jovens a consciência e a sensibilidade para a cidadania europeia, proporcionando-lhes para
isso oportunidades de aprendizagem e envolvendo-os na construção do
futuro da União Europeia.
Este projecto promana do Programa Juventude em Acção, promovido pela
Agência Nacional com o apoio da União Europeia e em parceria com diversas entidades, entre as quais a Junta de Freguesia de Arões S. Romão.
2º aniversário da elevação de Arões a Vila assinalado com feira de artesanato
Arões S. Romão está em festa, celebrando no dia 20 de Julho o 2º aniversário da elevação da freguesia a Vila. Integrada no programa das comemorações, decorre entre 23 e 24 deste mês a 2ª feira de artesanato local.
Doçaria, panificação, charcutaria, vinhos, lavores, madeiras, escultuária, pintura, literatura, folclore, artesanato, bem como as colectividades da terra
estarão representadas num certame que pretende criar a sua própria tradição e impor-se a pouco e pouco no Concelho.
A feira tem início no sábado, dia 23, a partir das 14h30, terminando às 20h00
do dia seguinte. Pelo meio haverá actuações musicais (do Grupo Folclórico
da Casa do Povo e do Grupo de Concertinas), gastronomia local e diversos
produtos para compra e venda. Espera-se uma afluência significativa, tanto
mais que no período de férias de muitos conterrâneos.
Boletim da Junta de Freguesia de Arões S. Romão: Avenida da Torre, nº 395, 4820 - 758 Arões S. Romão.
Telefones: 253 491 793/ 253 592 877 * Fax: 253 592 878 * E-mail: jf.s.romao@sapo.pt * Blogue: juntaviladearoes.blogspot.com

