ENSINO
Esta é uma área em que a população da Vila de Ronfe confia e anseia por um
grande avanço, quer em termos qualitativos da oferta de ensino, quer também na
melhoria de infra-estruturas e organização do parque escolar.
É também nesta perspectiva que a Junta de Freguesia espera pelo QREN para
que se possa avançar com a criação do Centro Escolar, uma realidade que se deseja ver
implementada a curto prazo.
Para além da instalação do Centro Escolar, o ensino pré-primário articulado bem
dimensionado para as necessidades existentes são equipamentos tão necessários à
formação da nossa população estudantil, pelos quais tanto se lutou e que deverão ser
contemplados com investimentos e com apoios de relevante importância.
Continuaremos a incentivar e apoiar os eventos escolares e seus agentes.
Manteremos a distinção dos alunos que se destaquem no ensino em cada uma
das escolas da nossa Vila.
Teremos o cuidado necessário na manutenção e criação de novos espaços
recreativos dentro dos espaços escolares bem como dotar as respectivas escolas com
equipamentos para que a nossa população estudantil possa aí ocupar os seus tempos
livres.
Apoiaremos acções/parcerias entre as escolas e as forças vivas da nossa
comunidade.
A oferta de manuais escolares e material escolar aos alunos do primeiro ciclo de
ensino de Ronfe continuará a ser uma realidade em 2008, dado que a educação é um dos
pilares do desenvolvimento das sociedades modernas que se exigem cada vez mais
competitivas e desenvolvidas.
A Junta de Freguesia da Vila de Ronfe, atenta à realidade escolar na nossa Vila
e em função das suas disponibilidades, continuará empenhada no apoio ao ensino e às
famílias.

REDE VIÁRIA
Relativamente a este capítulo, iremos empenhar-nos na celebração de
protocolos com a Câmara Municipal de Guimarães para que algumas pavimentações,
que estavam integradas nos planos anteriores e que ainda não foram concretizadas,
possam ser realizadas. Igualmente se prevê o arranjo/pavimentação de novas vias, a
saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rua Alberto Sampaio
Rua da Cerquinha/ Rua da Peça no acesso ao Rio Ave
Ligação em Mesão Frio com o alargamento do caminho existente
Ligação a Pedome através do Alto de Suzende
Rua do Souto
Rua Fonte da Água Nova
Rua de acesso ao Parque Infantil do Covelo
Repavimentação da Rua do Olival
Repavimentação da Rua Martins Sarmento

Procuraremos ainda continuar avançar com a electrificação de todas as ruas que
ainda não estejam servidas pela iluminação pública.

CULTURA / RECREAÇÃO
Iremos lançar uma semana dedicada á Juventude, com iniciativas de vária
índole tais como: Feira do livro/velharias, música, teatro, cinema, exposições e
colóquios com temas dedicados, primordialmente aos jovens.
Continuaremos a comemorar a data de Aniversário de Elevação de Ronfe a Vila,
procurando o envolvimento cada vez maior das populações.
Continuaremos a incentivar a utilização do Posto de Animação e Leitura.
Solicitaremos junto da Câmara Municipal, mais propriamente junto do pelouro
da Cultura, para que sejam atribuídos a Ronfe espectáculos realizados por grupos que o
Município patrocina.
Incentivaremos e patrocinaremos os projectos e eventos que as diversas
associações da Vila pretendam levar a cabo individualmente ou agrupados,
primordialmente actividades de índole cultural, de lazer, desporto e ambiental. Neste
particular, pretende a Junta de Freguesia dar primazia ao estabelecimento de protocolos
de parcerias e cooperação em detrimento de “subsídios” a actividades isoladas.
Vamos reatar o Concurso de Montras de Natal como forma de apoiar e
dinamizar o Comércio da nossa Vila, bem como continuar a patrocinar com as

campanhas de apoio através de prospectos e atribuição de prémios a quem comprar no
nosso Comércio.

DESPORTO E LAZER
Neste capítulo continuamos a lutar pela concretização de projectos como:
•
•
•
•
•

Parque Desportivo na Cooperativa Vimaranes (polidesportivo)
Zona verde/ Parque Infantil no Loteamento de Monte Alvar
Parque Infantil / Zona Lazer Loteamento do Souto
Parque de Lazer junto ao Rio Ave, com percursos pedestres para caminhadas
e circuito de manutenção.
Lançaremos ainda uma iniciativa na área do desporto pioneira no nosso
Concelho e que se traduz numa maratona de 24 horas a caminhar á qual
atribuiremos o nome “Caminhada 24 horas”, onde será aliada a vertente da
saúde com equipas da área a fazer o apoio a quem gosta de caminhar.

O passeio dos idosos, que entretanto se foi transformando no passeio da Vila de
Ronfe, é um dado adquirido mantendo-se, no entanto, os condicionalismos inerentes à
participação individual.

SEDE DE JUNTA / SECRETARIA
A Junta de Freguesia continua preocupada em prestar o máximo de serviços de
Secretaria e apoio à população. Neste sentido, é seu desejo que estes serviços sejam
procurados pelos residentes, principalmente os mais carenciados.
Manteremos o serviço de apoio individual ao preenchimento de impressos,
escrita de cartas, leitura de documentos, etc.
No que toca á oferta de serviços, iremos melhorar ainda mais em termos de
eficácia o atendimento da Junta de Freguesia ao cidadão, através da disponibilização de
serviços on-line.
Quanto à organização do executivo, o mesmo sofrerá também algumas
modificações com o objectivo de tornar mais eficaz a sua acção junto da população.
Desta forma, serão distribuídos pelouros pelos membros do executivo da Junta, através
de delegação de competências, alcançando-se assim um melhor rendimento e
acompanhamento dos assuntos da Freguesia. Tal delegação de competências será
divulgada devidamente junto da população para que a mesma perceba e compreenda o
funcionamento interno do executivo e assim possa mais facilmente e rapidamente tratar
dos assuntos do seu interesse.
Outra das nossas prioridades tem a ver com a dinamização da sala de formação
existente na Sede de Junta. Os mais variados cursos de formação dirigidos às diversas
faixas etárias será, com toda a certeza, uma mais-valia para esse espaço. Estão já

protocoladas diversas acções de formação que esperamos venham ao encontro das
necessidades diagnosticadas.

SOCIAL
No que diz respeito a esta rubrica, a Junta de Freguesia tem canalizado todos os
seus esforços no apoio a diversas entidades existentes na nossa Vila, podendo assegurar
que estamos disponíveis para ajudar nos centros de apoio social existentes bem como
dinamizar o nosso papel dentro da Rede Social Inter-Freguesias e Concelhia, uma vez
que a presidência da Rede do Oeste, cabe neste momento ao Presidente da Junta de
Freguesia da Vila de Ronfe.

AMBIENTE / LIMPEZA
Nesta vertente, a Junta de Freguesia pretende ensinar e aprender, para que a Vila
possa de uma forma rápida tornar-se ainda mais amiga do ambiente.
Várias iniciativas serão levadas a cabo para que a população possa adquirir e
aprender boas práticas e comportamentos para a valorização e defesa do ambiente e
salubridade na nossa Vila.
Assinalaremos os dias evocativos do ambiente, tal como o dia da árvore e
promoveremos iniciativas junto dos cidadãos em geral com o intuito de os sensibilizar
para o contributo que devem dar para podermos, todos, usufruir de uma Vila mais
amiga do ambiente.
Promoveremos colóquios e debates sobre as energias renováveis e amigas do
ambiente.

