JUNTA DE FREGUESIA DE ARÕES (SÃO ROMÃO)

Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores Membros da
Assembleia de Freguesia de Arões São Romão:

Nos termos legais, elenca-se seguidamente o conjunto de atividades levadas a
cabo por esta autarquia, desde a Assembleia de Tomada de Posse, decorrida no início do
mês de novembro.
Assim:
No tocante à área de Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e
Ambiente, a Junta de Freguesia assinala a continuação das obras de beneficiação de
diversos arruamentos em Arões São Romão, chamando a atenção para o alargamento
em curso na rua José Dias de Castro e também na zona de Porinhos (junto à zona
industrial), onde haverá construção de novos passeios, colocação de redes de drenagem
e nova pavimentação da via.
Nesta área deverá salientar-se igualmente a continuidade das obras previstas
noutros arruamentos na Portela, com enfoque para a beneficiação do terreno junto à
paragem de autocarro, na Avenida da Portela, onde nascerá um pequeno parque de lazer
(destinado ao jogo da petanca).
Procedeu-se também à colocação de vedação para proteção dos peões no viaduto
da variante na Avenida da Portela.
Do mesmo modo, deverá referir-se a prossecução das obras de construção da
«Rotunda de Ferreiros» e diversas melhorias no logradouro paroquial (especialmente no
jardim junto à nova entrada do Salão Paroquial).
A Junta vem assegurando, ainda, a manutenção e limpeza das vias públicas, do
Cemitério da Freguesia, dos abrigos de autocarro e de áreas ajardinadas na Freguesia.
Procedeu, nesta fase do ano, a várias beneficiações no Edifício-Sede, quer no seu
interior, quer no seu exterior.
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No tocante à área de Ação Social, Saúde e Solidariedade, esta autarquia
mantém

as

parcerias

estabelecidas

anteriormente com

diversas

associações,

designadamente com a Câmara Municipal de Fafe (nos programas «Ser Solidário» e
«Rede Social»); com a CRUZ VERMELHA (no programa de distribuição de bens
alimentares); com a Associação «SENTIR» (no tocante a aulas de iniciação a
Informática e a trabalhos manuais); com a Associação Desportiva CLIDAF, no que diz
respeito a aulas de ginástica; com HEALT CLUB +, no que concerne às aulas de
hidroginástica; e com a RECIOL (na reciclagem de velas e outros produtos de cera).
A Junta de Freguesia disponibiliza ainda parte do seu espaço físico, através de
uma parceria com a ETAPAS, para a manutenção de um serviço de apoio a alunos da
Freguesia, em idade escolar, nas áreas de Psicologia e Terapia.
Deverá, outrossim, referir-se que desde setembro último, a autarquia propõe um
serviço de atendimento jurídico (a nível gratuito), que disponibiliza semanalmente (à
segunda-feira).
No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, deverá
salientar-se o apoio prestado às nossas coletividades, especialmente através da cedência
de transporte, para efeito de deslocação dos seus atletas.
Esta autarquia celebrou, do mesmo modo, um protocolo com o Arões Sport
Clube, garantindo um apoio financeiro que deverá permitir a inscrição de jovens atletas
com dificuldades económicas, subsidiando o seu kit de equipamento.
Ainda neste período, a Junta organizou, uma vez mais, a entrega dos Prémios de
Mérito Escolar, com que galardoa anualmente os alunos com melhor aproveitamento no
1º, 2º e 3º ciclos e ensinos secundário.
A autarquia tem colaborado dentro das suas possibilidades económicofinanceiras com todas as Associações da Freguesia.

A Presidente da Junta de Freguesia de Arões São Romão
Cláudia Sofia Pereira Castro
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