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 última reunião ordinária da Assembleia de Freguesia,
decorrida a 23 de dezembro.
Assim:
No tocante à área de Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e
Ambiente, a Junta de Freguesia assinala a fase de conclusão das obras de beneficiação na
rua José Dias de Castro. Nesta área deverá salientar-se a beneficiação do terreno junto à
paragem de autocarro, na Avenida da Portela, onde já se encontra concluído um pequeno
parque de lazer (destinado ao jogo da petanca e outros de tabuleiro). Ainda em curso está
a obra de Porinhos (junto à zona industrial), onde já se encontram executados a
construção de novos passeios e a colocação de redes de drenagem.
Do mesmo modo, deverá referir-se a continuação das obras na Rua do Souto, com
a conclusão de mais uma etapa da intervenção prevista.
Ao abrigo de uma Medida Contrato de Emprego e Inserção, esta autarquia conta
atualmente com dois novos funcionários, provenientes de uma parceria celebrada com o
IEFP em 2 de janeiro último.
A Junta vem assegurando, ainda, a manutenção e limpeza das vias públicas, com
destaque para um grande número de intervenções no sistema de drenagem de águas, em
diversas zonas da Freguesia. Assegurou, ainda, a manutenção e limpeza do Cemitério e
do Parque Infantil, bem como o melhoramento de vias e valetas um pouco por toda a
Freguesia. Como é habitual, garantiu a manutenção e limpeza das áreas ajardinadas.
No tocante à Ação Social, Saúde e Solidariedade, deverá referir-se a celebração
de um contrato com o IEFP, na área de Educação Social Gerontológica, garantindo um
estágio profissional nesta autarquia (com a duração de 12 meses a partir de 1 de abril),
assegurando-se desta forma um apoio suplementar à população sénior da Freguesia,
nomeadamente através de sessões de ginástica geriátrica, aulas de trabalhos manuais/
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artesanais, oficinas de informática, dança coreografada, estimulação cognitiva e
voluntariado sénior.
A Junta estabeleceu, do mesmo modo, uma parceria com a Escola Secundária de
Fafe, assegurando um estágio de aproximadamente três meses a duas jovens, na área do
Turismo.
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 Associação «SENTIR»; com a RECIOL (na
reciclagem de velas e outros produtos de cera); 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 CRUZ VERMELHA (no programa de distribuição de bens
alimentares).
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.
Disponibiliza as nossas instalações (Auditório) à Cruz Vermelha para a realização
de Ação de Promoção de Competências de Estudo, junto de 14 crianças pertencentes a
famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção, e acompanhadas pelo Gabinete
de Atendimento e Acompanhamento Social/Protocolo do R.S.I. da Delegação de Fafe da
Cruz Vermelha Portuguesa, crianças que frequentam o 2.º e 3.º ciclo do ensino básico,
oriundas da nossa Freguesia e das freguesias vizinhas.
No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, deverá
salientar-se o apoio dado ao Grupo de Teatro de Arões, na aquisição da madeira usada na
montagem do cenário atual e na cedência de transporte para a deslocação ao TeatroCinema de Fafe, aquando da celebração do Dia Mundial do Teatro (27 de março).
Do mesmo modo, deverá lembrar-se a continuação do apoio prestado à
Associação Desportiva dos Oleiros e Arões Sport Club, através da cedência de transporte,
bem como ao Grupo Folclórico da Casa do Povo de Arões (sob a forma de pagamento de
despesas correntes, a saber, água e luz), ao núcleo de Escuteiros local (água e luz), à
Associação de Reformados e Pensionistas de Arões e Associação Desportiva dos Oleiros
(água).
A Junta de Freguesia colabora ainda com a Escola Básica de Arões no que
concerne ao transporte escolar, nomeadamente para a Escola de Trânsito, Biblioteca
Municipal e Teatro Cinema. Colabora também com o transporte de alunos da Escola EB
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2/3 de Arões Santa Cristina, nomeadamente atividades relacionadas com o Desporto
Escolar, Jornadas Literárias, Biblioteca Municipal, entre outros.
Ainda neste período, a Junta organizou, uma vez mais, a entrega dos Prémios de
Mérito Escolar, galardoando os alunos com melhor aproveitamento no 1º, 2º e 3º ciclos e
ensinos secundário no ano letivo de 2012/ 2013, cerimónia que decorreu a 28 de
dezembro.
Vem esta autarquia disponibilizando, desde janeiro último, o auditório da sua
Sede de Junta ao Centro para Formação da Juventude de Arões para a passagem de filmes
de animação, direcionados aos meninos do Jardim de Infância/ OTL.
Ainda durante este mês de abril, a Junta de Freguesia, em parceria com o
Cineclube de Fafe, irá exibir um ciclo de cinema alemão, tendo a primeira sessão
ocorrido no passado dia 4.
A autarquia tem colaborado dentro das suas possibilidades económico-financeiras
com todas as associações da Freguesia.

A Presidente da Junta de Freguesia de Arões São Romão

Cláudia Sofia Pereira Castro
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