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 15 de abril
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
Travessa de Porinhos. Nesta obra deverá salientar-se a construção de novos passeios, a
colocação de redes de drenagem e rede de água.
Na rua de Porinhos procedeu-se à colocação de barras protetoras no
prolongamento do passeio, evitando o estacionamento de carros nos mesmos.
A Junta vem assegurando, ainda, a manutenção e limpeza das vias públicas, com
destaque para o cerceio de vegetação, limpeza de bermas e passeios e aquisição de um
contentor.
No tocante à Ação Social, Saúde e Solidariedade, deverá referir-se as atividades
inseridas no Centro de Convívio e Lazer de Arões direcionadas à população sénior da
Freguesia, nas quais se destacam, para além das programadas, a participação de seniores
nas Marchas Populares, um intercâmbio intergeracionais, visitas a Fátima, entre outras.
A Junta estabeleceu, do mesmo modo, uma parceria com a Escola Profissional de
Fafe, assegurando um estágio de aproximadamente dois meses a um jovem.
Esta autarquia mantém as parcerias estabelecidas anteriormente com diversas
associações, designadamente com a Câmara Municipal de Fafe (nos programas «Ser
Solidário» e «Rede Social» «colónia de férias para seniores e crianças carenciadas»; «Um
dia de praia, a iniciar em Julho»); com a Associação «SENTIR»; com a RECIOL (na
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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.

No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, deverá
salientar-se o apoio prestado à Associação Desportiva dos Oleiros, Arões Sport Club,
bem como ao Grupo Folclórico da Casa do Povo de Arões através da cedência de
transporte, 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 colaborou ainda com a Escola Básica de Arões e Escola EB
2/3 de Arões Santa Cristina, no que concerne ao transporte escolar, para atividades
escolares diversas.
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.
Durante o mês de abril, a Junta de Freguesia, em parceria com o Cineclube de
Fafe, exibiu um ciclo de cinema alemão nos dias 4, 11, 26.
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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