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 30 de junho.
Assim:
No tocante à área de Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e
Ambiente a Junta de Freguesia vem assegurando a manutenção e limpeza das vias
públicas, com destaque para o cerceio de vegetação, limpeza de bermas e passeios em
diversos lugares da Freguesia.
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, nomeadamente trabalhos manuais, aulas de informática, ginástica geriátrica,
intercâmbios e convívios seniores.
Esta autarquia mantém as parcerias estabelecidas anteriormente com diversas
associações, designadamente com a Câmara Municipal de Fafe no que concerne ao
programa «Rede Social», «Colónia de férias para seniores e crianças carenciadas», «Um
dia de praia»; 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 individual.
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No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, evidenciase a realização da 4ª Feira de Artesanato da Vila de Arões, certame que comemorou o 5ª
Aniversário da passagem de Arões São Romão a Vila. Esta iniciativa contou com a
participação de dezenas de expositores das mais diversas áreas e encaminhou centenas de
visitantes ao parque da Igreja de Arões. Ao longo de dois dias, houve momentos de
agradável convívio, momentos musicais, dança, teatro, entre outras animações. Destacase a parte final do certame, com a realização de um sorteio final com magníficos prémios,
oferecidos por comerciantes da zona.

O Auditório da Junta de Freguesia foi ainda o local escolhido, para o Grupo de
Teatro de Arões fazer a estreia da peça de teatro «Bodas de Sangue».

A Junta de Freguesia colaborou ainda com a Escola Básica de Arões no que
respeita ao transporte escolar, para a realização das atividades do prolongamento de
horário.
Deverá salientar-se o apoio prestado à Associação Desportiva dos Oleiros, ao
Arões Sport Club, ao Grupo Folclórico da Casa do Povo de Arões e Grupo de Jovens de
Arões através da cedência de transporte para a realização das suas atividades.

A Presidente da Junta de Freguesia de Arões São Romão

Cláudia Sofia Pereira Castro
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