JUNTA DE FREGUESIA DE ARÕES SÃO ROMÃO

Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores Membros da Assembleia
de Freguesia de Arões São Romão,
Nos termos legais, de seguida se deixam o conjunto de atividades levadas a cabo
por esta autarquia, desde a última reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, em
setembro passado.
Assim:
No tocante à área de Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e
Ambiente, de referir os seguintes aspectos:
Em fase de execução encontra-se uma nova fase de construção de sepulturas no
Cemitério da Freguesia.
Em fase de adjudicação encontra-se a empreitada para pavimentação de parte da
Rua da Estrada.
A Junta de Freguesia vem assegurando, do mesmo modo, a manutenção e limpeza
das vias públicas, com destaque para o aparo de vegetação, limpeza de bermas e de
passeios em diversos lugares da Freguesia.
No tocante à área de Ação Social, Saúde e Solidariedade, são de realçar as
seguintes atividades e realizações:
A manutenção do Centro de Convívio e Lazer de Arões, espaço de convívio
direcionado à população sénior da Freguesia, onde diariamente têm lugar diversos
trabalhos e atividades, nomeadamente trabalhos manuais, aulas de informática, ginástica
geriátrica, horta biológica, intercâmbios e convívios seniores.
A campanha Cabaz de Natal, cujo período de inscrições decorreu de 3 a 7 de
novembro, iniciativa do Municipio de Fafe em articulação com a Junta de Freguesia,
destinada às famílias mais carenciadas.
Sessão de esclarecimento “A Saúde na 3ª Idade e Cuidados Alimentares”, que
teve lugar no passado dia 19 de novembro e que contou com o apoio de duas jovens
nutricionistas (a realizar estágio no Município de Fafe), tendo como objetivo elucidar a
população sénior da Freguesia para os benefícios de uma alimentação saudável e variada.
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Sessão de esclarecimento “Idosos em Segurança e Segurança na Habitação” que
decorreu no passado dia 20 de novembro e que contou com o apoio da G.N.R.- Posto
Territorial de Fafe, tendo a população presente sido alertada para os riscos e perigos de
roubos, burlas e para as formas de prevenção dos mesmos. Esta sessão contou ainda com
a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Fafe, que ensinaram técnicas básicas de
segurança habitacional, nomeadamente no período de inverno.
Merece destaque o intercâmbio com Centros Sociais e Lares, que teve lugar no
auditório da Junta de Freguesia no passado mês de outubro, envolvendo cerca de uma
centena de pessoas e que contou com o apoio da Junta.
De igual modo, deve mencionar-se a participação dos utentes de Arões que
frequentam o Centro de Convívio e Lazer de Arões em várias actividades, nomeadamente
nas festividades de S. Martinho, na Semana Sénior e na Ginástica Sénior, programas
patrocinados e ou dinamizados pela Junta de Freguesia.

A Presidente da Junta de Freguesia de Arões São Romão

Cláudia Sofia Pereira Castro
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