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 de seguida o conjunto de atividades levadas a cabo
por esta autarquia, desde a última reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, em
dezembro passado.
Assim:
Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e Ambiente, há a referir o
seguinte:
Foram concluídas as obras da nova fase de construção de sepulturas no Cemitério
da Freguesia e ainda a pavimentação de parte da Rua da Estrada.
Em execução encontram-se as obras para construção de novos passeios na
Urbanização dos Ferreiros e ainda a prossecução das obras de construção da «Rotunda de
Ferreiros».
Ao abrigo de uma Medida Contrato de Emprego e Inserção, a autarquia conta com
três novos funcionários, provenientes de uma parceria celebrada em janeiro último com o
IEFP.
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 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 diversas
atividades como aulas de informática, ginástica geriátrica, horta biológica, trabalhos
manuais, intercâmbios e convívios seniores.
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De igual modo, deve mencionar-se a participação dos utentes de Arões que
frequentam este Centro de Convívio em várias atividades, nomeadamente «Baile de
Carnaval», «Dia Mundial da Saúde», «Terra Justa- Encontro Internacional de Causas e
Valores da Humanidade», programas apoiados pela Junta de Freguesia.
A Junta estabeleceu ainda uma parceria com a Escola Secundária de Fafe,
assegurando um estágio de aproximadamente seis meses a um jovem da Freguesia, na
área de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos.
Esta autarquia mantém ainda as parcerias estabelecidas anteriormente com
diversas associações, designadamente com a Câmara Municipal de Fafe nos programas
«Ser Solidário» e «Rede Social»; com a RECIOL (reciclagem de velas e outros produtos
de cera); com a Associação Desportiva CLIDAF (aulas de ginástica); com HEALT
CLUB + (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 nas áreas de Psicologia e Terapia da Fala.

No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, deverá
salientar-se o apoio prestado às colectividades da Freguesia, cedendo o transporte para a
realização das suas atividades.
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, Teatro Cinema e Quartel dos Bombeiros Voluntários de Fafe e também com o
transporte de alunos da Escola EB 2/3 de Arões Santa Cristina, nas diversas atividades
relacionadas com o Desporto Escolar,
Ainda neste período, a Junta organizou, uma vez mais, a entrega dos Prémios de
Mérito Escolar, com que anualmente galardoa os alunos com melhor aproveitamento no
1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário.

A Presidente da Junta de Freguesia de Arões São Romão

Cláudia Sofia Pereira Castro
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