JUNTA DE FREGUESIA DE ARÕES SÃO ROMÃO

Excelentíssimas Senhoras e 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 no
passado mês de junho.
Assim:
Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e Ambiente, há a referir que:
Em fase de conclusão, as obras de requalificação do espaço de Lazer do Largo da
Torre.
Adjudicadas foram as obras de pavimentação na Travessa de Santo Antonino II e
o alargamento da Rua do Penedo.
A autarquia vem assegurando a manutenção e limpeza das vias públicas, com
destaque para o cerceio de vegetação, limpeza de bermas e passeios em diversos lugares
públicos e ainda a limpeza dos tanques públicos da Freguesia.
Foram ainda efetuados trabalhos na Escola Básica de Arões, nomeadamente,
desbaste de árvores e apanha da folha; limpeza do logradouro escolar (recreio) bem como
limpeza de vidros no respectivo edifício.

No tocante à área de Ação Social, Saúde e Solidariedade, são de realçar as
seguintes atividades:
Aberta a toda a população, realizou-se em julho, uma sessão de sensibilização
sobre violência doméstica, iniciativa que decorreu no Auditório da Junta.
Salienta-se ainda a continuidade do Centro de Convívio e Lazer de Arões, espaço
de convívio sénior, onde diariamente decorrem aulas de informática, aulas de ginástica
geriátrica, realização de trabalhos manuais e artesanais e convívios;
Esta autarquia renovou as parcerias estabelecidas com diversas associações,
designadamente com a Câmara Municipal de Fafe nos programas «Ser Solidário» e
«Rede Social»; com a RECIOL (reciclagem de velas); com a Associação Desportiva
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CLIDAF (aulas de ginástica); com HEALT CLUB + (aulas de hidroginástica), com a
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA- DELEGAÇÃO DE FAFE (no programa de
distribuição de bens alimentares) e com a ETAPAS (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 a abertura do prolongamento de horário no dia 1 de setembro, para as
crianças do pré- escolar e 1º ciclo (Escola Básica de Arões) bem como o respetivo
transporte escolar, ambos os serviços da alçada da autarquia.
Realizou-se ainda em julho a 5ª Edição da Feira de Artesanato da Vila de Arões.
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. Destaca-se a parte final do certame, com a realização de um sorteio
com magníficos prémios, oferecidos por comerciantes da zona.
Ainda em julho (dia 20) comemorou-se o 6º Aniversário da passagem de Arões
São Romão a Vila. Neste dia, a Junta de Freguesia proporcionou a todos os presentes (a
destacar a presença das crianças da prolongamento da Escola Básica de Arões e do ATL
do Infantário e alguns utentes do Lar de Arões) uma tarde de animação com um
espectáculo de magia e muita música. No final todos cantaram os parabéns à Vila de
Arões.
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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