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 abril
passado.
Assim sendo:
Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e Ambiente, há a referir o
seguinte:
Foram concluídas as obras de beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia para
o novo Espaço do Cidadão.
Conclusão da requalificação/ extensão dos passeios na Urbanização dos Ferreiros.
Em execução encontram-se as obras de requalificação do espaço de lazer do
Largo da Torre.
A Junta de Freguesia assegura ainda 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; limpeza dos tanques públicos da Freguesia e drenagem de águas em
algumas zonas da Freguesia.
Foram ainda efectuados trabalhos na Escola Básica de Arões, nomeadamente
lavagem e pintura de muros e arranjo do jardim da Escola Básica de Arões.
Efetuaram-se também trabalhos de melhoramento do piso na Rua do Zebral.

No tocante à área de Ação Social, Saúde e Solidariedade, são de realçar as
seguintes atividades:
A continuidade do Centro de Convívio e Lazer de Arões, espaço de convívio
sénior, onde diariamente os utentes podem usufruir de aulas de informática, aulas de
ginástica geriátrica, realização de trabalhos manuais e artesanais, realização de convívios
e intercâmbios com outros centros.
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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); com a
Associação Desportiva 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 o apoio prestado à Associação Desportiva de Oleiros e Arões Sport Club,
com a cedência de transporte para a realização das suas atividades.
A Junta de Freguesia colabora ainda com a Escola Básica de Arões e Escola EB
2/3 de Arões Santa Cristina, nas suas diversas atividades.

A Presidente da Junta de Freguesia de Arões São Romão

Cláudia Sofia Pereira Castro
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