JUNTA DE FREGUESIA DE ARÕES SÃO ROMÃO

Excelentíssimas Senhoras e 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:
Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e Ambiente, há a referir que:
Estão a decorrer as obras de alargamento da Rua do Penedo, drenagem de águas
na Rua da Fonte, Rua do Lugar, Rua Lobo Manso e na zona das Teixeira.
Foram concluídas as pavimentações em calceta Portuguesa na Travessa de Santo
Antonino II (Portela), Travessa Bairro do Sol (Portela), Rua dos Bons Caminhos
(calcetamento e drenagem de águas), Rua do Souto (parcial) e também se deram por
concluídas 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,
nomeadamente, aparo de vegetação, limpeza de bermas e de passeios em diversas zonas
da Freguesia.
A Autarquia colaborou com a Escola Básica de Arões em vários trabalhos,
nomeadamente na apanha de folha caduca no recinto escolar, colocação de bancos de
madeira (transformação de paletes em bancos) e melhoramento da iluminação exterior do
recinto escolar.
Foi efectuado o melhoramento do sistema sonoro do cemitério e a colocação de
uma plataforma para a realização dos atos religiosos, bem como a colocação de uma
luminária na Travessa dos Oleiros III e uma outra na Rua de Paúl.
Abertura do Espaço do Cidadão, onde os utentes podem solicitar a prestação de
vários serviços, entre eles ADSE (direcção geral de protecção social aos funcionários e
agentes da administração pública), IMT (instituto da mobilidade e dos transportes), ISS
(instituto da segurança social), ACT (autoridade para as condições do trabalho), DGC
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(direcção geral do consumidor), SEF (serviço de estrangeiros e fronteiras) entre outros
(disponibilizamos em anexo quais os serviços possíveis de realizar na Autarquia).
Ainda neste período a Autarquia, através do Espaço do Cidadão, encontra-se a
colaborar com o Municipio de Fafe na emissão de autorizações de caça a todos os
caçadores que se encontrem inscritos no Concelho de Fafe.

No tocante à área de Ação Social, Saúde e Solidariedade, são de realçar as
seguintes atividades:
Caminhada Solidária: uma iniciativa da Junta de Freguesia e da Liga Portuguesa
contra o Cancro- Delegação Norte, que contou com a colaboração e participação de uma
centena de pessoas. As verbas angariadas com esta iniciativa reverteram na totalidade
para esta Instituição (Liga Portuguesa Contra o Cancro- Delegação Norte)
Programa “Ser Solidário”: programa de Município de Fafe destinado a jovens
que não concluíram o 12º ano ou não ingressaram no Ensino Superior. O objectivo é
ocupar os jovens, colocando-os a desempenhar tarefas em instituições públicas e sociais
com atividades de carácter ocupacional e didáctico, possibilitando ainda um primeiro
contacto com a realidade profissional. Em Arões São Romão foram colocadas duas
jovens que estão a exercer, durante 20 horas semanais, na Escola Básica, auxiliando desta
forma na vigilância das crianças dos intervalos, acompanhamento na sala de aula e ajuda
na hora da lanche e refeição.
Cabaz de Natal: decorreu (em Arões São Romão) na semana de 9 a 13 de
novembro as inscrições para o Cabaz de Natal. Uma iniciativa do Municipio de Fafe que
visa colorir o Natal dos agregados familiares que estão neste momento a passar por
dificuldades económicas. As fichas de inscrição foram posteriormente enviadas para o
Municipio onde vão ser alvo de análise e seleção.
Centro de Convívio e Lazer de Arões: decorreu no passado mês de outubro o
intercâmbio anual dos Centros de Convívio associados ao Municipio e que contou com a
participação de vários grupos do Concelho. Arões São Romão foi o local escolhido para
uma tarde animada que promoveu a boa disposição e confraternização entre os idosos.
Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 100 utentes. Interligado ao
Municipio, o Centro de Convívio e Lazer de Arões agregou-se a um novo parceiro: Cruz
Vermelha Portuguesa- Delegação de Fafe, dando assim uma respostas mais ampla às
necessidades dos seniores da Freguesia.

2

Aula de Hidroginástica: renovação do protocolo com o Ginásio Club + no que
respeita ao transporte de utentes para as aulas de hidroginástica. Atualmente, a Autarquia
transporta 27 pessoas, duas vezes por semana.
Etapas - renovação do protocolo de cedência de espaço para a realização de
consultas de Psicologia e Terapia da Fala para jovens da nossa Freguesia. Tem por
objectivo evitar a deslocação para a Cidade de Fafe ajudando desta forma os
Encarregados de Educação com dificuldades de deslocação por meios próprios.
Clidaf: renovação do protocolo para cedência de espaço para a realização de aulas
de ginástica. As mesmas decorrem duas vezes por semana, no Auditório da Junta de
Freguesia.
Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Fafe: decorreu em outubro a
distribuição de bens alimentares da Cruz Vermelha aos agregados mais carenciados.
Numa atitude de proximidade, evitando a deslocação dos utentes, a Autarquia colaborou
na distribuição e entrega dos bens alimentares doados por essa Instituição.

No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer:
Lançamento de obra literária: neste período de realçar o lançamento do livro de
poesia “Sentimentos Profundos” da nossa conterrânea Adelaide Correia. Iniciativa
cultural que contou com o apoio da Autarquia.
Apoio ao desporto: doação na carrinha Mercedes (9 lugares) ao Arões Sport
Club para apoio nas deslocações das camadas jovens dessa Instituição, dado os bons
resultados que o clube tem alcançado.

A Presidente da Junta de Freguesia de Arões São Romão
Cláudia Sofia Pereira Castro
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