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
dezembro passado.
Assim:
Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e Ambiente, há a referir que:
Estão a decorrer as obras de alargamento na Rua do Penedo .
Foram concluídas: pavimentação em calceta à Portuguesa da Travessa de
Ferreiros III; obras de construção de passeios na Avenida da Torre (desde o espaço de
lazer da Torre até ao tanque da Torre) e ainda continuidade de passeios da Rua de
Porinhos e Avenida das Agras (cruzamento com a Rua de Porinhos). Devido ao mau
estado de conservação, os passeios do Loteamento do Telhado (acesso à Unidade de
Saúde Familiar) também foram alvo de melhoramento. Ainda neste período foram
realizadas várias intervenções (em diversas zonas da Freguesia) relacionadas com a
drenagem de águas.
Foi efectuada a pavimentação do espaço envolvente do tanque da Torre e
melhorada a iluminação do parque da Junta.
Foram colocados espelhos parabólicos em cruzamentos de fraca visibilidade,
substituídas placas com nomes de ruas que se encontravam danificadas e ainda placares
informativos em diversas zonas da Freguesia.
A Junta de Freguesia assegura ainda a manutenção e limpeza das vias públicas,
nomeadamente, corte de herbáceas, limpeza de bermas e de passeios em diversas zonas
da Freguesia.

No tocante à área de Ação Social, Saúde e Solidariedade, são de realçar as
seguintes atividades:
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Centro de Convívio e Lazer de Arões: deu-se continuidade das actividades
semanais, nomeadamente, aulas de informática, horta biológica, ateliês de trabalhos
manuais e recentemente aulas de ginástica sénior e grupo de músicas tradicionais. Além
desta actividade, o grupo participou no intercâmbio da Cruz Vermelha, Cantares de Reis
do Município, na Junta de Freguesia de Antime e espaço do Grupo Folclórico de Cepães.
Participação no desfile de Carnaval do Município.
Continuação do protocolo já celebrado entre o Ginásio Club +, Etapas e Clidaf
Caminhada Solidária: iniciativa que decorreu no dia 21 de fevereiro, tendo
como objetivo a angariação de verbas para a Liga Portuguesa contra o Cancro- Delegação
Norte. Contou com a participação de uma centena de pessoas.
Sessão de esclarecimento e formação para aplicação de produtos
agroquímicos: cedência do espaço do auditório para a realização de uma sessão de
esclarecimento relacionada com a obrigatoriedade de formação para compra e aplicação/
utilização de produtos agroquímicos. Posteriormente, realizou-se neste mesmo espaço
duas formações, levada a cabo e da responsabilidade da COFAFE.
Ação de sensibilização sobre o envelhecimento activo: ação que decorreu em
fevereiro e que responde ao desafio de viver com qualidade de vida e com
envelhecimento saudável.
Dia da Mulher: no dia 8 de março foi oferecida uma rosa e um poema a todas as
mulheres que se deslocaram ao serviço da autarquia.
Ação de sensibilização sobre o IRS: decorreu no espaço da Junta de Freguesia
uma ação de sensibilização levada a cabo pela TOC Elisabete Ferreira, que esclareceu os
presentes sobre as alterações levadas a cabo pela Autoridade Tributária.

No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer:
Transporte atividades escolares: durante este trimestre a Autarquia realizou
transporte para os alunos da escola Básica de Arões, nomeadamente Escola de Trânsito,
Museu do Automóvel, Cine Teatro e piscina municipal.
Parceria com Fafe- Cidade das Artes: o objectivo desta parceria é o resgatar de
lendas das diversas Freguesias criando um pequeno espetáculo através das técnicas do
teatro de bonecos, marionetas e formas animadas.
Sessão de cinema: dia 1 de março decorreu no Auditório da Junta de Freguesia a
exibição do filme “OS GATOS NÃO TÊM VERTIGENS”. Sessão aberta e entrada
gratuita a toda a população.
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Teatro: decorreu no passado dia 20 de fevereiro um espectáculo de teatro
“CARATAPA”, promovida pelo Municipio de Fafe e Fafe- Cidade das Artes. Aberta a
toda a população, teve entrada gratuita.
Concerto de Concertinas: decorreu no passado dia 13 de março um concerto de
concertinas que serviu de promoção para o recém-criado grupo “Os Tinas”. O concerto
teve entrada gratuita e foi aberto a toda a população. A Autarquia colaborou com a
cedência do espaço e toda a logística.

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