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 abril
do corrente ano.
Assim:
Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e Ambiente, há a referir que:
Está a decorrer a 1ª fase de alargamento na Rua da Bouça (furna); a 1ª fase da
drenagem de águas pluviais e reparação em calceta na Travessa dos Oleiros III.

Foram concluídas as reparações em calceta na Travessa de Pestana; colocação de
portões no edifício da antiga escola de Ferreiros (atual sede da Associação Desportiva dos
Oleiros e ARPAR). Ainda neste bimestre foi colocada rede de vedação no muro do
alargamento efetuado na Rua do Penedo e efetuada a pavimentação e drenagem de águas
na Travessa das Teixeiras. Foi realizado um alargamento (parcial) na Rua dos Barreiros.
A Junta de Freguesia assegura ainda a manutenção e limpeza das vias públicas e
passeios em diversas zonas da Freguesia.

No tocante à área de Ação Social, Saúde e Solidariedade, são de realçar as
seguintes atividades:
Sessão de esclarecimento sobre sexualidade na terceira idade: Falar sobre sexo
na velhice ainda é um tabu para muitos, o que dificulta a busca de informação e a
superação de obstáculos para ter uma vida sexual de qualidade nesta faixa etária.
Sessão de esclarecimento sobre socorrismo: decorreu neste espaço uma sessão
de esclarecimento (teórico e prático) sobre socorrismo. Com o objetivo de elucidar e tirar
duvidas a todos os presentes, esta sessão contou com a participação e apoio da Cruz
Vermelha Portuguesa.
Dia da Família: Iniciativa do Centro de Convívio de Arões que promoveu uma
tarde de confraternização e animação do Largo de Santo Ovídeo.
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Vacinação Antirrábica: 21 de maio realizou-se na Freguesia a vacinação
antirrábica, vacinação essa obrigatória para cães e gatos com mais de 6 meses de idade.
Análise águas fontes públicas: foram realizadas análises químicas e
bacteriológicas a quatro fontes da Freguesia (Tanque da Torre, Tanque de Fontelo,
Tanque de Pinhói e fonte junto ao Doceiro).

No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer:
Transporte atividades escolares: durante este período a Autarquia realizou
transporte para os alunos da escola Básica de Arões, nomeadamente Escola de Trânsito,
Museu do Automóvel, Cine Teatro e Piscina Municipal.
“Transformações”: Decorreu no fim-de-semana de 28 e 29 de maio uma
exposição de arte com troncos e raízes. Aberta a toda a população e com entrada gratuita,
esta exposição tinha como material base troncos e raízes que foram reaproveitados e
transformados em verdadeiras obras de arte e decoração.

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