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 do ano de 2016
.
Assim:
Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e Ambiente, referimos que:
Foram efectuados vários trabalhos de reparação em guias, passeios e
pavimentações, bem como drenagem de águas em vários locais da freguesia (Rua Monte
da Pena, Rua do Penedo, Rua de Soutelo, Rua dos Barreiros, Rua de Bouçó, Travessa de
Santo Antonino, Rua de Estrofães, Rua da Estalagem e Loteamento 25 de Abril).
Durante este período foram concluídas as obras de requalificação da parcela
sobrante do Largo das Teixeiras, bem como a requalificação da Rua de Requeixo e Rua
das Lapas.
A Junta de Freguesia assegura ainda a manutenção e limpeza das vias públicas e
passeios em diversas zonas da Freguesia, tanques públicos, cemitério paroquial e jardins.

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, trabalhos manuais e artesanais, realização de convívios e intercâmbios com
outros centros. Recentemente foi criado no Centro de Convívio um grupo de música
(tuna).
Esta autarquia mantém ainda as parcerias estabelecidas anteriormente com
diversas associações (mencionadas em informações anteriores) estando as mesmas a
decorrer dentro de toda a normalidade.
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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,
Jornadas Literárias, Teatro Cinema e Piscina Municipal.
Aulas de ginástica Sénior: com o objectivo de evitar o sedentarismo, obtendo um
estilo de vida ativo e saudável, todas as segundas- feiras e na presença de uma instrutora
de ginástica, (cedida pelas Cruz Vermelha Portuguesa) realizam-se gratuitamente aulas de
ginástica.
Aulas de pilates: todas as quintas- feiras (entra as 20h00 e as 21h00) realizam-se
aulas de pilates para todos os interessados.
Danças de Salão: Com dia marcado para as quartas- feiras e também com a
presença de uma professora de dança, realiza-se no Auditório da Junta de Freguesia aulas
de vários tipos de dança. As aulas estão disponíveis a toda a população,
independentemente da faixa etária.
Desfile de Carnaval: Participação da Freguesia no Desfile de Carnaval
promovido pelo Municipio de Fafe, aqui representada pelo Centro de Convívio da
Freguesia.
Cantar dos Reis Intergeracional: promovendo o convívio e a animação entre
idosos e crianças, realizou-se na tarde do dia 25 de janeiro, no Auditório da Junta de
Freguesia o Cantar dos Reis intergeracional. Contando com a presença de vários alunos
do Centro para a Formação da Juventude de Arões, dos utentes dos Centros de Convívio
de Arões São Romão, Arões Santa Cristina e Serafão.

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