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
junho do corrente ano.

Assim no Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e Ambiente,
referimos as seguintes obras:
Concluídas: Construção da 1ª fase do Parque de Lazer de Arões São Romão;
pavimentação na Travessa dos Ferreiros III e Travessa dos Oleiros II; colocação de
luminárias em diversas ruas da Freguesia.
Em curso: Construção de passeios na EN206 (Avenida da Portela e Rua dos Bons
Caminhos); introdução da rede de águas na Rua da Estrada
Adjudicadas: 2ª fase do Parque de Lazer de Arões São Romão e melhoramento
da berma na Rua das Teixeiras.
Em fase de concurso está a construção do muro de suporte na Rua do Reguengo.

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.

Na Ação Social, Saúde e Solidariedade, são de realçar as seguintes atividades:
Decorreu no dia 6 de julho a vacinação antirrábica na Freguesia com a
deslocação do veterinário Municipal e onde foi possível aos proprietários vacinar os seus
cães e gatos, evitando deste modo grandes deslocações.
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Esta autarquia mantém ainda as parcerias estabelecidas anteriormente com
diversas associações (mencionadas em informações anteriores) estando as mesmas a
decorrer dentro da normalidade.

No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer:
No passado mês de julho (dia 20) comemorou-se mais um aniversário da
elevação de Arões São Romão a Vila. Neste dia, a Junta de Freguesia proporcionou a
todos os presentes (a destacar a presença das crianças da prolongamento da Escola
Básica de Arões e do ATL do Infantário e alguns utentes do Lar de Arões) uma tarde de
animação, música, palhaços e pinturas para os mais pequenos. No final todos cantaram
os parabéns à Vila de Arões com lançamento de balões.
Inserida ainda nas comemorações do aniversário elevação de Arões São Romão a
Vila realizou-se no dia 21 de julho um debate sob o tema “Arões São Romão: passado,
pree4nte e futuro” contando com a presença de vários ilustres da Freguesia e
historiadores.
Realizou-se ainda em julho a 6ª Edição da Feira de Artesanato da Vila de Arões.
Esta iniciativa contou com a participação expositores das mais diversas áreas e que
encaminhou centenas de visitantes ao parque da Igreja de Arões. Ao longo de dois dias,
houve momentos de agradável convívio, momentos musicais, dança, teatro, entre
outras animações. Destaca-se a parte final do certame, com a realização de um sorteio
com prémios oferecidos por comerciantes da zona.

A Presidente da Junta de Freguesia
Cláudia Castro
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