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:
Adjudicadas: 3ª fase do alargamento do cemitério da Freguesia.

Foram concluídas:
1) Construção de passeios na EN 206 (Avenida da Portela e Rua dos Bons
Caminhos); introdução de rede de água na Rua da Estrada e prolongamento
da rede de água até ao Parque de Lazer de Arões.
2) 2ª Fase do Parque de Lazer de Arões
3) Melhoramento da berma na Rua das Teixeiras
4) Pavimentação da 2ª fase da Rua do Souto.

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.

No tocante à área de Ação Social, Saúde e Solidariedade, são de realçar as
seguintes atividades:
Programa “Ser Solidário”: programas 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. Na Freguesia foi colocada uma jovem que está a
exercer, durante 20 horas semanais, na Escola Básica, auxiliando desta forma na
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vigilância das crianças dos intervalos, acompanhamento na sala de aula e ajuda na hora
da lanche e refeição.
Cabaz de Natal: decorreu na nossa Freguesia na semana de 6 a 9 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.
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 (segundas e quintas feiras, das
09h30 às 10h30).
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 (segundas e quartas
feiras, das 20h00 às 21h00), no Auditório da Junta de Freguesia.
Aulas de Pilates: renovação do protocolo para cedência de espaço para a
realização de aulas de pilates, uma vez por semana (quintas feiras, das 20h15 às 21h15).

No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer:
Escola Básica de Arões: deslocação dos alunos do 4º ano ao Castelo de
Guimarães e Paços dos Duques.
A Presidente da Junta de Freguesia de Arões São Romão
Cláudia Sofia Pereira Castro
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