INFORMAÇÃO ESCRITA DA PRESIDENTE DE JUNTA – ABRIL 2018

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:
A Junta de Freguesia continua a assegurar a limpeza e manutenção 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:
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.

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 Dia da Árvore,
Jornadas Literárias, Teatro Cinema e Piscina Municipal.
Desfile de Carnaval: Participação da Freguesia no Desfile de Carnaval promovido
pelo Município de Fafe, aqui representada pelo Centro de Convívio da Freguesia.
Workshop “Birras…Antes e Depois”: Levada a cabo pela Academia mais Saber (do
Grupo Etapas) esta formação foi gratuita aberta a todos os interessados.
Passeio CCLA- Centro de Convívio e Lazer de Arões: Enquadrada no plano de
atividades do Centro de Convívio, a Autarquia cedeu o transporte para um passeio do
grupo a Montalegre.
Cantar dos Reis Intergeracional: promovendo o convívio e a animação entre
idosos e crianças, realizou-se na tarde do dia 15 de janeiro, no Auditório da Junta de
Freguesia o Cantar dos Reis intergeracional. Contando com a presença de vários alunos
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do Centro para a Formação da Juventude de Arões e Escola Básica de Arões, dos utentes
dos Centros de Convívio de Arões São Romão, Arões Santa Cristina e Serafão, Revelho e
utentes do Lar de Arões.
1º Fascículo da Exposição Fotográfica "Património Religioso - Memória e
Identidade: O Românico em Fafe - Esteve patente na sede da Junta de Freguesia de
Arões S. Romão entre os dias 12 e 25 de fevereiro a exposição acima referida. Uma
exposição que revelou os Vestígios Românicos no Património Religioso do Concelho de
Fafe.
2º Fascículo da Exposição Fotográfica "Património Religioso - Memória e
Identidade: O Maneirismo e o Barroco em Fafe - Patente até dia 30 de abril.
Sessão de esclarecimento sobre a limpeza de terrenos: Como forma de
prevenção contra os incêndios, realizou-se no dia 10 de março no Auditória desta Junta
de Freguesia, uma sessão de esclarecimento sobre esta temática. Esta iniciativa contou
com a presença do 1.° Sargento do Destacamento da GNR de Fafe e abrangeu as
Freguesia de Arões São Romão, Arões Santa Cristina e Golães.

A Presidente da Junta de Freguesia de Arões São Romão
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