INFORMAÇÃO ESCRITA DA PRESIDENTE DE JUNTA
SETEMBRO 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
junho passado.
Assim:
Desenvolvimento Económico, Obras, Manutenção e Ambiente, há a referir que:
- Manutenção de zonas verdes/ jardins na Freguesia;
- Assegurar a limpeza e manutenção de vias bem como a limpeza dos tanques
públicos e cemitério.
- Foram iniciadas as intervenções a nível de saneamento nas zonas de Ferreiros,
Oleiros, Soutelo e Loteamento das Senras.

No tocante à área de Ação Social, Saúde e Solidariedade, são de realçar as
seguintes atividades:
Salienta-se a continuidade do Centro de Convívio e Lazer de Arões, espaço de
convívio sénior, onde decorrem aulas de informática, aulas de ginástica geriátrica,
realização de trabalhos manuais e artesanais e convívios;
Esta autarquia mantém ainda as parcerias estabelecidas com diversas
associações, designadamente com a Associação Desportiva CLIDAF (aulas de ginástica);
com o GINÁSIO HEALT CLUB + (aulas de hidroginástica) e com a ETAPAS (apoio a alunos
da Freguesia nas áreas de Psicologia e Terapia da Fala).

No tocante à área de Educação, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer:
- Transporte atividades escolares e prolongamento: Piscina e Parque da Cidade.
- Comemorações da passagem de Arões a Vila: comemorou-se no passado dia 20
de julho mais um aniversário da elevação de Arões São Romão a Vila. Neste dia, a Junta
de Freguesia proporcionou aos presentes (a destacar a presença das crianças da
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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.
- Feira de Artesanato: realizou-se ainda em julho a VII Edição da Feira de
Artesanato da Vila de Arões. Esta iniciativa contou com a participação expositores das
mais diversas áreas encaminhando 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.
- Teatro: No passado dia 14 e 15 de julho o Grupo de Teatro de Arões levou a
cabo mais uma encenação de teatro, desta feita com a comédia “Que Rica Família”. A
realização da peça teatral decorreu no Auditório da Junta de Freguesia.
- Caminhada Solidária: realizada no dia 15 de julho a favor da Liga Portuguesa
Contra o Cancro- Delegação do Norte.

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