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Relatório de Actividades de Outubro, Novembro e 
Dezembro de 2010 

 

Este Relatório reflecte as actividades mais relevantes da Autarquia de 
Fridão durante os meses supracitados. 

 

Obras:  

Concluiu-se a pavimentação na Rua das Tecedeiras no Loteamento "Chão da Arrecada" 

Realizou-se uma parte da pavimentação na rua do "Chão da Arrecada" do loteamento do 
mesmo nome, que liga as ruas das Tecedeiras e Resineiros.  

Realizou-se uma pequena Pavimentação na Rua da Casa Nova junto aos Balneários da ADF 

Iniciou-se as obras da construção das casas de banho e arranjo da zona envolvente da Igreja e 
Cemitério Paroquial de Fridão. 

Efectuamos a consulta de Preços para o fornecimento e montagem de um PT cabine baixa com 
transformador 250 KA (incluindo terra de protecção e terra de serviço) no loteamento Chão da 
Arrecada. 

Ensino:  

Asseguramos o serviço de refeições aos alunos da Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância de 
Fridão. 

Asseguramos o prolongamento de horário, ATL e apoiamos as actividades de enriquecimento 
curricular.  

Realizou-se vários consertos nas salas de aulas das Escolas Fridão: Colocação de prateleiras 
para o WC do Jardim de Infância,  colocação de duas portas nas salas da EB1JI (Escola de 
baixo), colocação de estores na sala do Jardim de infância, substituição de três lâmpadas na 
sala do Jardim de Infância e duas nas salas EB1, reparação do soalho na sala do Jardim de 
Infância, reparação de torneiras nos lavatórios dos dois Edifícios Escolares, reparação das 
janelas do Edifício EB1JI - Portela. 
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Subsidiou-se e colaborou-se na Festa de Natal organizada dela EB1JI de Fridão com a 
participação do ATL e Prolongamento de horário da Junta de Freguesia. 

 

 

Segurança/Mobilidade/Trânsito/Informação: 

 

Pintou-se as passadeiras para peões junto aos Edifícios Escolares e ao Centro Social 

Pintou-se as barras de segurança junto aos Edifícios Escolares e ao Centro Social. 

Colocou-se duas placas Informativas nas duas entradas do Cemitério Paroquial de Fridão com 
o Horário de funcionamento deste. 

Colocou-se uma placa indicativa da Freguesia de Ôlo na Rua de Sº Faustino junto ao 
entroncamento do caminho que liga as duas Freguesias. 

 

Ambiente: 

 

Procedemos à limpeza dos seguintes Ruas, Caminhos e Espaços públicos:  

Ruas: - Rua de Fridão em toda a sua extensão ( entre a ponte do Borralheiro e Casa das 
Chousas ) bermas, valetas, aquedutos. Rua Dos Morais, Rua de S. Faustino  

Asseguramos a limpeza do Cemitério para o dia de "Todos os Santos", e do acesso  à Casa 
Mortuária; - Os Jardins do exterior do Edifício Sede da Junta de Freguesia/Centro Social e 
Parque Infantil. 

Plantamos Árvores em diversos locais da freguesia - com especial preponderância  do 
medronheiro 

 

Acção Social  

Assegurámos o Atendimento e Encaminhamento para os serviços competentes dos Fregueses 
de Fridão.  
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Emprego e Sustentabilidade 

 

Continuamos com a dinamização do serviço de Apoio ao Emprego  

Continuamos a Formação de Técnicas de Procura de Emprego - Projecto TEIA em parceria com 
o GIP ( CMA ). 

VI Feira de Negócios e Oportunidades - realizada nos dias 10,11 e 12 de Dezembro  2010 

 

Reuniões Realizadas 

 

Data Local Entidade 

29/10/2010 Sede da Junta de Freguesia  EB1JI - Prof. Cláudia Camposana 

02/11/2010 Sede  da Associação 
Empresarial de Amarante 

AEA - Relativa à proibição de Trânsito de 
veículos pesados no Largo Conselheiro António 
Cândido (Arquinho) 

10/11/2010 Casa da Portela - CMA Vereador da Educação - Drº Abel Coelho 

12/11/2010 CMA Vereador do Ambiente - Carlos Pereira 

19/11/2010 CMA  Vereador do Desenvolvimento Local - Drº 
Hélder Ferreira 

 

 

Situação Financeira 

Temos um locação financeira (Leasing) para a aquisição de uma carrinha de 9 lugares. No 

entanto, continuamos a não ter encargos financeiros com empréstimos bancários.  

Mais se informa que saldo de Caixa no dia 21/12 /2010 é de 31.23  EUR e o saldo bancário do 

dia 21/12 /2010 é de  938.70 EUR. 


