INFORMAÇÃO DO P RESID ENTE DA JUNT A DE FRE GUESIA DE FERRAGUDO
SOBRE A ACTIVIDADE D O EXECUTIVO ENTRE 17/12/2013 E 21/04/2014

PARA:

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FERRAGUDO

DE

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA – LUÍS FILIPE SANTOS ALBERTO

DATA:

21/12/2014

Juventude /Cultura /Desporto / Associativismo
- Promoção/organização/divulgação do espetaculo “ Oras cantas tu, ora toco eu “ na Sociedade Vencedora R.Desportiva e
Cultural Ferragudense no âmbito do projeto “Teatro nas Aldeias “
- Apoio com viatura e meios logisticos ao desfile de Carnaval EB1/JI de Ferragudo;
- Apoio ao desfile de Carnaval da Creche “ O Moinho”;
- Apoio à realização do 8º Banho de Mar colectivo em Ferragudo, Praia do Pintadinho, com a oferta de cacau quente pelo
Restaurante Pintadinho e t-shirts aos participantes.
- Apoio ao Encontro de Cantares de Janeiras, realizado pela Associação Moradores Arade Ferragudo;
- Apoio, divulgação e presença no Aniversário da Sociedade de Ferragudo;
- Apoio, divulgação e presença na Gala da ACD Ferragudo;
- Apoio à ACD , A.P.F e afins, SVDRCF e CNE na realização de iniciativas carnavalescas e enterro do entrudo
- Apoio logistico, pessoal e material à realização do desfile de Carnaval das Coletividades em Ferragudo;
- Preparação das Comemoraçoes do 40 º Aniversário do 25 de Abril, conjuntamente com as associações da Freguesia;
- Apoio e divulgação da passagem da 40ª volta ao Algarve em bicicleta por Ferragudo;
- Apoios às atividades nauticas nacionais realizadas na Praia Grande ( Campeonato Nacional de Canoagem Oceanica e
Formula Futuro );
- Apoio à divulgação das iniciativas promovidas na Freguesia pela autarquia Concelhia;

- Curso de Artes Decorativas no edificio da Rua 1º Maio ( participação 21 pessoas);
- Exposição de trabalhos do Curso de Artes decorativas no Largo Rainha D. Leonor ;
- ontinuação do reforço e organização da Feira de Velharias, estudo de nova definição de espaços;
- Apoio à divulgação das actividades das associações através das disponibilização dos espaços nos Muppis da Freguesia ;

Obras / Jardins / Saneamento
- Orçamentação / projetos para o Compromisso Maritimo;
- Alterações no cemitério :
Finalização da implementação das sepulturas de comsumpção anaerobica ( delegação de competencias );
- Corte e desbastes de arvores e arbustos do cemitério de Ferragudo;
- Recolocação de pinos e bolas na freguesia ;
- Recolocação de sinais de transito ;
- Reparação de calçadas;
- Limpezas de arruamentos ;
- Limpezas de sumidouros e bermas ;
- Regas de Plantas e Arvores em diversos espaços da Freguesia;
- Retirada das laranjeiras do Largo Rainha D. Leonor com sua colocação na Cerca do Moinho e Regato. Em sua
substituição foram colocadas estrelicias;
- Limpeza de ervas daninhas e espaços em urbanizações ( Cerca do Moinho, Bairro Arade, Rua de St. Antonio, Vale da Areia
/ Azinhaga, barreira frente ao Largo de Ferragudo );
- Corte,desbaste em espaços ajardinados da Freguesia ;
- Limpeza do espaço ajardinado da Creche o Moinho ;
- Limpeza do espaço escolar ( EB1 de Ferragudo e JI) ;
- Limpeza dos balneareos e areas adjacentes da Praia Grande;
- Regularização do passadiço da Praia Grande;
- Pinturas na Feira das Velharias ;
- Diversos trabalhos e colocação de novas estantes no Posto de Correios ;

Solicitações diversas à CM Lagoa, para intervenções na Freguesia :
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- Intervenção dos serviços de protecção civil , GNR e da Junta de Freguesia no dia 1 de Abril aquando das fortes
chuvadas, com corte da rua Infante D. Henrique, desobstrução de sumidouros, aviso às populações, evacuação de
idosa, sinalização de transitio e limpezas posteriores;
- Saneamento e Limpeza
- Contentores ;
- Cães Vadios e Abandonados;
- Jardins e espaços ajardinados ;
- Recolocação de calçadas / betuminoso em virtude de obras de reparação de saneamento ;
- Casas e terrenos abandonados ;
- Espaços publicos de urbanizações ;
- Solicitações à EDP, para intervenção nos pontos de luz na Freguesia ;
- Acompanhamento e gestão das cantoneiras de limpeza colocadas na area da Freguesia de Ferragudo, pelo Municipio de
Lagoa

Deslocações / Reuniões
23/12/2013 – Reunião com Vereadora Dra. Anabela Simão da CM Lagoa sobre Atividades e acções diversas;
26/12/2013 – Reunião com Vice- Presidente da CM Lagoa sobre Limpeza Urbana;
13/01/2014 – Reunião com Castores do Arade;
14/01/2014 – Reunião no Pavilhão do Arade sobre a final do Dance World Cup ( 29/06 a 5/07 );
- Apresentação de cumprimentos do responsável pelo Farol da Ponta do Altar;
22/01/2014 –Municipio de Lagoa ( GAFRE ) – Licenciamento Zero ;
27/01/2014 – Reunião com A.P.F e afins ;
3/02/2014 – Reunião com Arandis Editora ;
04/02/2014 –Municipio de Lagoa ( GAFRE );
10/02/2014 –Municipio de Lagoa –Vereador Luis Encarnação – Visita aos apoios de pesca dos Pescadores;
- Reunião com associações sobre as comemorações carnavalescas;
17/02/2014 – Seminario sobre Incendios em Portimão ( Presidente e Secretario );
19/02/2014 – Sessão sobre o sistema de Protecção Civil em Albufeira ;
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14/03/2014 – Seminario sobre o Mar em Lagoa, com a presença da Universidade do Algarve, com posterior visita a algumas
zonas do Concelho ;
18/03/2014 – Paroco de Ferragudo e CNE, sobre apoio às cerimonias religiosas da pascoa;
19/03/2014 – Algarpalcos - Sons do Atlantico;
24/03/2014 – Acção sobre o Fundo de Emergencia Social em Lagoa;
26/03/2014 – Associação CCCA Carvoeiro ChatCharity
27/03/2014 – ISMAT Dra Ana Moya – Trabalho de investigação sobre Ferragudo;
04/04/2014 – Reunião com Presidente de Junta de Freguesia de Portimão e Lagos;
15/04/2014 - Reunião na Câmara Municipal sobre Sons do Atlantico ( CMLagoa, CMdt Porto , Policia Maritima );

Executivo / Secretaria
Alteração dos períodos de atendimento ao público com atendimento do diário após Janeiro ( 30 atendimentos ).
Realização das sessões da Junta de Freguesia e do atendimento ao público na Rua do Regato;
Serviço de fotocópias gratuito às associações, escolas e instituições da Freguesia:
S.V.R.D.C. Ferragudense - 314 Associação Moradores Bairro Arade - 907

EB1 e JI de Ferragudo – 50

Associação Pescadores de Ferragudo e Afins - 10

Candidatura e admissão 5 CEIS através do IEFP ( 4 exterior e 1 Secretaria );
Apoio ao IRS na colocação de um cidadão em trabalho comunitário ;
Acompanhamento e implantação do SIADAP ;
Continuação da informatização e acções de requalificação da Feira da Velharias;
Reparação sitio da internet da Freguesia em www.f-ferragudo.pt;

Outras acções
- Edição e divulgação do Boletim Mensal da Junta de Freguesia de Ferragudo;
- Presença de representante nas reuniões do Conselho Geral da AERA;

- Disponibilização de sala para reuniões dos pescadores profissionais de Ferragudo;
- Promoção do projeto Walkin Ferragudo junto do comercio local;
- Manutenção dos dois pontos de WIFI da Freguesia ( correios de Ferragudo / Junta de Freguesia );
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- Limpeza da Praia Grande ( apoio da viatura 4x4 );
- Recolha de RSU / reciclaveis / verdes em vários pontos da Freguesia ( apoio da viatura 4x4 );
- Recolha de detritos ( apoio da viatura 4x4 );
- Reuniões com os CTT´s para a certificação de qualidade do posto de correios de Ferragudo;
- Promoção de reuniões com entidades diversas para a assegurar a manutenção do Guarda Noturno em
Ferragudo;
- Estudo com entidade privada para a concepção de parque de area de acolhimento e serviços para
autocaravanas;
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Anexos
- Situação financeira;
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