INFORMAÇÃO DO P RESID ENTE DA JUNT A DE FRE GUESIA DE FERRAGUDO
SOBRE A ACTIVIDADE D O EXECUTIVO ENTRE 16/12/2015 E 19/04/2016

PARA:

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FERRAGUDO

DE

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA – LUÍS FILIPE SANTOS ALBERTO

DATA:

19/04/2016

Juventude /Cultura /Desporto / Associativismo
- Apoio à realização do 10º Banho de Mar colectivo em Ferragudo, Praia do Pintadinho, com a oferta de cacau quente pelo
Restaurante Pintadinho e t-shirts aos participantes em numero de 200.
- Apoio, divulgação e presença na Gala da ACD Ferragudo;
- Apoio à ACD e CNE na realização de iniciativas carnavalescas e enterro do entrudo
- Preparação das Comemoraçoes do 42 º Aniversário do 25 de Abril, conjuntamente com as associações da Freguesia;
- Apoio à iniciativas da EB1/JI de Ferragudo do Carnaval com disponibilização de som e viatura;
-Em colaboração com Lagoa do Fado e CAI de Ferragudo, oferta de 15 idas a espetaculo de fado em Lagoa;
- Apoio à divulgação das iniciativas promovidas na Freguesia pela autarquia Concelhia;
- Apoio à realização da Rota do Petisco na 4ª edição em Ferragudo ( Reuniões comerciantes, Reuniões com Teia de Impulsos
Apoio logistico e publicitário), o que resultou em duas dezenas de estabelecimentos a aderirem em Ferragudo);
- Apoio e realização do Mercadinho de Pascoa, com 30 expositores e um dezenas de comerciantes aderentes ;
- Curso de Artes Decorativas ( participação 21 pessoas);
- Apoio às atividades do GIS da Câmara Municipal de Lagoa, com a identificação de mais de três centenas de idosos em situação
de solidão bem como realização de 1º convivio entre eles na casa do Real Compromisso Maritimo de Ferragudo;
- Compromisso Maritimo de Ferragudo – Atividadades programadas para 2016 :

Exposições
•

18/04 a 5/05 - Navios Uma Visão Particular de “Fernandes Damião”

•

13/05 a 25/05 Exposição- " Maio vinhateiro "

•

27/05 a 8/06 Embarcações tradicionais do Rio Arade

•

10/06 a 19/06 Exposição de Trabalhos de crianças ( CPCJ)

•

16/06 a 4/09 Algarve photo fair - exposição CORPOS Tata Regala

•

Dezembro - Presépios ao longo dos anos

- Apoio à esterilização de gatideos / canideos na Freguesia ;
- Continuação 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
- Obras para implantação de MB do Novo Banco no Mercado de Ferragudo;
- Ativação e funcionamento de MB no Mercado de Ferragudo
- Corte de ervas e limpeza de passeios e canteiros:
- no cemitério
- na rua do Paraiso
- na rua do Regato
- Rua Infante D. Henrique
- Bairro Arade
- Entradas da Vila
- Cerca do Moinho
- Quinta dos Poços
- Lar de S José
- Casco urbano
- Acessos às Praias
- Limpeza de palmeiras na baixa de Ferragudo;
- Abate de pinheiro ns Rua Mouzinho de Albuquerque ;
- Renovação de placas toponimicas em Marmore ( Bairro Arade / Hortinha / Regato );
- Recolocação de pinos e bolas na freguesia ;
- Recolocação de sinais de transito ;
- Limpezas de arruamentos ;
- Limpezas de sumidouros e bermas ;
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- Regas de Plantas e Arvores em diversos espaços da Freguesia;
-

Horta Comunitária – Gestão e controle dos Hortelãos ;

- Limpeza dos espaços de Jardim da Creche o Moinho e do lar de S José;
- Construção de rampa para melhorar acessibilidades no Lar de S José;
- Construção de passeio na rua da escola;
- Renovação da zona ribeirinha de ferragudo, com delimitação de zonas de colocação de artes de pesca, argolas para
embarcações, calçadas, iluminação entre outras em colaboração com a Associação de Pescadores de Ferragudo.
- Apoio na remoção de artes de pesca e colocação em diferentes lugares com disponibilização de condutor e carrinha do CNE
de Ferragudo;
- Limpeza de ervas daninhas e espaços em urbanizações ;
- Limpeza na escada e balneareos da Praia Grande
- Corte,desbaste em espaços ajardinados da Freguesia ;
- Limpeza do espaço escolar ( EB1 de Ferragudo e JI) ;

Solicitações diversas à CM Lagoa, para intervenções na Freguesia :
- Saneamento e Limpeza ;
- Limpeza do canal do regato;
- Renovação das escadinhas dos combatentes;
- Renovação da rede de abastecimento de agua ( rua marechal carmona) em execução;
- Substituição da iluminação publica por candeeiros de LED ( Rua 25 de Abril, Largo Rainha D Leonor, Ruas Vasco
da Gama );
- Requalificação da rede de pluviais no Vale da Azinhaga;
- Intervenção junto de proprietários para limpeza de terrenos ;
- Reforço de Ecopontos ( em colaboração com a Algar );
- Aplicação de herbicida e desbaratização;
- Cães Vadios e Abandonados;
- Jardins e espaços ajardinados ;
- Recolocação de calçadas / betuminoso em virtude de obras de reparação de saneamento ;
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- Casas e terrenos abandonados ;
- Espaços publicos de urbanizações ;
- Pinturas de sinaletica e colocação de novos sinais;
- 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
22 de Dezembro – Reunião com GIS – Acção Social ;
6 Janeiro – Associação de Pescadores e Afins de Ferragudo
12 a 14 de Janeiro – Reuniões com associações da Freguesia;
20 Janeiro – Vila Castelo;
22 Janeiro – Presidente, Vice Presidente e Gafre – Largo da Igreja;
28 de Janeiro – Formação E Freguesias – ANAFRE;
8 de Fevereiro – Vice Presidente da CM Lagoa;
22 Fevereiro – Reunião com Comerciantes;
29 de Fevereiro – Instalação de ATM no Mercado;
4 de Março– Policia Judiciária ;
29 de Março – reunião com José Marques Ferreira ( Praia do Pintadinho );
7 de Abril – EDP Distribuição;
15 de Abril – Muv Gym;
18 de Abril – Inauguração de exposição “ Navios . Uma Visão Particular de Fernandes Damião “;
19 de Abril - reunião com José Marques Ferreira ( Praia do Pintadinho );

Executivo / Secretaria
Atendimento ao público com atendimento do diário (25 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 (726 acumulado 2016 ):
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S.V.R.D.C. Ferragudense – 299 Associação Moradores Bairro Arade - 254

EB1 e JI de Ferragudo – 125 Paróquia de Ferragudo- 48

Dinamização e divulgação do Espaço do Cidadão de Ferragudo ( Protocolo AMA – Municipio de Lagoa – Freguesia de
Ferragudo ) – 138 Atendimentos / serviços.
Gestão do posto de CTTs da Freguesia ;
Gestão de 5 CEIS através do IEFP (2 Secretaria + 3 cantoneiros );
Acompanhamento e implantação do SIADAP ;
Gestão, Monotorização do novo programa da Globalsoft Freecloud;
Continuação da informatização e acções de requalificação da Feira da Velharias;
Gestão do espaço do RCM de Ferragudo;
Renovação do sitio da internet da Freguesia em www.f-ferragudo.pt;

Outras acções
- Presença de representante nas reuniões do Conselho Geral da AERA;

- Manutenção dos três pontos de WIFI da Freguesia ( correios de Ferragudo / Junta de Freguesia / Real
Compromisso Maritimo);
- Recolha de RSU / reciclaveis / verdes em vários pontos da Freguesia ( apoio da viatura 4x4 );
- Recolha de detritos / monos / entulhos ( apoio da viatura 4x4 );

Anexos
- Situação financeira;
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