
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caros Moradores da Freguesia de Fernão Ferro. 

Entrámos no último ano de mandato e, considerámos 

importante elaborar o primeiro documento 

escrito/fotográfico, com o objetivo de registar a evolução 

patrimonial em termos de equipamentos de utilização 

colectiva. A construção destes equipamentos pela Junta 

de Freguesia, teve como objectivo, fazer com que as 

famílias se identificassem com o espaço, definindo-os 

como pontos de encontro, de convívio, de partilha e, 

acima de tudo, de construção de novas amizades. Outro 

dos nossos objectivos, era fazer com que os jovens da 

nossa Freguesia, desenvolvessem uma relação de 

proximidade ao nosso trabalho, permitindo-lhes a 

participação ativa na escolha dos modelos dos parques de 

lazer bem como nas várias iniciativas desenvolvidas de 

âmbito Cultural e Desportivo. 

Todo este trabalho, foi assente nas relações de parceria e 

de apoio (mútuo) ao Movimento Associativo, através da 

Comissão de Desporto e da Comissão de Apoio às 

Atividades Juvenis, da qual fazem parte as associações e 

as colectividades da freguesia entre outras forças vivas.  

Também foi estabelecido uma relação de grande 

proximidade e de apoio às Instituições de Solidariedade 

Social – Associação de Reformados Pensionistas e Idosos e 

o Centro Paroquial onde, através da Comissão Social, 

foram trocadas experiencias de apoio aos mais idosos e às 

famílias mais carenciadas.    

 

 

Atualmente, podemo-nos considerar satisfeitos por 

termos conseguido realizar todas as obras prometidas e 

por termos conseguido realizar outras com as quais não 

nos tínhamos comprometido mas, que eram igualmente 

fundamentais para criar mais qualidade de vida às nossas 

crianças e idosos e, de certa forma à população em geral. 

Apesar de menos dinheiro em orçamento, 

comparativamente a anos anteriores, não baixámos os 

braços. Do ponto de vista da gestão, essa passou a ser 

muito rigorosa e disciplinada. Foram eliminadas despesas 

com arrendamentos e renegociados contratos. Foram 

eliminados igualmente dois protocolos de cooperação 

com Freguesias da Ilha da Madeira e dos Açores. 

Dirigimos as nossas opções de compra (materiais) para o 

comércio local da Freguesia, onde verificamos que 

poderíamos comprar mais barato e simultaneamente 

contribuir para a criação de postos de trabalho. 

Também valorizámos o Mercado Municipal, ou seja, ao 

transferirmos a sede da Junta para o interior da galeria 

comercial, para alem de eliminarmos uma renda 

(indirecta) com as antigas instalações arrendadas durante 

23 anos, ainda conseguimos reduzir o prejuízo de 

€23.856,00/ano que a Junta de Freguesia tinha com as 7 

lojas que estavam vazias (há anos) na galeria comercial. 

Hoje, a tendência de abandono das lojas inverteu-se 

devido às dinâmicas implementadas com o movimento de 

pessoas que a junta trouxe para a galeria comercial. Para 

além da inversão, ainda conseguimos arrendar as lojas 

que ficaram vazias e já tivemos que construir mais duas 

lojas. O Polo Cultural, também foi transferido para o 

auditório anexo ao Mercado Municipal mantendo-se a 

mesma oferta e melhores condições. O objetivo foi 

igualmente eliminar uma renda (direta) que se mantinha 

há 18 anos. 

    

Carlos Reis 

Presidente da Junta de Freguesia 

Carlos Reis 
Presidente da Junta de Freguesia 

Imagem das obras do Parque 

das Lagoas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção de um Parque Infantil (novo) e Requalificação do Campo de Jogos na Qta da Escola 

Construção de um Parque Infantil (novo) na Escola Básica de Fernão Ferro 

 ANTES 

 ANTES 

 ANTES 

 ANTES  DEPOIS 

 DEPOIS 

 DEPOIS 

 DEPOIS 

Nos exemplos demonstrados nesta página, como podemos verificar pelas imagens, os espaços estavam muito degradados e 

abandonados e à margem da legislação em vigor. A Junta de Freguesia procedeu a intervenções profundas de requalificação 

dando-lhe a qualidade necessária para a prática de desporto e de convívio.  
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Construção de um Parque Infantil na Escola Básica da Qta  dos Morgados   

Neste espaço destinado a mais de 300 crianças, foi necessário proceder a uma intervenção de fundo, através da colocação 

de 800 m2 de pavimento bem como a eliminação da caixa de areia onde as crianças brincavam. Esta obra há muito que 

era desejada pelas próprias crianças, pelos pais, professores e auxiliares.  

Cedência do terreno para a construção do Polidesportivo do GDCFF 

Construção do Parque Infantil, Parque de Merendas e Fitness Urbano dos Redondos 

 ANTES 

 ANTES 

 ANTES  DEPOIS 

 DEPOIS 

 DEPOIS 

 DEPOIS  DEPOIS  DEPOIS  DEPOIS 
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Construção do Parque das Lagoas  

Um espaço que esteve parado no tempo 

durante longos e longos anos, onde fomos 

habituados a promessas e a ver painéis a 

informar que se iria construir aqui uma 

escola, um pavilhão, uma piscina…e até um 

quartel dos Bombeiros. A partir de Outubro 

de 2013 o rumo deste espaço 

mudou...Hoje o Parque das Lagoas já não é 

só um nome…  

Áreas de Lazer  

Parque de Merendas (em construção) 

Percursos Pedonais e Circuito de 
Manutenção 

 

Parque Infantil (em construção) 

 Parque de Canídeos (em construção)  

Edifício Palco – WC Públicos – 
Armazém - Camarins 

Skate Parque  

Skate Parque  

Ginásio ao Ar Livre com Fitness 
Urbano  

  (em construção) 

OBRAS FUTURAS: 
A Junta de Freguesia de Fernão Ferro, tem ainda previsto três 

obras até ao final do terceiro trimestre de 2017. Estamos a falar 

da construção do Parque Infantil na Quinta das Laranjeiras, da 

construção do Parque Infantil e Jardim junto à Igreja e, a 

requalificação do Parque Infantil 25 de Abril.  

APOIO SOCIAL 

Para que serve a Junta de Freguesia? 
A Junta de Freguesia tem um papel muito importante baseado na 

proximidade com a população e com os assuntos que mais a 

preocupam. Apesar de nem tudo no território da Freguesia ser 

da sua competência, também assumimos o papel de 

intermediários com as outras entidades da administração pública 

com o objectivo de defender os interesses dos nossos 

moradores.  

Das nossas competências, destacamos:  

-Manutenção e Construção de Abrigos de Passageiros; 

-Manutenção e Gestão do Mercado Municipal; 

-Manutenção dos Espaços Verdes e Jardins; 

-Construção e Manutenção de Parques de Utilização Pública; 

-Manutenção das Escolas Básicas; 

-Registo e Licenciamento de Canídeos; 

-Fornecimento de Material de Limpeza para as Escolas Básicas. 

Para mais informações - Lei 75 de 12 de Setembro de 2013 
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