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Numa época em que se prepara o desconfinamento 
gradual, entendemos que seria necessário informar 
os nossos fregueses de forma correta, clara e trans-
parente, fazendo chegar, em primeiro lugar, àqueles 
que não tem acesso às redes sociais informações 
muito importantes sobre as atividades da Junta de 
Freguesia desde o início do mandato a esta parte.

Antes de mais, queria dizer-lhe que continuamos 
aqui por si, e que tudo faremos para continuamos a 
atendê-lo dentro da normalidade possível.
Informá-lo ainda que os objetivos delineados no 
Plano de Atividades para 2021, está em execução e 
que se não houver constrangimentos maiores será 
cumprido. 

Em 2020 o inesperado aconteceu. Foram muitas as 
atividades que não podemos realizar (de forma a não 
colocar ninguém em risco). Ajudamos as crianças na 
realização dos trabalhos de casa, colocamos os com-
putadores da Junta de Freguesia à disposição de pais 
e alunos e fizemos face a problemas sociais que nin-
guém esperava. 

A Junta de Freguesia tem estado no terreno, junta-
mente com as associações e voluntários da freguesia, 
a acompanhar e a apoiar todas as situações vulnerá-
veis que conhecemos e que a nós são reportadas.

Não tem sido fácil, mas tem sido muito gratificante…

Em nome da Junta de Freguesia, desde já o meu
agradecimento a todas e a todos que voluntariamen-
te, e no anonimato, têm prestado tão preciosa ajuda 
aos outros. 

É tempo de olharmos uns para os outros, é tempo de 
olharmos uns pelos outros, cuidando de familiares, 
amigos e vizinhos e perguntar-lhes se está tudo bem!

É nestes tempos difíceis que o melhor de nós deve 
transparecer! 

Continuamos aqui, consigo! Seremos resilientes e 
suficientemente determinados para continuar a tra-
balhar em projetos futuros, tão criativos quanto ne-
cessários, para o ajudar a ultrapassar esta fase difícil 
em que ainda nos encontramos, certos de que os 
tempos vindouros serão de esperança, num futuro e 
num mundo melhor para todos nós!

Votos de saúde, de coragem e de esperança.

O Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras,

Jorge Carmo.

Caros fregueses,

Vivemos tempos conturbados que nenhum de nós 
seria capaz de imaginar, muito menos idealizar para 
as nossas vidas. São tempos de incerteza, de insegu-
rança e de reflexão.

O último ano trouxe um dos piores acontecimentos
da humanidade: uma Pandemia provocada pelo vírus 
SARS-Cov-2, (coronavírus - Covid-19).
Inesperadamente, remeteu-nos a isolamento social 
– tão difícil quanto necessário. Determinou, por com-
pleto, o nosso modo de vida!

Inevitavelmente alterou os métodos de trabalho, ao 
que não é alheio o regular funcionamento da Junta 
de Freguesia, bem como o esperado regular desen-
volvimento dos seus planos.  

A conjuntura impôs a criação de planos de contin-
gência, forçando a Junta a suspender muitas das suas 
atividades para evitar ajuntamentos. 

Obrigou ao fecho de portas durante meses – não 
obstante o atendimento pelos canais digitais que, em 
alguns casos, não tendo sido suficiente determinou, 
excecionalmente, o atendimento presencial, sob pré-
via marcação – criando a necessidade de aquisição 
inadiável de material de higiene e proteção, como foi 
o caso de máscaras, luvas, álcool gel e outros, num 
esforço financeiro ímpar num mercado altamente hi-
perinflacionado.  

Tudo fizemos para garantir a máxima proteção aos 
nossos utentes, motivo pelo qual, desde que reabri-
mos o atendimento ao público, não poupamos nas 
medidas de proteção e higiene. O uso obrigatório de 
máscara dentro das instalações da Junta, a regular 
desinfeção das mãos com álcool gel, medição regular 
da temperatura corporal e o obrigatório distancia-
mento de 2 metros entre utentes e colaboradores.
A limpeza e a desinfeção foram redobradas, tendo 
por referência as melhores práticas e recomendações 
da Direção Geral de Saúde.  
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Este boletim informativo da Junta de Freguesia de Ferreiras visa de uma forma
resumida apresentar, as principais intervenções e atividades realizadas por este

Executivo desde o início do atual mandato.
Esta publicação, reflete o que já foi feito e o que ainda falta fazer, no âmbito do compromisso eleitoral assumi-
do por este executivo em 2017. Construído essencialmente com base no trabalho desenvolvido até Fevereiro 
de 2021, o boletim serve o propósito de informar sobre as ações executadas e de que forma estas correspon-
dem às metas inicialmente delineadas, indo ao encontro das reais necessidades e aspirações dos habitantes 
da Freguesia de Ferreiras.

Devido às contingências causadas pelo Estado de Emergência, no âmbito da pandemia de Covid-19, o Boletim, 
cuja publicação estava inicialmente prevista Maio de 2020, foi sucessivamente adiado, surgindo agora com a 
introdução das várias ações efetuadas em diversas áreas durante os últimos três anos e meio.
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Foi apanágio da Junta de Freguesia de Ferreiras cele-
brar contratos-programa com as mais variadas asso-
ciações de cariz social, desportiva, cultural, recreativa 
e de desenvolvimento do concelho, em especial as 
sediadas na freguesia de Ferreiras. 

Foram celebrados contratos-programa com: o Fute-
bol Clube de Ferreiras, Sociedade Musical e Recrea-
tiva Popular de Paderne, Nuclegarve - Núcleo dos 
Motoristas Terras do Algarve; AHSA - Associação 
Humanitária Solidariedade de Albufeira; Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Albufeira; Juventude 
Desportiva de Fontainhas; C.A.S.A – Centro de Apoio 
ao Sem-abrigo; ADFF - Associação para o Desenvolvi-
mento da Freguesia de Ferreiras – Ferreiras Com Vida
e Clube BTT Amizade de Albufeira. O valor dos con-
tratos-programa perfez um total de 34.650,00 €. 

Jorge Carmo, Presidente da Junta de Freguesia, sa-
lientou a importância destas instituições na socieda-
de civil, que ajudaram a autarquia no planeamento 
de atividades anuais, intervindo e colaborando na 
educação, na formação desportiva e na formação cí-
vica, através da prática de hábitos de vida saudáveis, 
que promoveram o bem-estar, contribuindo assim 
para melhor qualidade de vida da população do con-
celho. 

Os contratos-programa abrangeram as áreas da: ocu-
pação de tempos livres para crianças e jovens; apoio 
aos mais carenciados; apoio aos mais idosos; serviço 
de socorro, promovido pelos Bombeiros Voluntários 
de Albufeira, e do desenvolvimento e promoção da 
freguesia. 

A assinatura destes contratos-programa revestiu-se 
assim de atos de solidariedade e desenvolvimento.  

Apoio às instituições do concelho

Face à nova metodologia de ensino adotada pelo 
Ministério da Educação, designada por ensino à dis-
tância, a Junta de Freguesia de Ferreiras colocou ao 
dispor dos pais e encarregados de educação, das 
crianças e jovens da freguesia, a sua sala de informá-
tica, sita no Edifício da Junta de Freguesia, Estrada
do Paraíso, disponibilizando, não só os computado-
res, como também as impressoras. Desta forma, to-
dos aqueles que não tinham computador, ou tendo, 
não disponham de meios de impressão, puderam 
aceder em condições de igualdade a esta modalida-
de de ensino.

Sala de informática disponível para os pais das crianças
da freguesia de ferreiras 

O projeto consistiu na requalificação do poço, da sua 
área envolvente, que incluiu a pavimentação, a edifi-
cação de muros em pedra e ainda a afixação de um 
painel em azulejos alusivos ao tema da água.

Estas obras de requalificação proporcionarão aos 
habitantes e visitantes novos espaços de lazer, que 
fazem parte do património material da freguesia.

Com a reabilitação e valorização ambiental, em torno 
do Poço de Paderne, situado na Estrada de Paderne, 
em Ferreiras, concluir-se-á a requalificação de seis 
poços.

A Junta de Freguesia de Ferreiras considera que a 
água é um bem escasso que deve ser preservado.
A sensibilização para esta problemática é uma das 
formas de minorar o problema. 

Aliada a esta problemática surgiu a ideia de requali-
ficar os poços existentes na freguesia, revisitando a 
mesma para uma dimensão identitária de outrora. 
Aproveitou-se a requalificação para também lhes 
atribuir uma dimensão artística e de lazer, que não 
disponham, mantendo, no entanto, a tradição, des-
tacando um equipamento público que foi essencial à 
vida rural e urbana do Algarve outrora.

Requalificação de poços
Requalificação concluída nas Fontainhas, Paderne e Poço das Canas. 
Em curso a empreitada para a recuperação dos poços da Ataboeira, 

Poço Mariano, Poço de Ferreiras e Poço da Nora.
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A Junta de Freguesia de Ferreiras realizou obras de 
requalificação no Mercado Municipal de Ferreiras.
A melhoria das condições do espaço foi uma mais-va-
lia para os comerciantes e clientes que ali trabalham e 
acedem. Esta requalificação insere-se na valorização 
do comércio e da dinamização da agricultura local. 

A intervenção aconteceu ao nível da pintura, em toda 
a área do mercado, aquisição de novos frigoríficos e 
requalificadas as bancadas, entre muitas a colocação 
de torneiras novas.

De acordo com as normas da DGS, bem como dire-
trizes do Serviço Municipal de Proteção Civil de Al-
bufeira, a Junta de Freguesia de Ferreiras procedeu 
à colocação da sinalética adequada para controlar 
e combater a propagação da pandemia provocada 
pela COVID-19. Procedeu ainda à colocação de dis-
pensadores de álcool gel e destacou funcionário para 
monitorizar o acesso ao local e medir a temperatura 
dos clientes e comerciantes. 

Procedeu ainda à abertura de concurso público para 
a atribuição de licença para as bancas vazias. A atri-
buição dessas licenças permitirá que o mercado fique 
mais dinâmico, preenchido e apelativo.

As obras ficaram concluídas com a caracterização do 
espaço, nomeadamente a pintura artística de grafi-
tes, na parte frontal do edifício. A requalificação deste 
espaço permitiu torná-lo mais funcional e apelativo. 

O Presidente da Junta, Jorge Carmo, salientou que 
este investimento permitirá novas dinâmicas, proje-
tando este espaço comercial para novas oportunida-
des de negócio, permitindo dinamizar a economia 
local e incrementar a compra e venda de produtos 
frescos e locais.

O mercado está localizado no centro de Ferreiras, na 
Av. 12 de Julho, a cerca de 50 metros da retunda de 
Ferreiras, numa zona com forte tradição no setor da 
restauração, bares e outro comércio.

Convidamos toda a população a fazer compras no 
comércio local.

Requalificação do Mercado Municipal de Ferreiras

Pugnar para que a freguesia seja dotada de todas as 
infraestruturas essenciais foi um desígnio do executi-
vo da Junta de Freguesia de Ferreiras. Infelizmente, a 
Junta de Freguesia está limitada na sua intervenção, 
dado que pertencem à Câmara Municipal a maioria 
das competências do poder autárquico nesta maté-
ria. 

Requalificar o espaço público rural e urbano foi outro 
objetivo do executivo. Desde que tomou posse, em 
2017, a equipa de Jorge Carmo procurou aumentar a 
qualidade de vida dos habitantes de Ferreiras e ofe-
recer aos visitantes uma freguesia ímpar, onde estar 
seja sinónimo de bem-estar. 

Para levar a cabo esta missão, a Junta de Freguesia 
entreviu em diversos locais. No âmbito do contrato 
interadministrativo, celebrado entre a Junta de Fre-
guesia de Ferreiras e a Câmara Municipal de Albu-
feira, foram requalificadas, com novo pavimento, as 
seguintes artérias: Beco da Torre, Beco do Escarapão, 
Beco da Alegria, Rua da Alegria, Estrada das Texu-
gueiras.  Os valores investidos nestas obras resultam 
da transferência de verbas municipais para a Junta de 
Freguesia de Ferreiras.

As obras na freguesia passaram ainda pela requalifi-
cação das algumas zonas urbanas, como a zona en-
volvente à Associação de Moradores de 1º de Maio e 
criação de um espaço verde junto ao Jardim de Infân-
cia de Vale Serves. Reposicionou-se ainda a calçada 
em vários locais da freguesia. 

O Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras,
Jorge Carmo, acompanhado do seu executivo, visitou 
os arruamentos cujas obras ficaram concluídas, afir-
mando que  “a delegação de competências nas  Juntas 
de Freguesia, com a transferência  de verbas do orça-
mento municipal, impõe que os autarcas apresentem 
trabalho e obra na freguesia. Ferreiras é bom exemplo 
desse trabalho e do bom aproveitamento das verbas 
transferidas no âmbito dos contratos interadministrati-
vos, celebrados com a Câmara Municipal de Albufeira”.

Numa visita atenta à freguesia perceber-se-á facil-
mente que Ferreiras está cuidada, limpa e diferente. 
Nos últimos anos, o espaço urbano tem sido alvo de 
uma visível intervenção, quer ao nível dos melhora-
mentos, quer a nível da limpeza. Aos poucos, vamos 
desenhando uma nova freguesia, onde todos se sen-
tirão cada vez melhor.  

Ferreiras é uma Freguesia em crescimento e nós esta-
mos a trabalhar para que seja cada vez melhor morar, 
estudar, trabalhar ou simplesmente visitar.

OBRAS
A Junta de Freguesia de Ferreiras apostou na identidade

e embelezamento da freguesia. 

A Junta de Freguesia de Ferreiras apoiou o despor-
to local. É entendimento deste executivo de que o 
desporto é uma dimensão fundamental para o de-
senvolvimento das crianças e jovens. Nesse sentido, 
ofereceu ao Futebol Clube de Ferreiras 300 coletes, 
para que os jovens pudessem dispor dos equipamen-
tos necessários para os treinos. Esta ação visou ainda 
motivar as crianças e jovens para o treino, cujo obje-
tivo é jogar e ganhar, enaltecendo assim o nome do
Futebol Clube de Ferreiras e da Freguesia de Ferrei-
ras, nos quatro cantos do país. 

Solidária com as dificuldades que o Futebol Clube 
de Ferreiras tem demonstrado, no que diz respeito 
ao seu parque informático, a Junta de Freguesia de 
Ferreiras ofereceu diverso equipamento informático, 
permitindo assim melhorar continuamente as condi-
ções de funcionamento desta coletividade. 

A Junta de Freguesia de Ferreiras apoiou o desporto local
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Bolo-rei
O maior Bolo-rei do país juntou muitos gulosos em 
ferreiras. Ferreiras viveu um dia diferente com a festa 
do bolo-rei. O maior bolo-rei do país aconteceu na 
nossa freguesia. Este evento atraiu, não só os residen-

tes do concelho, como também muitos visitantes, 
que tiveram à disposição um enorme bolo rei, com 
mais de 300 metros de comprimento.

Para a sua feitura foram necessários 412 kg de fari-
nha, 185 kg de margarina, 185 kg de açúcar, 3510 
ovos, 130 litros de licores, 470 kg de frutos secos e 
490 kg de frutos cristalizados.
Este evento, bem doce, foi organizado pela Junta de 
Freguesia de Ferreiras, com o apoio da Pastelaria do 
Cerro, de Paderne, e da Turistrem - comboios turísti-
cos, Lda.

Entre as centenas de apreciadores estiveram presen-
tes: o Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, 
Dr. José Carlos Rolo, a vereadora Cláudia Guedelha, o 
Padre Pedro Manuel e os membros da Junta de Fre-
guesia de Ferreiras, liderada pelo Presidente Jorge 
Carmo.

Atividades

Eventos
Em 2018/19, a Junta de Freguesia de Ferreiras, em 
parceira com a Câmara Municipal de Albufeira, co-
mércio local e algumas instituições e coletividades 
do concelho promoveram vários eventos durante os 
meses de verão. 

Destacam-se os festejos dos Santos Populares. A prio-
ridade foi trazer esses eventos para o centro, para que 
houvesse mais visibilidade e ao mesmo tempo o co-
mércio local pudesse revitalizar. Atuaram neste even-
to a Sociedade Bordeira e a Casa do Povo de Paderne.

Em setembro, num fim-de-semana, mais de dois mi-
lhares de pessoas visitaram a nossa terra, para parti-
cipar na 1.ª edição da “Feira da Terra e do Petiscos”, 
mais uma organização da Junta de Freguesia de Fer-
reiras. Passaram pelo palco, para animar o ambiente, 
a banda Rose N`Boys, Nuno Balbino, Duo Improviso e 
Francisco Ricardo. Estiveram presentes, para além do 
Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Carmo, todo 
o executivo da mesma e ainda os Vereadores do Mu-
nicípio de Albufeira, Cláudia Guedelha e Rogério Neto.

O Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Carmo, 
destacou a importância desta iniciativa, pautada pelo 
envolvimento da população local. “A participação das 
gentes da terra é fundamental para manter o gosto pela 
tradição e pela cultura, mas também para promover os 
produtos regionais, junto dos seus conterrâneos. É este 
é o principal objetivo da organização”.

O autarca sublinhou o facto de este evento movimen-
tar a economia local. “As ruas da Aldeia preenchem-se 
de pessoas e os comerciantes aumentam o volume de 
negócio durante estes dias”.  
Já durante o período pandêmico, a Junta de Fregue-
sia de Ferreiras, querendo continuar a contribuir para 
a dinamização do comércio local, organizou o evento 
Música à mesa, onde vários fins-de-semana grupos 
musicais atuaram à porta dos estabelecimentos co-
merciais locais.

Carnaval Trapalhão de
Ferreiras 2020
Saiu à rua dias 23 e 25 de fevereiro
Depois de várias semanas de trabalho e dedicação, 
tudo ficou a postos para o Carnaval Trapalhão
de Ferreiras 2020. No domingo, dia 23, e na terça-
feira, dia 25, o Carnaval Trapalhão de Ferreiras 2020, 
desfilou pela avenida principal da freguesia de Fer-

reiras, nesta que é já a sua 3ª edição. Mais uma vez, 
houve muita cor, folia e brincadeira, como manda a 
tradição.  O desfile de Carnaval terminou com a mati-
né carnavalesca, no salão do Futebol Clube de Ferrei-
ras, animada pelo Duo Mário & Paula.


