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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

********************************************************************** 

Atividades 
9 de Dezembro de 2015 a 18 de Abril de 2016 

 

*********************************************************************** 

 
Reuniões e outras actividades: 

 
Presenças e reuniões: 
 

 Numa Reunião com o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta e um técnico da 

Direção Regional do Ambiente, sobre a derrocada da encosta na Rua do Cantinho; 

 Na Assembleia Geral extraordinária da Adeliaçor; 

 Numa sessão Náutica no Bar a convite do Clube Naval da Horta; 

 Na apresentação dos resultados do Orçamento Participativo Jovem 2016, a convite da 

Câmara Municipal da Horta;  

 Na sessão de abertura da HLP-Festival Tecnológico a convite da Câmara Municipal da 

Horta; 

 Na festa de Natal dos trabalhadores do Grupo Municipal a convite da Câmara Municipal da 

Horta; 

 Numa visita com técnicos da Câmara Municipal da Horta e da Direção Regional do 

Ambiente aos danos da derrocada na margem da ribeira da Rua do Cantinho; 

 Numa reunião com o Presidente da Câmara e o Pároco da Freguesia a fim de se tratar da 

construção do parque de estacionamento da igreja Câmara Municipal da Horta; 

 No concerto de ano novo pela orquestra de música ligeira da Câmara Municipal da Horta; 

 Numa reunião da Comissão de carnaval dos Flamengos; 

 Numa reunião com um empreiteiro sobre as obras da Frente da Arramada; 

 Na cerimónia de inauguração do Centro cultural e Recreativo de Castelo Branco 

 No almoço de natal e de ano novo dos idosos, organizado pela Junta de Freguesia dos 

Flamengos; 

 Na visita às obras da igreja a acompanhar o Senhor Diretor Regional da Cultura a convite 

do Pároco da Freguesia dos Flamengos; 
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 Na visita às instalações da Casa do Povo dos Flamengos com o Senhor Diretor 

Regional da Solidariedade Social; 

 Numa reunião com Engº Ricardo Oliveira sobre o projeto da cobertura polidesportivo dos 

Flamengos; 

 Na 2ª reunião da comissão sobre os festejos do carnaval; 

 Numa ação de formação sobre os serviços Online do Município da Horta; 

 Numa sessão de informação e esclarecimentos do Prorural + a convite da Adeliaçor; 

 Numa sessão de naútica sobre natação em águas abertas a convite do Clube Naval da Horta; 

 Nas comemorações do 135º aniversário da Filarmónica Nova Artista Flamenguiense; 

 Nas eleições para o Presidência da República; 

 No festival de música das comemorações do 135º aniversário da Filarmónica Nova Artista 

Flamenguense; 

 Na 1º reunião ordinária do ano de 2016 do Conselho de Ilha do Faial; 

 No VII encontro da Câmara Municipal da Horta com as Juntas de Freguesia do Faial; 

 Na participação dos festejos do carnaval dos Flamengos; 

 Na missa solene de boas vindas da imagem peregrina de Nª Sª de Fátima a convite da  

Diocese de Angra - Ouvidoria da Horta; 

 Na cerimónia de assinatura dos acordos de execução e contratos inter-administrativos de 

delegação de competências para o ano de 2016 com a Câmara Municipal da Horta; 

 Na conferência a Nova Medicina, nova ética a convite da Comissão de ética do Hospital da 

Horta; 

 Na sessão de divulgação sobre o apoio social extraordinário ao consumidor de energia a 

convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Na cerimónia de inauguração das obras de requalificação da rua do Farrobo Câmara 

Municipal da Horta 

 Numa reunião para fecho de contas e programas informáticos com a empresa Sisdias; 

 Na 1ª sessão ordinária do ano de 2016 da Assembleia Municipal da Horta; 

 No encerramento da Semana Faial Ilha de Tradições promovida pela Junta de Freguesia dos 

Flamengos; 

 Numa reunião com a Direção da Tuna e Grupo Folclórico dos Flamengos; 

 Numa reunião extraordinária do Conselho de ilha do Faial: 

 Na Assembleia Geral ordinária do Centro Comunitário do Divino Espirito Santo; 

 



 3 

 

 

 

 Na Eucaristia do Dia Diocesano do doente e almoço convívio da Legião de Maria dos 

Flamengos; 

 Na apresentação do projeto da construção do Centro de Dia e de convívio dos Flamengos 

 a convite do Centro Comunitário do Divino Espirito Santo; 

 Na apresentação do livro Daniel de Sá - A serena sabedoria a convite da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores: 

 Na cerimónia de descerramento da placa toponímica da Rua Alberto Romão Madruga da 

Costa a convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Na Assembleia Geral da Adeliaçor; 

 Na missa solene da mudança da imagem da Senhora da Luz para a Nona Igreja dos 

Flamengos a convite da Paróquia; 

 Numa reunião com Arqº Martins Naia sobre o Projeto e orçamento da Frente Urbana da 

Arramada  

 Num Sarau musical/lançamento do livro de S. Exª Ver o Srº João Evangelista P. Lavrador a 

convite da Paróquia; 

 Na Solene inauguração e dedicação da Nova Igreja Paroquial dos Flamengos a convite da 

Paróquia; 

 No beberete de confraternização da inauguração da Nova Igreja dos Flamengos a convite 

da Paróquia; 

 Numa visita às obras da Rua da Travessa com o Senhor Delegado da ilha do Faial da 

SRTT; 

 Numa reunião com técnicos da Câmara Municipal da Horta, no caminho da carreira do tiro 

sobre o posto de abastecimento de água à lavoura 

 Na sessão de abertura dos XXIII encontros Filosóficos a convite da Escola Secundária 

Manuel Arriaga; 

 No Sarau músico literário no âmbito da realização dos XXIIIs encontros filosóficos a 

convite da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores; 

 Nas Jornadas de reflexão da pastoral social a convite do Serviço Diocesano da Pastoral 

Social; 

 Na cerimónia de homenagem ao cidadão Alberto Romão Madruga da Costa a convite do 

Partido Social democrata. 
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Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

 

 Roça e limpeza geral de valetas e taludes e espaços verdes da rua de S. Lourenço. 

Desobstrução e limpeza de caleiras. Queima de mondas. 

 Roça e limpeza de zonas verdes envolventes à rua da Praça. Roça da zona de acesso à 

ribeira, zona das Bicas. Limpeza geral da rua e do espaço do núcleo da Cáritas dos 

Flamengos. 

 Roças e limpezas no Jardim Público e no Parque Infantil, limpeza de mondas da estrada e 

poda de árvores, arbustos e hortências. 

 Roça geral e limpeza da rua e canada da Lomba. Roça e limpeza de sobrantes das roças até 

ao cimo na rua na ligação com Estrada Regional e da estrada de ligação à Granja. 

 Roça e limpeza de valetas e taludes, e limpeza de britas e terras da estrada do Lameiro 

Grande. Limpeza e roça da Canada do Vale. 

 Poda de hortências e roça e limpeza da rua e remoção dos lixos. Roça dos taludes junto da 

grota da Rua da Igreja, do Jardim e remoção de terras junto ap aqueduto. 

 Roça e limpeza de valetas e bermas e das canadas da rua Formosa. Queima de mondas 

 Roça limpeza de zonas verdes, bermas e valetas, limpeza junto ao Império do Farrobo das 

zonas verdes, calçada e zonas envolventes. 

 Roça de taludes e queima de mondas da Rua Nova de Dentro. 

 Limpeza da rua São João da Caldeira e poda de hortências. 

 Limpeza geral da rua do Atafoneiro e queima de mondas. 

 Roça geral de taludes e bermas em toda e rua do Capitão e no Caminho do Alqueive. Roça 

de hortências. Limpeza de terras e sujidades de máquinas agrícolas na estrada. Queima de 

mondas; 

 Roça de taludes, zonas verdes e limpeza e remoção de sobras das limpezas. Queima de 

mondas da Rua do Cantinho; 

 Limpeza geral da rua do Arrife, incluindo roça dos espaços verdes. 

 Limpeza e roça das zonas verdes e de arbustos no Loteamento da Travessa. 

 Roças e limpeza das zonas verdes envolventes ao Centro de Culto. Poda das árvores. Roça 

do quintal do passal. 

 Roça e limpeza dos espaços verdes e de recreio da escola.  

 Roça dos espaços das zonas verdes da ribeira junto à Ponte, com desbaste de árvores, 

arbustos e canaviais. Queima de restos de sobras das limpezas.  
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Delegações administrativas: 
  

 

 Desempenho das funções e prestação de serviços administrativos de apoio a alguns 

serviços do Município.  

 

 

Projeto “FIT – Faial Ilha de Tradições”: 

 
 

 Realização do projeto FIT. Organização dos torneios nas várias modalidades desportivas; 

 Organização do um encontro cultural do projeto FIT, com atuação de vários grupos;   

 Realização de um convívio com os participantes no FIT, com entrega de prémios. 

 

 

Manutenção e conservação de equipamentos: 
 

 

Cemitério 

 Limpeza e manutenção dos espaços do Cemitério. Remoção de material de campas 

abandonado, colocação de terra e regularização dos canteiros junto aos novos muros. 

Pintura dos novos muros construídos com 2 demãos, limpeza e pintura geral do muro da 

frente.   

 

Diversos:  

 Colocação de placa toponímica na Rua da Igreja; 

 Pintura de 3 placas toponímicas (Farrobo e Igreja); 

 Limpezas diversas em caleiras, esgotos e aquedutos e desobstruções diversas devido às 

fortes chuvadas e ventos; 

 Corte e limpeza de árvores caídas em estradas e diversos pontos da freguesia.  

 Distribuição do jornal de atividades da Junta de Freguesia “O Vale” de 2015 

 Limpeza de poços dos poços retenção de águas no Atafoneiro, Saibreira e Alqueive;  

 Disponibilização de transporte às crianças da escola para participação em diversas 

atividades extra curricular: Carnaval etc;  

 Efetivação de candidatura ao programa RECUPERAR, para 2 trabalhadores; 
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 Elaboração de candidatura ao programa – OTLJ – 2016; 

 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para os serviços municipais; 

 Efetivação do Almoço de Ano Novo com os Idosos da Freguesia com a presença de cerca 

de 150 participantes. Montagem da sala confeção de refeições e limpeza dos espaços; 

 Organização do Desfile de Carnaval, preparação logística do desfile e limpeza dos espaços 

da festa do Polivalente e das ruas do percurso do Desfile; 

 Disponibilização de mão-de-obra para pintura com 2 demãos na cave da Igreja; 

 Limpeza de fossas na Rua Praça Nova Artista Flamenguense; 

 Limpeza de espaços junto à Nova Igreja Paroquial, incluindo pintura de muros  

da Ponte à Igreja, limpeza de valetas, passeios e acesso à ribeira; 

 Abertura de buracos na rua da Igreja para colocação de postes para as festividades; 

 Colocação de proteções para segurança nas janelas de todo o edifício da Junta de Freguesia; 

 Limpeza das caleiras e colocação de algumas telhas partidas no telhado do edifico da Junta 

de Freguesia; 

 Reparação do telhado com colocação de telhas no edifício das traseiras do antigo parque 

infantil; 

 Colocação de tubo de esgoto de águas pluviais no edifício da Junta de freguesia; 

 Colocação de silicone para vedação das janelas e portas do edifício do nécleo da Cáritas 

dos Flamengos  

 Colaboração no transporte de material para a inauguração da Igreja. 

 Colaboração no transporte de montagem de estruturas de apoio à festividade do Império da 

Ponte. 

 

Projeto “Eco Freguesia - 2016”: 

 

 

 Efetivação de candidatura ao projeto Eco-fregueisa 2016; 

 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para os serviços municipais. 

 


