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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

20 de Junho de 2020 a 18 de Setembro de 2020 
 

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

 

Reuniões e outras atividades:  

 Reunião com o engenheiro civil referente à Obra da Freguesia; 

 Visita à obra de asfaltagem da estrada regional nº2 Largo Jaime Melo/Ribeira do Cabo; 

 Participação na Assembleia Municipal; 

 Reunião com o executivo da Camara Municipal da Horta; 

 Reunião com a Direção do Futebol Clube dos Flamengos; 

 Presença da Sessão Solene do Dia da Freguesia da Feteira; 

 Presença na Benção da Casa Paroquial de Nossa Senhora da Luz; 

 Presença nas festividades religiosas de Nossa Senhora da Luz; 

 Presença na Cerimónia de entrega de duas ambulâncias de socorro à AHBVF; 

 

 

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

 Roça e limpeza geral das ruas, canadas e caminhos agrícolas da freguesia; 

 Limpeza e desobstrução de sarjetas e desobstrução dos sumidouros; 

 

Delegações administrativas: 

 Desempenho das funções e prestação de serviços administrativos de apoio aos cidadãos; 

Projeto “Eco Freguesia”: 

 
 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para a Fajã - RESIAÇORES;  

 Limpeza de deposições ilegais de lixo junto aos contentores; 

 

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:  

 
 Manutenção de todas as zonas verdes da freguesia; 
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 Roça das zonas verdes envolventes à ribeira até à ponte; 

 Roça da encosta por detrás do monumento à reconstrução; 

 Roça e limpeza do adro e zona envolvente à Igreja; 

 Roça da Ribeira Junto ao Jardim Botânico; 

 Manutenção e limpeza geral do polidesportivo e campo de futebol dos Flamengos; 

 Reparação do piso do polidesportivo; 

 Reparação do Muro destruído pelo Furacão Lorenzo; 

 Reparação do Muro do parque de estacionamento junto à Igreja; 

 Reparação das valetas junto às grelhas de recolha de águas pluviais da Rua da Lomba da 

Cruz do Bravo; 

 Limpeza e manutenção do parque de estacionamento junto à Igreja; 

 Reparação de máquinas de roçar;  

 Reparação da Betoneira; 

 Limpeza geral dos espaços exteriores da Escola dos Flamengos, com vista ao início das 

aulas; 

 Colocação de trabalhador na pintura e manutenção do CCDES; 

 Manutenção e limpeza das campas abandonadas do cemitério; 

 Reparação de valetas na Rua do Farrobo; 

 Construção de passeio na Rua da Igreja;  

 Início da Obra da Freguesia 2020 – Requalificação do Jardim Público; 

 Início da Obra de construção de paredes de alvenaria no edifício dos Escuteiros; 

 Reparação de muro na Rua Nova; 

 

 

 

Desratização: 
 

 Colocação de estações rateiras, e respetiva manutenção e vigilância; 

 Distribuição do raticida à população; 

 

Contingência COVID-19: 

 
 Manutenção de um dia semanal para atendimento ao público; 
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Diversos: 
 

 Visitas a diversas locais e ruas da freguesia; 

 Transporte de mobília para várias famílias carenciadas da freguesia; 

 Corte e Remoção de três árvores de grande porte na ribeira junto à Rua de São Lourenço; 

 Cedência da Sala da Assembleia de Freguesia para realização de reuniões da Direção do 

FCF; 

 Admissão de três trabalhadores no âmbito do Programa PROSA; 

 Desbaratização na Praça Nova Artista Flamenguense; 

 Cedência de escada a dois fregueses; 

 Apoio na mudança e limpeza da nova casa paroquial da Paróquia dos Flamengos; 

 Desentupimento de uma caixa de passagem na Rua Manuel Correia Gaudêncio, lado sul; 

 Colocação de diversos post na rede social do Facebook para informação diversa à 

população em geral;  

 Organização do XXI Dia da Freguesia dos Flamengos. 

 

 

 

O Presidente, 

 

José Amaral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


