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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

16 de Junho a 17 de Setembro de 2017 
 

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

 

 Reuniões e outras atividades: 
  

 Participação nos festejos de S João da Caldeira; 

 Na reunião com as participantes no cortejo da Semana do Mar; 

 Na reunião ordinária do mês de Junho da Assembleia de Freguesia dos Flamengos; 

 Na reunião ordinária do mês de Junho da Assembleia Municipal da Horta; 

 Na cerimónia do descerramento da placa toponímica da Rua Dr. Sebastião Goulart a 

convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Na sessão solene comemorativo do 184ª aniversário de elevação da Horta de Vila a Cidade 

a convite da Câmara Municipal da Horta; 

 No almoço de sopas do Espírito Santo Comissão de festas de Santa Isabel; 

 Na cerimónia de Lançamento do roteiro dos Dabney a convite da Secretaria Regional da 

Energia, Ambiente e Turismo; 

 Na sessão Solene do Dia da Freguesia de Castelo Branco; 

 Na sessão solene do 44º aniversário da Casa do Povo dos Flamengos; 

 Na comemoração do 3º aniversário da Associação de Jovens da Ilha do Faial; 

 Na comemoração do Dia da Freguesia da Conceição; 

 Na cerimónia do lançamento da 1ª Pedra do Centro de Dia e de convívio dos Flamengos a 

convide do Centro Comunitário do Divino Espirito Santo; 

 Na cerimónia da abertura oficial da 42º edição da Semana do Mar a convite da Câmara 

Municipal da Horta; 

 Na missa solene e procissão de Nossa Senhora da Guia a convite da Câmara Municipal da 

Horta; 

 Na inauguração da XII Expo mar e da Feira Regional de Artesanato a convite da Câmara de 

Comércio e Industria da Horta; 

 Na participação no desfile da Semana do Mar; 

 Na reunião com a comissão das festas de Nossa Senhora da Luz; 
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 Na inauguração das obras de requalificação do Largo D. Luis I a convite da Câmara 

Municipal da Horta; 

 Na comemoração do X dia da freguesia da Feteira; 

 Na reunião de preparação das Festas de Nossa Senhora da Luz;  

 Na inauguração do painel do batistério a convite da Paróquia dos Flamengos; 

 Na inauguração do parque infantil dos Flamengos a convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Na sessão Solene comemorativa do 18º Dia da Freguesia dos Flamengos; 

 Na participação nos festejos de Nossa Senhora da Luz; 

 Na visita às obras da empreitada de reabilitação das instalações da Fábrica de baleia do 

porto pim a convite da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo; 

 Na presentação dos atletas e equipas para a época de 2017/2018 do Futebol Clube dos 

Flamengos; 

 Na Receção do novo vigário paroquial da paróquia dos Flamengos;  

 Participação na missa e procissão de Nossa Senhora da Luz a convite da Paróquia dos 

Flamengos; 

 Na reabertura da Cripta de São Pedro e jantar de boas vindas do novo vigário paroquial; 

 Na inauguração do Busto e placa de homenagem a Joaquim Teixeira a convite da Câmara 

Municipal da Horta. 

 

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

 Roça e limpeza geral da rua do Atafoneiro, com poda das hortências e diversas zonas de 

canaviais; 

 Limpeza geral da rua da Igreja com roça e limpeza do Jardim e das zonas verdes 

envolventes da rua;  

 Limpeza geral da rua do Farrobo com roça e limpeza de zonas verdes, limpeza e 

desobstrução de valetas e condutas de água;  

 Roça e limpeza geral da rua Nova e seus taludes, limpeza de aqueduto, roça e limpeza geral 

da rua nova de baixo; 

 Limpeza geral da rua e valetas, roças de bermas da rua Formosa, limpeza geral das canadas 

da rua;  

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

de hortências; 

 Limpeza geral da rua da Praça, roça e limpeza de zonas verdes envolventes e do jardim da 

Arramada; 
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 Roça e limpeza geral da rua Nova Artista Flamenguense, bem como do Jardim Público, 

parque Infantil e zonas verdes;  

 Limpeza geral da das ruas Bairro Nova Artista Flamenguense e roças e limpezas das zonas 

verdes  

 Limpeza da rua de São Pedro com roças dos taludes e poda das hortências; 

 Limpeza geral da rua do Arrife, incluindo roça dos espaços verdes e poda de hortências;  

 Roça geral e limpeza da rua Lomba da Cruz do Bravo e valetas com roça de hortências e 

vegetação até à Estrada Regional, limpeza e roças da canada; 

 Roça geral de taludes e bermas em toda e rua do Capitão com poda de hortências. Limpezas 

e roças na zona das Bicas com monda de calçada e limpeza dos espaços do fontanário.  

 Limpeza e roça geral da rua do Cantinho, roça de taludes, zonas verdes e limpeza de valetas 

em toda a rua. Poda e remoção de hortências e de sobras das limpezas. 

 Roça e limpeza do caminho do Alqueive  

 Limpeza geral das ruas, roça geral das zonas verdes e taludes do Loteamento da Rua da 

Travessa: (Ruas do Barreiro, Espírito Santo, Vista do Vale, Manuel Correia Gaudêncio e o 

de Setembro;  

 Roças e limpeza das zonas verdes envolventes à Igreja Paroquial; 

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

 Roça e limpeza dos espaços envolventes à sede dos Escuteiros; 

 Limpeza das bancadas, camarotes e zonas envolventes do Campo de futebol; 

 Roça e limpeza de valetas e taludes e poda de hortências Rua do Lameiro Grande.  

 Limpeza e roça da Canada do Vale. 

 

Delegações administrativas: 

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

serviços do Município.  

Projeto “Eco Freguesia - 2016”: 

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

 Limpeza da ribeira da zona das Bicas á ponte de ferro; 

 Limpeza da ribeira junto ao jardim botânico. 

 

Projeto “Idoso Feliz”: 

 Apoios a diversos agregados carenciados  
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Animação de Verão – Festas dos Flamengos: 

 
 

 Trabalhos de apoio e preparação dos espaços das Festas dos Flamengos: colocação de 

postes e iluminação; montagem de barracas, quiosques e tendas de restaurante; limpeza de 

espaços da procissão e festa com recolha de sobras dos tapetes e demais material de 

ornamentação; preparação dos espaços para a sessão solene do Dia da Freguesia, 

distribuição e recolha de diverso material de apoio com sejam, barreiras, sinais, palanques, 

material de som, etc, vigilância noturna dos espaços envolventes à festa, etc.   

 Organização e preparação da Sessão Solene do Dia da Freguesia. 

 

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:  

 
 Pintura total dos muros, camarotes, bancadas e balneários do campo de futebol; 

 Pintura de muros, abrigos de passageiros, etc. 

 Limpeza geral dos edifícios da Junta de Freguesia e da Casa do Povo; 

 Pintura geral do Cemitério dos Flamengos 

 Limpeza e manutenção geral do espaço, casas das ossadas e campas das crianças e outras.  

 

Projeto Concelho Ativo e Solidário: 

 

 Realização do projeto e organização das atividades; 

 

Diversos: 

 
 Disponibilização de transportes ao ATL da escola e à Creche do Centro Comunitário do 

Divino Espírito Santo; 

 Disponibilização de transportes ao agrupamento de Escuteiros dos Flamengos; 

 

 

 

 

Flamengos, 19 de Setembro de 2017 


