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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

19 Junho de 2018  a 19 de Setembro de 2018 
 

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

 

 Reuniões e outras atividades: 
  

 Participação na Assembleia de freguesia dos Flamengos; 

 Participação na Assembleia Municipal; 

 Participação na missa e procissão em honra de São Pedro; 

 Participação na conferência de imprensa do projeto “Conselho Ativo e Solidário” 

 Reuniões com a comissão de Festas de Nossa Senhora da Luz; 

 Reuniões com a direção do Grupo Folclórico – Desfile Semana do Mar; 

 Participação no lançamento do livro “Terra Santa”; 

 Participação na reunião Camara Municipal – Juntas Freguesia – Resíduos; 

 Reunião com o Presidente da Camara Municipal; 

 Participação nas comemorações do dia da Freguesia de Castelo Branco; 

 Participação nas comemorações do aniversário da Casa do Povo dos Flamengos; 

 Participação no programa “Presentes no Concelho” realizado na Freguesia dos Flamengos; 

 Participação no encerramento do projeto “Novos Desafios”; 

 Reunião com a nova direção do FCF; 

 Presença nos ensaios para o desfile da Semana do Mar; 

 Participação na cerimónia de abertura da 43ª edição da Semana do Mar; 

 Participação na cerimónia de abertura da Expo Mar 2018;  

 Participação no desfile da Semana do Mar; 

 Presença na apresentação de cumprimentos à Junta de Freguesia da Banda Municipal da 

Ribeira Brava da Madeira; 

 Participação na sessão Solene do dia da Freguesia; 

 Presença no Concerto do Coral de São José, na Igreja Paroquial; 

 Presença no almoço da Nova Artista Flamenguense à banda de Oliveira; 

 Presença na apresentação de cumprimentos da Banda de Oliveira às entidades da freguesia; 

 Reunião com o Delegado das Obras Publicas;  
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Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

 Roça e limpeza geral de todas as ruas, canadas e caminhos agrícolas da freguesia. 

 Limpeza de lixo e desobstrução de sarjetas. 

 

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 os serviços municipais. 

 Roça das zonas verdes na Ribeira dos Flamengos 

 Roça das Grotas na Rua Nova 

 

 

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:  

 
 Continuação da construção de Sanitários de Apoio ao Jardim Público e Zona Envolvente; 

 Limpeza e manutenção geral do espaço, e limpeza de campas abandonadas no cemitério; 

 Pintura dos muros, bancos, floreiras e maciço das bandeiras; 

 Manutenção e pintura de abrigos de passageiros; 

 Pintura de algumas placas toponímicas; 

 

Diversos: 

 
 Disponibilização de transporte ao ATL;  

 Disponibilização de transportes ao FCF; 

 Disponibilização de transportes à NAF; 

 Disponibilização de transportes à Casa do Povo – Convívio de Idosos; 

 Disponibilização de transportes à Comissão Angariadora de Fundos; 

 Colaboração na montagem das barracas da Festa de São Pedro; 

 Montagem da logística para a Festa dos Flamengos; 

 Organização e preparação da Sessão Solene do Dia da Freguesia. 

 

 

Flamengos, 19 de setembro de 2018 


