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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

06 de Setembro a 05 de Dezembro de 2016 
 

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

 

 Reuniões e outras atividades: 
  

 Na Sessão solene do 17º do dia da freguesia dos Flamengos; 

 Na participação nas festas da freguesia; 

 Na apresentação das equipas do Futebol Clube dos Flamengos; 

 Na participação na missa e procissão de Nossa Senhora da Luz; 

 Na conferência Nova Medicina Nova ética a convite do Hospital da Horta 

 Nas comemorações do dia do produtor local a convite da Câmara Municipal da Horta 

 Na sessão solene comemorativa do dia da freguesia da Ribeirinha; 

 Na cerimónia da tomada de posse do Capitão do porto e do comandante local da polícia 

marítima da Horta a convite do Diretor Geral da Autoridade Marítima; 

 Na cerimónia de inauguração das obras de ampliação e requalificação do edifício do 

polivalente de Pedro Miguel; 

 No jantar comemorativo do 69ºaniversário do Clube Naval da Horta; 

 Na cerimónia comemorativa do 38º aniversário da Tuna e Grupo Folclórico dos Flamengos; 

 Na reunião com os proprietários dos terrenos do alqueive com vista ao seu alargamento e 

com presença do Vice-Presidente e alguns técnicos da Câmara Municipal da Horta; 

 Numa reunião da Câmara Municipal da Horta e Direção Regional do Ambiente com as 

Juntas de Freguesia da ilha do Faial; 

 Na reunião trimestral da Câmara Municipal da Horta com as Juntas de Freguesia do Faial; 

 No evento comemorativo dos 59 anos do início do Vulcão dos Capelinhos a convite do 

Parque Natural do faial 

 Na reunião com a Câmara Municipal da Horta para negociação da Delegação de 

competências para o ano de 2017; 

 Na Cerimónia de abertura do workshop Igualdade, Cidadania e Não Discriminação, a 

convite da Câmara Municipal da Horta; 



 2 

 Na reunião de apresentação dos projetos finais do orçamento participativo a convite da 

Câmara Municipal da Horta; 

 No encerramento da temporada desportiva do Clube de Pesca Ilha Azul; 

 Na visita e entrega aos alunos da Escola Básica e jardim de infância do pão por Deus; 

 Na visita e entrega ás crianças da Creche dos Flamengos do pão por Deus; 

 Na visita á freguesia no âmbito do projeto da Junta de Freguesia sinalização turística 

Delegado Faial da SRTT: 

 Na sessão solene da tomada de posse do XII Governo da Região Autónoma dos Açores a 

convite da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores; 

 Na assembleia geral extraordinária da Adeliaçor para eleição dos novos órgãos sociais; 

 Na sessão comemorativa do 23º aniversário; 

 Na cerimónia do Lançamento do livro "Sentir o Canto Litúrgico 2" pelo do Padre Marco 

Luciano, a convite da Igreja Matriz do Santíssimo Salvador;  

 No IV Encontro de coros de Santa Cecília a convite da Igreja Matriz do Santíssimo 

Salvador; 

 Na cerimónia de entrega dos diplomas de mérito a estudantes do Concelho da Horta a 

convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Na reunião com técnicos da Câmara Municipal da Horta para marcação de parque de 

estacionamento para deficientes na Rua 8 de Setembro; 

 Numa reunião com a SPRHI para esclarecimentos do processo da continuação da 

construção da Frente da Arramada; 

 Na conferência de imprensa sobre a 7ª semana dos resíduos dos Açores e 8ª semana 

Europeia da Prevenção de Resíduos, promovida pela Câmara Municipal da Horta; 

 Na Assembleia Geral Ordinária do Centro Comunitário do Divino Espírito Santo; 

 Na cerimónia de lançamento da brochura do 45º aniversário da classificação das reservas 

naturais da Caldeira e da Montanha do Pico, a convite da Direção Regional do Ambiente; 

 Na 5ª Sessão ordinária da Assembleia Municipal da Horta; 

 Na missa e sessão solene comemorativa do 42º aniversário do Futebol Clube dos 

Flamengos;  

 Na inauguração da exposição fotográfica 100 barreiras, no âmbito das comemorações do 

dia internacional da pessoa com deficiência a convite da APADIF; 

 Na sessão comemorativa do Dia da Freguesia dos Cedros. 
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Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

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

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

da rua nova de baixo; 

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

da rua;  

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

Arramada; 

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

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

 Limpeza e roça da Canada do Vale; 

 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; 

 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 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.  

 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; 
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 Roça e limpeza dos espaços envolventes à sede dos Escuteiros; 

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

 

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; 

 

 Projeto “Idoso Feliz”: 

 Apoios a diversos agregados carenciados  

 

 

 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 montagem 

e desmontagem de espaços e diverso equipamento na sala das exposições; 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. 

 Organização e preparação de espaço de música e dança no Anfiteatro da Igreja aquando da 

inauguração da Biblioteca Pe. Raimundo Bulcão Duarte, no âmbito das Festas dos 

Flamengos; 

 

 Construção, manutenção e conservação de equipamentos:  

 

 Construção e colocação de 2 placas de sinalização toponímica na Rua da Travessa; 

 Construção de novo fontanário para fornecimento da água á lavoura na canada do Vale. 

 Construção de uma caleira de recolha de águas pluviais junto à entrada na Casa do Povo.   
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 Pinturas de diversas placas toponímicas, bocas-de-incêndio, sinais de trânsito e abrigos de 

passageiros; 

 Pinturas da ponte das Bicas, fontanário e muros adjacentes;  

 Cemitério dos Flamengos 

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

 

 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; 

 Colocação de placards de iluminação de Natal na fachada do edifico da junta de freguesia e 

com colocação em frente ao edifício duma Árvore de Natal. 

 

  

 

 

 

 Flamengos, 05 de Dezembro de 2016 


