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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

24 de Outubro a 13 de Dezembro de 2017 
 

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

 

 Reuniões e outras atividades: 
  

 Tomada de posse da Assembleia e Junta de Freguesia; 

 No lançamento do selo comemorativo alusivo ao 60º aniversário do Vulcão dos 

Capelinhos; 

 Na sessão comemorativa do 24ºaniversário da APADIF; 

 Na reunião com o Agrupamento de Escuteiros dos Flamengos; 

 Na reunião com o representante da organização do “Desfile Equestre de Natal”; 

 Na reunião com o representante da empresa Sigmaimpact; 

 Na reunião com a empresa SISDIAS; 

 Na visita às ruas da freguesia para identificação de diversas situações; 

 Na reunião com o presidente do CCDES; 

 Na missa e almoço de Ação de Graças ao novo Vigário Paroquial dos Flamengos; 

 No 1º Encontro da CMH e Juntas de Freguesia;  

 Na reunião de preparação da Delegação de Competências para 2018; 

 Na sessão solene e programa comemorativos do 43º aniversário do Futebol Clube dos 

Flamengos; 

 Na abertura do projeto de animação de Natal do concelho da Horta “Natal Com Tradição”; 

 No projeto “Um Brinquedo Um Sorriso“ da JS- Faial; 

 Na Assembleia Geral do CCDES como convidado para apresentação de lista. 

 

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

 Roça e limpeza geral da rua do Lameiro Grande, com poda das hortênsias; 

 Limpeza e alargamento das bermas, desobstrução e limpeza dos poços de retenção da 

Canada do Vale /“Carreira do Tiro”; 

 Desobstrução de valetas e condutas de água da Rua do Farrobo;  
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 Roça e limpeza geral da rua de São Lourenço e Formosa, poda de hortênsias e limpeza de 

valetas e drenos de águas pluviais; 

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

Arramada, poda de hortênsias no parque de estacionamento; 

  Roça e limpeza geral e poda de hortênsias 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 poda de hortências; 

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

e roças na zona das Bicas 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; 

 Limpeza geral das ruas do Barreiro, Espirito Santo, Vista do Vale, Manuel Correia 

Gaudêncio e 8 de Setembro roça das zonas verdes e taludes;  

 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; 

 Desobstrução de aqueduto na Rua Nova, de dentro. 

 

 

Delegações administrativas: 

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

serviços do Município. 

Projeto “Eco Freguesia - 2017”: 

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

 

 

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:  

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

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

no cemitério; 
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 Reparação do telhado do armazém do bar do FCF.  

 

 

Diversos: 

 
 Disponibilização de transporte à escola;  

 Disponibilização de transportes ao agrupamento de Escuteiros dos Flamengos; 

 Disponibilização de transportes ao FCF; 

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

 Disponibilização de transporte em conjunto com a Junta de Freguesia de Castelo Branco a 

um grupo búlgaro; 

 Montagem da iluminação de Natal no Edifício e Jardim do Polivalente; 

 Cedência da Sala de Reuniões para conferência sobre “Bullying” organizada pelo FCF. 

 

 

 

Flamengos, 7 de Dezembro de 2017 


