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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

20 de Setembro de 2018  a 11 de Dezembro de 2018 
 

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

 

 Reuniões e outras atividades: 
  

 Participação na Assembleia de freguesia dos Flamengos; 

 Participação na Assembleia Municipal; 

 Participação na reunião da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, para preparação 

da comemoração do dia do migrante, com a indicação à posteriori de 5 migrantes desta 

freguesia para a referida comemoração; 

 Participação nas comemorações do aniversário do Grupo Tuna e Grupo Folclórico e Juvenil 

dos Flamengos; 

 Participação na reunião do Município da Horta – Concelho de Segurança; 

 Participação na sessão de apresentação do 1ºPlano de Ação de Combate à Pobreza e 

Exclusão Social 2018/2019; 

 Reunião de trabalho com arquiteto para o projeto das Bicas; 

 Reunião para aceitação do protocolo com o Município da Horta dos contratos 

interadministrativos e acordos de execução da delegação de competências para 2019; 

 Reunião com o Futebol Clube dos Flamengos, para conhecimento do projeto em curso para 

a substituição da iluminação total do campo; 

 Participação na apresentação do relatório do 1º Plano Municipal para a Igualdade no 

Concelho, no Município da Horta; 

 Participação no Convívio de S. Martinho na Casa do Porto; 

 Participação no Convívio de S. Martinho da Comissão Angariadora de Fundos para a Igreja 

dos Flamengos; 

 Participação na inauguração do Centro Municipal de Marcha e Corrida da Ilha do Faial; 

 Participação na sessão de abertura de entrega do certificado e selo “Horta Cidade 

Odysseia”, bem como a assinatura do convénio de adesão do Município da Horta àquela 

rede europeia; 

 Reunião com o Presidente e Vice-Presidente do Município da Horta; 
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 Participação nas comemorações do aniversário do Futebol Clube dos Flamengos; 

 Participação no início das atividades de rua “Natal com Tradição”; 

 Reunião com o Agrupamento de Escuteiros dos Flamengos. 

 

 

 

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; 

 Reparação  

 

 

Delegações administrativas: 

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

 Candidatura ao programa PROSA, para contratação de dois trabalhadores. 

 

Projeto “Eco Freguesia”: 

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

 Roça das zonas verdes envolventes junto à Ponte dos Flamengos; 

 Remoção de uma deposição ilegal de entulho e vários materiais de construção junto à ponte 

do salto; 

 Corte e remoção de uma árvore caída no leito da ribeira. 

 

 

 

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; 

 Intervenção no parque infantil, num espaço danificado e em perigo para as crianças; 

 Manutenção e pintura do polidesportivo e limpeza geral do campo de futebol dos 

Flamengos; 

 Reparação de duas máquinas de roçar e motosserras; 

 Reparação de viaturas. 
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Diversos: 

 
 Disponibilização de uma das garagens para apoio a diversos eventos realizados no 

polivalente da Casa do Povo; 

 Disponibilização de transporte à escola;  

 Disponibilização de transportes ao FCF; 

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

 Colaboração com a Junta de Freguesia de Castelo Branco na cedência de camioneta com 

condutor; 

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

em geral; 

 Colocação de uma cruz de pedra feita à mão, oferta de um freguês, no nicho de Nossa 

Senhora no Arrife; 

 Cedência da sala de Assembleia de Freguesia à Ação Social, para sessões de dinamização 

de um grupo de Educação Parental dirigido a educadoras de infância e ajudantes de 

educação; 

 Colaboração com a escola Primária dos Flamengos, para celebração do Magusto; 

 Montagem da iluminação de Natal no edifício da Junta de freguesia e jardim envolvente; 

 Colaboração com diversas entidades nas suas campanhas de Natal; 

 Apoio ao Agrupamento de Escuteiros da freguesia para a época natalícia; 

 Alteração do local do ecoponto situado junto ao polivalente; 

 

 

 

 

 

Flamengos, 11 de Dezembro de 2018 


