JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS
**********************************************************************

Atividades
06 de Dezembro de 2016 a 12 de Abril de 2017
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:
 Na apresentação dos resultados do orçamento participativo da ilha do Faial a convite pela
Câmara Municipal da Horta;
 Na abertura oficial do projeto Natal com Tradição a convite da Câmara Municipal da
Horta;
 Na tertúlia Direitos Humanos: A evolução até aos dias de hoje a convite da UMAR;
 Na jornada de pastoral social "Os pobres não podem esperar" a convite da Diocese de
Angra - Ouvidoria da Horta
 No almoço de Natal do Centro Comunitário do Divino Espírito Santo;
 Na cerimonia de assinatura pública do protocolo de cedência de parte do edifico,
propriedade do Centro social da paroquia das Angustias a convite da APADIF e da
Secretaria Regional Solidariedade Social;
 Na cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação financeira com a Câmara
Municipal da Horta, tendo em vista a requalificação do muro da arramada junto á zona das
Bicas;
 Na sessão de lançamento do Boletim do Núcleo Cultural da Horta a convite da Assembleia
Legislativa Regional dos Açores;
 Na reunião da Assembleia Geral Ordinária da Adeliaçor;
 Na festa e jantar de natal dos trabalhadores da Câmara Municipal da Horta;
 Na entrega do jornal o Vale e felicitação de Boas Festas á população da Freguesia dos
Flamengos;
 Na festa de Natal da Santa Casa da Misericórdia da Horta;
 Na reunião com a comissão de carnaval dos festejos dos Flamengos;
 No concerto de Ano Novo da Câmara Municipal da Horta;
 No jantar de Natal com os membros da Junta e Assembleia de Freguesia dos Flamengos;
 Na reunião com os funcionários da Junta de Freguesia dos Flamengos;
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 Na participação no programa Açores Hoje da RTP Açores
 Numa reunião sobre a estratégia Regional de combate a pobreza e exclusão social a convite
da Direção Regional da Solidariedade Social;
 Numa reunião com o comandante da PSP da Horta, sobre segurança nas freguesias;
 Na Participação no festival de música do 136º aniversário da NAF;
 Na missa solene, romagem ao cemitério e sessão solene do 136º aniversário da Sociedade
Filarmónica Nova Artista Flamenguense;
 No décimo encontro da Câmara Municipal com as Juntas de Freguesia do Faial;
 Na Sessão de abertura da ação de formação Territórios sustentáveis a convite da Câmara
Municipal da Horta;
 Na reunião do Concelho de ilha do Faial;
 Numa reunião com o Presidente da Câmara Municipal da Horta;
 Nas cerimónias do multissecular Voto do Senhor Santo Cristo a convite da Câmara
Municipal da Horta;
 Na participação nos jogos desportivos do Faial Ilha de Tradições;
 Na cerimónia de assinatura do acordo de execução e contrato interadministrativo de
delegação de competências para o ano de 2017 a convite da Câmara Municipal da Horta;
 Na reunião com empreiteiro e arquiteto sobre as obras da Arramada;
 Na reunião de preparação do desfile da Semana do mar a convite da Câmara Municipal da
Horta
 Na assinatura do protocolo do polo local de desenvolvimento e coesão social do Faial a
convite da Câmara Municipal da Horta;
 Na 1ª Sessão ordinária Assembleia Municipal da Horta;
 Na participação dos festejos do Carnaval dos Flamengos;
 Na apresentação do livro "Guerra Colonial" a convite da Associação dos ex-combatentes
do Faial;
 Na reunião com Arquiteta da Urbhorta sobre o projeto da Casa de banho do jardim publico;
 Numa reunião de lançamento do projeto "Um dia pela vida" a convite da Liga Portuguesa
Contra o Cancro;
 Num Colóquio sobre as áreas protegidas na promoção do desenvolvimento sustentável dos
Açores a convite da Direção Regional do Ambiente;
 Na reunião com as Direções da Sociedade Nova Artista Flamenguense e Grupo Folclórico
dos Flamengos para a preparação dos festejos do 25 de Abril;
 Participação na reunião da coordenação da obra da Frente da Arramada;
 Numa reunião com as irmandades dos Impérios do Espirito Santo e da Trindade sobre a
construção do Império incluídas nas obras da frente da Arramada;
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 Na sessão solene evocativa do dia da freguesia da Matriz;
 Na sessão de abertura do projeto "Um dia pela vida" a convite da Liga Portuguesa Contra o
Cancro;
 Na Assembleia Geral ordinária do Centro Comunitário do Divino Espirito Santo;
 Num concerto dos alunos e professores da Escola Básica Manuel Arriaga;
 Na conferência “A criança - desafios de futuro” a convite do Grupo Parlamentar do Partido
Socialista;
 Na cerimónia de plantação da árvore Kaki o diospireiro da paz a convite da Direção
Regional do Ambiente;
 No almoço de convívio do dia do doente a convite da Legião de Maria dos Flamengos;
 Na sessão Solene de encerramento das comemorações alusivas aos 100 anos do edifício do
Teatro Faialense a convite da Câmara Municipal da Horta;
 Na inauguração das telas da via- sacra da Igreja dos Flamengos.

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:
 Limpeza geral das ruas, roça geral das zonas verdes e taludes e corte de árvores do
Loteamento da Rua da Travessa: (Ruas do Barreiro, Espírito Santo, Vista do Vale, Manuel
Correia Gaudêncio e o de Setembro;
 Roça geral de taludes e bermas em toda e rua do Capitão com poda de hortências;
 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 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 geral da rua Nova e seus taludes, limpeza de aqueduto, roça e limpeza geral
da rua nova de baixo;
 Limpeza da rua de São Pedro com roças dos taludes e poda das hortências;
 Limpeza geral da rua do Farrobo com roça e limpeza de zonas verdes, limpeza e
desobstrução de valetas e condutas de água;
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 Limpeza geral da rua da Igreja com roça e limpeza do Jardim e das zonas verdes
envolventes da rua;
 Roça e limpeza geral da rua do Atafoneiro, com poda das hortências e diversas zonas de
canaviais;
 Roça e limpeza de valetas e taludes e poda de hortências Rua do Lameiro Grande;
 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;
 Roça geral e limpeza de valetas da rua Lomba da Cruz do Bravo;
 Limpezas e roças na zona das Bicas com monda de calçada e limpeza dos espaços do
fontanário;
 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.

Delegações administrativas:
 Desempenho das funções e prestação de serviços administrativos de apoio a alguns
serviços do Município.

Gestão e conservação de equipamentos:
 Obras e conservação da secretaria e gabinete do Presidente da Junta de Freguesia com
colocação de novo soalho, placas em madeira nas paredes da secretaria e hall de entrada,
pinturas e colocação de nova cabelagem para a rede informática.

Projeto “Eco Freguesia - 2017”:
 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para os serviços municipais.

Projeto “Idoso Feliz”:
 Apoios a diversos agregados carenciados.
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Projeto “FIT – Faial Ilha de Tradições”:
 Organização de torneios nas modalidades de sueca, bilro, sueca para idosos, dominó, pesca
desportiva e matraquilhos no período entre 24 de janeiro e 10 de fevereiro, com a
realização de finais para as várias modalidades;
 Realização de uma noite cultural, com teatro Chamarritas e brinde convívio com os
participantes no FIT, com entrega de prémios.

Diversos:
 Elaboração do jornal de atividades da Junta de Freguesia “O Vale” de 2016;
 Disponibilização de transporte às crianças da Escola Básica e Jardim de Infância dos

Flamengos e Creche do Centro Comunitário para a participação em diversos eventos e
atividades;
 Efetivação de candidatura ao programa RECUPERAR e PROSA para trabalhadores;
 Elaboração de candidatura ao programa – OTLJ – 2017;
 Efetivação de candidatura ao Projeto Eco-Freguesia – Freguesia Limpa 2017;
 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para os serviços municipais;
 Efetivação do Almoço de Ano Novo com os Idosos da Freguesia com a presença de cerca de
180 participantes. Montagem da sala confeção de refeições e limpeza dos espaços;
 Organização do Desfile de Carnaval, preparação logística do desfile e limpeza dos espaços
da festa do Polivalente e das ruas do percurso do Desfile.

Flamengos, 13 de Abril de 2017
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