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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

12 de Dezembro de 2017  a 11 de Abril de 2018 
 

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

 

 Reuniões e outras atividades: 
  

 Participação na Assembleia de freguesia dos Flamengos; 

 Participação nas Assembleias Municipais; 

 Participação do encerramento do Festival de Curtas no Teatro Faialense a convite da 

AJIFA. 

 Presença no concerto de Ano Novo  pelas Gospel Collective promovido pela CMH no 

Teatro Faialense. 

 Presença no Concerto de Ano Novo da Sociedade Filarmónica Nova Artista Flamenguense 

na Igreja Paroquial dos Flamengos. 

 Reunião com a Comissão de Carnaval para preparação dos festejos carnavalescos da 

freguesia. 

 Organização do Almoço de Idosos da Freguesia. 

 Reunião de preparação do encontro “Comportamentos de Risco na Adolescência” com o 

conselho executivo da ESMA 

 Reunião com a Direção da NAF. 

 Reunião de preparação do Azores Trail  Run 2018. 

 Reunião na CMH – Projeto Novos Desafios. 

 Reunião com a direção da Casa do Povo dos Flamengos. 

 Reunião com o Sr. Bispo na sede da Junta de Freguesia 

 Presença na Receção ao Senhor Bispo na visita pastoral aos Flamengos. 

 Presença no almoço de trabalho com o Sr. Bispo. 

 Participação da Ação de sensibilização “Comportamentos de Risco na Adolescência” na 

sede da Casa do Povo. 

 Presença do executivo da Junta no  programa comemorativo do 136º Aniversário da NAF. 

 Presença na procissão do voto da CMH ao Senhor Santo Cristo da Praia do Almoxarife. 



 2 

 Reunião na Escola dos Flamengos com os Encarregados de Educação com a presença dos 

responsáveis da escola e do Sr. Presidente da CMH. 

 Reunião com os representantes da AZORICA. 

 Reunião com um mediador de seguros. 

 Reunião com uma delegação do Bloco de Esquerda. 

 Participação na sessão solene comemorativa do dia da freguesia da Matriz. 

 Participação nas reuniões da CMH sobre o combate aos roedores. 

 Participação nas reuniões da Comissão de combate aos roedores. 

 Reunião na CMH projeto – Faial Ilha de Tradições. 

 Participação na sessão de apresentação do 1º Orçamento Participativo dos Açores. 

 Reunião de preparação do Desfile da Semana do Mar. 

 Visita a diversas ruas da freguesia. 

 Visita e reunião com a proprietária de empreendimento turístico na rua do Atafoneiro. 

 Reunião com a operadora MEO para renegociação do contrato de comunicações. 

 Participação na Apresentação do Programa Novos Desafios. 

 Participação na sessão informativa de controlo integrado de roedores. 

 

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

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

 Reconstrução de parede na Canada do Vale. 

 

 

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. 

 Elaboração do relatório do Projeto Eco Freguesia 2017. 

 Procedimento de candidatura do projeto Eco Freguesia 2018. 
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Construção, manutenção e conservação de equipamentos:  

 
 Início da Obra da Freguesia – Construção de Sanitários de Apoio ao Jardim Público e Zona 

Envolvente. 

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

no cemitério. 

 Construção de tampas no poço de retenção de águas pluviais na Lomba da Cruz do Bravo. 

 Substituição de lâmpadas no salão de festas da Casa do Povo. 

 Reparação de portas na Escola dos Flamengos e substituição de lâmpadas. 

 Revisão e Preparação das viaturas da JFF para a inspeção periódica obrigatória. 

 Reparação do Forno da cozinha da Casa do Povo. 

 

 

Carnaval 2018 

 Organização do Corso. 

 Desfile e concurso de Fantasias. 

 

 

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 à Sociedade Filarmónica Lira Madalense do Pico. 

 Participação na Ação de formação para as autarquias. 

 Participação na sessão de esclarecimento sobre o combate aos roedores. 

 

 

 

 

Flamengos, 11 de Abril de 2018 


