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

Atividades
12 de Dezembro de 2018 a 12 de Abril de 2019
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:
 Participação na Assembleia de freguesia dos Flamengos;
 Participação na Assembleia Municipal;
 Participação nas comemorações do aniversário da Tuna e Grupo Folclórico e Juvenil dos
Flamengos;
 Reunião de trabalho com arquiteto para o projeto das Bicas;
 Reunião de trabalho com o Futebol Clube dos Flamengos, acerca do projeto em curso para
a substituição da iluminação total do campo;
 Participação nas comemorações do aniversário da Nova Artista Flamenguense;
 Participação nas atividades de rua “Natal com Tradição”, bem como participação no
Concerto de Natal e Ano Novo;
 Reunião com o Agrupamento de Escuteiros dos Flamengos;
 Presença na assinatura do protocolo entre o Município da Horta e a Paróquia dos
Flamengos;
 Reuniões com a comissão organizadora do Carnaval dos Flamengos;
 Participação no encerramento das comemorações dos 300 anos do voto municipal do
senhor Santo Cristo, na Praia do Almoxarife;
 Reunião com o representante da “SISDIAS” para fecho do ano contabilístico;
 Realização das festas de carnaval na freguesia;
 Participação nas comemorações do dia da freguesia da Matriz;
 Participação na cerimónia de entrega dos “Selos da Qualidade da àgua para Consumo
Humano”;
 Reunião com a nova direção da Tuna e Grupo Folclórico e Juvenil dos Flamengos;
 Participação na cerimónia de atribuição do topónimo “Canada Faria de Castro” na freguesia
do Salão;
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 Participação na ação de formação do SNC AP para as freguesias na Ilha do Pico
proporcionada pela ANAFRE
 Participação nas atividades de encerramento da Projeto Faial Ilha de Tradições em parceria
com a CMH;
 Participação na missa e almoço convívio do Dia do Doente;
 Reunião com o Diretor do Parque Natural do Faial;
 Participação na sessão de abertura da HLP Tech Fest.

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:
 Roça e limpeza geral de todas as ruas, canadas e caminhos agrícolas da freguesia;
 Limpeza e desobstrução de sarjetas e poços sumidouros.

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 desde o acesso da Rua da Praça à Ponte de Ferro;
 Corte e remoção de árvores caídas no leito da ribeira.

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:
 Conclusão da construção de Sanitários de Apoio ao Jardim Público e Zona Envolvente;
 Manutenção de todas as zonas verdes da freguesia;
 Poda Geral das árvores e plantas no jardim publico com apoio da CMH;
 Limpeza geral do cemitério;
 Corte e limpeza das árvores do estacionamento da Igreja;
 Roça e limpeza do adro e zona envolvente à Igreja;
 Desobstrução e limpeza do pátio exterior do Centro de Noite;
 Intervenção no parque infantil, num espaço danificado e em perigo para as crianças;
 Manutenção e limpeza geral do campo de futebol dos Flamengos;
 Colaboração com transporte de inertes para a obra de eletrificação do campo de futebol;
 Reconstrução das acessibilidades e colocação de sinal no parque de estacionamento junto à
Igreja Paroquial e Cemitério;
2

 Reabilitação de Caminho Agrícola na Rua Nova;
 Limpeza e reabilitação do Caminho da Saibreira;
 Cedência de betoneira à CMH para a obra da Canada do Vale (Carreira do Tiro);
 Reparação de muro na Rua do Cantinho;
 Pintura de placas toponímicas;
 Pintura exterior da garagem do jardim público;
 Pintura exterior do edifício da Sede do Núcleo de Cáritas dos Flamengos;
 Limpeza do fontanário das Bicas;
 Poda de árvores junto à sede dos Escuteiros;
 Reparação de infiltração de água no edifício da sede dos escuteiros com a colocação de
quatro telhas;
 Reparação de duas máquinas de roçar e motosserras;
 Reparação de viaturas;
 Fornecimento e montagem de duas tomadas e dois Internet Acess Point na Escola dos
Flamengos;
 Desobstrução dos drenos do telhado do edifício do Polivalente.

Diversos:
 Disponibilização da garagem 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;
 Apoio ao evento “1º Banho do Ano”;
 Admissão de um trabalhador, através do programa PROSA.
 Organização do desfile de Carnaval 2019;
 Organização dos calendários e jogos tradicionais inseridos no FIT
 Colocação de diversos post na rede social Facebook para informação diversa à população
em geral;
 Foram efetuadas solicitações de bagaço aos SFF para várias explorações agrícolas da
freguesia.

Flamengos, 12 de Abril de 2019
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