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 JUNTA DE FREGUESIA DE FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

18 de Dezembro de 2021 a 20 de Abril de 2022 
 

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

 

Reuniões e outras atividades:  

 Participação nas Assembleias Gerais da Adeliaçor; 

 Reunião com a Comissão de Festas do Carnaval dos Flamengos; 

 Reunião com a Candidata da coligação “Aliança Democrática” à Assembleia da República; 

 Realização de Pedido para a colocação de luminárias na Rua da Igreja e Rua da Praça; 

 Reunião com a empresa Sisdias; 

 Presença na apresentação do livro “Os Irmãos Arriaga- Filosofia, Historia e Literatura”; 

 Visita a canada de acesso na Rua de São Loureço com os Serviços Florestais com vista à 

regularização do piso; 

 Pedido de Orçamentos para aquisição de equipamentos para manutenção dos espaços 

verdes; 

 Presença na sessão solene do Dia da Freguesia da Matriz; 

 Participação no XVIII Congresso Nacional da ANAFRE; 

 Participação na Reunião de preparação do “Whales Great Route Ultra Trail”; 

 Participação na reunião na CMH para preparação da festa da Semana do Mar e outros 

assuntos; 

 Participação na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, devido à crise sismo 

vulcânica de São Jorge; 

 Participação na reunião da Comissão Municipal de Combate aos Roedores; 

 Reunião com o Delegado das Obras Públicas; 

 Reunião com o Coordenador do Serviço da Ilha do Faial da VPGR; 

 Reunião com a Direção da Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos Flamengos; 

 Participação nas cerimónias e processão de 6ª Feira Santa; 

 Participação no evento da CMH “Olhar o Céu”; 
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Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

 Roça e limpeza geral das ruas, canadas e caminhos agrícolas da freguesia; 

 Limpeza e desobstrução de sarjetas; 

 Roça com apoio do trator dos Serviços Florestais na canada do Alqueve;  

 

Delegações administrativas: 

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

 Elaboração de diversas candidaturas a apoios para os fregueses; 

Projeto “Eco Freguesia”: 

 
 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para a Fajã - RESIAÇORES;  

 Remoção de vários troncos de árvores do leito e de afluente da Ribeira dos Flamengos; 

 Remoção de raiz de árvore na zona das bicas; 

 Candidatura ao Projeto Eco-Freguesia; 

 Limpeza de deposições ilegais de lixo junto aos contentores; 

 Colocação de Placas de desincentivo à colocação de lixo fora dos contentores; 

 Limpeza de restos de animais do leito da Ribeira dos Flamengos; 

 Colocação de Contentor de Bio-resíduos na Rua do Espirito Santo; 

 

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:  

 
 Manutenção de todas as zonas verdes da freguesia; 

 Roça e limpeza do adro e zona envolvente à Igreja; 

 Aquisição de equipamentos para a Manutenção dos Espaços Verdes; 

 Manutenção, limpeza geral do polidesportivo e campo de futebol dos Flamengos; 

 Limpeza dos Abrigos de Passageiros da Freguesia; 

 Limpeza e manutenção das áreas verdes e dos passeios do cemitério; 

 Reparação e preparação da viatura Mitsubishi para IPO; 

 Reparação e preparação da Viatura Toyota Dyna para IPO; 

 Reparação de Máquinas de Roçar, soprador e  motosserra; 

 Desobstrução do veio de água na Rua Nova; 

 Poda das árvores da Ribeira junto à ponte; 
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Desratização: 
 

 Distribuição do raticida à população; 

 Colocação de isco e manutenção das Estações Rateiras; 

 

Diversos: 
 

 Visitas a diversos locais e ruas da freguesia; 

 Apoio à Cáritas no transportes de mobílias para várias famílias carenciadas da freguesia;  

 Abertura das Inscrições para o projeto desportivo cultural “Uma Ilha Treze Freguesias”; 

 Colocação de vários post na rede social Facebook; 

 Cedência da Sala da Assembleia de Freguesia para diversas reuniões; 

 Atribuição de apoio à participação do FCF no torneio “XIV International Tournement – 

Azores Eleven – Benjamins”; 

 

 

 

 

O Presidente, 

 

José Amaral 


