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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

19 de abril a 20 de junho de 2016 
 

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

 

 Reuniões e outras atividades: 

 

 

 Presenças e reuniões: 
 

 Numa visita á rua da igreja para marcação de parques de estacionamento junto á igreja com 

o Delegado Faial da SRTT; 

 Na sessão Solene Comemorativa do 100º aniversário do edifício do Teatro Faialense a 

convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Na entrega dos prémios do Eco-freguesia, freguesias de excelência a convite da Secretaria 

Regional da Agricultura e Ambiente; 

 Numa reunião e visita às instalações desportivas dos Flamengos com vereador da Câmara 

Municipal da Horta, com o diretor dos desportos do Faial e técnico da empresa Mondo; 

 Numa visita às instalações da sede do Grupo Folclórico dos Flamengos para finalização das 

obras de sua construção;  

 Na segunda sessão ordinária de 2016 Assembleia Municipal da Horta; 

 Numa palestra intitulada Ribeiras: limpeza, manutenção e sustentabilidade a convite da 

Azórica; 

 Na sessão de abertura do seminário Polo de desenvolvimento local a convite da Câmara 

Municipal da Horta; 

 Numa reunião de trabalho sobre o parque infantil a implementar nos Flamengos com a 

Câmara Municipal da Horta; 

 Na sessão solene evocativa do Dia da Freguesia da Praia do Almoxarife; 

 Nas promessas e beberete do Agrupamento 1083 de escuteiros dos Flamengos; 

 Na visita às obras de construção dum pavilhão da empresa Mais 18; 

 No jantar e entrega de prémios do Triatlo Peter Café Sport;  
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 Numa reunião para tratar de assunto de interesse para a freguesia dos Flamengos com a 

Presidente da Câmara Municipal da Horta; 

 Na visita ao polidesportivo dos Flamengos com o Engenheiro Ricardo Oliveira; 

 Numa reunião com administração da SPRHI sobre as obras da frente da Arramada;  

 Na Missa e procissão de Nossa Senhora das Angustias a convite da Paróquia de Nossa 

Senhora das Angustias; 

 Na sessão solene comemorativa do Dia da Freguesia das Angustias;  

 Numa visita às obras de reabilitação da Rua da Travessa com o Diretor Regional das Obras 

Públicas e Comunicações e o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta; 

 Na entrega à SPRHI do projeto e orçamento da continuação das obras de reabilitação da 

frente da Arramada;  

 Na apresentação do filme O Livreiro de Santigo a convite da Presidente da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma;   

 Numa reunião com o Engº Ricardo Oliveira sobre o projeto da cobertura do polidesportivo 

dos Flamengos; 

 Numa reunião com a Direção Futebol Clube dos Flamengos; 

 Numa reunião e visita ao polidesportivo dos Flamengos com o Gerente da empresa Mais 

18; 

 Num jantar com os membros da Direção da Associação Nacional Municípios a convite da 

Câmara Municipal da Horta 

 Nas cerimónias do voto municipal de Pentecostes a convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Na sessão solene evocativa do 15º dia Municipal do Bombeiro a convite da Câmara 

Municipal da Horta; 

 No almoço de sopas de Espirito Santo a convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Na sessão solene e jantar comemorativo do 104º aniversário da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários do Faial; 

 Na sessão solene do Dia da Escola Secundária Manuel Arriaga; 

 Na sessão de abertura do projeto Mare Nostrum subordinado ao tema "Mar e a educação a 

convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Na sessão da entrega dos Kits de manutenção atribuídos no âmbito do concurso Eco-

freguesias a convite da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente; 

 Na 2ª sessão ordinária do ano de 2016 do Conselho de Ilha do Faial; 

 Na cerimónia de entrega dos selos da Qualidade da água para consumo humano a convite 

da ERSARA; 

 No VIII reunião com as Juntas de Freguesia do Faial e a Câmara Municipal da Horta 

realizado na freguesia do Salão; 
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 No almoço de confraternização do encerramento da época desportiva do Futebol Clube dos 

Flamengos; 

 Na apresentação do Orçamento Participativo da Ilha do Faial a convite da Câmara 

Municipal da Horta 

 Na cerimónia de homenagem aos salonenses que combateram na guerra colonial a convite 

da Junta de Freguesia do Salão; 

 Na cerimónia de abertura do Encontro do Mundo Rural a convite da Câmara Municipal da 

Horta 

 No encerramento do projeto Faial Ilha de Tradições, a convite da Câmara Municipal da 

Horta 

 Na cerimónia das celebrações dos 40 anos das primeiras eleições livres do poder autárquico 

promovidas pela ANAFRE Açores; 

 Na cerimónia do lançamento da 1ª pedra da creche e jardim de infância do Lar das 

Criancinhas da Horta; 

 Na sessão evocativa dos 75 anos da Rádio Pública dos Açores a convite da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

 Nas Comemorações do 30º aniversário do Jardim Botânico do Faial a convite da Secretaria 

Regional da Agricultura e Ambiente. 

 

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

 Roça e limpeza geral de valetas e taludes e espaços verdes da rua de S. Lourenço; 

 Roça e limpeza de zonas verdes envolventes à rua da Praça. Limpeza geral da rua e do 

espaço do núcleo da Cáritas dos Flamengos; 

 Roças e limpezas no Jardim Público e no Parque Infantil, limpeza de mondas da estrada; 

 Roça geral e limpeza da rua e canada da Lomba. Roça e limpeza de sobrantes das roças; 

 Roça e limpeza de valetas e taludes, e limpeza de britas e terras da estrada do Lameiro 

Grande. Limpeza e roça da Canada do Vale; 

 Roça das zonas verdes e Jardim e poda de árvores; 

 Roça e limpeza de valetas e bermas e das canadas da rua Formosa e canadas; 

 Roça limpeza de zonas verdes, bermas e valetas, limpeza junto ao Império do Farrobo das 

zonas verdes, calçada e zonas envolventes. 
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 Roça de taludes e queima de mondas da Rua Nova de Dentro. 

 Limpeza da rua São João da Caldeira; 

 Limpeza geral da rua do Atafoneiro; 

 Roça geral de taludes e bermas em toda e rua do Capitão e no Caminho do Alqueive; 

 Roça de taludes, zonas verdes e limpeza e remoção de sobras das limpezas na Rua do 

Cantinho; 

 Limpeza geral da rua do Arrife, incluindo roça dos espaços verdes. 

 Limpeza e roça das zonas verdes e de arbustos no Loteamento da Travessa. 

 Roças e limpeza das zonas verdes envolventes à Sede dos Escuteiros; 

 Roça e limpeza dos espaços verdes e de recreio da escola. 

 

Delegações administrativas: 

 Desempenho das funções e prestação de serviços administrativos de apoio a alguns  

 serviços do Município.  

 

Manutenção e conservação de equipamentos: 

Cemitério 

 Limpeza e manutenção dos espaços do Cemitério.  

Diversos:  

 Pintura e reparações de manutenção dos abrigos de passageiros do Farrobo, da Cruz do 

Bravo e Lamieiro Grande; 

 Pinturas dos abrigos de proteção dos contentores de lixo nas ruas do Farrobo, Arrife, 

Lameiro Grande, e Capitão, com colocação de correntes de segurança; 
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  Pintura e reparação das tampas das Bocas-de-incêndio e respetivas proteções nas Ruas do 

Farrobo, Arrife, Lameiro Grande, e Capitão. 

 

Projeto “Eco Freguesia - 2016”: 

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

 Participação numa ação de limpeza da Ribeira e sensibilização no âmbito do projeto “No 

more plastic bags for de Azores” com recolha de lixos e plásticos e encaminhamento para 

os devidos locais (21 de maio). 

 

 

 
 

 Flamengos, 20 de Junho de 2016 


