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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

13 de Abril a 19 de Junho de 2017 
 

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

 

 Reuniões e outras atividades: 
  

 Na celebração do Dia Internacional da luta pela eliminação racial a convite da Direção 

Regional das Comunidades; 

 Na sessão solene de encerramento das Comemorações alusivas aos 100 anos do edifício do 

Teatro Faialense a convite da Câmara Municipal da Horta 

 Na reunião com a SPRHI e visita às obras da frente da Arramada;  

 Na apresentação de nova frente mar da cidade da Horta a convite da Câmara Municipal da 

Horta; 

 Na cerimónia da assinatura do auto de consignação da empreitada de reabilitação das 

instalações da fábrica da baleia do Porto Pim a convite da Secretaria Regional da Energia, 

Ambiente e Turismo; 

 Na Missa de ações de Graças e jantar de homenagem pelos 60 anos de Sacerdócio do Padre 

Raimundo Duarte, a convite da Paróquia de Nossa Senhora da Luz; 

 Na inauguração da reabilitação do Moinho do Pasteleiro e requalificação dos espaços 

exteriores a convite da Junta de Freguesia das Angústias;  

 Nas promessas e beberete do Agrupamento 1083 dos Escuteiros dos Flamengos; 

 No momento evocativo do dia 25 e Abril a convite da Câmara Municipal da Horta; 

 Nas Comemorações do 25 de Abril promovidas pela Junta de Freguesia dos Flamengos; 

 Na conferência e lançamento do livro Repensar as pessoas idosas no século XXI da 

Publiçor; 

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

 Na sessão Solene evocativa do Dia Municipal do Bombeiro a convite da Câmara Municipal 

da Horta; 

 Na sessão Solene comemorativa do Dia da Escola Secundaria Manuel Arriaga; 

 Na cerimónia da entrega de prémios do galardão Miosótis Azores a convite da Direção 

Regional do Ambiente; 
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 Na sessão de abertura da festa de encerramento do projeto Um dia pela Vida a convite da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro; 

 Na Assembleia Geral ordinária da Adeliaçor; 

 Na cerimónia comemorativa do 18º aniversário do Comando Regional dos Açores da 

Policia de Segurança Pública; 

 Na cerimónia de inauguração do novo edifício da sede da Micro-Horta; 

 Na inauguração do busto do Monsenhor Júlio da Rosa;  

 Na cerimónia da entrega de prémios da 4ª edição do Azores Trail Run a convite do Clube 

Independente da Atletismo Ilha Azul 

 Na presença da celebração eucarística e na procissão de Nossa Senhora das Angústias; 

 Na sessão solene comemorativa do Dia da Freguesia das Angústias; 

 No jantar de entrega dos Selos da qualidade da água para consumo público a convite da 

ERSARA; 

 No IV seminário técnico ERSARA águas e resíduos dos Açores – Progressos; 

 Na assinatura do acordo de cooperação com a Câmara Municipal da Horta; 

 Na sessão comemorativa dos 75 anos a convite da Mutua dos Pescadores; 

 Na participação no programa Atlântida da RTP-Açores realizado na freguesia dos 

Flamengos; 

 Na cerimónia do Voto Municipal do Domingo de Pentecostes a concite da Câmara 

Municipal da Horta; 

 Na inauguração do Império do Divino Espírito Santo da Ramada;  

 Na sessão Solene, almoço e concertos comemorativos do Dia da Região Autónoma dos 

Açores a convite da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores; 

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

Horta; 

 Na reunião de preparação das Festas de Nossa Senhora da Luz;  

 Na visita ás obras da construção dum paredão na ribeira dos Flamengos com a Secretária 

Regional da Energia, Ambiente e Turismo; 

 Na assinatura da carta de Intenção com a Universidade Católica a convite da Câmara 

Municipal da Horta; 

 Na festa de encerramento do ano letivo da creche do Centro Comunitário do Divino 

Espirito Santo; 

 No almoço convívio de encerramento da época desportiva do Futebol Clube dos 

Flamengos: 

 No III Mega piquenique pela inclusão a convite da APADIF 
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Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

 Limpeza do caminho, valetas e parques de estacionamento, roça das bermas e taludes de 

toda a rua do Capitão; 

 Limpeza do caminho e valetas, roça das bermas, taludes e zonas verdes da rua do Cantinho; 

 Limpeza do caminho, roças das valetas e taludes da Rua do Lameiro Grande; 

 Limpeza do caminho, passeios e valetas e roça geral da rua Lomba da Cruz do Bravo e 

canada; 

 Limpeza geral das ruas, passeios valetas e parques de estacionamento, roça geral das zonas 

verdes e taludes do Loteamento da Travessa: (Ruas do Barreiro, Espírito Santo, Vista do 

Vale, Manuel Correia Gaudêncio e o de Setembro;  

 Limpeza geral do caminho, valetas, passeios e parques de estacionamento, com roça e 

limpeza de zonas verdes, limpeza e desobstrução de condutas de água na rua do Farrobo; 

 Limpeza geral do caminho, valetas, passeios e parques de estacionamento, roça limpeza de 

zonas verdes envolventes e do jardim da Ramada, na Rua da Praça; 

 Limpeza geral do caminho, valetas e parques de estacionamento bem como roça dos 

espaços verdes da rua do Arrife;  

 Limpeza geral do caminho, passeios, valetas e parques de estacionamento, roças dos 

espaços verdes, parque infantil e jardim público na Rua e Praça Nova Artista 

Flamenguense; 

 Limpeza geral do caminho, valetas, e parques de estacionamento, roças de taludes e 

espaços verdes da rua de S. Lourenço; 

 Limpeza geral do caminho e valetas, e roças de alguns espaços rua Formosa e canadas;   

 Limpeza geral do caminho, passeios, valetas e parques de estacionamento, roças dos 

espaços verdes da Rua da Igreja; 

 Limpeza geral do caminho e valetas, roças do caminho e taludes na rua Nova de dentro 

(parte de baixo);  

 Limpeza e roça do caminho do Alqueive; 

 Limpezas e roças na zona das Bicas com monda de calçada e limpeza dos espaços do 

fontanário; 

 Roças e limpezas junto da sede da Cáritas; 

 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. 
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 Limpeza dos espaços junto aos Impérios da Ponte, Lomba, Cantinho, Farrobo e Cruz do 

Bravo 

 

Delegações administrativas: 

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

serviços do Município.  

Obra da Freguesia: 

 

 Início do projeto da construção da casa de banho no jardim público e parque infantil;  

 

Corso da Semana do Mar: 

 

 Atribuição do tema pela Câmara Municipal da Horta, reunião com a Diva Bettencourt e 

convite aos diversos participantes. 

 

Reabilitação de muros – muros em perigo para a via pública: 

 

 Demolição do muro existente e construção de novo muro de suporte em pedra com 

argamassa de cimento no lugar da Ramada. 

 

Projeto harmonia com o idoso: 

 

 Apoio a diversos idosos no fornecimento de materiais e pequenas reparações nas suas 

habitações;  

 

Projeto “FIT – Faial Ilha de Tradições”: 

 

 Participação nas finais das modalidades desportivas de sueca, bilro, sueca para idosos, 

dominó, pesca desportiva e matraquilhos. 

 

Projeto Concelho Ativo e Solidário: 

 

 Abertura de inscrições e organização das atividades; 
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Projeto “Eco Freguesia - 2017”: 

 

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

 

Diversos: 

 

 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; 

 Organização dos festejos do 25 de Abril que ocorreu na Rua Manuel Correia Gaudêncio, 

 Organização da inauguração do Império do Divino Espírito Santo da Ramada. 

 

 

Flamengos, 19 de Junho de 2017 

 

 


