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 JUNTA DE FREGUESIA DOS FLAMENGOS 
 

 

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

Atividades 

13 Abril de 2018  a 18 de Junho de 2018 
 

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

 

 Reuniões e outras atividades: 
  

 Participação na Assembleia de freguesia dos Flamengos; 

 Participação na Assembleia Municipal; 

 Participação na missa e procissão em honra de Nª.Sª. das Angústias; 

 Reunião com o Pároco e representantes das Comissão dos Assuntos Económicos e 

Comissão Angariadora de Fundos; 

 Participação no dia Municipal do Bombeiro; 

 Participação na sessão solene do dia da Freguesia da Praia do Almoxarife; 

 Distribuição de esmolas do Voto de Pentecostes da CMH; 

 Participação na procissão e missa do Voto de Pentecostes da CMH; 

 Participação nas reuniões de preparação do desfile da Semana do Mar; 

 Participação no Colóquio “ O Faial e a Periferia Açoriana”; 

 Participação no lançamento  da Revista Povos e Culturas “A Ilha em Nós”, na Biblioteca 

Pública; 

 Participação na reunião preparatória do “Azores Trail Run”; 

 Participação no projeto ” Nós somos pequenos cidadãos”; 

 Participação no encerramento do projeto ” Nós somos pequenos cidadãos”; 

 Participação no jantar de encerramento e entrega de prémios do Azores Trail Run; 

 Participação na missa de renovação e novas promessas do Agrupamento 1083 de Escuteiros 

dos Flamengos; 

 Participação no Jantar de convívio do Agrupamento 1083 de Escuteiros dos Flamengos; 

 Participação na Ação de sensibilização “A Proteção Civil e o Poder Local”, no salão da 

Associação Humanitária dos Bombeiros; 

 Reunião com a comissão de Festas de Nossa Senhora da Luz; 

 Participação na entrega de prémios do concurso de fotografia subaquática; 

 Participação no encerramento da Época Desportiva do FCF. 
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Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:  

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

 Limpeza de lixo e desobstrução de sarjetas. 

 Colaboração na abertura da entrada e saída do Parque de estacionamento junto à igreja. 

 

 

 

Delegações administrativas: 

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

 Admissão de funcionário através do programa PROSA. 

 Prorrogação dos contratos de dois funcionários no programa PROSA. 

 Candidatura ao programa OTL-J 2018. 

 

Projeto “Eco Freguesia”: 

 
 Participação na entrega do Galardão de Excelência do Projeto Eco Freguesias 2017. 

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

 Roça das zonas verdes envolventes junto à Ponte dos Flamengos. 

 

 

 

 

 

 

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:  

 
 Continuação da construção de Sanitários de Apoio ao Jardim Público e Zona Envolvente. 

 Limpeza e manutenção geral do espaço, e limpeza de campas abandonadas no cemitério. 

 Reparação de interruptor na Escola dos Flamengos. 

 Reparação de infiltração de água no edifício Polivalente na zona da NAF.  
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Programa FIT 2018 

 Organização e calendarização dos jogos integrados no FIT. 

 Realização de uma noite cultural “ Grande Revista as Bicas”. 

 Convívio de Encerramento e entrega de troféus nos Flamengos. 

 Participação nas finais de Ilha. 

 Participação no jantar de encerramento e entrega de troféus. 

 

 

Diversos: 

 
 Disponibilização de transporte à escola;  

 Disponibilização de transportes ao CCDES para o dia da Criança; 

 Disponibilização de transportes ao FCF; 

 Disponibilização de transportes à NAF; 

 Disponibilização de transportes à Casa do Povo – Convívio de Idosos; 

 Colaboração com o Império da Ponte; 

 Organização do Posto de Abastecimento da Falca do Azores Trail Run; 

 

 

 

 

Flamengos, 18 de Junho de 2018 


