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

Atividades
13 de Abril de 2019 a 18 de Junho de 2019
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:
 Participação na Assembleia de freguesia dos Flamengos;
 Participação na Assembleia Municipal extraordinária;
 Reunião com o chefe do Agrupamento de Escuteiros dos Flamengos;
 Participação na Inauguração do Mercado Municipal;
 Participação na reunião de preparação do desfile da Semana do Mar;
 Presença no jantar de Encerramento do projeto FIT na freguesia.
 Participação nas comemorações do dia da freguesia da Praia do Almoxarife;
 Participação nas comemorações do dia Municipal do Bombeiro;
 Participação na reunião de preparação para o Azores Trail Run;
 Presença na assinatura do protocolo entre o Município da Horta e a Junta de Freguesia para
construção de uma parte das valetas na Rua do Lameiro Grande;
 Presença na abertura da exposição “ A métrica do destino” de Gabriel Garcia, na Casa
Manuel de Arriaga;
 Presença no almoço de sopas de Espirito Santo da Irmandade do Império da Ponte;
 Reunião com a comissão dos Assuntos Económicos e Comissão Angariadora de fundos da
Paróquia dos Flamengos;
 Presença no lançamento do livro do Clube de Filatelia;
 Presença na sessão solene do dia da Escola Secundária Manuel de Arriaga;
 Reunião com uma lista concorrente ao conselho diretivo da Escola Básica e Integrada da
Horta;
 Reunião com a direção da Sociedade Filarmónica Nova Artista Flamenguense;
 Presença na sessão solene das comemorações da primeira travessia aérea do Atlântico;
 Presença no evento de angariação de fundos promovido pelo FCF e AFH e Associação
“HELPO” , na missão “Unidos Por Moçambique”
 Participação na reunião de Juntas de Freguesia com o Município da Horta;
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 Reunião com o Delegado das Obras Públicas;
 Participação no Azores Trail Run, no posto de abastecimento da Falca;
 Presença no evento “Musica no Coreto” a convite da Junta de Freguesia da Matriz;
 Presença na apresentação do projeto “Futebol de Rua”;
 Presença na entrega dos diplomas do projeto Educação Parental na ESMA;
 Presença na entrega de troféus e encerramento do Projeto “FIT”;
 Presença na “1ª Gala Azul “de Encerramento da Época do FCF;
 Presença na procissão de Nª Sª das Angustias;
 Participação no almoço convívio a convite da direção da Casa do Povo;
 Reunião com a comissão das Festas dos Flamengos
 Presença no Jantar Convívio entre a Associação de Veteranos do SCH e Associação de
Veteranos de Alcobaça;

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 CTTS, para contratação de dois trabalhadores;

Projeto “Eco Freguesia”:
 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para os serviços municipais;
 Visita a um local de deposição ilegal de lixo com os técnicos dos serviços de Ambiente;
 Roça das zonas verdes envolventes à ribeira desde o acesso da Rua da Praça à Ponte de
Ferro;

Construção, manutenção e conservação de equipamentos:
 Manutenção de todas as zonas verdes da freguesia;
 Limpeza geral do cemitério;
 Roça e limpeza do adro e zona envolvente à Igreja;
 Roça e limpeza do pátio exterior do Centro de Noite;
 Manutenção e limpeza geral do campo de futebol dos Flamengos;
 Colaboração com transporte de inertes para a obra de eletrificação do campo de futebol;
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 Reparação dos muros e

bancada e acabamento nos maciços do campo de futebol

decorrente do projeto de eletrificação em curso – Obra da Freguesia;
 Limpeza do fontanário das Bicas;
 Reparação e pintura da Paragem de autocarro da Rua do Farrobo;
 Reparação de infiltração de água no edifício Polivalente na sede do Grupo Folclórico e
Sociedade Nova Artista Flamenguense;
 Fornecimento e colocação de caixa para ligação de eletricidade na sede do Agrupamento de
Escuteiros;
 Reparação de duas máquinas de roçar;
 Reparação de viatura;
 Substituição e reparação da iluminação do Salão de Festas da Casa do Povo;
 Colaboração na limpeza e desobstrução das gordureiras da cozinha da Casa do Povo;
 Limpeza dos sanitários de Apoio ao Jardim Publico
 Reparação da Porta de acesso aos camarotes do campo de futebol;

Diversos:
 Disponibilização da garagem para apoio a diversos eventos realizados na freguesia;
 Disponibilização de transporte à Escola Secundária Manuel de Arriaga;
 Disponibilização de vários transportes à Escola dos Flamengos;
 Disponibilização de transportes ao FCF;
 Disponibilização de transportes à Casa do Povo – Convívio de Idosos;
 Disponibilização de transporte à Associação de Veteranos do SCH
 Transporte de mobília para família carenciada;
 Colocação de diversos post na rede social Facebook para informação diversa à população
em geral;
 Apoio ao CCDES, no transporte de mobiliário para o Centro de Dia;
 Apoio na montagem de mobiliário no Centro de Dia do CCDES;
 Colaboração na preparação da festa de fim do ano lectivo da Creche do CCDES;

Flamengos, 18 de Junho de 2019
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