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

Atividades
20 de junho a 5 de Setembro de 2016
***********************************************************************

Reuniões e outras atividades:

Presenças e reuniões:
 Participação nos festejos de Sº João;
 Na apresentação do projeto Presentes no Concelho na freguesia dos Flamengos a convite da
Câmara Municipal da Horta;
 Na sessão de lançamento do livro 1976/Autonomia - O Governo Próprio dos Açores da
Editora Letras Lavadas
 Na reunião com o pároco sobre a construção de sanitários junto á nova igreja;
 Na 2ª sessão ordinária de 2016 da Assembleia de Freguesia dos Flamengos;
 Na 3ª sessão ordinária de 2016 da Assembleia Municipal da Horta;
 Na Assembleia Participativa realizada com as freguesia dos Flamengos e Feteira a convite
da Câmara Municipal da Horta;
 Na reunião de balanço e encerramento do projeto Presentes no Concelho na freguesia dos
Flamengos com a Câmara Municipal da Horta;
 Participação na missa e procissão de Sº Pedro a convite da Paróquia dos Flamengos;
 No almoço de sopas do Espirito Santo a convite da Comissão de Festas de Santa Isabel;
 Na cerimónia de homenagem aos militares que prestaram serviço nas ex-colónias a convite
da Junta de Freguesia de Castelo Branco;
 Na sessão solene comemorativa do Dia da Freguesia de Castelo Branco;
 Na missa e sessão solene do 43º Aniversário da Casa do Povo dos Flamengos;
 Na inauguração duma exposição a convite da Assembleia Legislativa da Região Autónoma
dos Açores;
 Na conferência de imprensa da apresentação de uma ação de desratização no concelho da
Horta promovida pela Câmara Municipal da Horta;
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 Na reunião de preparação do desfile da Semana do Mar;
 Na cerimónia de inauguração da Casa de apoio à descida da Caldeira do Faial a convite da
Direção Regional do Ambiente;
 Na cerimónia que assinala a criação do trilho pedestre "Entre os Montes a convite da
Direção Regional do Ambiente;
 Na abertura da exposição de coleção de conchas de Obert Benevides & Raymond Burr a
convite da Câmara Municipal da Horta;
 Na assembleia geral extraordinária da Adeliaçor;
 No almoço convívio com um rancho folclórico de Leiria a convite do Grupo Folclórico dos
Flamengos;
 Na cerimónia da abertura oficial da 41ª edição da Semana do Mar a convite da Câmara
Municipal da Horta;
 Na inauguração da XIª expo mar e da feira regional de artesanato a convite da Câmara de
Comércio e Industria da Horta;
 Participação no desfile da Semana do Mar
 Na assembleia geral extraordinária do Centro Comunitário do Divino Espírito Santo;
 No Workshop “ Conciliação entre a vida profissional, social e familiar” a convite da
Câmara Municipal da Horta
 Na apresentação pública do plano Municipal para a igualdade, cidadania e não
discriminação - 2016/2018 a convite da Câmara Municipal da Horta;
 Na Comemoração do IX dia da freguesia da Feteira;
 Numa reunião da comissão das festas dos Flamengos;
 Na conferência “Memórias do Primeiro Presidente da República” a convite da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores;
 Numa reunião com a administração da SPRHI e o Arqº Naia sobre as obras da frente da
Arramada
 Na sessão solene evocativa dos 40 anos da autonomia dos Açores e jantar a convite da

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
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Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos:
 Roça e limpeza geral de valetas, taludes e espaços verdes da rua de S. Lourenço;
 Roça e limpeza de zonas verdes envolventes à rua da Praça, taludes do caminho pedonal de
acesso à Ribeira. Roça e limpeza do jardim da Arramada;
 Roças e limpezas no Jardim Público e no Parque Infantil e em toda a rua Nova Artista
Flamenguense;
 Roça geral e limpeza da rua da Lomba da Cruz do Bravo e roça do Caminho da Granja;
 Roça e limpeza de valetas e taludes. Roça e limpeza das bermas, e taludes da Carreira de
Tiro (Canada do Vale);
 Limpeza do Jardim e das zonas envolventes verdes da rua da Igreja;
 Roça e limpeza da rua de São Pedro;
 Roça e limpeza de valetas e bermas e das canadas da rua Formosa;
 Roça limpeza de zonas verdes. Limpeza e desobstrução de valetas e condutas de água da
Rua do Farrobo;
 Roça e limpeza, bermas de valetas, poços de retenção de água e sangradores da Rua do
Atafoneiro;
 Roça geral de taludes e bermas em toda e rua do Capitão e limpezas e roças na zona das
Bicas com monda de calcada e limpeza de espaços do fontanário.
 Roça de taludes, zonas verdes e limpeza de valetas em toda a rua do Cantinho e remoção de
sobras das limpezas.
 Limpeza geral da rua do Arrife, incluindo roça dos espaços verdes;
 Limpeza e roça das zonas verdes e taludes do Loteamento da Rua da Travessa;
 Roças e limpeza das zonas verdes envolventes à sede dos Escuteiros;
 Roça e limpeza dos espaços verdes e de recreio da escola;
 Roça das diversas zonas da ribeira, encostas e taludes, desde a zona das Bicas até à Ponte
de Ferro, incluído desbaste e corte de infestantes e arbustos, roça de zonas verdes, canaviais
e lenhas.
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Delegações administrativas:
 Desempenho das funções e prestação de serviços administrativos de apoio a alguns
serviços do Município.

Projeto “Presentes no Concelho”:
Participação do Projeto “Presentes no Concelho da Câmara Municipal da Horta, que esteve
nos Flamengos de 27 de junho a 1 de julho.
Realização de diversas ações na freguesia com destaque para asfaltagem de Parque de
Estacionamento na Rua do Arrife, asfaltagem de canada e construção de passeio na Rua do
Farrobo, e ação de limpeza de pedras e terras na Rua Nova de Dentro com máquina, de modo a
melhorar a circulação e salvaguardar situações de perigo e derrocadas.
Projeto “Eco Freguesia - 2016”:
 Recolha de lixos e monstros e encaminhamento dos mesmos para os serviços municipais;
Projeto “Idoso Feliz”:
 Apoios a diversos agregados carenciados e pequenas reparações e pinturas.

Semana do Mar “Faial Pérola da Atlântida” Flamengos - Artistas e Sábios”:
 Aquisição e elaboração de diverso material com vista à participação do evento: “Faial
´Pérola da Atlântida” da Semana do Mar;
 Coordenação do Grupo representativo da freguesia: Organização de reuniões, ensaios e
demais diligências de preparação da participação;
 Participação no desfile da Semana do Mar”, com um grupo de 23 elementos.
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Concelho Ativo e Solidário
 Coordenação e organização deste do projeto de Férias para jovens, entre 4 e 29 de julho,
com a participação de 22 crianças, com a organização de diversas atividades de lazer,
animação e educação na área ambiental, social e de cidadania ativa e participativa;

Manutenção e conservação de equipamentos:
 Limpeza, lavagem e pintura dos muros da Ponte do Kort e muros adjacentes;
 Pintura de muros junto ao Campo de Futebol, base dos postes das bandeiras, muros
adjacentes, paragem de autocarro, etc.
 Limpeza e pintura de abrigos de contentores em diversas ruas e colocação de correntes de
segurança.
 Pintura e reparação de diversa sinalização vertical (pintura de postes e sinais);

Manutenção e conservação de equipamentos do Parque Infantil:
 Retirada de alguns equipamentos do Parque Infantil por já não oferecerem as condições
mínimas de segurança;
 Reparação e pintura de equipamentos do Parque Infantil com colocação de novos baloiços;
 Reparação dos equipamentos do jardim público com colocação e pintura dos telhados e
ferragens
 Construção de 4 novos bancos em betão para substituição dos existentes:
Diversos:



Disponibilização de transportes ao ATL da escola e à Creche do Centro Comunitário do
Divino Espírito Santo;

Flamengos, 20 de Junho de 2016
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