No último ano do terceiro mandato á frente dos destinos da Junta de Freguesia dos
Flamengos, os seus membros tiveram o mesmo empenhamento que sempre os caracterizaram,
trabalhando para que o futuro da freguesia, seja cada vez mais risonho, que os seus habitantes
sintam cada vez mais vontade de aqui viver e que os seus visitantes tenham prazer e guardem nas
suas memórias tudo o que de bom que existe nesta freguesia.
Com o apoio da grande maioria da população dos Flamengos, das entidades
Governamentais, Camarária, Instituições da freguesia e empresários locais, realizamos o trabalho
a que nos propusemos, sempre com o mesmo empenhamento, com a convicção e passos seguros,
que estamos no caminho certo, a desenvolver e a contribuir para que os Flamengos sejam cada vez
mais um local aprazível para viver.
Com projectos credíveis que apresentamos às diversas entidades, que acreditando na nossa
competência e na apresentação de obra feita, nos propuseram a assinatura de protocolos, com a
finalidade de criar as infra-estruturas que melhorassem a vida da população da freguesia.
Foi com grande satisfação que verificamos ter atingido os nossos objectivos e tornado em
realidade os nossos projectos, merecendo assim o apoio de todos.
O ano de 2009 ficou marcado nesta freguesia pela obra da rua do Arrife, a recuperação dos
Impérios da Cruz do Bravo e do Cantinho, da construção do Nicho da Caldeira e outras obras que
possibilitaram que a Freguesia dos Flamengos se desenvolva cada vez mais.
Novas eleições autárquicas deram novamente uma maioria clara ao Partido Socialista agora
com nova liderança e alguma renovação e que apesar das dificuldades financeiras que
atravessamos tudo fará para que a freguesia dos Flamengos se continue a desenvolver.
Assim, é com grande afinco que continuamos e continuaremos a trabalhar em prol da
freguesia dos Flamengos e da própria ilha do Faial, que continuamos e continuaremos o
desenvolvimento que nos propusemos e propomos no nosso manifesto eleitoral, pois continuamos
a levar a freguesia dos Flamengos, na via do progresso porque juntos acreditando vamos
conseguir.

Flamengo, 27 de Abril de 2010
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Das muitas obras e realizações, salientamos a continuação da publicação do jornal “O Vale” que
divulga as actividades da Junta e de outros organismos e colectividades da freguesia.

A organização dos festejos do Carnaval em conjunto com as outras entidades da freguesia

A organização da Semana Desportiva e Cultural com participação na fase final na cidade da Horta.

A organização das Férias Fixes com a participação de muitas crianças.
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No 25 de Abril levamos a efeito uma festa, na Rua do Atafoneiro, muito participada pela
população da freguesia e da ilha em que esta Junta serviu aos participantes uma sardinhada.

Participação no programa “Atlândida” da RTP-Açores no jardim público da nossa freguesia.
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Participação no cortejo etnográfico da Semana do mar com um barco de piratas.

Realização da nona edição dos festejos do dia da freguesia, com apresentação das festas pela
comissão organizadora, cerimónia do hastear da bandeira da freguesia e aspecto da mesa de honra
e convidados.

Aspecto geral da sala, homenageados e nomeados para os prémios prestígio.

Organização dum pavilhão de exposições.
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Organização de espectáculos com artistas, grupos de dança, grupos folclóricos, grupos de
cantares, filarmónicas, conjuntos musicais, etc.

Reuniões da Junta de Freguesia com entidades e representações

Enfeites de natal no edifício da Junta de Freguesia e festa de Natal dos idosos.
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Lançamento da 1ª pedra do Centro de Noite

Assinatura dos protocolos de cedência definitiva do pavilhão do Centro de culto pela SRCTE á
Junta de Freguesia e cedência pela Junta de Freguesia ao agrupamento de escuteiros para
utilização.

Reparações no jardim público e parque infantil e colocação de floreiras na Rua da Praça

Manutenção dos espaços verdes da freguesia.
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Corte e desbaste de bermas de estradas.

Limpezas de caminhos, valetas e bermas.

Obras de recuperação dos Impérios da Cruz do Bravo e do Cantinho.
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Construção de passeios e colocação de canteiros de plantas.

Construção do Nicho da Caldeira e obras da Arramada.

Asfaltagem da Canada da Lomba da Cruz do Bravo.

Asfaltagem da Rua da Lomba da Cruz do Bravo
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Asfaltagem da Rua do Arrife

Tomada de posse da Junta e Assembleia de Freguesia para o quadriénio 2009/2013.

Estivemos sempre presentes em diversos eventos para que fomos convidados para
dignificarmos o nome da Nossa Freguesia
Procuramos cumprir com o prometido sempre com objectividade e trabalhamos em prol do
bem estar da população da freguesia, elevando o seu nome e hoje é com muito orgulho que
ouvimos falar cada mais dos nome dos Flamengos.
Temos consciência que muito ainda há por fazer, mas sabemos que muito já fizemos, pois
ainda nos recordamos do percurso que fizemos ao longo destes 12 anos em que nos encontramos á
frente dos destinos da autarquia dos Flamengos.
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SECRETARIA, EXPEDIENTE E PESSOAL
Continuou-se com uma das grandes prioridades desta Junta que foi o funcionamento da
secretaria durante todo o dia com a funcionária já admitida anteriormente e o atendimento da
população pelos membros da Junta de Freguesia.
No serviço de expediente, procedeu-se ao seguinte:
Correspondência expedida............................................... 691ofícios
Correspondência recebida................................................ 423 documentos
Atestados......................................................................... 166
Comunicados, informações e faxes expedidos................ 147
Comunicados, informações e faxes recebidos................. 132
Conferiu-se os poderes do tesoureiro e dos restantes membros da Junta de Freguesia, para
poderem movimentar as verbas consignadas no orçamento ordinário da Junta de freguesia,
cobranças das taxas, receitas e pagamento de todas as despesas respeitantes ao exercício da Junta;
Deliberou-se continuar com as contas bancárias existentes;
Organizou o relatório de actividades e de contas da Gerência de 2010 e enviou às
entidades competentes as contas de 2009;
Reorganizou-se o arquivo geral de expediente;
Publicou-se mais dois números do jornal desta Junta denominado “O Vale”, com
distribuição a toda a população da freguesia;
Decidiu-se continuar com os serviços de diversos trabalhadores para a limpeza de
caminhos, construção e reparação de diversas obras efectuadas;
Decidiu efectuar uma desratização geral á freguesia e a distribuição gratuita de raticida à
população;
Organizou a semana desportiva cultural, a festa do 25 de Abril, bem com as férias
desportiva, os festejos do Carnaval na freguesia e participou em diversos eventos promovidos
pelas entidades competentes nomeadamente no corso etnográfico dos festejos de encerramento da
semana do mar;
Organizou e participou em festas de Natal com os idosos, crianças da escola, bem como de
algumas instituições da freguesia, com os funcionários, colaboradores da Junta, membros da
Assembleia de freguesia e respectivas famílias;
Continuou a apoiar todas as entidades da freguesia com a cedência da carrinha;
Apoiou as diversas Instituições e Agrupamentos da freguesia nas suas actividades;
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REUNIÕES, PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
Esta Junta procurou reunir com todas as entidades para assim melhor resolver e se
inteirar dos problemas da freguesia e fez-se representar em manifestações de diversa índole,
assim teve:
Diversas reuniões com:
O Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta;
Com o Director Regional do Ambiente;
Com o Delegado da Ilha do Faial da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos;
Com o Director dos Serviços Florestais do Faial;
Com o Director do Serviço do Desporto da Ilha do Faial;
Com a Direcção da Filarmónica Nova Artista Flamenguense;
Com a Direcção do Futebol Clube dos Flamengos;
Com a Direcção da Casa do Povo dos Flamengos;
Com a Direcção da Tuna e Grupo Folclórico dos Flamengos;
Com o Agrupamento de Escuteiros dos Flamengos;
Com o Pároco e Comissão Fabriqueira da Igreja dos Flamengos;
Com a Direcção do Centro Comunitário do Divino espírito Santo;
Com a Direcção do Núcleo da Caritas dos Flamengos
Com diversos outros organismos da freguesia;
Com o delegado do Inatel;
Com a Adeliaçor e as Juntas de Freguesia sobre a festa do Mundo Rural;
Com os pais das crianças que participaram nas férias desportivas;
Com as entidades de freguesia e os membros da comissão organizadora da semana
desportiva cultural;
Com diversos residentes na freguesia;
Com a comissão dos festejos do carnaval;
Com a Directora da Escola Básica e Jardim-de-Infância dos Flamengos;
Com a Direcção da Adeliaçor;
Com representantes da Acção Social;
Com as entidades da freguesia para a elaboração do programa da festa do dia da freguesia;
Com a comissão de desratização da ilha do Faial para a avaliação da campanha do ano
anterior e plano de acção para o corrente ano;
Com o Núcleo do Faial da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa;
Com a Comissão alargada de Protecção de Crianças e Jovens.
Participações e representações:
Na confraternização do dia do doente;
No almoço e convívio de Natal com os idosos da freguesia;
Na assinatura do protocolo de competências para o ano de dois mil e nove com a Câmara
Municipal da Horta;
No encerramento da sua escola de chamarritas, da Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos
Flamengos;
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Nas reuniões trimestrais das Juntas de freguesia, com a Câmara Municipal da Horta
realizadas em diversas freguesias;
Numa reunião da equipa multidisciplinar da Escola Básica integrada da Horta;
Em Assembleias-gerais da Adeliaçor para a apresentação das actividades desenvolvidas
pela Direcção;
Na sessão comemorativa do dia da Freguesia dos Cedros;
Nas reuniões da Assembleia Municipal da Horta;
Nas reuniões da Assembleia de Freguesia;
Na festa de verão da Filarmónica Nova Artista Flamenguense;
Nos jogos tradicionais e eventos culturais da semana desportiva cultural;
Nos festejos de S. João;
Nos festejos da Freguesia;
Na visita às obras da Câmara Municipal da Horta;
Na escola básica e jardim-de-infância dos Flamengos, nas comemorações do dia mundial
da criança;
Nas festas de Natal da Sociedade Filarmónica Nova Artista Flamenguense, da Tuna e
Grupo Folclórico dos Flamengos, Casa do Povo dos Flamengos e do Futebol Clube dos
Flamengos;
Na apresentação pela Caritas da Ilha do Faial, do Projecto de Luta contra a Pobreza;
Na entrega das faixas de Campeão da Associação de Futebol da Horta á equipa de Juniores
A do Futebol Clube dos Flamengos;
Na cerimónia do lançamento da primeira pedra da empreitada de requalificação e
reordenamento da frente marítima da cidade da Horta ( 1ª fase);
Na oitava gala do Desporto Açoriano a convite da Secretaria Regional da Educação e
Formação;
No almoço convívio de encerramento da décima quarta edição do projecto de Animação
Desportiva Cultural a convite da Câmara Municipal da Horta;
No jogo de apresentação da sua equipa sénior de futebol, bem como numa concentração
das suas escolas de futebol, a convite do Futebol Clube dos Flamengos;
No colóquio organizado pela Polícia de Segurança Pública da Horta do colóquio
Violência Doméstica, uma análise transversal;
Nas comemorações dos Cento e Cinquenta anos da Casa de Infância de Sº António;
No centésimo vigésimo oitavo aniversário da Sociedade Filarmónica Nova Artista
Flamenguense;
Na solenidade secular do Voto do Senhor Santo Cristo a freguesia da Praia do Almoxarife;
Na procissão do Enterro do Senhor;
No oitavo aniversário do dia Municipal do Bombeiro e nonagésimo sétimo aniversário
daquela Associação, a convite da Câmara Municipal da Horta e da Associação Faialense de
Bombeiros Voluntários;
Nas festividades de Nossa Senhora das Angustias, com presença na procissão;
Nas comemorações do dia da Freguesia Matriz;
Na sessão solene Comemorativa do centésimo septuagésimo sexto aniversário da cidade da
Horta;
Na sessão solene do dia da freguesia das Angústias promovido pela sua Junta de Freguesia;
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Na sessão solene comemorativa do dia da constituição da freguesia de Nossa Senhora da
Conceição, a convite da Junta de Freguesia da Conceição;
Nas cerimónias do Voto do Domingo de Pentecostes a convite da Câmara Municipal da
Horta;
Nas promessas e beberete do agrupamento 1083 dos Flamengos do Corpo Nacional de
escutas;
No dia da freguesia dos Cedros a convite da sua Junta de Freguesia;
No lançamento do livro Ouvidores da Horta a convite da Igreja Matriz do Santíssimo
Salvador;
No jantar convívio integrado no festival de Sº João da Caldeira a convite da Tuna e Grupo
Folclórico dos Flamengos;
Acompanhar a deslocação á ilha Graciosa, a Sociedade Filarmónica Nova Artista
Flamenguense;
No trigésimo sexto aniversário da casa do Povo dos Flamengos;
No trigésimo primeiro aniversário do Grupo Folclórico dos Flamengos;
Na procissão de S. Pedro padroeiro da Nossa freguesia;
No trigésimo quinto aniversário do Futebol Clube dos Flamengos;
Numa reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil;

SOLICITAÇÕES
Á Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos:
As verbas necessárias para a recuperação do Império da Cruz do Bravo bem como para a
construção da segunda fase do jardim público dos Flamengos;
A cedência de pó de pedra e brita;
A reparação das deficiências das tampas de esgotos em cimento, bem como da limpeza
periódica das sarjetas e dos gradeamentos das caixas de vista das águas pluviais;
A retirada de diversa sucata na Rua da Travessa;
Informação sobre os rebentamentos na pedreira das terças;
A demolição dos prefabricados que se encontram desocupados na freguesia;
A resolução de diversas anomalias nas habitações de alguns sinistrados:
A cedência de máquinas e camiões para diversas obras na freguesia;
A limpeza de ruínas de diversas habitações;
Apoio na cedência de materiais de construção civil a alguns residentes na freguesia e de
fracos recursos económicos.
A pintura das guardas metálicas da ponte dos Flamengos;
A colocação de guardas metálicas no cimo da rua da Travessa;
À Secretaria Regional da Agricultura e Florestas:
A cedência de madeira a diversos residentes da freguesia para obras nas suas habitações.
O apoio necessário para se efectuar uma desratização por todas as freguesias da ilha do
Faial.

12

A Secretaria Regional do Ambiente e do Mar:
A atribuição duma verba para a limpeza da ribeira e grotas desta freguesia;
Apoio na aquisição de raticida para a campanha de desratização na freguesia.
O apoio monetário para a recuperação do nicho no cimo da caldeira;
À Câmara Municipal da Horta:
A cedência de materiais para a execução de muros que confinam com as estradas
municipais;
A cedência de estrados e som para os festejos carnavalescos da freguesia;
A asfaltagem de diversos parques de estacionamento;
A colaboração dos seus jardineiros na poda das árvores do jardim público e parque infantil;
A interrupção do trânsito nas artérias da freguesia onde passe o desfile do Carnaval;
A desobstrução dum aqueduto de escoamento de águas pluviais;
A reparação duma moradia quando das obras do troço da Rua da Praça junto á Cruz do
Bravo;
A cedência de barreiras plásticas, uma barraca para ser utilizada nas festividades do vinte e
cinco de Abril, bem como o encerramento ao trânsito a Rua do Atafoneiro;
O cuidado a ter nas vias públicas por obras de construção de moradias devido a terras
derramadas na via pública que causam problemas aos moradores locais;
A colocação dum sinal de rotunda na rua da Praça;
A reparação das bocas-de-incêndio existentes nesta freguesia;
A cedência de uma máquina escavadora para a limpeza de poços de retenção de águas
pluviais;
O encerramento do trânsito na rua em frente á Junta de Freguesia para a realização do
festival musical da Sociedade Filarmónica Nova Artista Flamenguense;
A retirada de viaturas abandonadas nas Ruas da Freguesia;
A asfaltagem da Canada da Lomba da Cruz do Bravo e que se encontra em muito mau
estado;
A cedência de diversos sinais de trânsito para serem utilizados durante os festejos desta
freguesia.
A cedência de máquinas e camiões para alguns trabalhos na freguesia;
A reparação de diversos caminhos municipais da freguesia;
A recolocação de alguns sinais de trânsito entretanto destruídos;
Poda das árvores da escola básica e jardim-de-infância dos Flamengos;
A transferência de verba de acordo com o protocolo de competências;
A cedência de um quiosque para diversas festividades na freguesia;
O encerramento do trânsito em diversas ruas da freguesia devidos aos festejos do dia da
freguesia;
A cedência de barracas, séries e lâmpadas para as festividades do Dia da freguesia;
A cedência duma caixa de bilro para semana desportiva e cultural;
A recolha de viaturas e sucata abandonadas nas ruas da freguesia;
Apoio para a cedência de materiais de construção civil para a construção de diversos
muros nas ruas da Freguesia;
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A reparação de muros de suporte de estradas municipais;
A colocação de mais contentores de recolha de lixo junto às moradias;
Por diversas vezes a reparação e asfaltagem dos diversos caminhos da freguesia.
A cedência de contentores de lixo para serem colocados em diversos pontos da freguesia;
Ao Serviço de Florestas e Ambiente do Faial:
A cedência duma máquina de rastos para se efectuar uma correcção no leito da ribeira;
A reparação de diversos caminhos de penetração e de utilização dos lavradores.
Ao Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial:
Apoio na cedência de raticida e colaboração na campanha de desratização a efectuar por
todas as Juntas de Freguesia da Ilha.
Á Assembleia de freguesia dos Flamengos:
A convocação das assembleias ordinárias para se tratarem de diversos assuntos de interesse
para a freguesia.
Ao Futebol Clube dos Flamengos:
A cedência das suas instalações para diversas actividades desportivas.
Á casa do Povo dos Flamengos:
A cedência das suas instalações para diversas organizações promovidas pela Junta de
Freguesia.
Á Escola Básica e Jardim de Infância:
A cedência do seu ginásio para algumas actividades desportivas.
A Empresa de Electricidade dos Açores:
A colocação de diversas lâmpadas em locais onde não existe iluminação pública;
Melhor atenção para a distribuição da energia eléctrica nesta freguesia.
Polícia de Segurança Pública:
Apoio e policiamento nas festas da freguesia;
Uma maior fiscalização ao trânsito de veículos pesados que circulam na freguesia;
Um maior policiamento nas ruas da freguesia, principalmente junto á escola e ruas de maior
afluência de trânsito;
As grades para fechar as ruas em diversos eventos.
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APOIOS, SUBSÍDIOS E COLABORAÇÕES
Apoios, Subsídios e Colaborações:
Á Câmara Municipal da Horta;
Á Sociedade Nova Artista Flamenguense;
Ao Futebol Clube dos Flamengos;
Á Casa do Povo dos Flamengos;
À Tuna e Grupo Folclórico da Casa do Povo dos Flamengos;
Ao agrupamento 1083 de escuteiros dos Flamengos;
Á Escola Básica e Jardim-de-Infância dos Flamengos;
À Igreja paroquial dos Flamengos;
Ao Centro Comunitário do Divino Espírito Santo;
A diversos residentes da freguesia, etc.;
Á Associação Faialense de Bombeiros Voluntários;
Às diversas entidades com o transporte na carrinha.
Às diversas entidades e colectividades da ilha e dos Açores.

PROTOCOLOS
A assinatura dos seguintes protocolos:
Protocolo de Delegação de Competências com a Câmara Municipal da Horta para diversas
obras, limpezas e realizações a efectuar na freguesia dos Flamengos;
Protocolo de cooperação técnica e financeira com a Secretaria Regional do Ambiente e do
Mar, no âmbito das actividades para a promoção e divulgação do jardim botânico e da freguesia
dos Flamengos;
Protocolo de cooperação técnica e financeira com a Secretaria Regional do Ambiente e do
Mar, no âmbito do projecto referente à conservação, manutenção e limpeza da ribeira dos
Flamengos;
Protocolo de cooperação técnica e financeira com a Secretaria Regional da Habitação e
Equipamentos, no âmbito do projecto referente á construção do jardim público e parque infantil
dos Flamengos;

OBRAS E LIMPEZAS
Procedeu-se ao seguinte:
Limpezas profundas de todas as ruas, caminhos e canadas da freguesia;
Roças de todas as ruas, caminhos e canadas da freguesia, bem como das respectivas testadas;
Limpezas e roças no jardim público e parque infantil;
Limpezas e roças na escola básica e jardim-de-infância e no Centro de culto;
Construção, recuperação e pintura de diversos suportes para contentores;
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Diversas reparações na escola básica e jardim-de-infância;
Construção e recuperação de diversas valetas para o escoamento das águas pluviais;
Construção, limpeza e colocação de grades de diversos aquedutos;
Construção de diversos muros nas ruas da freguesia;
Asfaltagens de parques de estacionamento e diversas Canadas da Freguesia;
Remendagem em asfalto de todas as ruas da Freguesia;
Limpeza de poços de retenção de águas pluviais;
Limpeza, pintura dos abrigos de passageiros;
Limpeza geral da ribeira e de diversas grotas dos Flamengos;
Pintura de muros e bancos nas zonas envolventes á Junta de Freguesia;
Pintura das dos muros e campas do cemitério;
Pintura dos muros das pontes da freguesia;
Pintura e limpeza da zona das Bicas;
Pintura dos muros do campo de futebol e do polidesportivo;
Pintura dos suportes de contentores de lixo;
Conservação do nicho no alto do Arrife;
Reconstrução do Império da Cruz do Bravo;
Reconstrução do Império do Cantinho;
Conclusão das obras do Nicho da Caldeira;
Asfaltagem da Canada da Lomba da Cruz;
Asfaltagem da Rua do Arrife;
Asfaltagem da Lomba da Cruz entre as encruzilhadas e a estrada da Caldeira;
Colocação de floreiras na Rua da Praça
Colocação dum ecoponto no bairro da Urbanização do Vale;
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