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MENSAGEM DE NATAL
A Junta de Freguesia de Água d’Alto e todos os seus colaboradores
desejam a todos um Bom Natal e que o ano de 2008 seja muito melhor que
este. A Junta de Freguesia deseja, de forma especial, que o próximo ano
possa trazer mais obras para a freguesia e maior bem estar para os seus
habitantes, porque o nosso povo merece!
UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO DE 2008!

Associação de Jovens Kumbaya
promove torneio de Ténis de mesa

No mês de Novembro decorreu o 1.º torneio de ténis de mesa numa das salas do Centro de
Animação Cultural de Água d’Alto, dinamizado pela Associação de Jovens Kumbaya. O evento contou com a
presença de vários participantes, os quais tiveram a oportunidade de testar as suas habilidades!
Para além desta actividade, a Associação de Jovens, que conta já com cerca de 35 membros,
desenvolverá outras iniciativas na freguesia, as quais serão divulgadas no próximo boletim informativo e
oportunamente dadas a conhecer à freguesia.
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Associação de Jovens Kumbaya
visita ilha de Santa Maria

Imagens da estadia em Santa Maria.

Dando cumprimento ao seu Plano de Actividades para 2007, a Junta de Freguesia dinamizou a criação
de uma Associação de Jovens. Conforme já referido na anterior edição, os custos com a criação da
“Associação de Jovens Kumbaya” foram totalmente suportados pela Junta de Freguesia. Um dos pontos altos
da actividade da Associação, foi o passeio à ilha de Santa Maria. As viagens de barco foram pagas pela Junta de
Freguesia, tendo 22 jovens recebido gratuitamente o “cartão jovem” para o ano de 2007. A estadia na ilha de
Santa Maria decorreu na sede dos escuteiros em Vila do Porto, tendo a Câmara Municipal apoiado nos
transporte durante alguns dias da permanência naquela ilha. A alimentação ficou a cargo da própria
“Associação de Jovens Kumbaya”. O bom tempo que se fez sentir naquela ilha e a vontade de conhecer os
diversos pontos da mesma, levou a que os nossos jovens aproveitassem ao máximo a sua estadia na ilha de
Gonçalo Velho e se divertissem muito!
Esta actividade havia sido prometida aquando das eleições autárquicas em 2005. Depois de mais
este objectivo ser cumprido, apetece-nos dizer: "O PROMETIDO É DEVIDO!".
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Comemoração do 1.º Centenário
da freguesia de Água d’Alto

Descerramento da placa.

Presidente da Junta em entrevista à RTP.

Discurso do Sr. Secretário Agricultura e Florestas.

Homenagem aos anteriores presidentes de Junta.

Homenagem aos anteriores presidentes de Junta.

Homenagem aos anteriores presidentes de Junta.
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Homenagem aos anteriores presidentes de Junta.

Homenagem aos anteriores presidentes de Junta.

Beberete oferecido aos convidados.

Placa comemorativa do Centenário.

No mês de Agosto a freguesia de Água d’Alto comemorou o 1.º Centenário de elevação a freguesia. O
Programa das festividades, delineado pela Junta de Freguesia, incluiu várias acções: inauguração pelo Sr.
Secretário Regional de Agricultura e Florestas, Dr. Noé Rodrigues, do Caminho Terras de Dentro e Loural;
Homenagem aos anteriores Presidentes de Junta de Freguesia (colocação de quadros no salão nobre da
Junta); Descerramento de uma placa comemorativa junto do Salão Padre José Moniz para assinalar esta data
histórica.
Para além destas actividades, a Junta de Freguesia solicitou a colaboração do Professor João Luís de
Medeiros, para efectuar uma pesquisa sobre o passado histórico da nossa freguesia.
O produto final desta investigação foi apresentado no mês de Setembro durante uma palestra no
auditório desta freguesia. (Ver Página 10)
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2.ª Edição da Festa das Vindimas:

Um Sucesso!

Preparativos para a festa.

Convívio foi uma constante.

Não faltaram as comidas tradicionais.

Chicharros assados na sertã.

Trabalhando no bar.

No mês de Agosto o Grupo de Amigos de Água d’Alto organizou a II Edição da Festa das Vindimas com o
apoio da Junta de Freguesia. Durante três dias centenas de pessoas puderam saborear os tradicionais
chicharros assados na sertã, bolo da sertã, morcelas, chouriços, frangos grelhados, malassadas, bifanas, etc.
num ambiente familiar e festivo. Os organizadores não tiveram mãos a medir com tanto trabalho! As malassadas

7

Boletim Informativo

Compareceram centenas de pessoas nos serões realizados.

Conjunto musical animou o serão.

Conjunto em actuação.

Símbolos das vindimas não faltaram à festa.

foram um dos alvos principais dos seus adeptos, não resistindo mais de 5 minutos quando chegavam! Muitos
imigrantes ocorreram ao local, assim como centenas de pessoas das várias freguesias do nosso Concelho. No
final das festividades foi apresentado um breve espectáculo pirotécnico, o qual agradou à multidão presente.
Para o próximo ano, estão já previstas algumas iniciativas inéditas, de modo a enriquecer aquelas festas.
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Junta Freguesia acompanha
técnicos dos recursos hídricos

Técnicos dos recursos hídricos e Junta de Freguesia visitam local da captação da água.

Na sequência das preocupações apresentadas por esta Junta de Freguesia à Direcção Regional dos Recursos
Hídricos sobre o abastecimento de água à freguesia, a Junta de Freguesia acompanhou os técnicos daquele
departamento governamental no dia 13 de Agosto ao local da captação, a fim dos mesmos tomarem
conhecimento da obra realizada pela Câmara Municipal. Após a visita àquele local a Direcção dos Recursos
hídricos enviou um ofício à Câmara Municipal com as conclusões e pedidos de esclarecimento, o qual se
transcreve para conhecimento da população:
“Assunto: Abastecimento de água à Freguesia de Água d´Alto
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e na sequência do nosso ofício com a referência SAID-SRAM/2007/2851, de 11 de Julho de
2007, informa-se VEZ. do seguinte:
Na sequência da visita dos técnicos da Direcção de Serviços dos Recursos Hídricos ao local, foi possível constatar a presença de pequeno açude na
Ribeira de Água d´Alto com uma grelha para captação de água, bem como a tubagem, em alguns troços exposta, ao longo da margem da ribeira até á
nascente do Falude, onde, presumivelmente, se mistura com a captação do Faludo. A cerca de 40- 50m a montante do açude foi possível observar
uma nascente (assinalada a amarelo no cartograma em anexo).
Mais se informa que o programa de monitorização das águas interiores integra uma nascente denominada Falude que apresentou, nas campanhas de
2004/2005 e 2005/2006, resultados de conformidade legal. Contudo, a georeferenciação desta nascente é muito distinta da nascente do Falude
visitada na presente data.
Face à proximidade da nascente ao açude, bem como os usos do solo presentes na área drenante (matos e mata de incenso) seria de equacionar uma
nova captação de água de origem subterrânea e, eventualmente, o aumento da capacidade de armazenamento para ultrapassar situações de
carência de água. Por seu turno, a origem de água subterrânea em causa encontra-se menos exposta a factores de risco de poluição e,
consequentemente, a tratamentos menos exigentes por forma a assegurar a qualidade da água de acordo com os valores legalmente fixados, em
particular, em situações de enxurradas que provocam o carregamento de sedimentos para os cursos de água.
Não obstante o acima exposto, a eventual captação da nascente próxima do açude pressupõe uma análise prévia da sua qualidade e, mediante os
resultados, a viabilidade técnico-económica da sua exploração.
Em qualquer dos casos, manutenção da captação superficial ou captação da nascente, não dispensa por parte da entidade gestora assegurar o
tratamento apropriado que permite assegurar a distribuição de água em quantidade e qualidade.
Mais se informa VEZ. que a implementação do açude e a captação de água carecem de título de utilização a emitir pela Direcção Regional do
Ordenamento do Território e Recursos Hídricos, mediante requerimento instruído pelo requerente, neste caso a entidade gestora. A captação em
causa não se encontra licenciada e, nesse sentido, não sujeita a caudais reservados e/ou ambientais. De acordo com a alínea a) dos art. 61º da lei
58/2005, 29 de Dezembro, a captação de água para consumo humano seria sujeita a concessão a instruir segundo o novo regime de utilização dos
recursos hídricos prescrito no Decreto - Lei nº. 226-A/2007, de 31 de Maio.
O controlo da qualidade da água para consumo humano encontra-se sujeito ao regime fixado no decreto-lei nº. 243/2001, de 5 de Setembro. Este
diploma transpões para o direito interno a directiva 98/83/CE, de 3 de Novembro, que estabelece regras com vista a assegurar a qualidade da água
destinada ao consumo humano, enumerando as normas de qualidade essenciais a que deve estar sujeita essa água e estabelece mecanismos com
vista à verificação da conformidade dos valores paramétricos fixados que devem ser cumpridos no local onde a água é obtida pelo utilizador.
Mais informamos que foram solicitados esclarecimentos à Câmara Municipal de Vila Franca do Campo obre as condições desta captação, através do
ofício S-DROTRH/2007/3002, de 23 de Agosto de 2007, cuja cópia se remete em anexo ao presente oficio.”
Com os melhores cumprimentos,
O Chefe de Gabinete
Cláudia Garcia da Rosa

9

Boletim Informativo

Água d’ Alto:

Retrato duma freguesia em
época de centenário
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Dr. Victor Ribeiro (Director da DROAP).

Rui Melo (Presidente da CMVFC).

Plateia assiste à palestra.

Fernando Monteiro (Presidente da Ass. Freguesia).

Director da DROAP felicitou a freguesia.

Mestre João Luís Andrade de Medeiros.
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Uma das formas encontradas pela Junta de Freguesia para assinalar a data histórica da comemoração do 1.º
Centenário foi a realização de uma palestra proferida pelo Mestre João Luís Andrade de Medeiros, docente em funções na
EBS de Vila Franca do Campo. A Junta de Freguesia endereçou o convite ao referido docente, tendo o mesmo aceite com
muita satisfação, o desafio proposto. Assim, durante vários meses aquele professor levou a cabo uma investigação sobre
história da freguesia de Água d’Alto, cujo trabalho final foi apresentado no auditório desta freguesia, perante uma vasta
plateia. O referido trabalho, será publicado em livro, tendo já a Junta de Freguesia elaborado uma candidatura ao Programa
Leader+, a qual já foi aprovada. O acontecimento contou com presença do Sr. Director Regional da Administração Pública,
Dr. Victor Ribeiro, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, com o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca do Campo, Rui Melo, Presidente da Junta de Freguesia e restantes membros da Junta e com o Sr.
Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Fernando Monteiro. O excelente trabalho efectuado pelo Mestre João Luís
revelou aspectos desconhecidos da nossa freguesia. Aqui ficam algumas das transcrições da palestra apresentada:
“Em Vila Franca do Campo, a fundação da freguesia de Água d’Alto a 1 de Agosto de 1907,
constitui, por certo, o evento político-administrativo de maior relevo do município no decurso da
primeira década do século XX. Ainda assim, fosse porque a legalização da novel circunscrição
político-administrativa vilafranquense correspondia apenas aos desígnios e aspirações da
comunidade agualtense que se manifestavam desde o último quartel do século XIX, fosse ainda
porque a criação da freguesia de Água d’Alto ancorava num momento particularmente notável da
história do município – as monumentais comemorações do 3.º centenário da morte de Bento de Góis -,
o certo é que a elevação do lugar a freguesia, nem concitou grande entusiasmo entre os maiores
responsáveis da edilidade, nem produziu grandes ecos no seio dos órgãos de comunicação social da
época. Com efeito, enquanto o semanário vilafranquense A Liberdade na sua edição de 24 de Agosto
de 1907 se limita a referir que «Por despacho de um do corrente foi determinada a creação d’uma Parochia na
Freguezia de San Lazaro, logar de Agua d’Alto, sendo para tanto desanexada da Freguezia de San Pedro d’esta Villa», O
Autonómico, periódico mais carismático deste concelho, publicava na mesma data que «Constou, por
telegramma de Lisboa, que o curato d'Agua d'Alto já se acha legalmente desmembrado da freguezia do Apostolo San Pedro
d'esta villa, afim de constituir uma parochia autonoma». E, se a imprensa de Vila Franca se limita a estas
lacónicas referências, entre os jornais de Ponta Delgada só A Persuasão, na sua edição de 21 de
Agosto de 1907, toca ligeiramente no assunto mencionando que «Estão creadas as duas parochias
das Calhetas e Agua d'Alto». (...)
Com efeito, ao decretar-se que o lugar de S. Lázaro seja elevado à categoria de freguesia
independente, tanto a autoridade diocesana como o Governador Civil ordenam a imediata fixação dos
limites territoriais procedendo-se a demarcações que, de futuro, não suscitem dúvidas. (…) Importa,
pois, que os políticos locais, a comunidade agualtense e, duma forma geral, toda a sociedade civil
sinta o dever e a responsabilidade de preservar o legado mais genuíno deixado por nossos avós o
património histórico-cultural, a riqueza e originalidade das paisagens e a excepcional qualidade das
praias de Água d’Alto, porventura as mais aprazíveis e pitorescas zonas balneares da ilha e do
arquipélago açoriano." (...)
Autor. Mestre João Luís Andrade de Medeiros
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Junta Freguesia homenageia
Padre José Moniz
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Presidente da Junta descerra fotografia.

Público compareceu na homenagem.

Padre José Moniz corta o bolo.

Bolo oferecido ao Padre José Moniz.

Foi servido um beberete aos convidados.

Cumprimentando o Padre José Moniz.
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População compareceu à homenagem.

Padre José Moniz.

Discurso do Sr. José de Frias.

Presidente da Câmara felicitou o Padre José Moniz.

No dia 22 de Agosto/2007, a Junta de Freguesia levou a efeito uma homenagem ao pároco José Moniz. Para o
efeito foi descerrada um quadro no salão nobre da junta, tendo o nosso conterrâneo Sr. José de Frias, elaborado um breve
discurso para assinalar a data festiva. A seguir se transcreve o referido discurso:
“Encontramo-nos aqui reunidos para homenagear o Sr. Padre José Moniz.
Quando me pediram para dizer algumas palavras sobre quem foi o Sr. Padre José Moniz, interroguei-me se estava à
altura de falar sobre quem foi e é, este grande Homem e Sacerdote. Mas como a amizade e o coração falaram mais alto do
que tudo o mais, eis-me aqui, dando seguimento a esta solicitação.
Se fizéssemos um inquérito pela nossa freguesia de Água D’ Alto para sabermos o que diriam as pessoas acerca do
Sr. Padre José Moniz, obteríamos diversas respostas, já que a sua postura e maneira de estar na vida se propiciavam a tal.
Assim, seria provável ouvirmos o seguinte:
• Foi um filho da nossa terá que fez mudanças na nossa Igreja;
• Pai espiritual, amigo e conselheiro;
• Homem de sabedoria, medico, poeta e musico;
• Dedicado aos jovens, atleta e pescador.
A 31 de Março de 1925 nasceu na nossa vizinha freguesia de Ponta Garça o Sr. Padre José Moniz. Foi o Terceiro
filho do Sr. Manuel Moniz e de Dona Ermelinda da Conceição Medeiros.
Fez a instrução primaria em Vila Franca do Campo, tendo seguido para o Seminário de Angra, ordenando-se
Sacerdote em 1948 e sido colocado na paroquia de Santa Barbara. Aí permaneceu durante 12 anos e 9 meses, até que
veio a ser colocado noutra paróquia. A 6 de Outubro de 1961 veio para Água d’Alto acompanhado de sua irmã, a saudosa
Dona Maria da Conceição Moniz e da nossa tão conhecida e amiga Silvina Soares. O poder comunicativo do Sr. Padre
José Moniz bem como o advento do Concilio Vaticano II deram uma visão diferente do relacionamento do pároco com a
sua comunidade. Assim, a pouco e pouco, foram surgindo modificações na Paroquia, tornando todos nós mais
participativos e activos de tal modo que a comunidade consciencializou-se de que era parte integrante e participativa da
Igreja de Cristo. As missas das festas que até então eram animadas pelo grupo coral de S. Miguel de Vila Franca do
Campo, passaram a ser pelo nosso grupo coral, formado e ensaiado pelo Sr. Padre José Moniz.
Os movimentos da Igreja são dinamizados, aparecendo a LIAM, a Conferência de S. Vicente de Paulo, Cursos para
Catequistas, Legião de Maria, Cursistas, Escuteiros e grupo Coral Juvenil. A todos estes grupos dava assistência e por todos
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demonstrava um grande carinho, sendo o mais especial o da catequese porque afirmava “ A paroquia tem de investir
principalmente na Catequese por ser ela a escola de formação e o alicerce do cristão”.
Sob o seu comando a nossa igreja foi remodelada, tendo a sua pintura decorativa interior ficado a cargo do saudoso
pintor desta terra, José Cabral. Podemos, ainda hoje, contemplar deste pintor as telas dos apóstolos Pedro e Paulo, as dos
evangelistas e ainda a do Baptistério. Posteriormente, foi dourado e remodelado o Altar-mor da nossa Igreja.
Surge depois a necessidade de um espaço para reuniões, catequese e festas da paróquia. Para solucionar tal
lacuna, vamos construir um Salão, diz Padre José Moniz. A 19/03/73 é adquirido o terreno para futuras construção do Salão
Paroquial. O povo une-se, trabalhado em equipas devidamente organizadas. Vão para as matas cortar, arrastar e transportar a
madeira. Fabricam-se blocos. Organizam-se cortejos por ruas, fazem-se marchas de S. João, seroes com cantadores e
ainda cria-se e engorda-se gado. É a mobilização geral. Tudo isso mostra-nos o seu perfil de líder.
Homem de grande carácter, firme nas suas convicções e decisões, sabendo lidar com as situações, mesmo as
mais difíceis, resolvendo-as com a diplomacia própria e adequada para cada caso.
O dom da palavra deu-lhe oportunidade de cativar a comunidade levando-a a uma maior participação nos actos
religiosos.
A sua facilidade em comunicar fez com que depressa se integrasse e interagisse com todo o povo.
Se recuássemos ás décadas de 60 e 70 do século transacto, verificaríamos que os problemas de saúde e acção
social não estavam á altura dos de hoje, por serem muito insípidos e pouco abrangentes, tanto em classe sociais como em
faixas etárias.
Então com o seu dom para medicina o Padre José Moniz foi capaz de socorrer muitas mães aflitas com problemas
inerentes á infância, como ainda socorrer os mais maduros sem possibilidades económicas para comprarem os
medicamentos adequados á situação. Assim esteve sempre de serviço a qualquer hora do dia e a qualquer situação por
mais inesperada que fosse, fazendo deste modo uma vida de serviço e de entrega ao próximo.
O seu envolvimento com os jovens deu-se de várias maneiras. Quem não se lembra de ver o Sr. Padre José Moniz
de batina dobrada e enrolada no braço a dar pontapés na bola com os jovens desta terra, mostrando que também sabia e
apreciava o futebol. Como lá estive posso afirmar tal e dizer que ao toque das Trindades havia um pequeno intervalo para se
rezar mas que de seguida continuava o jogo não para desempatar, mas para dar largas ás actividades próprias da juventude.
Se nos recordarmos da noite de S. João do ano passado, ainda podemos ouvir a marcha de Água d’ Alto com o seu
refrão:
Se vieres a Vila Franca
Na noite de S. João
Traz no peito uma flor branca
Nos lábios uma canção
Tal como esta, quantas das letras de marchas de Agua d’ Alto foram compostas pelo Sr. Padre José Moniz que
assim se associava ao evento e ao mesmo tempo dava asas ao seu dom poético e musical e ainda associava-se á
juventude nos seus folguedos.
A sua arte não se ficava por aqui. Já que também era um grande apaixonado pelo mar, principalmente pela pesca.
Não podia deixar de fazer reviver o timoneiro do “Avé Maria” e sua companha e ainda as acesas discussões de quem mais e
melhor pescado apanhou.
O seu amor e respeito pela natureza tem a sua expressão nas caminhadas com a juventude e não só, percorrendo
trilhos pedestres, como os da lagoa do Fogo e Ribeira da Praia e do Loural.
Muitas pessoas pouco saíam da freguesia, pelo que desconheciam quase por completo as belezas da nossa Ilha.
Então, o Sr. Padre José Moniz organizou excursões, alternadamente, para oriente e para ocidente mostrando diversas
localidades e ao mesmo tempo aproveitando as festas religiosas, dando assim oportunidade para que os paroquianos
fossem conhecendo mais e melhor a sua Ilha. Nestas excursões que as vezes ultrapassavam uma frota de 10 camionetas,
dava-lhes sempre uma marca espiritual, já que existia em cada autocarro um encarregado da reza do Terço.
Muito mais haveria para dizer sobre o que foi este grande Homem. Toda a sua acção foi marcada por um cunho
espiritual, nunca descurando a evangelização e o humanismo.
Como não há rosas sem espinhos, podemos verificar que nos 40 anos em que foi responsável pela paróquia de
Agua d’ Alto Também teve o Sr. Padre José Moniz os seus espinhos, mas conseguiu ultrapassa-los, nunca guardando
ressentimentos e dizendo muitas vezes: _” Deus sabe o que sou”.
Em 2000 assinala-se a data da sua resignação. Embora a sua saúde não o permitisse, todos nos éramos capazes
de reconhecer nele as faculdades e qualidades que o tornaram no nosso tão estimado pároco. Escolheu viver connosco,
comprovando assim o amor e carinho que sempre teve e tem pelo povo de Agua d’ Alto.
Para o efeito construir a sua moradia no Aldeamento da Urbanização e na Rua que ficou com seu nome.
Por tudo quanto o Sr. Padre José Moniz fez só temos de agradecer-lhe e pedir a Deus que derrame sobre ele as
suas bênções, dando-lhe muitos anos de vida na companhia de todos os que lhe querem bem.”
Autor do texto: Sr. José de Frias
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Junta de Freguesia adquiriu
nova carrinha!

Cerimónia da bênção da carrinha

No mês de Setembro a Junta de Freguesia levou a efeito a cerimónia da bênção da nova carrinha. Dado
que a anterior carrinha apresentava sinais evidentes de deterioração, para além de não reunir os requisitos da
nova legislação dos transportes escolares, tornou-se urgente adquirir uma nova carrinha para o transporte
escolar e apoio às diversas actividades recreativas e culturais de decorrem ao longo do ano na freguesia. Assim,
desde o início do seu mandato que a Junta levou a cabo diversos contactos com o Governo Regional,
nomeadamente a Secretaria Regional da Educação e Ciência, para conseguir apoios para a aquisição da nova
viatura. Após diversos contactos e estabelecido o protocolo entre a Junta de Freguesia e a D.R.E (Direcção
Regional da Educação), a Assembleia de Freguesia autorizou a Junta a contrair um empréstimo junto da Caixa
Geral de Depósitos para efectivar a compra da viatura pretendida.
Mais um objectivo importante foi atingido por esta de Junta de Freguesia, sendo que o apoio do
GOVERNO REGIONAL foi fundamental para levar a cabo esta compra!
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Junta de Freguesia apoia a Escola
a comemorar o dia de São Martinho

Composição
Nós comemoramos o dia de S. Martinho na
sexta-feira à tarde na escola.
A nossa turma cantou uma canção das
castanhas e vimos as canções das outras salas
e a dramatização da lenda de S. Martinho.
Os nossos pais vieram participar na nossa
festa.
Nós trouxemos castanhas e a Junta de
Freguesia de Água d’Alto também nos ofereceu
castanhas.
No fim da festa comemos castanhas cozidas
e adoramos!
Texto escrito pelos alunos do 2º ano, turma A.

Comunidade escolar comemorou o São Martinho.
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Depois de realizadas as actividades
previstas, os alunos tiveram a oportunidade
de confraternizar uns com os outros e, ao
mesmo tempo, saborear umas deliciosas
castanhas cozidas!
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Junta de Freguesia apoia a Escola
a comemorar o Dia da Alimentação

O Dia da Alimentação
Ontem, dia 16 de Outubro, foi o Dia da Alimentação.
Nos dias anteriores os alunos desta escola trouxeram batatas e cenouras, a Junta de Freguesia ofereceu a
maior parte das carnes e as professoras e auxiliares trouxeram o resto que faltava para a confecção de uma sopa.
Na véspera descascaram-se batatas, cenouras e cebolas. Lavaram-se e cortaram-se todos os vegetais.
Durante a manhã de ontem as auxiliares fizeram uma excelente sopa.
Os alunos desta sala organizaram as mesas colocando-as em «u». Nessas mesas puseram-se as toalhas
que trouxeram de casa, colocaram-se os pratos, as colheres, os sumos (que alguns quiseram trazer) e a fruta.
Por volta do meio - dia as auxiliares trouxeram uma grande panela de sopa. A professora encheu os pratos
de todos os alunos e o seu também. Todos se deliciaram com a sopa.
No final todos comeram a fruta que trouxeram. Arrumaram-se as louças, levantaram-se as toalhas e
colocaram-se as mesas nos seus devidos lugares.
Depois fomos para casa com a barriga cheia.
Texto escrito pelos alunos do 4º ano, turma D.
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Escola desenvolve projecto sobre
Novas Tecnologias!

Durante o ano lectivo 2007/2008 todos os alunos/professores da escola EB1/JI Francisco Medeiros
Garoupa irão dinamizar o Projecto “Fonte de Conhecimentos”. Este Projecto tem como objectivo o acesso às
novas tecnologias, aumentar o sucesso educativo dos alunos, desenvolver o gosto pela leitura, incrementar a
participação dos pais/encarregados de educação nas actividades da escola, entre outros.
Das actividades previstas destacam-se os jogos lúdicos nos computadores, escrita de textos, histórias,
visitar a Internet, visitas de estudo à biblioteca, etc.
Para além do apoio recebido da EBS de Vila Franca do Campo para a cedência e aquisição de
computadores para o Projecto, a Junta de Freguesia também colaborou com a cedência temporária de um
computador.

Algumas actividades realizadas pelos alunos no Projecto

Lenda de São Martinho

Texto escrito pelos alunos do 2ºano - Turma A

Era uma vez um soldado romano que partiu para uma viagem no seu cavalo.
Pelo caminho encontrou um pobre velhinho mal agasalhado e a tremer de frio que lhe pediu ajuda.
S. Martinho pegou na sua capa cortou-a ao meio e deu metade ao pobre velhinho.
O soldado que se chamava S. Martinho era muito bondoso e quis ajudar o velhinho.
Com este bonito gesto a tempestade passou e um sol de Verão apareceu.
Todos os anos por esta altura um sol Verão aparece no céu e cumpre - se o Verão de S. Martinho.
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www.jfaguadalto.com
A nossa página na Internet:

o que dizem sobre ela
#2 | 2007-07-06 10:12:09, GMT -1 | Margarida
Gosto muito do site, está muito bonito e é um meio de dar a conhecer Água d´Alto
#3 | 2007-07-15 22:58:38, GMT -1 | ilheu
Muito bem!!! Congratulo todos pela pagina, e faço votos que tenham muita adesão/ articipação, pois a
freguesia é de todos nós e quantas mais opiniões construtivas melhor.
#4 | 2007-07-17 17:06:26, GMT -1 | Aguadaltense
Parabéns pela iniciativa.
#5 | 2007-07-18 16:34:01, GMT -1 | Bruno Correia O Site está muito fixe...
Gostei muito de me ver na fotografia do paintball que se encontra nas fotos da associação... lol "SOMOS O
MÁXIMO"
#15 | 2007-08-24 15:28:10, GMT -1 | marina
Muitos parabéns pelo site. Foi uma bela iniciativa para mostrar esta bela freguesia. Congratulo o Prof.
Emanuel, secretario da junta, pela dedicação e esforço na realização da pagina e o empenho pela
associação de jovens. Estamos todos de parabéns.
#17 | 2007-08-31 22:32:03, GMT -1 | freguesa
pequena, mas vistosa
simples, mas magnifica
recatada, mas sonhadora... é esta verde freg. que de tantos encantos e recantos nos faz sonhar como será o
paraiso.
#27 | 2007-10-29 19:19:18, GMT -1 | CARLOS DELIMA
se tem alguma pessoa que me conheco,gostava de falar com estas pessoas.nasceu im agua d'alto em
1957,sou filho de Manuel delima i Antonina de jesus tenho um irmao manuel i uma irmae conceicao.viemos
para o canada em dezembro 1968.gostave que alguem comunicar para min.Obrigado So eu Carlos DeLima
#19 | 2007-09-17 23:33:36, GMT -1 | Marcelo Leite Santos Araujo
Sou brasileiro, moro no Brasil na cidade do Rio de Janeiro, e gostaria de encontrar algum familiar na ilha, pois
meu avô (Francisco de Araujo Calouro) saiu muito jovem da ilha e veio para o Brasil. Meus avós paternos são
Manuel de Araujo Calouro e Maria da Estrela. Caso haja algum parente, entre em contato. Obrigado Marcelo
Leite - MEU E-MAIL MARMILK@HOTMAIL.COM
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Junta conclui acesso para a
Praia do Degredo!

Durante os meses de Julho/Agosto
decorreram as obras de beneficiação do
acesso pelo Aldeamento da Carreira à Praia do
Degredo. As obras consistiram na correcção da
via existente e a construção de vários degraus
nas zonas de difícil acesso até à zona da Praia.
A melhoria de

acesso aos principais

lugares de lazer da freguesia constituem uma
das prioridades desta Junta de Freguesia neste
mandato. No próximo ano a junta de Freguesia
irá contactar as diversas entidades
governamentais de modo a melhorar o acesso
para a Praia da Pedreira.
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Junta de Freguesia
com equipamento
de detecção de intrusão!
Dado que nos últimos tempos
verificaram-se diversos assaltos a
inúmeras moradias e instituições
públicas, a Junta de freguesia
decidiu instalar na sua sede um
equipamento para a detecção de
intrusão (Alarme).
Para conseguir o financiamento deste moderno equipamento a Junta de Freguesia solicitou
orçamentos a diversas firmas
especializadas na actividade, tendo
a empresa PROVISE apresentado o
melhor orçamento para a instalação
do referido equipamento.
Após esta consulta, a Junta
de Freguesia apresentou a proposta
à D.R.O.A.P. (Direcção Regional
Ordenamento e Administração
Pública) a fim da mesma poder
apoiar esta iniciativa.
Aquela Direcção Regional
apoiou mais esta iniciativa da Junta
de Freguesia, que permitirá garantir
em segurança os bens da Junta de
Freguesia e documentação em geral
desta autarquia.
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A PALAVRA DO PÁROCO
Este é já o oitavo Natal que celebro convosco, meu querido povo de Água d`Alto
O mundo está em convulsão e grita as dores das guerras.
Os povos passam fome e estão sedentos de paz.
Os idosos são ignorados e esquecidos.
As crianças são exploradas e violentadas.
As pessoas, umas sofrem injustiças enquanto que outras estão encarceradas no comodismo.
O ser humano está doente e não está procurando a cura, mas cada vez mais se envenena.
O ser humano está doente!!! O ser humano está doente!!! O ser humano está doente!!!
De uma forma geral estamos todos presos pela sombra do tempo e da rotina e dificilmente descortinamos a verdade. Há uma
cegueira geral que escraviza e não nos faz ver bem.
Que fazer? Peço àqueles que acreditam e vivem da fé que mostrem e marquem a diferença cristã neste mundo, para a felicidade
de todos.
Um dia todos vão encontrar-se com Cristo. Se não for no hoje das suas vidas, por causa do orgulho que cega, concerteza mais
tarde serão apanhados na “rede” do Amor de Deus que não deixa passar nenhum coração.
Quando a pessoa desvia-se de Deus está a condenar-se à infelicidade já neste mundo e irá pagar um preço bem caro por não
querer ser feliz desde agora. Há que respeitar o ritmo de cada um. Graças a Deus que temos um Deus infinitamente amadurecido para
perceber as nossas infidelidades e misérias. Ele sabe, como ninguém, amar, esperar e perdoar.
No meio de tudo o que acontece no mundo, há quem pense que estamos no final dos tempos. E estamos no fim do mundo.
Deste mundo de miséria, desgraças, injustiças, tristezas, preconceito e dor... Este mundo tem de acabar para nascer um mundo novo...
Nós não estamos no fim do mundo, mas na madrugada de um mundo novo. (João Paulo II).
O mundo novo vai acontecer quando tu e eu, pela força e pela graça de Deus, contribuirmos para que ele nasça. Eu estou
convicto que este novo mundo vai ser como um novo dia, mesmo que eu não queira, ele vai nascer. Mesmo que eu não contribua, ele vai
nascer. Tal como Jesus, mesmo que não seja a minha crença e a minha vontade, Ele vai nascer. Ele vai impor-se por si próprio. Na
verdade este tão falado “mundo novo” já nasceu com a vinda de Jesus Cristo e nós comemoramos, no Natal, este acontecimento de
salvação e felicidade para todos, “porque nada é impossível a Deus.” (Lc 1, 37)
O Homem, por vezes, teima em fazer o mal, mas a mentira dele só dura ennquanto não chega a verdade e para nós a Verdade é
Cristo. Só Ele é a paz sem fim.
Celebrar a vinda de Jesus Cristo é:
Acreditar que Deus continua a amar o ser humano;
Apostar que as pessoas são capazes de sairem de si mesmas e criarem laços de paz;
Saber que Ele vem para abrandar o coração dos homens e mulheres;
Sentir que Ele é o balsamo nas agressões da vida;
Reconhecer que Ele é a luz nos caminhos da humanidade.
Neste Natal, como sempre, a pessoa é convidada a fazer uma viagem interior e neste passeio ele descobre que não é nada,
enquando não for aquilo que pode ser: um ser humano marcado pelo divino, criando em si a responsabilidade da exigência de buscar,
perante o seu “eu” mais íntimo e Deus, a excelência de um ser criado à imagem e semenhança do divino.
Só os orgulhosos e ignorantes não querem ver, porque o inteligente projecta a sua vida a partir da simplicidade do presépio e este
lança-o para a vida cheio de força e fé.
No presépio está a Mãe de Jesus, aquela mulher que se transformou em tenda de Deus-Pai, sacrário de Deus-Filho e esposa do
Espírito-Santo. Ela é a Arca da Nova Aliança. Ela é a madrugada do Tempo Novo. Um novo estilo de mulher que desfia as mulheres dos
nossos tempos: simples, bela, segura, serena, serviçal, amiga, protectora, tesoiro do silêncio. A mãe que olha e segura o Menino Jesus
com tal carinho, desvelo, cuidado, amor. A humanidade terá saída se imitar tal gesto de salvação.
O futuro da humanidade passará por uma renovação da mentalidade e da atitude, se não o fizer o seu futuro estará seriamente
comprometido.
Ao olharmos a Mãe de Jesus, contemplamos:
Não apenas a imagem, mas a Mulher...
Não apenas a mulher, mas a Senhora...
Não apenas a Senhora, mas a Mãe...
Não apenas a Mãe, mas a Mãe de Deus...
Não apenas os olhos, mas o olhar...
Não apenas os braços, mas o abraço...
Não apenas os lábios, mas o sorriso...
Bendito é Jesus que nasceu para nos libertar. Obrigado.
Bendita é esta fé que é caminho que me conduz até Deus. Obrigado.
É Natal, CRISTO NASCEU.
Com carinho:
o vosso pároco
Pe. José Borges
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