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Feliz Natal e um Próspero Ano Novo de 2007!

Boletim Informativo

Mensagem de Natal
Mais um ano que está quase a terminar! É tempo de fazer balanços, recordar o que se podia ter feito ou
não, o que se fez, recordar os que partiram sem dizer adeus e recordar também aqueles que partiram mas
continuam entre nós…Estamos, também, novamente, numa época festiva muito especial, de alegria, de
esperança, de amor ao próximo…Estamos no NATAL!!! A época natalícia é propícia a tudo isto, e a muito mais!
É nesta altura que as ruas ficam cheias de luzes, as pessoas andam atarefadas a comprar prendas para
oferecer a alguém muito especial. Os nossos emigrantes aproveitam para vir matar as saudades com as suas
famílias, as crianças sonham com o brinquedo ideal, pedindo ao Pai Natal o seu desejo ou olhando fixamente
para uma loja onde observam a sua prenda tão desejada! O Natal é um momento doce e cheio de significado,
que se traduz em pequenos gestos, de uma mão amiga para com o outro. É com este espírito que a Junta de
Freguesia dedica-se e trabalha para que cada dia seja melhor para os nossos residentes.
Assim, a todos desejo, em nome da Junta, um SANTO NATAL e um PRÓSPERO ANO de 2007, com
muita alegria e paz!

O Presidente da Junta,
Virgínio Santos

Concurso de Natal
No âmbito das suas actividades a Junta de Freguesia endereçou um convite à nossa escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico a fim da mesma dinamizar uma actividade de Natal. A actividade consistia em realizar um
pequeno trabalho alusivo ao Natal, individualmente ou em grupo. As técnicas utilizadas ficaram ao critério dos
docentes da escola. Foram escolhidos oito trabalhos, os quais estão publicados nesta edição. Um daqueles
oito trabalhos foi seleccionado por este executivo para a capa da nossa 2.ª edição do boletim informativo. Para
premiar o esforço dos alunos e professores da escola, a Junta de Freguesia decidiu oferecer três colecções
bibliográficas à escola, no valor de 400€, destinadas aos alunos, as quais abordam diferentes áreas
curriculares.

Imagem da Capa: Sala da Prof.ª Maria Deus Garoupa
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Concurso realizado na
EB1/JI Francisco
de Medeiros Garoupa
Novembro de 2006

Daniela- 3.º ano escolaridade

Educação Pré-Escolar
(Sala da Educ. Anabela)

Turma do 4.º ano
(Prof. Luísa Carvalho)

Educação Pré-Escolar
(Sala Ed.ª Ana Ferreira)

Diogo Cabral- 1.º ano

André Calouro- 1.º ano

Tiago Amaral- 2.º ano
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Limpeza de ribeiras
Agosto/2006

Como já vem sendo habitual, a Junta de Freguesia procede à limpeza das ribeiras urbanas, como forma
de manter as mesmas em estado límpido e salutar para a população. Dado que a nossa freguesia é atravessada
por oito ribeiras, algumas permanentes outras sazonais, foi proposto à Sra. Secretária Regional do Ambiente e
do Mar, Dra. Ana Paula Marques, a celebração de um protocolo de modo a assegurar a limpeza permanente ao
longo de todo o ano. Para o efeito a Junta reuniu-se com a Senhora Secretária Regional do Ambiente e do Mar,
tendo a proposta apresentada pela Junta sido aceite. No âmbito deste protocolo a Junta de Freguesia irá
receber anualmente 5 000€ para limpeza das ribeiras. Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia irá propor a
celebração de outros protocolos com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar.

Lugar da Praia:
água volta a correr nos fontanários
vários anos depois!
Agosto/2006
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Finalmente os residentes do Lugar da
Praia viram a água correr nos fontanários!
Tratava-se de uma reivindicação justa das
pessoas que residem naquela zona, e da
população na nossa freguesia. A Junta meteu
mãos à obra e finalmente resolveu uma
situação que já se arrastava há vários anos!

Festas do Santíssimo
Sacramento (São Lázaro)
Agosto/2006
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Foi num clima de festividade que decorreram mais umas magníficas festas dedicadas ao nosso Padroeiro
São Lázaro. As ruas foram decoradas de um modo muito bonito, como já é hábito na nossa freguesia, tendo as
pessoas participados em todos os eventos que fazem parte, e já são tradição, das Festas. Como forma de
engrandecer o nosso arraial, a Junta de Freguesia ofereceu o conjunto “Cantares de Outrora” para animar o
serão da 3.ª Feira.
A população participou activamente nas Festas, tendo também comparecido muitos dos nossos
emigrantes. Certamente que levaram excelentes recordações para mais tarde lembrarem!
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1.ª Edição da Festa das Vindimas
Setembro/2006

Preparativos para a Festa

Toldos cedidos pela S.R.H.E. a pedido da Junta de Freguesia

Não faltou o nosso famoso vinho de cheiro!

Residentes colaboram activamente nos preparativos
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Durante os dias da Festa foi possível saborear a nossa gastronomia!

A animação por conjuntos musicais possibilitou o convívio a muitas pessoas.

Nos dias 22, 23 e 24 de Setembro decorreu a 1.ª Edição da Festa da Vindimas, dinamizada pelo
Grupo de Amigos de Água D'Alto com a colaboração da Junta de Freguesia. O certame reuniu muitas pessoas,
as quais tiveram a possibilidade de experimentar diversas especialidades gastronómicas da nossa freguesia.

Desporto
Torneio de Futsal/Setembro 2006
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“Esperança”- Equipa vencedora do torneio

Representantes de cada equipa com troféus conseguidos

Entre os dias 8 e 22 de Setembro decorreu o torneio de futsal inserido na Festa das Vindimas. A
Junta de Freguesia participou na organização e ofereceu os troféus às equipas participantes.

Caminhos de "Terra de Dentro
e Loural": Promessa cumprida!

Início das obras
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Fase final das obras

Tal como já havíamos anunciado no nosso 1.º Boletim Informativo, a Secretaria Regional de
Agricultura e Florestas procedeu à pavimentação destes dois caminhos tão importantes para o
desenvolvimento da nossa agricultura e agro-pecuária. As obras começaram em Julho, sob a
responsabilidade da empresa Albano&Vieira, e estão quase concluídas! A nossa freguesia ficou muito
mais valorizada e os utentes daquelas vias certamente ficaram satisfeitos com as obras. Demos um
passo em frente para o desenvolvimento da nossa Água D'Alto, no entanto outros desafios estão por
vencer. Muito há ainda por fazer, na melhoria dos caminhos rurais da freguesia. Brevemente iremos
propor ao Sr. Secretário de Agricultura e Florestas a pavimentação do caminho da “Travessa” e “Água
Azeda”.
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Manutenção de caminhos
Novembro/2006

A manutenção dos caminhos rurais é
fundamental para o bom funcionamento da
nossa agro-pecuária e agricultura. Neste
sentido a Junta de Freguesia, com o apoio da
Câmara Municipal, procedeu à conservação
do Caminho da Travessa.

A Ladeira do Pico é outro dos caminhos
que a Junta de Freguesia conserva ao longo do
ano. Foi recentemente alvo de beneficiação
com a colaboração da Direcção dos Recursos
Florestais.

A Junta de Freguesia construiu na “Terra
das Freiras” uma protecção para as águas
pluviais. Ficou assim resolvido uma situação
que causava alguns prejuízos aos seus
proprietários.
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Abastecimento de água
à Agro-pecuária e Agricultura:
a obra continua!
Outubro/2006

Tanque da Travessa

Chão do Pico

Estes três tanques estavam secos há
alguns anos. A Junta de Freguesia recuperou
os mesmos com o apoio do I.R.O.A. Ficou,
assim, resolvida mais uma situação que foi
completamente esquecida pela anterior Junta
de Freguesia.

Pedrinhas

Recuperação de habitação
Novembro/2006

No âmbito da recuperação da habitação, a
Junta de Freguesia coordena a recuperação desta
habitação junto à Estrada Regional, com a
colaboração da Direcção Regional da Habitação,
através de um processo de apoio à habitação que
foi recentemente aprovado por aquela Secretaria.
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Manutenção de caminhos
Novembro/2006

A entrada para o Aldeamento da Lombinha necessitava ser alvo de obras há já algum tempo. A Junta de
freguesia solicitou uma reunião com o Sr. Secretário Regional da Habitação e Equipamentos para debater e
propor algumas obras para a nossa freguesia. A entrada para o Aldeamento da Lombinha não oferecia a
segurança para os automobilistas que lá circulavam. O Sr. Secretário Regional da Habitação e Equipamentos,
Dr. José Contente, compreendeu a urgência daquelas obras e o processo de transformação daquela zona
iniciou-se em Outubro. Este é mais um local que, depois de concluído, irá valorizar a nossa freguesia, permitindo
uma maior segurança e conforto aos seus utentes.
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Reunião com a Câmara Municipal
Agosto/2006

No mês de Agosto a Junta de Freguesia solicitou uma reunião à Câmara Municipal a fim de serem
discutidos vários assuntos: abastecimento de água à freguesia, construção de um parque de estacionamento
na Rua da Cruz, delegação de competências, reparação do muro situado na Rua da Igreja junto ao Fontanário,
conclusão do parque de estacionamento na Rua de São Lázaro e outros assuntos relevantes para a freguesia.
Quanto ao parque de estacionamento na Rua da Cruz, o Sr. Presidente referiu que a Câmara Municipal iria
efectuar o orçamento da obra para apurar a sua viabilidade. Relativamente ao abastecimento de água o Sr.
Presidente referiu que as obras estavam a decorrer com normalidade, prevendo-se a sua conclusão para
Dezembro. No que diz respeito à reparação do muro na Rua da Igreja, o Sr. Presidente da Câmara referiu que
oportunamente o mesmo seria alvo de beneficiação. Quanto ao parque de estacionamento na rua de São
Lázaro o Sr. Presidente referiu que a Câmara não tinha disponibilidade financeira para conclui-lo no presente
ano. Após estes esclarecimentos, a Junta de Freguesia reafirmou a importância das suas propostas uma vez
que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa freguesia.

Local proposto pela Junta de Freguesia para o parque de estacionamento da Rua da Cruz.
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Ermida do cemitério com nova imagem
Novembro/2006

Imagem de Nossa Senhora das Graças

Faltava colocar a imagem na ermida do nosso cemitério. Aquele local foi alvo de obras por esta Junta de
Freguesia e encontrava-se completamente recuperado. O nosso conterrâneo, Dr. António Fernando Cordeiro,
ofereceu esta linda imagem para o nosso cemitério. No dia 1 de Novembro, Dia de Todos os Santos, o nosso
pároco celebrou uma pequena cerimónia religiosa e benzeu a imagem, a qual está colocada na nossa ermida.

Novo Parque de Estacionamento

A Junta de Freguesia irá, brevemente, proceder à construção de um novo parque de
estacionamento nesta zona junto à Estrada Regional. Trata-se de um empreendimento que contará com a
colaboração do Governo Regional e que, certamente., irá oferecer uma alternativa de estacionamento na
nossa freguesia, principalmente nas épocas festivas.
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Junta de Freguesia
com novos equipamentos
Setembro/2006

Mobiliário adquirido

Renovação do equipamento informático

Como é do conhecimento geral a Junta de Freguesia ficou instalada num novo edifício. A actual Junta de
Freguesia, quando tomou posse deparou-se com alguns problemas para o bom funcionamento dos órgãos
pertencentes a esta autarquia (Junta Freguesia e Assembleia). Se por um lado o equipamento informático era
muito antigo (computadores desactualizados e software antigo), a inexistência de mobiliário no salão nobre
dificultava o normal funcionamento da nossa Assembleia de Freguesia. Assim, para resolver esta situação
herdada da anterior Junta, foi solicitado à D.R.O.A.P. (Direcção Regional Ordenamento Administração Pública)
apoio financeiro para a aquisição de computadores e mobiliário para a Junta de Freguesia. O apoio solicitado foi
concedido e a Junta procedeu à aquisição do material necessário para o bom funcionamento da nossa Junta e
Assembleia de Freguesia.

Exposição na Junta de Freguesia
Julho/2006

Descobrir Água d' Alto
OTL/2006
Junta de Freguesia de Água d' Alto
Levantamento do Património Histórico e Cultural

O Lugar da Praia
É constituído por casas bem integradas, com típicas
ruelas calcetadas, que foram remodeladas em 2004.
Este lugar debruça-se sobre uma ribeira, que tem como nome
"Ribeira da Praia". Esta ribeira contém uma ponte que foi
construída em pedra, onde havia 2 casas de moinhos de 2
pedras que serviam de moenda em Vila Franca.
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Fotos do Museu de Electricidade

Grota do Barro ou do Tamborileiro
A Grota do Barro é chamada deste modo, por
ali ter aparecido bom barro, também é
designada de Grota do Tamborileiro, porque
um certo dia pela boquinha da noite, quando
os camponeses regressavam às suas casas,
os vigias deixaram entrar um grande grupo de
Corsários, que invadiram aquele lugar e
vitimaram as populações. No entanto outro
grupo entrou, levando um tamborileiro à frente.
O tamborileiro não se fartava de tocar o
instrumento, e como ele tinha ficado perdido
tocava o tambor, para dar sinal que estava ali, e
foi assim que ficou conhecida a ponte que dá
acesso para a Rocha dos Campos.

Alminhas:

Igreja de São Lázaro

Este lugar existe há mais de 300 anos!!!

A igreja de São Lázaro está em íntima relação quanto à sua edificação
como Gafaria que ali houve, pois junto dela levantaram logo, aquela Casa
de Oração ao patrono dos gafos, como refúgio aos doentes que ali se
ecoutavam, como mais desenvolvidamente é descrito no trabalho (Assistência Pública no Distrito de Ponta Delgada).
"Esta Gafaria é assim a sua Igreja, e é anterior ao terramoto de 1522, que
assolou Vila Franca, por quanto João Afonso, das Grotas Fundas no seu
testamento escrito a 26 de Novembro de 1511.
Pelo andar do tempo a Gafaria doi decaindo, por se tornar desnecessária
pela diminuição da doença dos gafos aque nesta Ilha, mas a Igreja se
desenvolvia naquele sítio, manteve-se.
A Igreja devia ser pequeníssima, portanto fora ali levantada para refúgio
dos gafos e só para eles.
Este lugar continuou a desenvolver-se e pela sua religiosidade, restaurou o
seu Templo de São Lázaro e tempos depois teve Cura que apenas
celebrava missa ao povo, no entanto a sua vontade era outra.
A 27 de Maio de 1832, a requerimento do povo da freguesia, que cada vez
era mais importante, foi instituído nesta Ermida, o Santíssimo Sacramento.
Esta freguesia continuou a progredir, e a sua pequena Ermida já não
satisfazia ao culto do seu povo, pelo que empreenderam a construção da
actual Igreja, qua a levantaram sobre os alicerces da antiga Ermida, e tem
no seu frontispício a data de 1855."

Algumas imagens da exposição realizada

No âmbito do Programa OTL Sub Programa Ocupação em Férias, a Junta de Freguesia efectuou uma
candidatura com o objectivo de fazer um levantamento do património histórico e cultural da nossa freguesia. As
responsáveis pelo levantamento foram as alunas Ana Rita Correia Berló e Lucélia Margarida Barbosa Medeiros.
Os trabalhos foram coordenados pelo Sr. Professor Emanuel Santos, secretário da Junta de Freguesia. No final
do mês de Julho, o trabalho de pesquisa efectuado durante um mês foi exposto na sede da Junta de Freguesia.
Muitos foram aqueles que tiveram oportunidade de conhecer melhor o nosso património cultural e histórico.
O Salão Nobre da Junta é um espaço que está aberto à comunidade, pelo que se algum dos nossos
cidadãos quiser expor os seus trabalhos, deverá dirigir-se à Junta de Freguesia. Estamos abertos a sugestões e
a futuras exposições!
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São Martinho/Actividades realizadas
na EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa
Novembro/2006

Algumas das actividades realizadas na escola

No mês de Novembro a Escola EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa comemorou o dia de São Martinho.
A Junta de Freguesia colaborou com as actividades previstas para aquele dia e ofereceu as castanhas para
celebrarem o dia de São Martinho.

Apoios concedidos
A Junta de Freguesia concedeu os seguintes apoios no ano de 2006:
Agrupamento de Escuteiros- 200€ (para participação no ACANU)
Equipa de futsal da Rocha dos Campos- aquisição de equipamentos no valor de 269€.
Império de São João/Rocha dos Campos- 150€
Espírito Santo Pentecostes - 150€
Império dos Inocentes- 150€
Festas de São Pedro Gonçalves- 100€
Escola EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa- 800€ (aquisição de livros e bombons para o Natal)
Programa Eco-escolas na EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa-250€
Assembleia de Crianças da CPCJ- 100€ (oferta de um gelado)
Semana da Criança-99€ (aquisição de trotinetes)
Olimpíadas de Física na EBS de Vila Franca do Campo- 100€ (viagens de barco para alunos vencedores)
Lions (VFC)- 150€
Legião de Maria- 120€ (Oferta de ovos de Páscoa para idosos)
Instituto de Acção Social- 30€ (convívio a nível do concelho para beneficários de RSI)
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