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Iluminação de Natal

Durante o mês de Dezembro a Junta de Freguesia voltou a investir na iluminação de Natal. Para além da
iluminação do ano anterior, foram colocados, também, adereços luminosos do Natal em outros locais da
freguesia. Este investimento permitiu aumentar a luminosidade natalícia em vários locais da nossa freguesia.
Durante aquela época festiva todos nós gostamos de ver as nossas ruas bem bonitas!

Fevereiro/2007

Prof.ª Filomena Cravinho, coordenadora de núcleo, recebeu malassadas para os alunos.

No cumprimento do Plano Anual de Actividades da EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa e também do
Plano de Actividades da Junta de Freguesia, o Presidente da Junta ofereceu, em nome da Junta, malassadas
para todos os alunos, professores e auxiliares de acção educativa da nossa escola. Certamente que todos
gostaram da oferta recebida. Os alunos deliciaram-se a comer as malassadas, partindo depois para um curto
período de férias já com ideias para as suas brincadeiras com muita água à mistura.
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Construção de parque
de estacionamento

Construção do parque de estacionamento

A Junta de Freguesia está a construir um parque de estacionamento junta à estrada regional. Trata-se de
uma obra que, no presente, e principalmente no futuro, irá contribuir para melhorar o estacionamento na nossa
freguesia. Alguns dirão que o parque ficará vazio quase todos os dias, o que de facto é verdade. No entanto esta
Junta de Freguesia olha para o futuro! E o futuro tem que ser preparado no presente e não quando o parque for
mesmo preciso! É preciso recordar que o Governo Regional iniciou a construção das SCUT (via rápida) na ilha
de São Miguel. Dentro de poucos anos chegará a Vila Franca e, quando chegar, estamos preparados para o
aumento do tráfego automóvel que de certeza irá surgir. Por isso a nossa aposta é criar condições para
assegurar o contínuo desenvolvimento de Água d'Alto!
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Março/2007
Habitação

Recuperação de habitação na Travessa da Lomba

No âmbito da recuperação da habitação a Junta de Freguesia efectuou um levantamento das obras
necessárias para recuperar e melhorar as condições de habitação das diversas famílias que residem nas
habitações, que são propriedade da Junta de Freguesia. Estas habitações precisavam de obras há já alguns
anos! No entanto nada foi feito. Para resolver esta situação a Junta de Freguesia pediu orçamentos a vários
empreiteiros e apresentou uma proposta à Direcção Regional da Habitação para celebrar um protocolo tendo
em vista a reparação de quatro moradias. A Direcção Regional compreendeu a necessidade das obras e de
imediato celebrou um protocolo para fazermos as obras. As obras iniciaram-se no mês de Fevereiro e estarão
concluídas até Agosto!
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Recuperação de Habitação no Lugar da Praia: melhorias no interior e construção de uma cozinha e quarto de cama.

No mês de Março a Junta de Freguesia resolveu uma situação de
realojamento que necessitava de uma resolução há vários anos. Dado
que numa das habitações propriedade da Junta de Freguesia (T3)
vivia apenas um elemento, a Junta de Freguesia decidiu realojar a Sra.
Maria da Conceição e respectivo filho. Ficou finalmente resolvida uma
situação com vários anos. Esperemos, pois, que a mesma aproveite a
sua nova casa e seja lá feliz!

Apoio da Direcção Regional
da Habitação

Como já fora anunciado no nosso boletim informativo de Dezembro, a recuperação desta habitação foi
coordenada pela Junta de Freguesia, uma vez que tratou-se de um processo de recuperação de habitação. As
obras iniciaram-se em Novembro de 2006 e concluíram-se em Fevereiro de 2007. Este é mais um processo
que já está encerrado e o resultado não podia ser melhor: uma nova habitação, com uma aparência muito
agradável por quem lá passa e com certeza para os seus proprietários que viram a sua casa valorizada e com
melhores condições.
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Março/2007

Junta de Freguesia reúne-se com
o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Florestas.

No passado mês de Março a Junta de Freguesia reuniu-se com o Sr. Dr. Noé Rodrigues, Secretário
Regional da Agricultura e Florestas, a fim de apresentar propostas para melhorar as acessibilidades dos nossos
agricultores e lavradores. A Junta de Freguesia propôs a pavimentação do caminho da Travessa e da Água
Azeda, permitindo uma ligação ao Caminho do Loural. O Sr. Secretário compreendeu as nossas preocupações
e referiu que as mesmas seriam objecto de análise no próximo Quadro Comunitário de Apoio. Por outro lado, a
Junta de Freguesia agradeceu ao Sr. Secretário o seu empenhamento na obra da pavimentação do Caminho
“Terras de Dentro e Loural”.

Abril/2007

Junta de Freguesia reúne-se com
o Sr. Secretário Regional da Habitação e Equipamentos.

No mês de Abril a Junta de Freguesia reuniu-se com o Sr. Dr. José Contente, Secretário Regional da
Habitação e Equipamentos a fim de lhe apresentar as nossas propostas para o desenvolvimento da nossa
freguesia. O Sr. Secretário congratulou-se com as obras desta Junta e mostrou disponibilidade para colaborar
com a Junta, como aliás tem feito de um modo admirável! Assim, o Sr. Secretário concordou com as nossas
propostas, as quais irão contribuir para o crescimento da nossa freguesia!
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Abril/2007

Sr. Bispo visita várias instituições da Freguesia

Visita à sede da Junta.

Encontro com idosos

Visita à Escola EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa

Mensagem do Sr. Bispo aos alunos

No passado mês de Abril o Sr. Bispo. D. António Sousa Braga, visitou as Instituições da freguesia. Para
além dos encontros realizados na sede da Irmandade do Espírito Santo de Pentecostes, no Lugar da Praia, e na
sede do Espírito Santo dos Inocentes, no Loteamento da Lombinha, também visitou a nossa escola e a sede da
Junta de Freguesia. Em todos os locais que visitou deixou uma mensagem de esperança e fé. A iniciativa levada
a cabo pelo nosso Pároco, Dr. José Borges, foi um sucesso e terminou com uma recepção muito especial por
parte de todos os alunos da escola.
O senhor bispo visitou a nossa comunidade e deixou escrito...
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“A Visita Pastoral à Ouvidoria de Vila Franca do Campo começou pela Paroquia de S. Lázaro, Água d´Alto
no dia 21 de Abril de 2007.
Na parte de manhã, após a recepção na igreja paroquial com a presença simpática de alguns grupos de
catequese, houve a visita a alguns doentes e idosos acamados e ao convívio de idosos, que funciona no edifício
novo do Império dos Inocentes. Este contacto directo com as famílias deu em entender o espírito cristão
reinante e o bom entendimento com o Pároco, que gozo de estima e de aceitação. Isso tornou possível a obra
assinalável da restauração da igreja paroquial, que foi toda restaurada com gosto e boas soluções,
nomeadamente, por exemplo, no caso do baptistério; em seguida na restauração do Salão Paroquial e do
Passal. A boa colaboração com a Junta de freguesia tem permitido iniciativas oportunas, como por exemplo, a
construção da capela da Ressurreição, em terreno cedido pela Paróquia, ao lado do salão Paroquial.
O almoço foi na casa do Pe. José Moniz, anterior pároco durante 40 anos, que continua a residir, em casa
própria, na freguesia, com todo o carinho e apoio do novo pároco e paroquianos. Foi um almoço de
confraternização, que contou com a presença de todos os padres da Ouvidoria. Esta com o seu “Fundo
Comum”, consegue garantir a côngura a todos os padres no activo e dos padres manentes, o Pe. José Moniz e
até há poucos meses também o Pe. António Jacinto, entretanto falecido.
À tarde, ainda visitei mais alguns doentes e idosos em casa e tive um encontro simpático, no convívio de
idosos, do lugar da Praia, a funcionar nas instalações do Império local, recentemente restaurado, a esforços da
Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca.
Após a Assembleia Pastoral de Ouvidoria, realizada no Salão Paroquial da Matriz, a meio da tarde, houve a
Celebração Eucarística, com Crismas, na igreja paroquial de S. Lázaro, que encerrou a Visita Pastoral, com uma
cerimónia, bem animada pelo grupo Coral, que conseguiu fazer uma boa ligação com a assembleia,
visivelmente envolvida na acção litúrgica.
Invoco a bênção de Deus, para que continue este bom espírito de colaboração entre os membros da
comunidade e com o pároco.

+ António, Bispo de Braga
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Maio/2007
No mês de Maio, a Junta de Freguesia assegurou o
transporte para os alunos da nossa escola que
participaram no torneio de xadrez realizado na sede da
EBS de Vila Franca do Campo. Tratou-se de uma
experiência inovadora e enriquecedora para os
participantes do torneio.
Prof.ª. Maria de Deus Garoupa com os alunos participantes.

Maio/ Caminho do Lugar da Praia

Caminho recuperado.

O Caminho do Lugar da Praia foi nos últimos anos um tema de debate e discussão entre as pessoas e os
Órgãos de poder. Dando cumprimento ao seu Plano de Actividades, a Junta de Freguesia reuniu-se com o Sr.
Secretário Regional da Habitação e Equipamentos e explicou as razões pelas quais aquele caminho devia ser
recuperado. O Sr. Secretário, Dr. José Contente concordou com as nossas preocupações tendo,
posteriormente, dado indicações para o mesmo ser alvo de beneficiação. Os trabalhos tiveram início no mês de
Maio e prevê-se a sua conclusão definitiva no mês de Julho. Deste modo, ficou assim resolvida uma situação
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que já se arrastava há vários anos, mas que, com o empenho da Junta de Freguesia e a compreensão do
Governo Regional, nomeadamente do Sr. Secretário Regional, Dr. José contente, foi possível encontrar a
melhor solução para o mesmo.

Associação de Jovens Kumbaya

Reunião do Secretário da Junta, Prof.º Emanuel Santos, com a Associação de Jovens

Durante os meses de Março, Abril e Maio, decorreram reuniões para a criação da associação de jovens
na nossa freguesia. O Secretário da Junta esclareceu os jovens presentes dos objectivos a atingir por uma
associação juvenil, assim como os apoios previstos no Plano de Actividades da Junta de Freguesia. No dia
27/06/2007, foi assinada a escritura no cartório notarial que oficializa a criação da Associação de Jovens
Kumbaya. Nas reuniões também foi delineado um Plano de Actividades para 2007 da Associação de
Jovens. Entre as várias actividades previstas, destaca-se uma viagem à ilha de Santa Maria, no mês de
Agosto, com o patrocínio da Junta de Freguesia.
Junta de Freguesia patrocina jogo de Paintball nas Sete Cidades

Elementos participantes no Paintball
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Equipas participantes

No dia 9 de Maio, a Associação de Jovens participou num jogo de
Paintball realizado nas Sete Cidades. O evento juntou cerca de duas
dezenas de jovens, os quais tiveram oportunidade de passar bons
momentos de diversão e espírito de camaradagem. O evento foi
patrocinado pela Junta de Freguesia e também com o apoio do nosso
conterrâneo Dr. António Cordeiro. No final, a organização ofereceu uma
Equipa vencedora

t-shirt à equipa vencedora.

Concurso de Maios

EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa

Rua Ernesto Frias

Rua da Cruz
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Lombinha

Rua Ernesto Frias

Lombinha

No dia 1 de Maio a associação de jovens promoveu um concurso de Maios. O júri composto pelos Srs.
Professores Emanuel Santos e Rafael Nunes percorreram os vários Maios existentes e decidiram atribuir o 1.º
lugar aos Maios da EB1/JI Francisco de Medeiros Garoupa, o 2.º lugar ao Maio da Rua da Cruz e em terceiro o
“casal” da Rua Rua Ernesto Frias e uma menção honrosa aos restantes participantes.

Abastecimento de água à freguesia:

Junta visita local da obra.

Zona do Falude (local onde foi efectuada a captação de água)

Tendo em conta que o abastecimento de água à freguesia continua a apresentar alguns problemas, a
Junta de Freguesia decidiu visitar o local das obras onde foi efectuada a obra de reforço de abastecimento de
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água. Após a visita, a Junta de Freguesia solicitou uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara com o objectivo
de apresentar as conclusões do que tinha observado, principalmente a captação da água no leito da ribeira, e
solicitar esclarecimentos sobre o andamento das referidas obras. O Sr. Presidente sugeriu que a Junta enviasse
um ofício sobre o assunto e que iria confrontar o empreiteiro para regularizar o que, eventualmente, estaria
menos correcto naquela obra. Tendo em conta as várias dúvidas levantadas pela Junta de Freguesia sobre a
obra efectuada naquele local, a Junta de Freguesia enviou o ofício n.º 61, de 02/04/2007, o qual transcrevemos
na íntegra para conhecimento da população:

“De acordo com o assunto mencionado em epigrafe e na sequência da visita efectuada
por esta Junta de Freguesia ao Falude (local de captação de água para a freguesia de Água
d´Alto, informamos o seguinte:
a)

A captação da água realizada durante o último trimestre de 2006, visando o reforço
de abastecimento de água à freguesia de Água d´Alto, na zona do Falude, foi
efectuada no leito da ribeira, conforme comprovam as imagens recolhidas por esta
Junta de Freguesia. Tal facto leva a que, no nosso entender, não estejam
asseguradas todas as condições de higiene e ininterrupção no abastecimento de
água à freguesia já citada, uma vez que, em caso de chuvas fortes, a zona da
captação ficará interrompida. Conforme visita realizada ao local, foi possível
verificar a existência de uma nascente em local mais sadio e com maior segurança
para fazer face às intempéries.

b)

A empreitada realizada não contemplou a remoção da anterior canalização,
ficando em muitos locais ao abandono. Sugerimos, pois, a sua completa remoção,
uma vez que representa um atentado ao Ambiente, e que certamente V. Ex.ª.
defende o mesmo.
A nova canalização ficou exposta em quase todo o seu percurso.

c)

Os locais de “respiração” da canalização para a Rua da Cruz, não se encontravam
fechados, representando um perigo para a saúde pública. Também aqui sugerimos
a V. Ex.ª. que sejam aplicados nos mesmos mecanismos de segurança, de modo a
evitar eventuais vandalismos, mesmos que involuntários.

Pelo exposto, solicita-se a intervenção e empenho de V.Exª. de modo a corrigir as
situações denunciadas por esta Junta de Freguesia
Dado que esta obra envolve alguns aspectos técnicos da área do Ambiente,
gostaríamos de saber se foi pedido algum parecer sobre a obra prevista, antes da realização
daquela empreitada. Em caso afirmativo solicitamos o envio da cópia do mesmo.”
Apesar dos esforços realizados pela Junta de Freguesia, nomeadamente através da intervenção do
Sr. Presidente da Junta na sessão da Assembleia Municipal, nunca obtivemos resposta ao ofício acima
transcrito.
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Festividades

Império de Pentecostes (Lugar da Praia)

No mês de Maio decorreram as festas do Divino Espírito Santo de Pentecostes do Lugar da Praia. Como
já é tradição realizou-se a procissão com vários convidados e as tradicionais coroas do Espírito Santo. Muitos
foram aqueles que se deslocaram ao Lugar da Praia para apreciarem aquelas festividades.

São João/Rocha dos Campos

No mês de Junho decorreram as festas de São João na Rocha dos Campos. Mais uma vez, a
“Irmandade Divino Espírito Santo da Rocha dos Campos” organizou estas festas com muito trabalho tendo
comparecido muitas pessoas durante aqueles dias. No domingo, pelas 16h00 realizou-se a tradicional
procissão com todas as coroas.
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Império dos Inocentes

No primeiro fim-de-semana de Julho decorreram as Festas do Espírito Santo dos Inocentes. Tal como
nos anos anteriores a procissão integrou as diversas irmandades do Divino Espírito Santo, sedeadas na nossa
freguesia. Muitos foram aqueles que se dirigiram ao local da festa para apreciarem as festas.

Junta de Freguesia com Página WEB (www.jfaguadalto.com)

No dia 16 de Junho a Junta de Freguesia apresentou oficialmente o seu site oficial na Internet. A
apresentação contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara, respectivos vereadores, diversos
convidados e público em geral. Esta iniciativa da Junta de Freguesia teve o apoio da Câmara Municipal e tem
como objectivo principal divulgar a nossa cultura, as nossas tradições e actividades realizadas ao longo do ano
em todo o mundo. A partir de agora todos nós podemos “visitar” em qualquer parte do mundo a nossa
freguesia, assim como actualizar-se sobre o que se passa na nossa terra. Seguramente que os nossos
imigrantes, espalhados, por várias partes do mundo terão, agora, a possibilidade de “ver” a nossa freguesia no
seu dia-a-dia e assim matar as saudades!
Ficou, assim, cumprida mais uma acção do nosso Plano de Actividades para 2007.
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Junta de Freguesia compra imóvel

Recentemente a Junta de freguesia adquiriu este imóvel na Rua da Cruz assim como vários terrenos. O
imóveis em causa constavam de um testamento e que após a morte do último signatário daquele documento,
os bens passariam para a Junta. Contudo, a responsável pelo mesmo decidiu vender, de imediato, os bens à
Junta de Freguesia dado a sua enorme confiança na capacidade de cumprir e honrar os compromissos
estabelecidos com a mesma dos elementos desta Junta. Dado que aquela casa destina-se a albergar idosas
da nossa freguesia, a Junta de freguesia já começou a contactar diversas entidades governamentais de modo a
recuperar o edifício e assim poder disponibilizar a médio prazo as instalações aos idosos da nossa freguesia.

Junta assegura a limpeza de ribeiras

Tal como no ano anterior a Junta de Freguesia assegura a limpeza das ribeiras urbanas. A limpeza das
ribeiras permite uma segurança em caso de cheias, para além de assegurar, também, uma maior qualidade de
vida a todos os seus intervenientes. Esta é, ainda, uma das poucas ribeiras que correm na nossa freguesia, por
isso é necessário conservá-la e assegurar permanentemente a sua limpeza!
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Junta de Freguesia apoia a
marcha de São João
A Junta de Freguesia apoiou a marcha de São
João com um apoio no valor de 250 euros. O
apoio concedido enquadra-se no Plano de
Actividades da Junta de Freguesia para 2007, e
tem como principal objectivo assegurar a
tradição de participar nas marchas de São
João. Recorde-se que a marcha de Água D'Alto
participa nas marchas de são João há mais de
uma dezena de anos, revelando-se dinâmica e
Presidente da Junta entrega cheque à responsável pela marcha

sempre com uma presença muito forte.
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Praia do degredo:

Junta inicia construção de acesso

No passado mês de Junho, a Junta de Freguesia iniciou a construção do acesso pelo Aldeamento da
Carreira para a Praia do Degredo. Dado que por aquele local passam muitas pessoas para diversas actividades
ligadas ao mar (Praia, passeio, pesca, etc) a Junta de Freguesia decidiu melhorar o acesso, criando maior
segurança e conforto para todos os seus utentes.

Conservação de jardins

Um das tarefas que a Junta de Freguesia cumpre anualmente é a limpeza e manutenção dos nossos
jardins. Os trabalhos decorrem todo o ano, especialmente durante a Primavera e Verão.
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Actividades na EB1/JI Francisco
Medeiros Garoupa

No mês de Maio teve lugar, na escola, o hastear da Bandeira Verde. Este prémio foi atribuído à escola
pelo seu desempenho em actividades relacionadas com o ambiente no âmbito do Projecto Eco-Escolas. É de
salientar que a escola foi a primeira do concelho a receber tal distinção.

Projecto “Compostagem”

Durante o ano lectivo 2006/2007 a escola desenvolveu o Projecto Escola Verde: a Compostagem. O
referido projecto consiste no aproveitamento de várias folhas secas que com o tempo se transformam num
composto biodegradável, servindo depois de adubo para as plantas da horta, feita pelos alunos. O trabalho
desenvolvido pela escola foi reconhecido pelas entidades competentes que entregaram um diploma à escola e
balões a todos os alunos.
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Convívio desportivo

(3.º Período)

No 3.º Período a escola realizou um convívio desportivo, no qual todas as crianças tiveram a oportunidade
de experimentar muitos jogos e bastante divertidos! Estas actividades para além da importância para a
dinamização da prática da educação física, também contribuem para o desenvolvimento do espírito de
camaradagem entre todos os seus praticantes.

Realização de simulacro

No decorrer do ano lectivo a escola realizou um simulacro na escola. O exercício serviu, essencialmente,
para a testar as capacidades de resposta da escola em caso de catástrofe. Estas simulações são muito
importantes porque permitem aos alunos experimentar situações de perigo num cenário previamente montado.

Encerramento do ano lectivo 06/07
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Algumas imagens da exposição realizada

Na penúltima semana de aulas a escola realizou uma exposição aberta à
comunidade, na qual os encarregados de educação e comunidade em geral
puderam observar os trabalhos realizados pelas turmas ao longo do ano lectivo. O ano
lectivo terminou em clima de festa. O início do ano lectivo de 2007/2008 será no dia
10 de Setembro. Boas férias para todos!

Taxas em vigor na
Junta de Freguesia
Atestados
Insuficiência económica.............................................................................................................. gratuito
Residência ................................................................................................................................

1,5 €

Declaração de vida .....................................................................................................................

1,5 €

Uso e porte de armas..................................................................................................................

1,5 €

Universidade..............................................................................................................................

1,5 €

Abate ........................................................................................................................................

1,5 €

Agregado familiar........................................................................................................................

1,5 €

Emigração .................................................................................................................................

2,5 €

Declarações para não recenseados na freguesia ........................................................................

5€

Autenticação de documentos .....................................................................................................

1 €.

A partir de 5 documentos o valor a pagar será de 2,5 €.

Aprovado por unanimidade na reunião da Assembleia de Freguesia de 29/12/2005.
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Dia 05 (Domingo)

Festa da Transfiguração do Senhor
Eucaristia às 12H00, nesta eucaristia,
Comemoramos o centenário da paróquia de S. Lázaro.

Dia 15 (Quarta-feira) Solenidade da Assunção de Nossa Senhora
Eucaristia às 12H00.
Programa das Festas do Santíssimo Sacramento e São Lázaro
Dia 16 (Quinta-feira) Visita do pároco aos doentes. De manhã.
Praia, Rocha dos Campos, Carreira e Aldeamentos.
Neste mesmo dia haverá a reunião para pais e padrinhos das crianças que irão ser baptizadas durante o
verão, até ao Natal. Será na igreja às 19H00.
Primeiro dia de preparação para a Festa:
Celebração do Pão às 20H00.
Dia 17 (Sexta-feira) Visita do pároco aos doentes. De manhã.
Rua da Cruz, R. da Igreja, R. S. Lázaro e Lombinha.
Segundo dia de preparação para a Festa:
Celebração da Palavra às 20H00.
Dia 18 (Sábado)

Terceiro dia de preparação para a Festa:
Celebração do Perdão às 20H00.
Arraial com Banda Filarmónica, iluminação e bazar.

Dia 19 (Domingo)

Festa do Santíssimo Sacramento – Eucaristia às 12H00.
Saída da Procissão às 18H00.
Ao recolher haverá bênção do Santíssimo Sacramento.
À noite arraial com as duas bandas Filarmónicas.

Dia 20 (Segunda-feira) Festa de São Lázaro – Eucaristia às 11H00.
Saída da procissão da recolha das ofertas às 14H30, seguindo-se a arrematação.
À noite arraial com o conjunto musical “Callahan Band”, oferecido pela Câmara
Municipal de Vila Franca do Campo.
Dia 21 (Terça-feira) À noite arraial com o conjunto "As Campesinas" de Ponta Garça, gentilmente
oferecido pela Junta de freguesia.
O pároco convida todos os movimentos da igreja a fazerem parte das procissões, bem como as crianças que
fizeram a Profissão de Fé e Primeira Comunhão, com seus pais e catequistas. Aliás, todos são convidados a
participar nestas festas. Nós fazemos a festas e os de fora é que ficam a ver. Obrigado e que a todos Deus
recompense.
Pde. José Borges
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Boletim Informativo

Passatempos
Para rir

“Estavam dois amigos a conversar e um diz: - Sabias que li no jornal que de meia em meia hora é
atropelado um homem nesta cidade? - O quê? - Diz o outro - De meia em meia hora? Coitado do homem! “
“- Tive um pesadelo horrível! Sonhei que estava a comer esparguete! - E o que é que tem?! - Não consigo
achar o fio da minha sapatilha. “
“Um maluco quer espetar um prego numa parede para pendurar um quadro, mas assenta a cabeça do
prego na parede e bate com o martelo no bico do prego. Outro maluco que assiste à cena, grita-lhe: -ÉS PARVO
PÁ! Então não vês que esse prego é da parede ali da frente?”

Curiosidades

As novas 7 maravilhas do mundo!

A Grande Muralha- China

Petra-Jordânia

Cristo Redentor- R.J. Brasil

Coliseu- Roma- Itália

Machu Picchu Peru;

Taj Mahal Agra, Índia;

Chichén Itzá Yucatan, México;
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