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Jardlns do Garaiau
reabrem hole

a

Reúrem hoje

ao público os
Jardins do Garajau, respeitando
as condições de seguÍErnça
impostas pela Autoridade de
Saúde" No parque infantil

estjiodevidamente
identificadas as zonas de
entrada e saíd4 os trajectos e
todoC os procedimentos a
seguii para usufruir do espaço

Paub l-adelra'- Fap da otnlln
a dregada do verãq na
najã da Í)velha, parte dos terre-

"Com

nos agrícolas enchern-se de

dor:ado, prormiente do ama-

emsegwança

úrrecinento das searas e ervas, que msc€m espotrtaneamerrte ou firrto de cultivo.

Gaula recuperacasa de

distdbuição deágua

Nos terrenos agrícolas qre
compõem, na atualidade, a fre'
guesia da Fajã da Ovelha a

maioria situada
os

A Junta de C'aula inicior4 esta
semana a iiupenaçao da casa
de distribuição de água, um

enúrre os 3(X) e

im&el que integrao

7(X)metros de dtitude" ain-

património consruído local De
realçar doispainéis de azulejos

da é possÍvel obsenrar uma.las

çuhuüxg Ínais anceslrais e rnais
importantes para a zubsistência humana Referimo-nos aos
cereais: o centeio, a aveia e, so-

que inegr,an estâ tasd, um dos
anos 5o doseculopassadq da
autoria de l\{ax Romeq, e outro
comum lnenÌa do Padre
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Corneçanos por aletar que
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el$oüeiradeFreias.

tra.

dição nafreguesía, temcaído a

Gaminho agilcola do
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rios tiltimos anog sendo
uma das principais causas a

pouca atratividade financeira.
A venda do restolho do trigo

AÍÍ€guch

paracobrir

vrmco r,rvfrÁupnro -

as casasdpicas de
Santan4 que emparte vai da
Iìajã da (hrelh4 é mais rerrtável.
que o rendimento do cereal
produzido. Na atualidade consegue-se ooqprar, rrum slrlrermercado, urn quilogramâ de farinha a cerea de 4O cêntimos.
Na Fhjã da Orrclha e fi'eguesias
arredores, a debulhâ do trigp
custâ atualmente fi, cêntimos
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para o moleiro, nein pan Erem
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projecto Memórias de São Roqre

do Faial - As vozes dos Emigrantes'
vai materializar-se nwir linro até ao
ffnal deste anqgmças aumaparceria com a Casa do Povo de São RoEre do Faiale ab financiamento g:arantido pelo PRODIIP.AM 2O2O.
Ainiciativa tem a zua génese no

tratiattro desenvolvido por quatro
irmãos com raízes na freguesia -

moinho ronda os 7 cêntimos
(no Porto Moniz) ou em alguns
moinhos é pago atraves da rcti-

rada de uma percentagemde
ccreal Glano que não é renCânel

cerca de 8OO habltentee vlu

ocuíúo Carmo; orivaHiebrer+

OdíliaAbreu e Denis Camo -, que,
r

desde 2OI3, têrn recolhido e dirnrlgado informação sòbre o tema Parte dessa divulgação teri sido feit4
sobretudq atrarÉs dalnternete das
redes sociais, mas tarirbém no ânúi-

to de algumas linhas de
ção do projectq{vlemória das gentes que frzem histórid, desenvolvido pelo Centno de Estudos de His-

nultc d6 fh6

da
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Jáestão no terrenos as obras
com vista à constrtrção do
camiúo agrícola Achada-

pegrenq que viüa fechada pelas
montarúas e ondqenüeÈanto, tenâ
úegado o desenvolvimento.
"Aquilo que reprcsentou a emigração na primeira metade do secu-

APUBUCAçÃODO
TRABALHO EMLIVRO
CONTACOMOAPOIO
DO PRODER.{I\{Ì{A
ORDEI\{ DOS

Chote, no Jardim da Setrra.,
Orçados em 2,8 milhões de
eur. os, os

lo )O(

e, depois, nas decadas de 60 e
70, paraterras pequenâs como São

PRODERAIVI, sendo o restante

valor assegurado pelo

Roque do Faial, é uma profirnda
transformação darealidade, não so
para as pessoas, mas tambénr da
imagem que a freguesia tem se si
mesndf, lerrrbra, sendo essa reflexãoe conteurhralização que os autores preterrdem veictrlar neste livro.

4MIL€

tória do Adântico - Alberto Vieira.

Octívio Cai:nq ao Diário das
Freguesias', reftre Ere'ãpublicação
emlivro de algumas dashistórias de
vida recolhias é uma forma de perpetuar aquilo que foi a emigração na
freguesia de São Roque do Faial ao
longo do êmpo, sobretudo no uldmo século". O autor destaca a importânciadeste trúalho pararestabelecer arelação das pessoas com a
sua tenra e, ao memo ternpo, reflectir sobre as marcas que esta emigração terá deixado nrlma localidade

trúalhos contam com

financimentoem85% do
orçamento mwricipal A obra
adinamização do sector
agrícola na localidade.
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Mlssa este domingo
asslnala aniversárlo

O projecto não termina com a
publicação do lirro, pelo que, todas
as pessoas com ügações a São Roque do Faialpodemdar o seu cont'ibuto ou contar a suahistória de
vid4 bastando entrar em contacto
com os autores através da prágina

A freguesia de São Roqtre do
Faial assinalou o sn L723
aniversário no dia de ontem.
Forforçadas medidas de
contingÊúcia da Co,id-r9 a data
senâ celebrada apenas com runa

de Facebook (facebookcom,/me.

locat l{averá entÍìega de
p/emios aos melhores ahrnos
dafreguesia

missa solene" amaúã, na igreja

morias.srf) ou do blogue (memo-

riassrfbloppotpt)
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Limpezas e melhoramentos prcsseguem na Pta. do Sol
A Junta de Freguesia da Ponta do
Sol, ao abrigo do acordo firrnado
cem a Câmara Municipal, que assenta na transferência de algumas
competências de uma entidade
para outra, sobretudo no que respeita à limpeza e melhoramento
de pequenas acessibilidades. Para
poder frzer face às despesas associadas, foram transferidos 49 mil

e vered4 no sítio da Fonte do
Coxo, no Pomar D. João. Os trabalhos implicaram a limpeza e
pavimentação de Ió1 metros de
veredq" bem como o arranjo da
levada que a acompanhq diminuindo as perdas de águade rega
O acesso aos terrenos agrícolas
servidos por esta vereda fica,
tanrbém, facilitado.

rios sítios da Lombada,

euros do município para a Junta
No início desta semanafoi con-

Refira-se que, conforme tem
sido apanágio do executivo da
Junta em srercício liderado por

como estão empreparação trabalhos idênticos noutros locais da

cluída
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intervenção numa levada
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João Campanráriq as pequenÍrs
obras realizadas por ajusté directo têm sido entregues a empresas

dafreguesi4 acção que é entendida como uma forma de din amizar
a economia local.
Em curso estãq neste momen-
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operações semelhantes em diversas veredas e levadas dos vá-
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