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Desde o Carnaval às Festas em honra do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres, passando pelas provas desportivas e as mais diversas 

manifestações culturais, muitas obras de beneficiação e apoios 

sociais, 2016 foi um ano preenchido e trabalhoso.

Revista do ano

E assim 
foi na 
Graciosa...

Chegámos ao fim do ano com a 

sensação de termos dado o nosso 

melhor na gestão dos destinos do 

Município de Santa Cruz da Graciosa, 

sempre com a consciência de que era 

muito importante manter as nossas 

contas equilibradas e conduta coerente 

e realista. Muito foi feito, algumas 

coisas ficaram naturalmente por 

realizar, mas muito mais ainda vamos 

fazer.

Apesar das circunstâncias 

económicas atuais, que teimam em 

dificultar a nossa tarefa criando por 

vezes obstáculos muito difíceis de 

contornar, focámos sempre as nossas 

energias em fazer o melhor possível 

no sentido de colmatar as principais 

necessidades do Concelho.

O apoio social foi e será sempre uma 

bandeira deste executivo camarário. 

Desta forma, criámos e mantivemos 

numerosas medidas sociais com o 

objetivo de ajudar as famílias mais 

carenciadas, tais como a atribuição 

de bolsas de estudo, a concessão 

de subsídios de apoio à natalidade, 

a redução do IMI para as famílias 

numerosas e a diminuição das tarifas do 

consumo de água para idosos e famílias 

carenciadas. Continuámos igualmente 

a apoiar a habitação degradada e os 

nossos idosos.

Ainda no campo social e com o 

intuito de beneficiar indivíduos 

desempregados melhorando desta 

forma as suas condições de vida e, por 

conseguinte, revitalizando a economia 

da ilha, a Câmara Municipal fez um 

esforço financeiro extraordinário para 

apoiar estes munícipes, através da sua 

integração em programas de emprego 

disponibilizados pelo Governo dos 

Açores. Durante o ano de 2016, cerca 

de 80 pessoas foram contratadas pelo 

Município no âmbito de programas 

como o Recuperar, o Integra, o Prosa, 

etc.

Ao longo do ano investimos também 

imenso no apoio a todas as entidades 

culturais e desportivas da nossa ilha, 

que são muitas, por considerarmos 

a sua continuidade de extrema 

importância para as pessoas e para o 

próprio dinamismo da ilha.

Mas 2016 já passou e temos à nossa 

frente um novo ano com muito para 

fazer. E para 2017 temos boas notícias!

Ultrapassada a fase morosa da entrada 

em vigor do novo quadro comunitário, 

que originou o adiamento sucessivo da 

aprovação de alguns projetos, agora 

será possível avançarmos com obras 

por que tanto ansiamos.

Pretendemos começar em breve com 

a remodelação da rede de águas da 

parte norte da ilha, que constitui uma 

obra fundamental e muito necessária 

para a população.

Temos ainda planeado para um 

futuro muito próximo a substituição 

da cobertura do pavilhão Municipal, 

que se degradou mais cedo do que o 

previsto e cuja intervenção é urgente 

para que haja condições para lá se 

praticar desporto em segurança e para 

que não se degrade ainda mais.

Para além disso, fazemos tenção 

de proceder ao início da nova fase do 

projeto de melhoria da rede viária do 

Centro Histórico e zonas envolventes 

de Santa Cruz, com intervenções que 

incluem a execução de uma rotunda, a 

beneficiação dos pauis e do espaço de 

onde foi retirada a bomba de gasolina.

Temos muita vontade de trabalhar, 

de fazer ainda mais e melhor, porque os 

graciosenses merecem! Vamos a isso!

Por fim, desejamos a todos os 

munícipes um excelente ano de 2017!
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O Centro de Atividades de Tempos Livres da Câmara Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa funciona no primeiro andar da Biblioteca Municipal, tendo a capacidade 

para 22 crianças, dos 6 aos 12 anos. 

O CATL da Câmara Municipal tem como objetivo promover ações que desenvolvam 

as crianças de forma harmoniosa e global, dotando-as de competências e 

habilidades que fomentem a capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos 

em situações diversas. Assim, este espaço procura criar sempre que possível 

atividades no sentido de incrementar a consciência cívica da criança, para que se 

formem cidadãos responsáveis, críticos, ativos e intervenientes.  

Tempos 
livres... e 
divertidos!
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Carnaval na 
nossa ilha é 
outra coisa!

A época mais divertida do ano é sem 

dúvida o Carnaval e o nosso Município 

empenha-se sempre muito no sentido de 

criar as condições necessárias para que 

assim continue. 

A Câmara Municipal manteve a 

tradição, dedicando-se de corpo e alma 

à organização do Desfile de Fantasias de 

Grupo no Pavilhão Municipal que, como 

já é habitual, se encheu de gente, num 

domingo de grande festa. 

Num espaço decorado à altura do 

acontecimento, o espetáculo, que pretende 

mostrar aos graciosenses residentes 

cá e além fronteiras, aos açorianos e a 

todo o mundo o extraordinário trabalho 

efetuado pelas coletividades da ilha, 

decorreu numa atmosfera contagiante de 

cor e alegria, em que mostraram as suas 

coreografias as 19 fantasias pertencentes 

a 7 coletividades, num total de 568 

elementos participantes.  

Na sexta-feira também já é costume 

realizar-se o Desfile de Carnaval das 

Escolas, que este ano explorou a temática 

“mundo da fantasia”. Espalhou-se cor, 

música e dança pelas principais rua da 

vila. Os alunos da creche “O Balão” e da 

Escola Básica e Secundária da Graciosa 

foram os protagonistas deste cortejo, 

oferecendo momentos de pura magia, 

demonstrando também a vontade e o 

empenho em dar continuidade a uma 

tradição verdadeiramente intrínseca na 

Graciosa, como é o Carnaval.
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Visita divina
A Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de 
Fátima foi recebida na 
nossa ilha com muita 
emoção e devoção, 
numa visita que durou 
três dias. 

Esta foi a quarta vez que a Imagem 

esteve na Graciosa, depois de já ter 

viajado até cá em 1948, 1990 e 1993. 

Nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, os 

graciosenses tiveram oportunidade 

de acompanhar Nossa Senhora em 

procissões, participar em vigílias e 

missas ou simplesmente visitá-la para 

orar na Igreja Matriz em Santa Cruz. 

Esta iniciativa religiosa moveu milhares 

de pessoas, que sob as mais diversas 

formas manifestaram a sua fé e a sua 

esperança na “Mãe de Portugal”.
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Bolsa de Turismo de 
Lisboa

O nosso Município es-
teve representado pelo 
Presidente da Câmara 
na BTL 2016, a maior 
feira de turismo em 
Portugal. 

XVII  Romaria 
Quaresmal

A Romaria Quares-
mal da Graciosa este 
ano contou com a 
participação de 50 
irmãos com idades 
compreendidas entre os 
8 e os 70 anos.

Novo Sistema Digital

A Câmara Municipal 
adquiriu um sistema 
digital de cinema, 
que possibilita a 
visualização de filmes 
recentes, com maior 
qualidade e em 3D. 

 
Dia Mundial da 
Árvore e da Floresta

O Município de 
Santa Cruz da 
Graciosa associou-se 
às comemorações, 
convidando as 
crianças do CATL 
para plantarem dois 
metrosídeos na Praça 
de São Francisco.

Dia Internacional da 
Mulher 

Comemorou-se no 
Multiusos da Graciosa 
e foi uma tarde muito 
divertida com muita 
música, dança e até 
passagem de modelos, 
terminando com um 
delicioso lanche.

 
“Agora é uma 
floresta!”

A Câmara Municipal 
participou nesta 
atividade, levada a 
cabo pela Direção 
Regional do Ambiente, 
através do Parque 
Natural da Graciosa, 
na qual se procedeu à 
plantação de diversas 
espécies endémicas 
e nativas dos Açores, 
como o cedro-domato, 
o pau-branco e a 
ginjado-mato. 
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Em 
todos os 
campos

O Município assinou Protocolos 

de Cooperação no Apoio ao 

Desenvolvimento Desportivo com 

o Santa Cruz Sport Clube, o Sport 

Club Marítimo e o Sporting Clube 

de Guadalupe, que visam contribuir 

para o desenvolvimento da atividade 

desportiva destas três entidades, 

atualmente a representar a Graciosa 

nos campeonatos regionais de 

seniores nas modalidades de voleibol 

feminino e futebol masculino.

No âmbito da comemoração dos 20 

anos da Eco-Escolas em Portugal, que 

tem como objetivo alertar a comunidade 

escolar para a importância de uma 

mobilidade mais segura, sustentável, 

eficiente e inclusiva, através do 

envolvimento das crianças e jovens, 

professores, assistentes e auxiliares, 

encarregados de educação e município, 

surgiu a iniciativa denominada “Rota dos 

20”, que pretendeu chegar a todas as Eco-

Escolas do país, para que a diminuição 

do impacto ambiental das deslocações 

diárias para a escola seja uma realidade 

futura. 

O grande objetivo era que as crianças 

participassem ativamente na procura e 

proposta de soluções para uma mobilidade 

sustentável, passando o testemunho de 

Eco-Escola em Eco-Escola até chegar 

ao Município. Assim, depois de receber 

o testemunho, um pergaminho onde 

foram escritas as propostas,  cada Eco-

Escola acrescentou as 

suas próprias sugestões 

para depois o passar 

para a Eco-Escola 

seguinte. A passagem 

do testemunho foi 

realizada pondo em 

prática as ideias dos 

alunos. 

No âmbito desta 

atividade, durante 

o mês de abril, 

a bandeira foi 

passando da 

seguinte forma: 

As técnicas da Câmara Municipal 

entregaram à creche “O Balão” a pé;  

Alguns dias mais tarde, os alunos 

das salas dos 3, 4 e 5 anos desta creche 

entregaram a pé, através de estafetas, à 

Escola Básica e Secundária da Graciosa; 

Depois, 11 alunos e 1 professor da escola 

foram de bicicleta passar o testemunho 

à EB1/JI de 

Guadalupe; 

Os alunos dos 3.º 

e 4.º anos seguiram 

de autocarro para a 

EB1/JI da Luz; 

Por sua vez, um 

representante de cada 

ano e um professor 

utilizaram uma 

charrete para chegar à 

EB1/JI da Praia; 

Dois alunos e 1 

professor da escola da 

Praia recorreram a um 

carro elétrico para os 

transportar até à EB1/JI de Santa Cruz;  

Finalmente, os alunos desta escola 

devolveram o pergaminho à Câmara 

Municipal , com todas as propostas de 

solução para uma mobilidade sustentável, 

utilizando para isso o tradicional burro da 

Graciosa.  

Rota dos 20
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Celebrar a 
liberdade

Hora do conto Visita do 
Primeiro 
Ministro

A Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa 

convidou toda a população a juntar-se às 

comemorações do 42.º Aniversário do Dia da 

Liberdade.  

Desta forma, o Parque de Merendas da Feteira 

esteve bem composto para a tradicional sardinhada 

da liberdade. Houve boa comida, boa bebida 

e momentos divertidos de descontração. Não 

faltou animação musical com um espetáculo da 

Filarmónica Recreio dos Artistas. 

Mais tarde, no Centro Cultural da ilha Graciosa, 

realizou-se o concerto de Serafim & Bruno, a que 

se seguiu a atuação do Grupo Folclórico da Casa do 

Povo de São Mateus, numa iniciativa da Câmara 

Municipal de Santa Cruz da Graciosa, com o apoio 

do Museu da Graciosa.

 A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Cruz 

da Graciosa realiza desde 2014 a atividade “Hora do Conto”, 

integrada nas férias da Páscoa e dirigida essencialmente à faixa 

etária dos alunos do 1º ciclo. A Hora do Conto é um programa de 

promoção da leitura realizado em todos os Centros de Atividades 

de Tempos Livres da ilha, em que alguns comissários voluntários 

se deslocam às várias freguesias para levar até às crianças uma 

história, seguida de um ateliê de desenho relacionado com o 

conto lido. 

O objetivo principal desta iniciativa é desenvolver o gosto pela 

leitura nas crianças, abrindo-lhes os horizontes e estimulando a 

sua imaginação e o desenvolvimento da linguagem.   

A convite do Presidente do Governo dos Açores, 

António Costa deslocou-se ao nosso Arquipélago, 

visitando algumas ilhas, incluindo a Graciosa, fa-

zendo-se acompanhar de alguns elementos do seu 

governo.  

Foi uma visita rápida, de apenas dois dias, mas 

que serviu para o Primeiro Ministro de Portugal fic-

ar a conhecer pessoalmente algumas infraestruturas 

importantes da nossa ilha branca.  

Durante a sua estada, António Costa deu ainda um 

passeio de bicicleta pela vila de Santa Cruz, acom-

panhado de Vasco Cordeiro, numa ação ecológica 

que simboliza a vertente ambientalista que a nossa 

terra está a desenvolver gradualmente.  
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Porque elas 
são tudo!

Para comemorar este ano o Dia da 

Criança, a Câmara Municipal de Santa 

Cruz da Graciosa decidiu proporcionar 

a todos os mais pequenos atividades 

diferentes e muito interessantes. 

Deste modo, para que as nossas crianças 

tivessem também a oportunidade de 

conhecer o Vaivém Oceanário, como 

aconteceu um pouco por todo o país, 

quisemos trazer à Graciosa esta carrinha 

fantástica que promoveu ações de 

educação ambiental de forma gratuita. 

Para além disso, à semelhança do 

que tem vindo a ser desenvolvido nos 

anos anteriores, a Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Santa Cruz da 

Graciosa, com o apoio do Município de 

Santa Cruz da Graciosa, assinalou este 

dia tão especial organizando diversas 

atividades, como vários ateliês temáticos 

desenvolvidos por algumas entidades 

e preparados com atividades lúdicas, 

desde o Jogo da Reciclagem da Secção 

do Ambiente da Câmara Municipal, ao 

Jogo dos Médicos do ateliê da Unidade de 

Saúde da Ilha Graciosa, ao Jogo das regras 

de trânsito desenvolvido pela PSP e GNR 

e até a um passeio de Charrete e ainda 

Aeróbica.  As crianças e educadores/

colaboradores desfrutaram, também, de 

uma refeição servida pelo Município de Santa 

Cruz da Graciosa. 

Depois, para acabar em beleza, no dia 1 

de junho, todas as crianças puderam assistir 

ao filme vencedor do óscar para Melhor 

Animação 2016 “Divertida- mente”, no 

Centro Cultural da Ilha Graciosa. 

A CPCJ de Santa Cruz da Graciosa, em 

parceria com o Município de Santa Cruz da 

Graciosa, pretende manter a tradição destas 

comemorações do Dia Mundial da Criança, 

com a missão de promover a educação e 

simultaneamente a felicidade das crianças.  A 

defesa dos direitos das crianças constitui um 

compromisso e um desafio decisivos, uma 

aposta no futuro. Pretende-se continuar a 

proporcionar às crianças do nosso Concelho 

vivências diversificadas e experiências lúdicas 

e de aprendizagem enriquecedoras, fora do 

seu habitual contexto educativo, privilegiando 

o espaço de convívio e a interação social, 

contribuindo para a sua formação cívica e 

pessoal. 
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Zona Balnear do Barro Vermelho

Construção de instalações sanitárias 
e balneários para pessoas com 

mobilidade reduzida.

Monte da Nª Sra. da 
Ajuda

Beneficiação de muros.

Zona Balnear da Praia

Execução de recipientes 
para colocação de 
resíduos.



No dia 1 de julho, pelo segundo ano 

consecutivo, foi hasteada a Bandeira 

Azul na Zona Balnear do Barro Vermelho, 

a única atribuída este ano ao Concelho de 

Santa Cruz da Graciosa, como símbolo da 

excelente qualidade das águas. 

Esta zona destinada a banhos e 

lazer tem sido alvo de diversas obras 

de beneficiação por parte da Junta de 

Freguesia de Santa Cruz e também da 

Câmara Municipal. Este ano o Município 

investiu na construção de instalações 

sanitárias adaptadas para pessoas com 

mobilidade reduzida, por este ser um dos 

requisitos para a atribuição do galardão. 

No Verão passado, como forma de 

facilitar o acesso e permitir o maior 

conforto dos banhistas, foram colocados 

estrados de madeira perto da zona de 

banhos.
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Barro Vermelho,
sem palavras.
A Bandeira Azul 
é um galardão 
internacional 
de garantia de 
qualidade, que 
premeia o nível de 
excelência das águas 
das zonas balneares, 
bem como de 
serviços e segurança 
dos utentes, 
disponibilidade de 
informação útil e 
gestão da educação 
ambiental. 
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Mais que 
um prova, 
é emoção!

Lançamento 
do livro 
do Padre 
Norberto A 22 e 23 de julho esteve na estrada 

a 8ª edição do Rali Ilha Graciosa Além 

Mar, uma prova cuja organização 

ficou a cargo do TAC - Terceira 

Automóvel Clube em parceria 

com a AGRAPROME - Associação 

Graciosense de Promoção de Eventos. 

Todos os anos se verifica uma 

adesão muito significativa neste 

evento motorizado, que conta com a 

participação de cada vez mais atletas 

locais. Cláudio Bettencourt e Ricardo 

Areia foram, aliás, uma vez mais a 

dupla vencedora da prova. 

Segundo o TAC, a programação 

para o próximo ano incluirá o rali 

graciosense num novo troféu que 

deverá designar-se Troféu de Asfalto 

dos Açores. 

 No dia 13 de julho, no Centro 

Cultural da Ilha Graciosa, o nosso 

caro padre Norberto lançou mais 

uma obra na Graciosa, com o 

apoio da Câmara Municipal.  

Uma Viagem pela Vida 

foi o nono livro deste nosso 

conterrâneo. Trata-se de um 

álbum de memórias, que o Padre 

Norberto da Cunha Pacheco 

quis partilhar com o público e 

com os graciosenses de uma 

forma particular, uma vez que a 

nossa ilha e as nossas tradições 

constituem um dos principais 

temas abordados.
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Até sempre, amigo!
Numa iniciativa de um grupo de 

emigrantes nos Estados Unidos da 

América, foram angariados fundos para 

adquirir um busto de Gaspar Cordeiro, 

com o intuito de homenagear este 

graciosense tão estimado por todos, 

que se distinguiu como profissional de 

farmácia, músico e também desportista. 

Com a presença de muitos familiares, 

amigos e conhecidos de “Gasparinho”, 

como era carinhosamente tratado na 

A Comissão organizadora das Festas 

em Honra do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres empenhou-se, mais uma vez, 

em criar um programa diversificado e 

abrangente que pudesse agradar a todos 

os graciosenses, bem como a todos 

aqueles que se deslocassem à nossa 

ilha para nos visitar nesta época tão 

especial. E, felizmente, foram tantos os 

que vieram. A Graciosa encheu-se de 

gente!

Na nossa festa...

Houve momentos 
de alegria e de 
divertimento, houve 
momentos de devoção e 
de fé, houve momentos 
de descontração e de 
emoção!

Religião

A vertente religiosa  das Festas do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres é 

da responsabilidade da Santa Casa da 

Misericórdia da Vila de Santa Cruz da 

Graciosa, que em 2016 convidou o Diac. 

Pedro Lima para ser o orador do Tríduo 

preparatório. 

A procissão do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres realiza-se tradicionalmente 

no domingo e constitui o evento de 

ilha, a cerimónia de descerramento 

realizou-se a 10 de agosto, no Largo de 

Santo António, onde a escultura ficará 

para a posteridade. 

A banda da Filarmónica Recreio 

dos Artistas prestou também a sua 

homenagem atuando no evento, a que 

se seguiu um beberete no seu clube 

do coração, o Graciosa Futebol Clube, 

onde o duo Sérgio & Daniela tocaram 

também.
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maior relevância das festividades. 

Este ano não foi exceção e mais 

uma vez largas centenas de devotos 

acompanharam a Imagem do Senhor 

Santo Cristo.  

Música

Não há festa sem música e 

naturalmente houve muita animação 

na Praça Fontes Pereira de Melo. A 

Câmara Municipal apostou novamente 

nas bandas locais para atuarem nesta 

altura, porque também temos que 

mostrar o que por cá se faz, e faz bem. 

Assim, pudemos assistir a espetáculos 

das quatro bandas filarmónicas da 

ilha, dos dois grupos folclóricos, dos 

Alma Nova, dos Sonâmbulos e dos 

Kontrabanda. Tivemos ainda uma 

filarmónica convidada, a Filarmónica 

Lírica do Espírito Santo da Maia, e uma 

animada noite de marchas. A partir 

das 00:00 a música foi no Festival Ilha 

Branca!

Desporto

Os eventos desportivos também 

integraram o leque de atividades 

propostas no programa das festas, 

nomeadamente, uma prova de corrico 

e regatas de botes a remo e à vela, 

promovidas pelo Clube Naval da 

Graciosa; um rally paper, provas de 

Santo Huberto, um encontro de futebol 

entre veteranos do Sport Club Lusitânia 

e o Clube de Veteranos da Ilha Graciosa 

e um Desfile Motard, promovido pelo 

Moto Club Ilha Graciosa. 

Tauromaquia

A Feira Taurina da Graciosa já é 

uma tradição nas nossas festas, com a 

realização de duas touradas à corda e 

duas corridas de praça, que constituem 

uma grande atração para todos os 

aficionados.  

Na sexta e na terça-feira, o Corpo 
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Santo abriu portas a todos os que 

quiseram assistir aos espetáculos à 

corda proporcionados por toiros dos 

ganadeiros locais.  

Como já é habitual, no sábado e na 

segunda-feira, a fantástica e única 

Praça de Toiros do Monte de Nossa 

Senhora da Ajuda foi palco de dois 

eventos taurinos, que contaram com 

a presença dos cavaleiros Ana Batista, 

Tiago Pamplona e João Pamplona e 

dos grupos de forcados Amadores 

de Coruche, Tertúlia Tauromáquica 

Terceirense e do Ramo Grande; com 

toiros de Rego Botelho e Samuel Lupi 

e Rio Frio, adquiridos por Valentim 

Santos, e foram abrilhantados pela 

Sociedade Filarmónica União Praiense.   

Festival Ilha Branca

O Festival Ilha Branca é sempre 

preparado com muita antecedência 

por forma a proporcionar uma 

agenda de espetáculos variada e o 

mais transversal possível. Dentro 

dos limites estabelecidos pelo 

orçamento disponível, procuramos 

trazer à Graciosa nomes conhecidos 

do panorama musical português e 

não só, mas também bandas e DJs 

que, não sendo tão conceituados, 

possuem grande qualidade. No palco da 

Pesqueira, tivemos oportunidade de ver 

e ouvir os grupos Quinta do Bill,  Bando 

8 e Tributo aos U2 e pelas noites dentro 

os DJs Di Paul, Joe Ghost e CyberX. 

Devido ao mau tempo que se fez 
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Depois da beneficiação de passeios 

em várias ruas da Vila de Santa Cruz 

com a colocação de calçada portuguesa, 

como são exemplo a Rua Dr. João de 

Deus Vieira, a Rua das Flores ou o Largo 

do Corpo Santo, agora procedeu-se 

à recuperação dos passeios da Rua da 

Antes Depois

Calçada recuperada

sentir na segunda-feira, não pudemos 

assistir ao que prometia vir a ser um 

grande espetáculo com João Pedro Pais. 

No entanto, já está confirmada a sua 

presença no Festival Ilha Branca 2017!

 

Cultura

Ao nível cultural, o nosso programa 

apresentou como propostas a exposição 

de pintura “De Lavas, Vinhos e Almas”, 

de Manoel Costa, patente da Biblioteca 

Municipal; a apresentação dos três 

volumes comemorativos dos 40 anos 

da Autonomia dos Açores, de José 

Andrade, no Multiusos da Graciosa; 

a apresentação do livro “A Graciosa 

Ilha”, 3.ª edição revista e aumentada, 

de José Nascimento Ávila e Vítor Rui 

Dores, no Multiusos da Graciosa; 

também neste espaço as palestras 

“A caça como uma forma de estar na 

vida”, por Mafalda Rodrigues Leitão 

e “As novas alterações das provas de 

Santo Huberto” por José Pedro Leitão” 

e ainda a apresentação da obra “Gente 

da Minha Ilha - Pedaços de Memória”, 

de José Manuel Gregório Ávila.   

A cultura gastronómica não 

faltou com a prova de peixe seco 

proporcionada pela Associação de 

Pescadores a todos os graciosenses e 

turistas, uma iniciativa que teve lugar 

na Praça Fontes Pereira de Melo.
Matriz, tornando-a também mais bela.  

É intenção da nossa edilidade 

continuar este processo de 

melhoramento e embelezamento dos 

nossos passeios para que a Graciosa se 

torne sempre e cada vez mais bonita e 

aprazível. 



34 35

Revista do ano 2016

No seguimento do que já aconteceu 

em várias Casas dos Açores no 

continente português, nos E.U.A. e 

no Canadá, bem como em algumas 

ilhas do nosso arquipélago, no dia 23 

de setembro, realizou-se no Faial um 

sarau dedicado à Graciosa e à nossa 

cultura. 

Conceição Cordeiro esteve na 

Biblioteca Pública e Arquivo da Horta, 

onde foi lançada a 3.ª edição, revista 

e aumentada, da obra A Graciosa Ilha, 

de Vítor Rui Dores e José Nascimento 

Ávila. No decorrer desta noite cultural, 

houve ainda lugar para a apresentação 

de um vídeo sobre a Graciosa e da 

exposição intitulada Encantos de Mar 

– Terra e Sonho, igualmente de José 

Nascimento Ávila, e também não faltou 

animação musical. Para terminar da 

melhor forma, foi oferecido a todos os 

presentes um pequeno beberete com 

produtos provenientes da Graciosa. 

Noite 
Graciosense 
na llha do  
Faial

Pintura da Esquadra 
da P.S.P.

Pintura de portas, jane-
las, paredes interiores e 
exteriores.

EB1/JI Praia

Recuperação de sala 
de aulas: beneficiação 
de teto, pavimento, 
pintura de portas, 
janelas e paredes, 
serviços de eletricidade. 

Campo Municipal

Reparação de vedações. 
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Um 
cantinho 
americano 
de nome 
“Graciosa”

A organização “Graciosa Ilha 

Branca” levou a cabo o décimo terceiro 

Jantar Convívio Graciosense, que se 

realizou a 22 de outubro em Lowell. 

Como acontece há já treze anos, largas 

dezenas de emigrantes graciosenses, 

radicados naquela cidade dos Estados 

Unidos da América, juntaram-se com 

familiares, amigos e conhecidos para 

Esta atividade consistiu na 

execução de enfeites alusivos 

ao Natal recorrendo à utilização 

de materiais reciclados. Para 

tal, pedimos a colaboração dos 

pequenos utentes do Centro de 

Atividades nos Tempos Livres da 

Câmara Municipal, que fizeram 

um excelente trabalho! 

Construiu-se um Boneco de 

Neve com copos de café plásticos e 

foram elaboradas Árvores de Natal 

utilizando cápsulas de café e ainda 

Postais de Natal decorados com as 

parte de trás destas cápsulas. 

Esta ação decorreu no dia 23 de 

novembro e foi integrada na  7.ª 

Semana dos Resíduos dos Açores, 

inserida na 8.ª Semana Europeia 

da Prevenção de Resíduos. 

O nosso Município associou-

se a esta iniciativa, no âmbito 

das suas competências, de forma 

a promover ações e atividades 

de sensibilização e informação 

dedicadas à prevenção e gestão 

dos resíduos. 

Reciclar o 
Natal

viver Graciosa numa noite muito 

animada! Conceição Cordeiro viajou 

até à América para participar nesta 

noite de festa dedicada à nossa terra 

onde não faltaram boas iguarias, boa 

música e boa gente! É uma iniciativa 

de louvar que aproxima a comunidade 

graciosense local,  contribuindo para 

que se atenue um pouco a saudade! 



38 39

Revista do ano 2016

Passeios da 
Misericórdia

Recuperação de 
passeios e colocação 
de recipiente para 
resíduos.

Pintura de Reservatórios (Fig.1 - Covas; Fig.2 - Feteira ; Fig.3 - Fontes)

Pintura de furos (Fig.1 - JK4; Fig.2 - AC3)

Portões de Trás-dos-
Pomares

Colocação de portões.

Pintura de nascentes (Fig. 1 e 2 - Cova)
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Vazadouro Municipal

Recuperação de teto, 
abertura de porta, 
pintura de paredes 
interiores e exteriores.

Canada  da Cruz do 
Bairro

Alargamento de 
canada, execução de 
muros, colocação de 
bagaça.

Depois do Faial seguiu-se o Pico: a 

Filarmónica União Artista de São Roque 

recebeu a Noite Graciosense. Mais uma 

vez foram apresentados a 3.ª edição, 

revista e aumentada, da obra A Graciosa 

Ilha, de Vítor Rui Dores e José Nascimento 

Ávila, um vídeo sobre a Graciosa e ainda 

a exposição Encantos de Mar – Terra 

e Sonho, de José Nascimento Ávila. 

Seguiu-se animação musical e prova 

produtos típicos na nossa ilha.

Graciosa na ilha 
montanha

Um jantar com 
gosto especial

Com o intuito de angariar fundos para 

levar a cabo os objetivos que originaram 

a sua criação, a Associação Casa da Ilha 

Graciosa na Terceira organizou um jantar 

de matança à moda da Graciosa, onde 

não faltaram produtos da nossa terra e 

cozinheiros de cá para os confecionar da 

melhor forma. 

Nada mais típico que um jantar de 

matança para promover e divulgar a cultura 

e tradições graciosenses, mantendo-as 

vivas, junto de quem as recorda de outros 

tempos, mas também junto das novas 

gerações, para que estas não caiam em 

esquecimento. 

Manuel Avelar esteve presente nesta 

festa, à qual a Câmara Municipal de associou 

através da oferta de produtos locais.
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Alegria, amor, solidariedade… são 

sentimentos que nos enchem o coração 

na época do Natal.  

Este é também tempo das crianças 

e, como tal, o Município tem sempre 

preparadas na sua agenda atividades 

diversificadas que apenas procuram 

os seus sorrisos como recompensa. 

Assim, nos domingos e feriados 

do mês de dezembro, houve muita 

música, dança e animação, onde não 

faltou o Pai Natal a oferecer bombons, 

fazendo as delícias dos mais pequenos. 

No sentido de envolver a nossa praça 

num ambiente acolhedor e natalício, 

iluminámos as principais ruas da vila 

com motivos decorativos elaborados 

pelos nossos técnicos. Ficou lindo! 

Em dezembro, a Câmara Municipal 

organiza também o convívio anual de 

Natal para os seus colaboradores e 

famílias, que este ano se realizou na 

sede do Graciosa Futebol Clube.  

O nosso natal foi...

...cheio de luz!




