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Marginal da Pesqueira

A Câmara Municipal está a 

proceder à poda de salgueiros 

ao longo de todo o percurso da 

marginal entre o Degredo e a 

Barra, com o intuito de permitir 

uma melhor e mais agradável 

contemplação da paisagem 

privilegiada sobre o mar e toda 

a costa de Santa Catarina, dando 

assim início a uma remodelação 

profunda que pretende fazer 

nesta zona.

No âmbito das obras de 

proteção e estabilização da zona 

costeira da Barra, que já estão 

a decorrer, e com o objetivo de 

obter harmonização e coerência 

espacial, o nosso executivo 

camarário encomendou um 

estudo sobre a requalificação 

da orla costeira entre o Degredo 

e Santa Catarina, sendo que 

muito em breve será submetido 

a consulta pública um projeto 

referente a esta obra para que 

todos os munícipes possam 

opinar e contribuir para o 

enriquecimento do projeto.
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Brigada do Amarelo

A decorrer desde dezembro de 2016, o projeto 

“Brigada do Amarelo” é uma iniciativa da 

Câmara Municipal e consiste numa campanha 

de sensibilização para a reciclagem e na 

recolha de embalagens nas escolas. Pretende-

se que os resíduos de embalagens produzidos 

nas casas dos alunos e na própria escola sejam 

devidamente encaminhados para o ecoponto 

amarelo. No âmbito deste programa, na 

semana de 13 a 17 de março, as Técnicas da 

Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa 

visitaram as escolas do 1.º Ciclo do nosso 

concelho, bem como a creche “O Balão” 

a fim de sensibilizarem e esclarecerem 

Uma iniciativa da Câmara Municipal que consiste 
na campanha de sensibilização para a reciclagem e 

na recolha de embalagens nas escolas.

algumas dúvidas sobre a reciclagem. Esta 

atividade consistiu na realização de vários 

jogos lúdico-didáticos alusivos à temática da 

reciclagem, como por exemplo “Memória”, 

“Galo”, “Constrói Palavras” e “Coloca no 

Ecoponto certo”, utilizando sempre materiais 

reciclados. A Câmara Municipal continua a 

apostar nas formação dos mais jovens pois 

considera que eles são ótimos transmissores 

de informação no seio familiar.

ambiente
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Seguindo uma política de continuidade 

no que toca ao investimento na melhoria 

das condições de vida dos munícipes e, 

concomitantemente, na recuperação e 

beneficiação do património do concelho de 

Santa Cruz da Graciosa, a chave de outra casa 

do Bairro Abaixo Fragoso foi entregue a uma 

família que agora realojada terá certamente 

mais conforto.

A Casa n.º 5 do bairro sofreu inúmeras 

intervenções de ampliação e remodelação, 

nomeadamente, mais um quarto de cama, 

cozinha e casa de banho novas, pavimentação, 

eletricidade, canalização e pintura.

A área social tem sido sempre uma bandeira 

deste executivo camarário, pelo que temos 

vindo a realizar inúmeras intervenções de 

melhoramento nos nossos bairros sociais.

Na casa n.º 6 do Bairro Conde de Simas, está-

se a remodelar totalmente a casa de banho e a 

cozinha e ainda a colocar pavimento novo em 

toda a habitação.

Uma 
família 
mais feliz

Habitação 
melhorada

apoio social apoio social
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obras obras

Bairro da Boavista - Casa 
nº4

Bairro Abaixo Fragoso

Cemitério

Bairro da Boavista - Casa 
nº22

 Pintura.
Construção de Ecoponto; 

Execução de muros e passeios.

Pintura

Remodelação total da casa de 
banho; Colocação de azulejos e 
lava-loiças;  Pintura.



Canada da Gracinda

Alargamento, pavimentação 
e execução de rampa.
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obras

Canada da Barra Canada da Forca

Escola EB1/JI da Praia

Colocação de asfalto. Colocação de asfalto.

Recuperação de portas, jane-
las e pavimento em madeira; 
pintura.

obras



O Carnaval da Graciosa é especial e é único e nós 
vivemo-lo como ninguém!
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Carnaval 
das escolas 
é tradição!

Na sexta-feira de Carnaval, 

durante a manhã, já não pode 

faltar o cortejo em que os alunos 

das nossas escolas dão azo à 

imaginação, trazendo às principais 

artérias de Santa Cruz muita cor e 

alegria. 

“Viva o Livro” foi o tema a explorar 

este ano e cada turma participante 

no desfile escolheu uma obra 

literária para representar e 

caracterizar. Foi, como já é apanágio 

dos seus intervenientes, uma 

atividade repleta de movimento, 

música e animação, como não 

poderia deixar de ser num evento 

desta natureza.

carnaval

Nos meses que antecedem o Carnaval, 

nota-se uma azáfama característica dos 

preparativos da época mais divertida do ano, 

intensifica-se o trabalho das costureiras que 

até ao último dia estão atarefadíssimas e 

ultimam-se também as ações decorativas das 

salas que recebem os foliões. 

Toda a gente dança de sexta a domingo nos 

salões das nossas sociedades recreativas 

até finalmente chegar a grande semana do 

Carnaval da Graciosa.  

Entre desfiles de Carnaval, bailes de máscaras 

e apresentações de fantasias e coreografias, 

esta é sem dúvida uma quadra contagiante de 

festa que envolve tudo e todos. 

O ano de 2017 não foi exceção e entre os dias 

22 e 28 de fevereiro viveram-se dias mágicos, 

que foram o resultado de muito empenho e 

dedicação de uma parte muito significativa da 

ilha. Quase toda a gente por cá está de alguma 

forma envolvida com o Carnaval e é por isso 

que é tão bom e tão nosso! 
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carnaval

O Desfile de Carnaval do Pavilhão 

Municipal acontece sempre no domingo e é 

um dos momentos mais altos deste período 

de grande festa na nossa ilha, porque todas 

as fantasias de grupo têm a oportunidade de 

apresentar as suas coregrafias.  

2017 foi um ano com muita adesão, houve 

um maior número fantasias e também 

A ilha Graciosa mostrou como se 
faz um grande Carnaval!

O Carnaval na Graciosa está bem e recomenda-se. Mais 
participantes, mais esforço e mais diversão.

mais pessoas a participar. Os mais de 650 

elementos fizeram deste Carnaval um dos 

melhores dos últimos anos! 

Com o intuito de divulgar a nossa tradição 

a todo o arquipélago e, por outro lado, 

também fazê-la chegar à diáspora, a Câmara 

Municipal patrocinou a RTP-Açores na 

realização de um programa  de três episódios 

exclusivamente dedicados ao Carnaval da 

Graciosa. Nele foram incluídas não apenas 

a transmissão do Desfile de fantasias de 

grupo, como também imagens dos nossos 

salões de baile, do cortejo das escolas, das 

modas de viola, de entrevistas a foliões, 

etc.  
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Um contador de histórias

Eventos

No dia 8 de janeiro, curiosamente um dia 

após ter completado 94 anos, o Senhor Gabriel 

Melo apresentou o seu livro intitulado “ O 

Cantinho do Gabriel - Histórias do quotidiano 

graciosense”, uma edição apoiada pela 

Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa. 

Este evento decorreu na Casa do Povo de 

Guadalupe, numa tarde animada onde todos 

os presentes puderam ouvir pela voz do autor 

algumas das histórias curiosas e engraçadas 

incluídas no livro.
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eventos

BTL 2017

Gala de abertura da 
Madalena, Cidade do Vinho

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santa Cruz da Gra-
ciosa, Manuel Avelar, viajou 
até à capital portuguesa para 
marcar presença na Bolsa de 
Turismo de Lisboa 2017, um 
evento de referência na indús-
tria do turismo.
A BTL decorreu de 15 a 19 de 
março na FIL - Centro de Ex-
posições e Congressos de Lis-
boa e a nossa ilha esteve repre-
sentada no pavilhão dedicado 
aos Açores. A ART - Associação 
Regional de Turismo foi mais 
uma vez a responsável pela 
organização deste espaço des-
tinado à mostra e promoção de 
produtos regionais.
Ainda durante a sua deslo-
cação a Lisboa, o presidente 
do executivo assistiu ao lan-
çamento do programa “Praia 
Acessível - Praia para Todos” 
2017 e à cerimónia da entrega 
do prémio “Praia + Acessível” 
2016, que teve lugar no dia 17 
de março na Feira Internac-
ional de Lisboa.
Uma vez que preenche todos 
os requisitos necessários, a 
Câmara Municipal voltou a 
candidatar este ano a zona 
balnear da Praia (São Mateus) 
à obtenção deste galardão.

No passado Sábado, dia 11 de 
Março, a Câmara Municipal de 
Santa Cruz da Graciosa, rep-
resentada pela Senhora Vice-
Presidente da Câmara Maria 
da Conceição Cordeiro, marcou 
presença na “Gala de Abertura 
da Madalena, Cidade do Vinho”, 
evento realizado pela Câmara 
Municipal da Madalena do 
Pico.
Para o Executivo Camarário 
Graciosense, a participação 
em eventos deste cariz é de 
grande importância, uma vez 
que a Ilha Graciosa é tam-
bém uma ilha marcada pela 
atividade vitivinícola, que tem 
recentemente apostado na 
recuperação de vinhas, e con-
sidera este setor relevante para 
a promoção e desenvolvimento 
local.

“Que má Reciclagem!”

No âmbito da Semana dos Resíduos 

dos Açores, surgiu a ideia de criar uma 

pequena peça de teatro com um caráter 

didático e ao mesmo tempo lúdico por 

forma a sensibilizar as crianças para a 

temática da reciclagem.  

Neste sentido, as técnicas do Parque 

Natural da Graciosa escreveram 

uma peça muito interessante que foi 

representada de forma brilhante pelos 

alunos do CATL da Câmara Municipal e 

apresentada a colegas de várias turmas 

das escolas da Graciosa.
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Empreendedor por um dia
eventos

eventos

Apesar das condições climatéricas pouco favoráveis os graciosenses 
aderiram em bom número.

Durante a manhã do dia 31 de março, a 

Praça Fontes Pereira de Melo esteve muito 

movimentada devido à feira dedicada ao 

empreendedorismo organizada uma vez mais 

pela EBS da Graciosa, em que os seus alunos 

puderam promover e comercializar vários 

produtos e ser empreendedores por um dia.  

Como tem sido habitual, a Câmara Municipal 

apoiou a realização desta atividade, nome-

adamente através do transporte de mesas e 

da montagem de barracas e de pontos de luz. 

 

A Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa festejou o Dia 

Internacional da Mulher, através de um convívio no Centro Cultural da 

Ilha Graciosa, onde foi exibido um filme e oferecido um lanche a todas 

as presentes.

Dia Internacional 
da Mulher
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