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Que comece o Verão!
zonas balneares

É nas suas zonas balneares que vive os melhores momentos 
do verão. Já estão preparadas para receber os banhistas.

As belíssimas zonas balneares da nossa ilha 

são muito procuradas durante o verão tanto 

pelos graciosenses como pelos turistas que 

nos visitam de junho a setembro e, como tal, 

todos os anos a Câmara Municipal responde, 

dentro das suas possibilidades, às solicitações 

das Juntas de Freguesia no sentido de 

colaborar na manutenção e melhoramento 

destes espaços, nomeadamente com a caiação, 

limpeza, colocação de estrados, varandins, 

ecopontos, espreguiçadeiras, etc.

Barro Vermelho

Colocação de estrados de madeira e ecoponto
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Calheta

Boqueirão

Reposição de pedras, caiação e colocação 
de espreguiçadeiras

Caiação e colocação de escaleira, varandim e 
espreguiçadeiras 

zonas balneares



Carapacho
Colocação de escaleira, varandim e 

espreguiçadeiras 

zonas balneares
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Praia
Colaboração na limpeza, colocação de 
ecoponto e espreguiçadeiras 
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No presente ano, a Piscina Municipal abriu 

portas no dia 3 de junho e durante toda a 

época balnear o seu horário de funcionamento 

será das 11:00 às 19:30, de terça a domingo.

Sempre que solicitado, o município prontifica-

-se a colaborar com as nossas instituições 

escolares na cedência deste espaço, de modo 

a proporcionar aos nossos alunos salutares 

momentos no campo recreativo e desportivo.  

Já há alguns anos que os alunos do CAO da 

Santa Casa da Misericórdia da Vila de Santa 

Cruz visitam e usufruem da Piscina Municipal 

durante os meses de verão. 

 

Também os alunos do 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico e turmas do Ensino Secundário 

realizaram atividades aquáticas no ano letivo 

de 2016/2017, nos meses de setembro, outubro 

e junho.  

No âmbito Plano do ProSucesso (Plano 

Integrado de Promoção do Sucesso Escolar), 

incluído no Eixo 1 – Foco na qualidade das 

aprendizagens dos alunos, 

o grupo de Educação Física da EBS da 

Graciosa desenvolveu e promoveu atividades 

diversificadas de adaptação ao meio aquático, 

através da Natação, Hidroginástica, Polo 

Aquático e Jogos de Condição Física na água.

Horário

Piscina 
Municipal
em movimento!

zonas balneares
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No passado dia 29 de abril de 2017, a equipa 

de futebol de seniores masculinos do Sporting 

Clube de Guadalupe, presidida pelo Sr. Manuel 

Bernardino da Silva Espínola e treinada pelo 

técnico graciosense Jimmy Melo Cunha, 

conquistou o primeiro lugar do Campeonato 

de Futebol dos Açores, garantindo a sua 

presença no Campeonato de Portugal na 

época de 2017/2018.  

O Presidente da Câmara Municipal de Santa 

Cruz da Graciosa, Manuel Avelar, recebeu 

nos Paços do Concelho os atletas, a equipa 

técnica e os dirigentes do Sporting Clube de 

Guadalupe para uma cerimónia de entrega das 

faixas de Campeão, onde felicitou todos por 

este extraordinário feito desportivo que agora 

acrescentaram ao já considerável historial de 

títulos alcançados por esta instituição. 

Parabéns
S.C.Guadalupe!

Desporto
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Almoço com Sua 
Excelência o Presidente 
da República, no Porto de 
Pescas da Praia

No âmbito da sua deslocação ao arquipélago 

dos Açores, o Professor Doutor Marcelo Rebelo 

de Sousa visitou a ilha Graciosa durante 

algumas horas, tendo a Câmara Municipal 

e a Associação dos Pescadores Graciosenses 

preparado um almoço onde foram servidas 

entradas típicas da nossa ilha e o tradicional 

“Molho à Pescadora” acompanhado pelo 

nosso “Pedras Brancas”. Antes de partir 

rumo à Horta, teve ainda tempo de conhecer 

a fábrica das Queijadas da Graciosa e provar 

o primeiro produto local com o selo Marca 

Açores. 

Como recordação da Graciosa, o Presidente da 

Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa 

ofereceu a a Sua Excelência o Presidente da 

República um queijo da ilha e uma toalha de 

chá bordada.

eventos

Bem-vindo,
Professor!
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Um marco 
de fé
No dia 24 de maio, celebrou-se o 300.º an-

iversário da Peregrinação de Penitência e 

Ação de Graças de Nossa Senhora de Guadalu-

pe ao Monte de Nossa Senhora da Ajuda, numa 

manifestação que registou uma adesão muito 

significativa de fiéis devotos, como acontece 

todos os anos. Foram colocados dois painéis 

em azulejos, um na Igreja da Padroeira de 

Guadalupe e outro na Ermida por ela visitada.  

No final da tarde, foi organizada uma sessão 

solene no âmbito da celebração desta impor-

tante data, que teve lugar na Igreja de N. Sra. 

de Guadalupe.

eventos
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Dia Mundial da Criança

A Câmara Municipal, em colaboração com a 

CPCJ Graciosa, promoveu as comemorações do 

Dia Mundial da Criança com muitas atividades 

divertidas para os mais novos, no passado dia 

1 de junho.  

As despesas com o aluguer do filme, a confeção 

do almoço e do transporte das crianças da EB1/

JI da Praia, da Luz e de Guadalupe para Santa 

Cruz ficaram a cargo do Município.
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Dia Mundial da Criança

Vila da Praia

Dia Nacional do Combatente

Graciosa Community Centre 
Of Toronto

No dia 01 de abril de 2017, 
teve lugar a cerimónia de 
comemoração dos 471 anos 
de elevação a vila do lugar na 
Praia.

Comemorou-se o Dia Nacional 
do Combatente na Graciosa a 
23 de abril, com a realização 
de uma missa e de uma 
cerimónia de homenagem 
aos combatentes graciosenses 
junto ao monumento no Largo 
de Santo António, seguidas de 
um almoço.

O vereador António Lourenço deslocou-se ao Canadá para participar na comemoração do aniversário 
deste espaço graciosense em Toronto, que aconteceu a 08 de abril passado.

eventos
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eventos

Entre os dias 9 a 11 de junho,  com um programa 

diversificado, o Moto Club da Ilha Graciosa 

organizou e recebeu o evento denominado 

Graciosa Motofest 2017, com sede na Pesqueira, 

que trouxe à nossa ilha algumas centenas de 

visitantes e muito movimento. 

A Câmara Municipal associou-se a esta festa, 

colaborando na limpeza do local e do Parque de 

Campismo, na montagem de palco, iluminação 

e barraquinhas, bem como na oferta de um 

saco de brindes a todos os participantes.

eventos
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No passado dia 11 de junho 

o Senhor Padre Machado 

completou 50 anos de 

ordenação sacerdotal, sendo 

um dos 10 sacerdotes nos 

Açores a celebrar o seu 

aniversário jubilar.

Para comemorar tão importante data e como 

forma de reconhecimento pelo importante 

trabalho  que desenvolveu na comunidade 

graciosense, a Ouvidoria da Graciosa 

promoveu-lhe uma justíssima homenagem, 

celebrando uma missa seguida de um lanche 

convívio no Multiusos da Graciosa.

António Machado Alves nasceu a 10 de 

dezembro de 1940, na Caldeira do Santo Cristo, 

em São Jorge, tendo sido ordenado sacerdote 

no dia 11 de junho de 1967. Paroquiou durante 

5 anos em Santo Amaro, na ilha de São Jorge, 

e posteriormente veio para Santa Cruz da 

Graciosa, onde durante 38 anos exerceu o seu 

múnus pastoral e aqui ainda reside.

Foi professor na Escola Básica e Secundária da 

Graciosa, onde lecionou várias disciplinas e foi 

também presidente do Conselho Diretivo. Foi 

ainda maestro do Grupo Coral de Santa Cruz 

da Graciosa, tendo desenvolvido trabalhos 

litúrgicos e de música erudita.

Entre o seu legado fica, igualmente, todo 

o trabalho desenvolvido na conservação e 

restauro da Matriz de Santa Cruz,  património 

nacional. Foi administrador paroquial da 

paróquia de Nossa Senhora da Luz e foi vigário 

episcopal da Graciosa e ouvidor eclesiástico.

Jubileu 
Sacerdotal

Monumento 
e homenagem
Realizou-se, a 16 de junho, uma cerimónia de 

inauguração do busto do Sr. Padre Aristides da 

Cunha na frente da Casa do Povo de Guadalupe.

A Câmara Municipal prestou a sua colaboração 

na execução do pedestal para a escultura de 

homenagem de tão ilustre sacerdote da nossa 

ilha.

eventos
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Realizou-se a tradicional Sardinhada 

comemorativa do 25 de Abril, no Parque 

de Merendas da Feteira durante a tarde e à 

noite no Centro Cultural podemos assistir ao 

extraordinário espetáculo de dança “Sentir 

(R)evolução Realizou-se uma vez mais a 

tradicional Sardinhada comemorativa do 25 

de Abril, no Parque de Merendas da Feteira 

durante a tarde. Depois, à noite, no Centro 

Cultural podemos assistir ao extraordinário 

espetáculo de dança “Sentir (R)evolução 

de Abril”, pelas turmas de dança da EBS 

da Graciosa e pelos Núcleos ARE do Clube 

Desportivo Escolar da Ilha Branca.

Sentir o
25 de Abril

cultura
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cultura

Peça

Concerto

Audição final

“Cama, mesa e roupa lavada” 
pelo Grupo de teatro A Semente

Coro Juvenil da Matriz de 
Santa Cruz da Graciosa e pelo 
Coro da Matriz de Santa Cruz 
da Graciosa

Alunos do Ensino Artístico da EBS da Graciosa

 A Câmara Municipal apoia a cultura e, 

sempre que solicitada, colabora com todas a 

iniciativas das entidades culturais na nossa 

ilha, quer seja através da cedência gratuita 

das instalações do Centro Cultural da Ilha 

Graciosa e de apoio técnico na área do som e 

da iluminação na a realização de workshops, 

concertos, atuações, etc., quer na atribuição 

de subsídios para fazer face a despesas com 

deslocações ou receções a grupos vindos do 

exterior, nomeadamente com a oferta de 

passeios à ilha ou de refeições.

Neste segundo trimestre de 2017, o CCIG 

recebeu atividades desenvolvidas pelo 

grupo de teatro A Semente, pelo Coro da 

Matriz de Santa Cruz da Graciosa, pela 

Filarmónica Recreio dos Artistas, pala EBS 

da Graciosa e foi também palco das estreias 

de dois novos grupos locais: o grupo de teatro 

“Sementinhas” e o Coro Juvenil da Matriz de 

Santa Cruz da Graciosa.

Cultura na Graciosa
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“O ouvido 
que escreve”
Victor Rui Dores, lançou a sua obra “O ouvido 

que escreve” no Multiusos da Graciosa, a 14 

de junho. No ano em que comemora 40 anos 

de escrita publicada, este escritor e poeta 

graciosense escolheu a nosso ilha para lançar 

o livro que compila o que de melhor escreveu 

desde a adolescência até à atualidade.

cultura
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catl

Brincar é 
aprender!
O Centro de Atividades Tempos Livres da 

Câmara Municipal tenta, sempre que possível, 

promover atividades diversificadas, lúdicas 

e didáticas com o intuito de proporcionar 

experiências enriquecedoras aos seus alunos.

Campanha mundial “Acendam a Luz Azul”, no Dia Mundial da 
Consciencialização do Autismo (2 de abril), uma iniciativa da 
Federação Portuguesa de Autismo

Sessão pública sobre o Painho-de-monteiro e no 
jogo “Quem quer ser Monteiroi?”, uma iniciativa 
da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
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Visita ao Picadeiro António Maria da Cunha

catl
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Monte da Ajuda
Recuperação do caminho em pedra da ermida até à 

Praça de Touros e dos muros envolventes

obras
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Bairro do Carapacho
Continuação da colocação de janelas em alumínio nas casas cedidas à 

Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa

Paços do Concelho
Recuperaçã de paredes e tetos de corredores

Bairro Abaixo Fragoso
Execução de ecoponto e melhoramento 
de muros e passeios

Rua Conselheiro Pedro 
Roberto Dias da Silva

Caiação do muro

obras



Paços de Concelho
Recuperação de paredes e tetos de corredores
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Praça de São Francisco e  Parque Infantil

Esplanadas da Praça

Plantação  de árvores e colocação de vedações

Pintura de quiosques, mesas e cadeiras

obras



Casa nº7

Casa nº6

Construção de passeio

Recuperação de cozinha e da casa de banho e colocação de estuque
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Apoio social






