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Caros Munícipes,

O começo de um novo ano constitui 

tradicionalmente uma época feliz em que 

todos nós tendemos a reinventar desejos e 

expetativas, a estabelecer novos objetivos, 

criando renovadas metas tanto ao nível 

pessoal como na esfera profissional. E é 

bom que assim seja!

É, na verdade, um tempo para celebrar. 

Contudo, é também um tempo para 

refletir. Celebremos a vida, o que temos 

de bom. E reflitamos essencialmente 

sobre o que podemos fazer, cada um de 

nós, no sentido de contribuir para uma 

sociedade que se possa reger, cada vez 

mais, por valores basilares como a justiça, 

a solidariedade e o respeito mútuo, não 

apenas agora, mas todos os dias do ano.

A Câmara Municipal tem o papel 

extremamente gratificante de criar 

e aplicar medidas que possibilitem a 

melhoria das condições de vida das 

pessoas, e desenvolver estratégias que 

promovam o crescimento da nossa ilha. 

E é isso que nos motiva, que nos fez 

abraçar este projeto por mais quatro 

anos. Agradecendo a confiança de todos, 

a nossa grande expetativa, o nosso 

grande objetivo, que agora se renova, é 

continuarmos a empenhar-nos e a dar o 

nosso melhor pela terra e pelas pessoas, 

sempre de uma forma justa e séria. 

Queremos concretizar os projetos que 

apresentamos a todos os graciosenses, 

trabalhando para esse fim todos os dias.

No início deste ano de 2018, quero, 

em meu nome e em nome da Câmara 

Municipal de Santa Cruz da Graciosa, 

transmitir uma mensagem de esperança 

firme num futuro melhor para os 

graciosenses e para a nossa extraordinária 

ilha!

A todos, um Feliz ano Novo, próspero em 

paz, saúde e concretizações!

Edit-
-orial

Manuel Avelar Santos

Presidente da Câmara Municipal de 
Santa Cruz da Graciosa
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Depois das eleições autárquicas realizadas 

a 1 de outubro, teve lugar, no dia 12 do 

mesmo mês, a Cerimónia de instalação da 

Assembleia Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa e de tomada de posse dos membros 

do Executivo Camarário, a que se seguiu um 

beberete oferecido a todos os presentes.

Tomada 
de posse 

Bairro Conde de Simas - Entrega da Casa n.º 6  

Bairro Abaixo Fragoso 

Remodelação total da casa de banho, cozinha, canalização e eletricidade, construção de casa do gás e passeios envolventes.

Construção de muros e passeios envolventes do bairro.

eventos
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Relvado Municipal

Garagem/Armazém

Requalificação do relvado.

Subida de paredes, colocação de cobertura e telha e pintura.

Complexo Desportivo

Bairro da Boavista Bairro da Boavista - Casa nº4

Habitação Degradada - Canada Longa 

Pintura de portas e janelas. Remodelação da casa de banho, cozinha e pintura da casa.

Construção de cozinha, três quartos e casa de banho. 

obrasApoio social
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Aqueduto da Lagoa
A Câmara Municipal está a proceder à construção de um aqueduto na Lagoa, uma obra muito necessária no 
sentido o melhorar o escoamento das água pluviais daquele lugar.

Rua Cmd. Carlos Pereira Vidinha

Paços do Concelho

Antes Depois Colocação de calçada portuguesa.

Substituição integral da telha da cobertura do edifício.

obrasObras



Rede do Reservatório das Grotas II
Continua a decorrer esta grande obra de remodelação e substituição integral da rede pública de abastecimento 
de água da freguesia de Guadalupe e parte da freguesia de Santa Cruz.
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desportoObras

Assinatura de Protocolos 
de Cooperação no Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo

Foram assinados os protocolos 

de cooperação no apoio ao 

desenvolvimento desportivo entre 

a Câmara Municipal e o Sporting 

Club de Guadalupe, a disputar o 

Campeonato de Portugal Prio - 

Série D, o Sport Club Marítimo, 

a militar no Campeonato de 

Futebol dos Açores, e o Santa 

Cruz Sport Clube, participante 

na II Divisão do Campeonato 

Nacional de Voleibol - Açores em 

seniores femininos, em que foram 

concedidos 71.500,00€. 

Foi também firmado pela Câmara 

Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa e pela Junta de Freguesia 

de Guadalupe o protocolo referente 

à cedência e manutenção do 

relvado sintético e infraestruturas 

construídas no Campo de Jogos 

de Guadalupe, que estabelece 

o compromisso desta junta no 

que concerne à manutenção 

e utilização adequada dos 

equipamentos cedidos durante um 

ano. Em contrapartida, a Câmara 

Municipal transfere para aquela 

entidade uma verba de 4 000,00€.
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A luz que nos ilumina

Inicio uma caminhada vagabunda pelo 

berço das minhas origens.  

É uma marcha serena e que percorro, ao 

sabor da ocasião, olhando para memórias 

da ilha, tentando vislumbrar como e 

quando aconteceram e quem as corporizou. 

Curiosidades de que nem sempre temos 

consciência ou sequer valorizamos.  

Procuro factos e (e)feitos que fazem parte 

dos nossos quotidianos, recorrendo às fontes 

disponíveis e deixo à reflexão de cada um, as 

consequências do peso ou a importância que 

assumem no nosso presente. 

 Se a ilha, pelas suas características 

físicas, tem o cognome de “branca”, seguro 

é que há uma longa escuridão que pairou 

aproximadamente por cinco séculos, 

desde que chegaram gentes a este chão. 

Genericamente, o ciclo de vida regulava-

se por regras da natureza, dependendo da 

iluminação solar, da lua, e das estrelas.  

As necessidades forjaram engenhos. 

Pouco a pouco foram-se descobrindo novas 

energias vindas de descobertas universais 

ou da criatividade de cada um, sendo que a 

iluminação a petróleo, a carvão, bem como a 

utilização da estearina no fabrico das velas, 

foram progressos dos tempos recentes, que 

à medida das possibilidades de cada um, 

triunfaram nos lares.  

A primeira central termoeléctrica nos 

Açores data de 1901, em Ponta Delgada, para 

honrar a visita de El-Rei D. Carlos. Só em 1963, 

a electricidade chegará ao Corvo.  

Na Graciosa, de iniciativa privada, houve 

instalação de máquinas para transformação 

em energia térmica na década de 20 do 

séc XX, interrompida - provavelmente por 

insuportáveis custos económicos - para 

ser retomada posteriormente, nos anos 30, 

cobrindo apenas uma área restrita do centro 

de Santa Cruz e da Praia (S. Mateus). 

Anos depois, o encargo de fornecimento de 

energia passa para o Município, instalando-

se o equipamento em edifício junto ao Jardim 

da Barra, em Santa Cruz. 

Esse benefício para a ilha foi de 

extraordinária importância.

  

O jornal “ o Graciosense” disso faz registo 

no nº 408 de 1915, quando transcreve actas 

da Junta de Paróquia e da Câmara Municipal, 

onde pontificava a necessidade de iluminação 

pública e da posição de apoio dessas 

autarquias: 

“ Foi apresentado um ofício do Sr. Presidente de 

Paróquia civil da freguesia de Santa Cruz, deste 

Concelho, acompanhada da cópia da parte da 

acta da sessão do dia 8 do corrente mês da mesma 

Junta e que é do teor seguinte:  

  Junta da Paróquia Civil de Santa Cruz da 

Graciosa – número treze – Serviço da República 

– Excelentíssimo Senhor.  

Gostosamente venho depor nas mãos de Vossa 

Excelência a inclusa cópia da parte da acta da 

sessão do dia 8 do corrente mês desta Junta de 

Paróquia, a que tenho a honra de presidir, e em 

que foi deliberado conceder a esse município 

um subsídio de 2500 escudos para auxílio da 

montagem da iluminação pública desta vila a luz 

eléctrica. 

… (…) tenho obtido diversos dados e 

esclarecimentos a tal respeito e, em breve, espero 

receber orçamento da despesa a fazer com a 

montagem e sustentação, acompanhada da 

planta desta vila, o que tudo poderei apresentar 

à Exmª Câmara da digna presidência de V. Exª, 

ou à comissão que porventura seja encarregada 

do respectivo estudo, para ser levado a efeito tão 

importante melhoramento. 

 Saúde e Fraternidade – Secretaria da Junta de 

Paróquia Civil de Santa Cruz da Ilha Graciosa, 

dezoito de Novembro de mil novecentos e quinze. 

O presidente da Junta – Álvaro da Cunha 

Bettencourt” 

 “ No dia 13 de Dezembro instalou-se a comissão 

nomeada pela Câmara Municipal deste concelho, 

para estudar a forma de levar a cabo a iluminação 

pública desta vila a luz eléctrica, e organizar o 

respectivo projecto e orçamento. 

  Essa comissão é composta dos senhores Manuel 

Inácio Bettencourt Barcelos, Augusto Correia da 

Silva, José de Mendonça Leão, Álvaro da Cunha 

Bettencourt, Rui de Andrade Albuquerque e João 

de Azevedo Vasconcelos. 

  Para auxiliar tão importante melhoramento 

– a iluminação pública desta vila – a Junta de 

Paróquia Civil desta freguesia deliberou em 

sua sessão de 8 de Novembro último, oferecer 

à Câmara Municipal a importante soma de dois 

Crónica “Olhadela Branca” por

Maria das Mercês da 
Cunha Albuquerque 
Coelho 

contos e quinhentos escudos. 

  É mais um acto que torna esta corporação 

merecedora da gratidão de todos os habitantes 

desta vila. 

  Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa – 

Sessão de 22 de Novembro de 1915.” 

Tal verba porém nunca foi transferida e não 

se acenderam luzes nas vias públicas, porque 

hesitavam as autoridades entre os argumentos 

favoráveis a uma iluminação “Wizard”, com 

os outros, que preferiam a eléctrica, como 

então se narra na dita imprensa, em Abril de 

1923, quando já estava finada a iluminação 

pública a petróleo. 

Correu o rio do tempo e entre ventanias e 

outros tumultos de relevo, com destaque para 

os constrangimentos decorrentes da 2ª guerra 

mundial, foi-se mantendo a electricidade com 

muitas dificuldades e elevados custos, e apenas 

no período nocturno, aproximadamente de 4 

a 6h diárias.  

Foi assim na década de 50 e 60. Meu pai, 

Luiz José Coelho, prestou apoio mecânico 

aos referidos motores durante algumas 

décadas, e eram muitas as horas que ocupava 

na reparações dos equipamentos, alguns já 

obsoletos. Não raro, era chamado a acudir 

situações de emergência, com um sinalética, 

que apagava e acendia a luz três vezes.  

Nos anos 70 do séc passado já a electricidade 

iluminava significativa parte da ilha, 

desligando-se ainda num período nocturno 

de 8h.  

Em 1980, entrou-se num novo período, 

resultante da constituição de uma empresa 

com capitais públicos, a EDA, destinada a 

produzir e distribuir a energia em toda a 

Região, uniformizando as tarifas. Acendeu-se 

toda a ilha em horário ininterrupto. 

A energia eléctrica foi uma revolução, mas é 

uma comodidade que não dispensamos. 

Hoje na ordem do dia está outra etapa. A da 

substituição por energias renováveis limpas, 

provenientes do vento e sol, com vista à 

poupança dos combustíveis fósseis. Já existem 

instalações, e um parque apetrechado para 

o carregamento de baterias, resultado dum 

projecto alemão pioneiro a nível mundial. 

Questiona-se do alcance e do reflexo 

económico para o público utente.  

Os efeitos dos equipamentos são uma 

realidade na paisagem graciosense.  

O futuro dirá das razões da sustentabilidade 

do projecto e da sua valia ambiental. 

Electricidade na décadas de 50 e 60 Apoio mecânico aos motores da central termoeléctrica

Central de baterias Projecto alemão pioneiro a nível mundial

olhadela branca  olhadela branca  
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Luzes
de Natal
A bela iluminação de Natal 

que encheu de alegria o centro 

histórico de Santa Cruz da 

Graciosa foi integralmente 

concebida pelos colaboradores 

dos Paços do Concelho, que ao 

longo dos últimos anos têm 

efetuado um extraordinário 

trabalho nesta área.

natal

A Câmara Municipal preparou com muito empenho mais um Natal, 

com o intuito de proporcionar a todos os munícipes momentos 

felizes, de convívio e partilha.
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Praça 
em modo 
diversão!
No dia 1 de dezembro começou a época festiva com a 

abertura da iluminação de Natal no centro de Santa 

Cruz. Também este ano, a Câmara Municipal preparou 

variadas atividades de animação na nossa Praça Fontes 

Pereira de Melo, como a visita do Pai Natal, pula pula, 

momentos musicais, feira do livro e uma feira das 

oportunidades, que decorreram nos feriados e domingos 

do último mês do ano. 

A esta animação associou-se a Escola Básica e Secundária 

da Graciosa com a atividade “Escola à Rua”, levada a 

cabo pela Equipa ProSucesso, Departamento do Pré-

Escolar e 1ºCiclo, Departamento de Artes e Desporto, 

Departamento de Matemática e Ciências, Equipa da 

Biblioteca Escolar, Turma Profij IV – Técnico de Ação 

Educativa, Equipa de Saúde Escolar, com a colaboração 

da Câmara Municipal, Clube Desportivo Escolar Ilha 

Branca – Núcleos de Atividades Rítmicas Expressivas 

e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

da Ilha Graciosa. Este evento contou com diversas 

atividades do mundo escolar: Matemática Divertida, 

Ciência Divertida, Rapel na Torre de São Francisco, 

FlashMob – Dança, Presépio Vivo, Exposições dos 

trabalhos feitos pelos alunos e Feira do Livro.

natal natal
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Feira 
do Livro
De 1 de dezembro a 12 de janeiro esteve aberta 

ao público uma Feira do Livro, que se realizou 

no âmbito da colaboração entre a Biblioteca 

Municipal e a Escola Básica e Secundária da 

Graciosa e contou com as especiais visitas da 

Creche “O Balão” e de todas Escolas do 1ºCiclo. 

Pretendeu-se essencialmente incentivar as 

crianças a frequentar estes espaços repletos 

de livros e histórias, proporcionando-lhes 

um crescimento saudável. Participaram num 

conjunto de atividades promovidas pelos 

alunos da Turma Profij IV – Técnico de Ação 

Educativa, que criaram uma plataforma 

de jogos educativos e uma apresentação 

de fantoches que exploraram a temática 

“Valorizar a Diferença” e ainda na Hora do 

Conto, dinamizada pela Biblioteca Municipal. 

Todas as turmas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário tiveram 

também oportunidade de visitar a Feira  

durante os tempos letivos.  

natal natal
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Presépio de Natal 
Na Casa-Museu João Tomaz Bettencourt esteve patente ao público durante 

a época natalícia um bonito e elaborado presépio, à semelhança do que 
tem vindo a acontecer desde a ativação deste maravilhoso espaço. 

natal natal
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Convívio dos colaboradores 
No dia 15 de 
dezembro, a Câmara 
Municipal organizou 
o tradicional convívio 
de Natal para os 
seus colaboradores, 
que este ano  se 
realizou na Sociedade 
Filarmónica União 
Praiense.  

natal natal




