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Acordo com 
Sindicatos 

No decorrer do primeiro trimestre de 2018, a Câmara 

Municipal assinou o acordo coletivo de empregador 

público tanto com o Sintap -  Sindicato dos Trabal-

hadores da Administração Pública e de Entidades com 

Fins Públicos, como com o STAL - Sindicato Nacional 

dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, 

Empresas Públicas, Concessionários e Afins. 

O ACEP prevê a reposição dos 25 dias de férias, a 

atribuição de um dia de férias suplementar por cada 5 

pontos obtidos na avaliação de desempenho, a partir 

de 2010, até ao limite de 5 dias de férias, a dispensa do 

trabalhador no dia de aniversário, a dispensa do trabal-

hador no dia de funeral de familiares de 3.º grau na linha 

colateral (tios/sobrinhos).
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ESPETÁCULOS ABRILHANTADOS POR UMA EXCELENTE BANDA DE MÚSICA.
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Bairro Conde de Simas 

Bairro da Boavista 

Construção de anexo na casa nº9.

Recuperação e pintura de portas e janelas. 

Bairro Abaixo Fragoso 
Remodelação de quarto de banho, cozinha, colocação de portas e janelas, pintura e arranjos interiores e 
exteriores na casa nº 2

apoio socialapoio social
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Furo do Pontal
Obras de conservação dos muros divisórios de propriedade com pedra basáltica vulcânica.

 A recuperação do muro da zona de proteção imediata do Furo do Pontal foi levada a cabo com o objetivo de garantir que não há entrada de animais 

nesta zona, contribuindo assim para a manutenção da qualidade da água na captação.

obras

Fotos de Paulo Henrique (SIARAM)
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Garagem / Armazém 

Largo Francisco Paula Bettencourt 

Construção de sótão. 

A empresa Galp removeu as antigas bombas de combustível e pavimentou o espaço com calçada. 

Nascente da Cova 
Construção de muros divisórios de propriedade com pedra basáltica vulcânica e com blocos de betão revestidos a argamassa de cimento e areia.

Procedeu-se também à delimitação do perímetro de proteção imediata da nascente da Cova, no sentido de prevenir, reduzir e controlar a poluição 

das águas destinadas ao abastecimento público para consumo humano, estando interdita qualquer instalação ou atividade nesta área.
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LUÍS REPRESAS
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THE CODE
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1 3 . A G O  >  S E G U N D A
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Graciosa 
na BTL

Curso De 
Proteção Civil 
– Nível I  

O Presidente do nosso Município marcou, 

uma vez mais, presença na Bolsa de Turismo 

de Lisboa, um evento reconhecido pela 

sua elevada importância na indústria de 

turismo nacional e que este ano decorreu 

28 de fevereiro a 4 de março. A Graciosa, os 

seus pontos de interesse turístico, bem como 

alguns dos seus produtos gastronómicos 

estiveram naturalmente representados neste 

certame, no stand dos Açores, promovido pela 

ART - Associação de Turismos dos Açores, 

que apresentou uma campanha de promoção 

turística da região subordinada ao tema 

“Açores, um mar de emoções”. 

No dia 8 de Março de 2018, a Câmara 

Municipal e o Governo Regional levaram a 

cabo a comemoração do Dia da Mulher, no 

Centro Cultural da Ilha Graciosa. 

Foi uma tarde preenchida com uma 

conferência sobre o empreendedorismo, a 

exibição de um filme e a oferta de um lanche a 

todos as pessoas presentes. 

A Caminhada do Dia Internacional da 

Mulher realizou-se no dia 10 de Março de 

2018 e a Câmara Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa foi uma das entidades parceiras, 

tendo oferecido a cada participante uma flor.

Decorreu nos passados dias 15 e 16 de março 

um Curso de Planeamento e Gestão de 

Emergência em Proteção Civil – Nível I, no 

Quartel dos Bombeiros Voluntários da Ilha 

Graciosa, promovido pelo Serviço Regional de 

Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. 

Esta formação teve com objetivo dotar 

os colaboradores da Câmara Municipal 

que integram a Equipa de Emergência da 

Proteção Civil da Graciosa de conhecimentos 

e competências no que respeita à definição de 

responsabilidades e coordenação de agentes e 

meios envolvidos nas operações. 

 No dia 15, pelas 19:30, houve ainda, no 

mesmo espaço, uma ação de sensibilização da 

responsabilidade da Divisão de Planeamento, 

Operações e Avaliação de Riscos da SRPCBA 

intitulada “A Proteção Civil e o Poder 

Local”. Os destinatários deste evento foram 

responsáveis e colaboradores da Câmara 

Municipal, das Juntas de Freguesia do 

nosso Concelho e de várias secretarias do 

Governo Regional, tendo sido abordados 

assuntos como conceitos básicos, objetivos 

e domínios da Proteção Civil, medidas de 

autoproteção, sistema de proteção civil, 

planos de emergência e comissões de proteção 

civil, bem como centros de operações de 

emergência SRPCBA. 

 

Dia 
da 
Mulher

Caminhada da Mulher

eventoseventos
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eventos

Arquitetura da água

Foi inaugurada, no dia 22 de março, uma 

exposição de fotografia sobre a Arquitetura da 

Água na Ilha Graciosa, que estará patente no 

Reservatório do Atalho até ao final do verão 

e poderá ser visitada de segunda a sexta, das 

13:30 às 17:00. 

No âmbito do Dia Mundial da Água, celebrado 

naquele dia, o Parque Natural da Graciosa e a 

Câmara Municipal promoveram esta iniciativa 

com o intuito de dar a conhecer as antigas 

estruturas de captação, armazenamento e 

distribuição de água na nossa ilha. 

Após as palavras de apresentação proferidas 

pelo Presidente da Câmara, os presentes 

tiveram a oportunidade de assistir a um 

maravilhoso miniconcerto de flauta pelos 

alunos da EBS da Graciosa.



Fantasia Carnaval de 1997
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Carnaval

  O Carnaval é uma festa profana que anima 

de uma forma intensa e particular a existência 

dos graciosenses. Rara é a família, que não se 

integra directa ou indirectamente nos festejos 

da época.  

Dizia-se que no dia de natal se iniciava a 

corrida aos bailes nos salões, que iam num 

crescendo até se esgotarem na terça feira 

“gorda”. 

Hoje porém a realidade modificou-se ao 

modo doutras regiões do mundo onde os 

preparativos têm uma assinalável escala 

comercial que evita os improvisos. 

A necessidade de brilhar com a apresentação 

das fantasias nos salões das colectividades 

existentes em todas as freguesias exige 

uma cuidada preparação, que vai desde 

a escolha da temática, do vestuário e sua 

confecção, à decoração das salas, bem como 

a preparação e contratação de músicos 

capazes de sustentarem a festa. E claro está, 

o fundamental, que é convocar as pessoas 

capazes de a corporizem, com energia 

e alegria, muito para além do substrato 

clubista subjacente nas diversas sociedades 

recreativas de quem dá tempo, generosidade 

e o melhor de si a favor de todos.  

Crónica “Olhadela Branca” por

Maria das Mercês da 
Cunha Albuquerque 
Coelho 

A comunidade escolar igualmente exerce 

o seu papel de relevo social integrador, 

colhendo e dando razão à pantomima, 

contando histórias com ironia, nos desfiles de 

entrudo. 

O número de 500 participantes dos últimos 

anos excede os 10% da população residente, 

evidenciando a circunstância de que esse 

período temporal está interiorizado na 

população, em particular na juventude, 

associando também os mais velhos. Pode 

afirmar-se sem favor que é uma grande festa 

familiar que reúne por vezes três gerações no 

mesmo espaço para se divertirem num modo 

intimista e com genuína autenticidade. 

Há um século atrás já a imprensa local 

noticiava os acontecimentos do período. 

O jornal “Defesa”de 1935 publicitava os 

seguintes: 

7 de Janeiro, bailes na Filarmónica Recreio 

dos Artistas e Santa Cruz Sport Club; Bailes a 

realizar na Filarmónica Recreio dos Artistas: 

6, 13, 20, 27 e 31 de Janeiro; 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 

e 28 de Fevereiro; 3, 4 e 5 de Março. Também 

a 27 de Janeiro e 10 de Fevereiro, baile no 

Santa Cruz Sport Club, onde haverá surpresas, 

sendo que a 3 de Fevereiro, esse clube realiza 

baile no Salão Teatro Graciosense; bailes bons 

na FRA e no SCSC, no domingo 17 de Fevereiro 

e 5ª feira seguinte, procedendo-se na 5ª feira, 

27 de Fevereiro, na FRA, à eleição da rainha 

do Carnaval. 

Consta um interessante registo no jornal 

“Graciosense” de 1917, da não existência 

de festejos públicos de carnaval, em 

cumprimento do Edital do Administrador do 

Concelho (dado o envolvimento de Portugal 

na 1ª guerra mundial). 

Em 1918,o mesmo jornal “Graciosense” 

noticiava os bailes na “casa de ensaio da 

Filarmónica Artista” e no “salão Teatro”, 

acompanhados ao piano por Palmira Mendes 

e depois, em 1920, dava-se nota dum sarau 

dançante animado pela orquestra “Sinfónica 

da Mocidade” e bem assim de eventos em 

casas particulares que abriam as suas portas 

a amigos e familiares. 

Reinavam ao tempo as “mascaradas” 

de caras cobertas, bem como fantasias 

individuais e de grupo. 

“Reflexo brilhante de civilizações e de 

culturas, a festa não pode ser olhada em caso 

algum, independentemente do meio social e 

político em que decorre. Ela dá testemunho 

de preocupações, de ambições, de relações 

de forças. Festas populares? Contestações 

burlescas? Como descrever os fastos do 

carnaval sem evocar todos os esforços, os 

tesouros de imaginação por vezes despendidos 

para conter-lhes o potencial de rebelião e 

impor-lhes temas mais académicos? 

Como simples jogos de início, estes 

divertimentos foram-se transformando em 

festas confiscadas, em lições de obediência 

e sabedoria políticas” (festas de Loucos e 

carnavais de Jacques Heers) 

A antropóloga Teresa Perdigão que 

investigou e produziu trabalhos sobre outros 

carnavais do país, no âmbito do Instituto 

de Estudos de Literatura e Tradição da 

Universidade Nova de Lisboa, olha com 

interesse esse frenesim actual que atravessa 

a nossa sociedade e faz participar um muito 

significativo número de pessoas. Analisa com 

empenho a matéria que “faz acreditar que a 

festa, quer dizer, a interrupção do quotidiano 

numa comunidade, é muito importante para 

criar ou reforçar os laços de coesão entre essa 

comunidade, entre vizinhos, entre família e 

entre amigos”. 

A mesma investigadora não esconde a sua 

curiosidade sobre a vivência graciosense 

admitindo que o nosso carnaval possa 

ser aprofundado com vista à inscrição no 

Inventário Nacional do Património Cultural e 

Imaterial.  

Por entre razões a favor e aqueles outros que 

olham com apreensão uma visibilidade que a 

descaracterize, entidades públicas e privadas 

procuram tirar proveito das tradições 

populares no sentido de lhes atribuírem 

um papel relevante na imagem da ilha, com 

vista a criar dinâmicas que favoreçam um 

seu desenvolvimento sustentável, fazendo do 

carnaval graciosense um cartaz turístico.  

Advogamos que preservar a originalidade 

da folia sem a submissão a padrões 

uniformizadores, onde os números falem mais 

alto que as emoções, é o melhor contributo 

para dignificar a memória do passado e dar 

futuro à festa. 

Fantasia Finais dos anos 60

Fantasia Carnaval de 1936

olhadela branca  olhadela branca  
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Na Sexta de Carnaval, durante a manhã, foi levado a 

cabo o Desfile de Fantasias com os alunos da EBS da 

Graciosa e do Jardim de Infância “ O Balão” e este ano 

o tema a explorar foi “VALORIZAR A DIFERENÇA”. 

Desde os mais pequenos aos mais crescidos, as turmas 

participantes destacaram-se pela alegria e criatividade 

depositadas nesta atividade, que leva sempre algumas 

centenas de pessoas ao centro da nossa vila de Santa 

Cruz. Os alunos, professores, auxiliares, pais e todos 

os envolvidos estão mais uma vez de parabéns pelo 

trabalho realizado! 

Deixou saudades!
Mais um ano em que fomos incríveis! 

Fomos graciosenses a viver o Carnaval! 
De dia ou de noite, nos salões ou pelas ruas, jovens ou 
adultos mostramos que cada vez mais sabemos vivê-lo 

como poucos.

Carnaval
na escola
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carnaval carnaval
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pavilhão
desfile no

No domingo, ao início da tarde, manteve-

se a tradição e a Câmara Municipal voltou a 

promover o desfile de fantasias de grupo do 

Carnaval da Graciosa, que este ano, devido 

a condicionantes excecionais, se realizou 

no Pavilhão Desportivo da Escola Básica e 

Secundária da Graciosa. Quem se dirigiu a 

este espaço, pôde ver todas as fantasias que 

as nossas coletividades prepararam para este 

ano. 

Nesta edição de 2018, tivemos também a 

oportunidade de apreciar uma dança de 

Carnaval de São Miguel, que integrou pela 

primeira vez o nosso desfile. 

As fantasias estavam incríveis!  De ano para 

ano, é evidente o esforço das coletividades 

participantes no sentido de aprimorar as 

indumentárias e o cuidado na execução 

das coreografias também foi notório. E que 

bom que assim é! Queremos sempre mais 

e melhor porque o Carnaval está-nos no 

sangue!  

O nosso Carnaval é muito próprio, é especial 

e envolve a grande maioria dos habitantes 

da nossa terra, o que por si só demonstra 

a sua grandeza e o seu significado para a 

população local. Apenas com a enorme 

dedicação e sacrifício de um número muito 

vasto de pessoas, que voluntariamente 

trabalham nas coletividades da Graciosa, 

é que se faz um Carnaval como o nosso. 

Obrigado a todos! 
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02, 03 / Santo Amaro (Santa Cruz) 

25 / Senhor dos Passos (Santa Cruz)

11/ Senhor dos Passos (Praia) 

20 / Festa do Espírito Santo (Todas as Freguesias)  

21 / Bodo de N. Sra. da Guia (Praia) 

22 / Senhora da Vitória (Vitória)

24 / Peregrinação ao Monte da Ajuda (Guadalupe e Monte Ajuda) 

27 / Bodo da Trindade (Praia) 

31 / Corpo de Deus (Praia)  

31 / Bodo de Santo Amaro (Santo Amaro)

03 / Bodo das Pedras Brancas (Pedras Brancas) 

10 / Bodo do Rebentão (Rebentão) 

13 / Santo António (Santa Cruz)

17 / Santo António (Praia) 

17 / Santo António (Folga) 

24 / São João Batista (Monte da Ajuda)  

24 / Sagrado Coração de Jesus (Luz) 

24 / Senhora da Saúde (Praia)  

 

01 / Bom Jesus (Santa Cruz) 

01 / Senhora da Guia (Praia)  

08 / Senhora das Dores (Dores)

08 / Santa Ana (Praia)  

15 / São Mateus (Praia)  

22 / Sra. Livramento e Sra. Quitéria (Fonte do Mato)  

29 / Senhora da Esperança (Ribeirinha) 

05 / Senhora de Guadalupe (Guadalupe)  

10>14 / Senhor Santo Cristo dos Milagres da Graciosa  (Santa Cruz)  

15 / Senhora da Ajuda (Santa Cruz) 

19 / Senhora de Lourdes (Carapacho)  

26 / Santo António (Vitória)  

02 / Senhora da Luz (Luz)  

09 / São Miguel Arcanjo (Almas)  

09 / Bodo das Sete Marias (Fontes)  

16 / S. Pedro Gonçalves e Sra. Boa Nova  (Santa Cruz)  

13 / Santa Luzia (Praia e Santa Cruz) 

 

F E S T A S  D A  
 G R A C I O S A
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