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O verão chegou e, como não poderia deixar de ser, 

as belíssimas zonas balneares da nossa ilha foram 

preparadas para receber os banhistas.
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Calheta

Boqueirão

Pintura de paredes e muros

Pintura de paredes e muros

obras



Rua Conselheiro Pedro Roberto

Rua do Degredo Praça de São Francisco e Parque Infantil

Pintura de paredes e muros

Pintura de paredes e muros Pintura de paredes e muros

Pauis

Pintura de paredes e muros
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obras obras



Pavilhão Municipal

Parque de Campismo de Santa Cruz

Obras de beneficiação de alçados e cobertura

Construção de edifício com espaço para receção, zona de refeições, instalações sanitárias e arrecadação

Remodelação da rede de águas e colocação de pavimento betuminoso
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Caminho da Igreja

obras obras



Durante o segundo trimestre do corrente 

ano, foram assinados os Acordos de Execução 

entre o Município de Santa Cruz da Graciosa 

e as Juntas de Freguesia do concelho, que 

prevêem um aumento financeiro por parte da 

autarquia e em contrapartida as juntas ficam 

com mais obrigações na área da limpeza 

viária.

Estas condições, bem como outras formas 

de colaboração entre as autarquias foram 

estudadas em reunião realizada com todos os 

interessados.

Rua Almeida Garrett e parte da Rua Dr. Manuel Gregório Júnior

Rua do Marítimo

Colocação de pavimento betuminoso

Colocação de pavimento betuminoso             

obras
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Apoio às Juntas

Protocolos
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VISITA 
LENDÁRIA
Recebemos a visita do navio bacalhoeiro Santa 
Maria Manuela no dia 16 de maio de 2018.

Destaque

Atracou, no passado mês de maio, no Cais do 

Porto Comercial da Praia, em São Mateus, o 

navio bacalhoeiro Santa Maria Manuela, que 

esteve aberto ao público durante todo o dia 

para que todos os interessados pudessem ter 

oportunidade de o visitar. Foi o caso dos alu-

nos da EB1/JI da Praia, que usufruíram desta 

experiência única.

Este Navio foi construído em 1937 e pertenceu 

à lendária Frota Branca, tendo enfrentado as 

adversidades do mar do Norte durante as du-

ras campanhas da pesca ao Bacalhau. Agora, 

totalmente renovado, é um veleiro único com 

excelentes condições para viagens, eventos e 

experiências náuticas.

Fotografia MM Bettencourt
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Dia do 
Combatente

38.º Aniversário 
do Graciosa 
Community Centre 

30 anos 
de AMIG

Manuel Avelar Santos viajou até Toronto para 

participar na celebração do 38.º aniversário 

do Graciosa Community Centre, a 7 de abril. 

Foi uma noite muito emotiva e alegra, onde 

não faltou a boa gastronomia, boa disposição 

e muita música para dançar.

Eventoseventos

No dia 18 abril, realizaram-se, na freguesia de 

São Mateus, as cerimónias comemorativas do 

Dia do Combatente, data em que foram hom-

enageados homens graciosenses que lutaram 

pela pátria no ultramar.

Fundada a 21 de abril de 1988, a Academia 

Musical da Ilha Graciosa celebrou este ano 

o seu 30.º aniversário. A comemoração desta 

data teve lugar na Biblioteca Municipal de 

Santa Cruz da Graciosa, tendo contado com a 

participação dos seus sócios fundadores, que 

assistiram a um delicioso recital de Guitarra, 

levado a cabo pelo professor deste instru-

mento na AMIG e alunos convidados da Uni-

versidade do Minho.

Ao longo dos seus 30 anos, a AMIG tem sido 

um motor de dinamização e divulgação da 

cultura musical na nossa ilha, através da sua 

principal missão, que é a formação de músi-

cos, bem como a promoção e realização de 

projetos culturais com interesse, que visam 

oferecer à população uma panóplia rica e di-

versificada de concertos e sensações musicais. 

A Câmara Municipal apoiou esta festa com a 

oferta de um beberete comemorativo. 

Parabéns AMIG! 

De 7 a 13 de maio, na Rua Dom Afonso Henriques, bem no centro de 

Santa Cruz, estiveram expostas as bandeiras dos 28 Estados-Membros 

da União Europeia.

O Município de Santa Cruz da Graciosa aderiu mais uma vez a esta 

iniciativa, promovida pelo Governo dos Açores, que tem como objetivo 

despertar o interesse dos transeuntes para a celebração do Dia da 

Europa, bem como nela incluir os concelhos açorianos.

Dia da Europa
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Luís Filipe 
Borges e André 
Leonardo “In 
GRW”

Arte Manual

Eventoseventos

A Associação de Turismo em Espaço Rural 

Casas Açorianas organizou um colóquio na 

Graciosa, de 27 a 29 de abril, que englobou 

um vasto leque de atividades para os seus 

associados.

Tendo-se associado a esta iniciativa, a Câmara 

Municipal apoiou um evento cultural de 

grande interesse, no sentido de proporcionar 

aos graciosenses a possibilidade de assistir 

a um espetáculo único, com dois jovens 

açorianos incontornáveis e com carreiras de 

sucesso nas suas áreas, que teve lugar a 28 de 

abril, no Centro Cultural da Ilha Graciosa.

A Hora do Ofício é um espaço vocacionado 

para a preservação da tradição e fomento 

à inovação no reforço da competitividade 

das empresas artesanais nos Açores. Nesse 

âmbito, o Centro Regional de Apoio ao 

Artesanato promoveu na Ilha Graciosa, no 

ano de 2018, dois workshops de patchwork 

durante os meses de abril e maio. Os trabalhos 

realizados foram apresentados ao público 

numa exposição que esteve patente na 

Biblioteca Municipal no dia 18 de maio. 

De origem rural e de gosto bem popular, 

os trabalhos executados em retalhos 

caracterizam-se pela rusticidade da matéria 

empregue, pela multiplicidade estética e 

pela sua multifuncionalidade. São colchas 

ou mantas feitas com retalhos de fazendas 

diversas, de cores vivas, em composições 

geométricas ou aleatórias, que serviam 

como cobertor, tapete, ou ainda para exibir 

nas janelas em dias de festa, sendo ontem, 

como hoje, considerado um ótimo exemplo de 

reciclagem de materiais.

Estas ações de formação contaram com a 

colaboração da formadora e artesã graciosense 

“Faz Acontecer” intitula 

a palestra motivacional 

sobre empreendedorismo 

que foi conduzida por André 

Leonardo, um Açoriano que 

deu a volta ao mundo e tem 

tanto para contar.

“As Borgas do Borges” é um 

espetáculo de humor hábil 

e atual que foi apresentado 

em todo o país por Luís Filipe Borges, um 

Açoriano que dá cartas no Stand Up Comedy 

nacional.

certificada Sandra Maria Pavão da Cunha 

e com a participação de 18 formandas, que 

aguardavam com ansiedade a oportunidade 

de pôr em prática esta forma tradicional e 

sempre criativa de abordagem aos retalhos. 

Trata-se, no fundo, de uma materialização 

de fragmentos geográficos, de continuidades 

e descontinuidades que os graciosenses, tal 

como todos os açorianos, transportam no seu 

imaginário arquipelágico.



Dia 
 da
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À semelhança dos anos 

anteriores, a CPCJ de Santa 

Cruz da Graciosa realizou, no 

passado dia 1 de junho de 2018, 

com a habitual colaboração 

do Município de Santa Cruz 

da Graciosa, as Celebrações 

do Dia Mundial da Criança. As 

atividades tiveram lugar na 

Praça Fontes Pereira de Melo 

e contaram com a parceria 

das diversas entidades com 

competência em matéria de 

infância e juventude. O evento 

deu lugar a variadas atividades 

lúdicas e educativas, com o 

objetivo principal de divulgar e 

salientar os Direitos das Crianças.
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Império das 
Pedras Brancas

Visita do 
Universidade Sénior 
da Madalena

Com mais de meio século de festividades em 

honra do Divino Espírito Santo, a comunidade 

das Pedras Brancas é um exemplo de devoção 

e fé. Apesar da longa tradição, o Império das 

Pedras Brancas só foi construído a 13 de junho 

de 1998, data comemorada pela Irmandade 

deste então. 

A celebrar o 20.º aniversário do Império 

este ano, a direção organizou um beberete 

comemorativo precedido pelo oferecimento 

do terço.

A Universidade Sénior da Santa Casa da 

Misericórdia da Madalena, constituída 

por cerca de 35 alunos, escolheu este ano 

a Graciosa como destino para uma visita 

integrada no seu plano de ação, que tem 

como objetivo dar a conhecer as nossas ilhas, 

cultura e tradições. 

Esta turma, que conta com um grupo de 

cantares de músicas regionais, bem como 

um grupo de chamarritas, esteve na nossa 

ilha de 22 a 25 de junho, tendo realizado um 

espetáculo no palco da Praça Fontes Pereira 

de Melo. 

Conceição Cordeiro recebeu, nos Paços do 

Concelho, este animado grupo que nos 

brindou com uma breve atuação musical.

Uma noite 
fantástica

com António 
Zambujo 

Fim de semana à 
italiana

A Câmara Municipal de Santa Cruz da Gra-

ciosa associou-se ao evento Azores Tour’18 e 

apoiou a vinda do artista português António 

Zambujo à Graciosa. 

Integrado numa digressão por todas as ilhas 

do nosso arquipélago, o concerto na Graciosa 

teve lugar no dia 16 de maio no nosso Centro 

Cultural.

Foi uma noite memorável!

A Associação Intercultural Cross-Over trouxe pela 

primeira vez à Graciosa a Festa do Cinema Italiano, 

que decorreu de 15 a 17 de junho, no nosso Centro 

Cultural. Foram exibidos 5 filmes ao longo de 3 dias, 

a preços muito convidativos. Foi uma excelente opor-

tunidade para os graciosenses conhecerem o que de 

melhor se faz no domínio da sétima arte na belíssima 

Itália.

A Câmara Municipal associou-se a esta iniciativa 

porque o acesso a eventos culturais diversificados é 

um direito que também temos! 

Eventoseventos
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Dia Mundial 
do Ambiente 
à maneira

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do 

Ambiente, o Centro de Atividades de Tempos 

Livres da Câmara Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa, juntamente com a colaboradora do 

Parque Natural da Graciosa, Madalena Pican-

ço, visitou a Caldeirinha e o Parque de Energia 

Eólica, de modo a chamar a atenção para os 

benefícios do uso das energias renováveis. 

Ambiente




