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Caros graciosenses,

No início deste novo mandato autárquico, resultante das eleições realizadas a 29 de 

setembro de 2013, não queremos deixar de expressar o nosso contentamento pelo voto 

de confiança que a maioria dos graciosenses depositou na nossa equipa, bem como pelo 

reconhecimento do nosso trabalho ao longo dos últimos quatro anos.

Assim, agradecemos penhoradamente a oportunidade que nos foi dada de 

continuarmos a trabalhar num projeto delineado com o objetivo de contribuirmos para a 

melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes, assim como para o desenvolvimento 

e o progresso da Graciosa.

Como todos sabemos, devido a variadíssimas razões, principalmente pelos enormes 

constrangimentos financeiros impostos pelo Governo Central e alheios à nossa Câmara, 

o nosso último mandato foi muito difícil e constituiu um desafio extremamente exigente, 

porém superado, tendo em conta, por exemplo, toda a obra efetuada a nível de pequenas, 

médias e grandes infraestruturas, o apoio prestado às instituições culturais e desportivas, 

incluindo eventos de gabarito internacional, o investimento no turismo e na habitação 

degradada, etc..

Não obstante, nem tudo foi feito e assumimos essa responsabilidade. Por outro lado, 

algumas coisas poderiam ter sido feitas de outra forma. Estamos aqui para aprender com 

os erros e melhorar o nosso desempenho como gestores responsáveis pelo Município de 

Santa Cruz da Graciosa.

É também importante salientar que muitas intervenções foram executadas ainda que 

não fazendo parte do nosso manifesto, e isso deveu-se a necessidades que foram surgindo 

e a pertinentes sugestões dos cidadãos. Estamos aqui também para ouvir as opiniões de 

todas as pessoas que queiram contribuir para o desenvolvimento e embelezamento da 

nossa ilha.

O que nos move agora no início de um novo mandato é a determinação de encontrar 

formas de ultrapassar as dificuldades a que o agravamento das condicionantes económicas 

deterninadas pelos cortes avassaladores previstos no orçamento para este ano nos sujeitou. 

Tudo faremos para ajudar os graciosenses a contrariar as adversidades e a ter esperança 

num futuro melhor.

Aguardamos o novo quadro comunitário de apoio para podermos dar inicio ao muito 

que há a fazer na nossa ilha, como a conservação dos pauis e zonas adjacentes, a 

remodelação da rede de água e o parque industrial.

Vamos apoiar as nossas associações para que possam executar os seus projetos.

Será um mandato muito mais exigente, mas com a colaboração de todos, continuaremos 

a empenhar-nos para que a Graciosa seja um Concelho feliz onde haja boa qualidade de 

vida. Temos vontade, vamos continuar a trabalhar! 

Um abraço amigo

Manuel Avelar Cunha Santos
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editorial CONFIANÇA
RENOVADA

índice INSTALAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E DO 

EXECUTIVO CAMARÁRIO

Após as eleições autárquicas de 29 de 

setembro de 2013, procedeu-se, a 21 de outubro, 

à instalação dos novos membros da Assembleia 

Municipal e da Câmara Municipal.



A Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, SA. já deu início 

às obras relativas à Empreitada “Reabilitação de Estradas e Caminhos 

Municipais na Ilha Graciosa 2013”.

Esta empreitada prevê a beneficiação de diversos arruamentos, 

nomeadamente, o Caminho do Pé de Ladeira, a Canada dos Abades,  

a Canada do Medina e o Caminho dos Celeiros, sendo que os três 

primeiros já estão a ser intervencionados.

REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS 
MUNICIPAIS NA ILHA GRACIOSA 2013

obras

CAMINHO DO PÉ DE LADEIRA 
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MUROS

CANADA DOS ABADES CANADA DO MEDINA

CANADA DOS BISCOITOS

FENAIS  PARQUE DE RETÉM DE SANTA CRUZ

CANADA DOS RAMOS

ALARGAMENTO DA CANADA
EXECUÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA

DRENAGEM PLUVIAL
ABAIXAMENTO DA COTA DE ESTRADA

CORREÇÃO DO ALINHAMENTO DOS MUROS DE VEDAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DE MURO ENVOLVENTE DO BEBEDOURO  EXECUÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTÕES

CORREÇÃO DO ALINHAMENTO DOS MUROS DE VEDAÇÃO
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OUTRAS INTERVENÇÕES



EB1/JI DA LUZ

PAÇOS DE CONCELHO

CASA TRADICIONAL DE GUADALUPE

MERCADO MUNCIPAL - PEIXARIA

REPARAÇÃO DE JANELAS E PORTÃO
ENVERNIZAMENTO DE ESCADAS E SALAS DE AULA

EXECUÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA PARA NOVO GABINETE
SUBSTITUIÇÃO DE TELHA

SUBSTITUIÇÃO DE TELHA
COLOCAÇÃO DO CONTADOR ELÉTRICO NO EXTERIOR

TRABALHOS DE RESTAURO EM MADEIRA
RECUPERAÇÃO DE PAREDES

COLOCAÇÃO DE BALCÃO
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CASA DAS LAVADEIRAS DO CORPO SANTO

CEMITÉRIO DE SANTA CRUZ

BARRA RUA DO MERCADO

CAIAÇÃO

ABERTURA DE PASSAGEM PARA O NOVO TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO 

RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CALDEIROS
REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA E COLOCAÇÃO DE TETO

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO

SANTA CRUZ SANTA CRUZ
REPARAÇÃO DE PASSEIOS COLOCAÇÃO DE NOVOS SINAIS DE TRÂNSITO
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BAIRRO ABAIXO FRAGOSO
CONSTRUÇÃO DE COZINHA, ESPAÇO PARA REFEIÇÕES E DE COMPARTIMENTO PARA ARRUMOS

HABITAÇÃO DEGRADADA

apoio social

Mais uma habitação foi restaurada no âmbito do contrato 

ARAAL estabelecido entre o Município de Santa Cruz da 

Graciosa e a Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade 

Social, desta feita no lugar de Santana, na Lagoa.

Para um maior conforto desta família, criaram-se melhores 

condições de habitabilidade através de intervenções várias, 

nomeadamente, revestimento de paredes exteriores, pinturas 

interiores e exteriores, colocação de tetos cantilhados, 

substituição de telha de cobertura, aplicação de azulejos e 

mosaicos, intervenção na rede elétrica, intervenção na rede 

de águas e aplicação de móvel na cozinha. 
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Nos últimos anos o dia 8 de 

dezembro tem sido muito especial e 

2013 não foi exceção. Numa tarde 

muito animada, foram organizadas 

diversas atividades que deliciaram 

miúdos e graúdos. Desde a Feira 

de Oportunidades, que teve, como 

sempre, uma espetacular adesão, 

até à visita do Pai Natal, que distribuiu 

guloseimas e tirou fotografias 

com os mais pequenos, estiveram 

reunidas as condições para um dia 

diferente e encantador, em que 

prevaleceu a alegria.

Realizou-se na sede da Sociedade 

Filarmónica União Praiense, no dia 20 

de dezembro, o convívio da Natal dos 

colaboradores da Câmara Municipal. Foi 

um serão muito animado e o Pai Natal não 

faltou, para alegria dos mais pequenos.

Esteve patente na Casa Tradicional de Guadalupe um bonito 

presépio, que pode ser visitado e admirado por todos os 

graciosenses, que tiveram a oportunidade de ver reproduzidas 

em papel muitas das casas da Freguesia de Guadalupe.

NATAL 
NA
PRAÇA

CONVÍVIO
DE 
NATAL

PRESÉPIO NA CASA 
TRADICIONAL DE 

GUADALUPE



eventos

No dia 7 de setembro, Guilhermino Rocha foi homenageado na 

XII Gala do Desporto Açoriano 2013 pelos 25 anos dedicados à causa 

desportiva, recebendo um troféu na categoria PERSONALIDADES.

Esta cerimónia também contou com a entrega de troféus aos 

clubes e associações responsáveis pela organização dos eventos 

desportivos realizados nas Festas do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres 2013.

XII GALA DO 
DESPORTO 
AÇORIANO

NOVENTA PRIMAVERAS

BIENAL 
DE TURISMO 
SUBAQUÁTICO 

A D. Rosalina Augusta completou 90 anos no dia 30 de setembro 

de 2013 e, nessa data tão especial, o Sr. Presidente, assim como a Sra. 

Vice-Presidente do Município foram convidados a estar presentes numa 

comemoração, onde se juntaram amigos e familiares, que desfrutaram 

de momentos de convívio e assistiram à celebração de uma missa.

Decorreu de 24 a 26 de outubro de 2013 a 4.ª edição da Bienal de Turismo 

Subaquático. Trata-se de um evento muito prestigiante para a Graciosa, que 

contou com participantes de vários países que discutiram temas importantes 

e trocaram experiências relevantes para o fomento desta atividade em 

franco desenvolvimento nos Açores e na Graciosa em particular.

A convite da organização 

“Graciosa Ilha Branca”, a Sra. 

Vice-Presidente da Câmara 

deslocou-se aos Estados Unidos, 

em representação do Município, 

para marcar presença no 10.º 

Aniversário do Jantar Convívio 

Graciosense em Lowell, que se 

realizou na Sociedade do Divino 

Espírito Santo, a 26 de outubro 

de 2013.

Durante a sua estada naquele 

país, Conceição Cordeiro 

aproveitou para apresentar 

cumprimentos ao Presidente 

da Câmara de Peabody, cidade 

onde a comunidade graciosense 

é muito considerável.

IV

A este respeito o jornal The Salem News editou uma 

pequena notícia, que traduzimos:

Raizes

O Presidente da Câmara Ted Bettencourt exerceu um 

pouco de política externa quando ontem recebeu Maria 

Conceição Cordeiro, Vice-Presidente do Município de Santa Cruz 

da Graciosa, nas ilhas portuguesas dos Açores. Claro que este foi 

um caso de política externa entre famílias, uma vez que muitos 

residentes de Peabody, incluindo o próprio Presidente, possuem 

familiares nos Açores. 

Depois da troca de presentes no Gabinete Presidencial, 

Maria Conceição Cordeiro despediu-se, mas ainda permanecerá 

algum tempo aqui em Peabody com o irmão e a sua família.”

10.º JANTAR 
CONVÍVIO 
GRACIOSENSE 
EM LOWELL
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O Dia Mundial da Diabetes foi assinalado na Graciosa através de 

uma atividade promovida pela Unidade de Saúde da Graciosa que se 

realizou no Pavilhão Municipal. Foram organizadas palestras, jogos de 

atividade física e diversos rastreios para todos os idosos graciosenses. 

A Câmara Municipal colaborou nesta iniciativa com a oferta de ani-

mação musical e de um lanche saudável a todos os presentes.

DIA 
MUNDIAL 

DA DIABETES

1ª MARATONA 
FOTOGRÁFICA 
SOBRE RODAS

O Moto Club Ilha Graciosa organizou, no passado mês de 

novembro, a 1.ª Maratona Fotográfica “Sobre Rodas” bem como a 

respetiva cerimónia de entrega de prémios, que teve lugar na sede 

da instituição no dia 30 do mesmo mês.

No âmbito do concurso realizado em 2103 para a conceção do 

logótipo do Município de Santa Cruz da Graciosa, decorreu no dia 29 de 

novembro a entrega do prémio monetário no valor de €500,00 à vence-

dora Marta Varela, que se deslocou à Graciosa para o efeito.

NOVO LOGÓTIPO 
DO MUNICÍPIO

FPUG

O Museu da Graciosa conta já com 30 anos desde a 

sua abertura. A solene data foi celebrada à altura do acon-

tecimento com uma cerimónia que incluiu a inauguração da 

mostra bibliográfica “Natália Correia, uma mulher intemporal”, 

uma sessão de leitura de textos de Natália Correia, um mo-

mento musical e um Graciosa d’Honra. 

A Filarmónica União Progresso de Guadalupe celebrou 50 Anos no dia 

29 de dezembro de 2013. Com meio século de existência, esta instituição 

presta um contributo fundamental para a educação musical na ilha e para a 

divulgação da cultura. 

30 ANOS

50ºANIVERSÁRIO

DO MUSEU  DA GRACIOSA

O Sr. Presidente da Câmara, Manuel Avelar, foi convidado 

para a festa de lançamento do 1.º CD dos artistas gracio-

senses Sérgio e Daniela intitulado “Cumplicidades”. Este evento 

decorreu no Pub Bar Vila Sacramento, no dia 28 de dezembro 

de 2013.

APRESENTAÇÃO DE 
“CUMPLICIDADES” DE 

SÉRGIO & DANIELA
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No dia 5 de outubro, realizou-se o 

Festival “Ilha Graciosa, ... em Canto”, no 

Centro Cultural da Ilha Graciosa, que 

contou com a participação do Coro 

da Assembleia da República e do Coro 

da Matriz de Santa Cruz da Graciosa.

O Teatro Experimental de Mortágua - TEM - levou à 

cena, no dia 20 de outubro de 2013, no Centro Cultural 

da Ilha Graciosa, a peça “É Urgente o Amor”, de Luís 

Francisco Rebelo, com adaptação de Fernando Giestas e 

encenação de Rafaela Santos.

FESTIVAL ILHA 
GRACIOSA...
...EM CANTO

CONCERTOS DE 
ENCERRAMENTO 
DE ESTÁGIO

“É URGENTE O AMOR” 

CONCERTO 
DE NATAL

CORDEL
UMA VIAGEM PELA CULTURA 

POPULAR BRASILEIRA

cu
ltu

ra
Numa perspetiva de reciclagem e continuidade formativa das bandas 

da Graciosa,  a Filarmónica Recreio dos Artistas promoveu dois estágios, 

cujos Concertos de Encerramento tiveram lugar no Centro Cultural da 

Ilha Graciosa nos dias 09 e 30 de novembro respetivamente. O primeiro 

foi orientado pelo Maestro/Compositor Carlos Marques e contou com a  

colaboração dos Professores Jorge Silva (saxofone), Nuno Machado (tuba) 

e Pedro Fernandes (percussão) e o segundo foi orientado pelo Maestro 

Orlando Rocha e teve a colaboração do Profesor de Clarinete Frederic 

Cardoso e do Percussionista Rodrigo Marques. 

Esta iniciativa foi apoiada pelo Município através da aquisição de 

passagens aéreas de formadores.

No dia 19 de  novembro, o CIA Teatral Procênio, de São 

Paulo, Brasil, apresentou, no Centro Cultural da Ilha Graciosa, 

a peça “Cordel - uma viagem pela cultura popular brasileira”, 

com criação e interpretação de Felipe Henrique.

No dia 7 dezembro, foi promovido pelo Museu da Gra-

ciosa o tradicional Concerto de Natal no Centro Cultural 

da Ilha Graciosa, que contou com a participação do Grupo 

Coral de Nossa Senhora da Luz, do Coro da Matriz de 

Santa Cruz, do Coro de Nossa Senhora de Santa Cruz, 

assim como do Rancho de Natal de Guadalupe.
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ambiente

JARDIM DE INFÂNCIA “O BALÃO”EB1/JI DE SANTA CRUZEB1/JI DE SÃO MATEUS

EB1/JI DA LUZ EB1/JI DE GUADALUPE

GALARDÃO 
ECO-ESCOLA

BRIGADA DO
AMARELO

RECOLHA E 
SEPARAÇÃO 

DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

URBANOSNo dia 11 de dezembro, no 

Centro Cultural da Ilha Graciosa, 

a Câmara Municipal de Santa 

Cruz da Graciosa procedeu à 

entrega dos galardões Eco-

Escola aos alunos do 1º Ciclo e 

Jardins de Infância da nossa ilha.

O Jardim de Infância “O Balão” 

venceu o concurso denominado “Projeto 

Brigada do Amarelo”, referente ao ano 

letivo de 2012/2013, tendo recolhido mais 

embalagens per capita do que as outras 

escolas do 1.º ciclo. Por este grande feito, 

recebeu também o respetivo prémio, um 

computador portátil.

A Câmara Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa iniciou a recolha seletiva em 2011. 

Desde então tem vindo sempre a trabalhar 

em campanhas no sentido de melhorar as 

condições de deposição e de recolha dos 

resíduos sólidos urbanos.

Os materiais que usamos nas nossas 

casas não têm que ser lixo, só depende 

de nós dar-lhes uma nova vida. Se os 

separarmos corretamente, darão origem 

a novos materiais e nesse processo de 

transformação ainda estamos a proteger o 

ambiente. Ao reciclarmos PAPEL estamos a 

proteger as árvores, evitando o seu abate 

para fazer pasta de papel; se reciclarmos 

PLÁSTICO estamos a poupar um recurso 

natural escasso que é o petróleo; e ao re-

ciclarmos VIDRO estamos a poupar areia, 

ou seja,  em todos  os processos de reci-

clagem poupamos energia.

É com grande orgulho que uma vez 

mais constatamos o enorme sucesso da 

implementação da separação e da recolha 

seletiva dos resíduos sólidos urbanos, bem 

como o fato de termos conseguido trans-

mitir a mensagem fundamental de que a 

herança ambiental que queremos deixar às 

gerações futuras está nas nossas mãos. 

Com pequenos gestos hoje estaremos a 

oferecer-lhes um melhor ambiente e uma 

qualidade vida muito melhor amanhã.

Parabéns a todos e que assim continue!




