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Caros graciosenses,

O Boletim Municipal que agora 

apresentamos trata com especial 

preponderância o tema do Carnaval. 

Efetivamente, o Carnaval constitui uma época 

em que os Graciosenses se dedicam de alma 

e coração a tudo o que se relaciona com 

os usos e costumes deste momento, numa 

tentativa de a cada ano se superarem nas 

decorações, indumentárias e coreografias.

Desde as coletividades, que organizam 

as fantasias oficiais de grupo, passando por 

pessoas que sozinhas ou em ajuntamentos 

se fantasiam ou ainda pelos “mascarados”, 

que com a cara tapada animam em folia sem 

igual o bailes carnavalescos, todos possuem 

um objetivo comum: divertir e divertir-se!

Esta é verdadeiramente uma quadra 

feliz e apraz-nos constatar que em 2014, e 

apesar da enorme crise económica e social 

que se vive nos nossos dias, a adesão foi 

superior aos dois anos anteriores, tendo 

sido organizadas 20 fantasias de grupo 

por 8 coletividades, com um total de 578 

participantes.

Este ano algumas sociedades voltaram a 

fazer visitas recíprocas aos bailes, retomando 

um costume muito antigo na nossa ilha. Esta 
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era uma tradição que se fazia com muita 

alegria e convívio porque, como existiam 

poucos carros particulares, a viagem era 

feita em autocarros alugados. Hoje tudo 

acontece no conforto dos carros próprios, 

mas de qualquer forma vale muito a pena 

pois é uma forma de movimentar mais 

pessoas pelas nossas sociedades.

Esta revista informativa destaca também 

as principais atividades desenvolvidas pelo 

município ao longo do primeiro trimestre 

deste ano.

Continuamos a investir na habitação 

degradada, num processo lento e moroso, 

que está longe de ficar concluído. Apesar 

de já termos ajudado muitas famílias, ainda 

muitas mais tem necessidade de auxílio e 

com o intuito de contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida destas pessoas, 

continuaremos a trabalhar, beneficiando 

moradias degradadas, no âmbito do 

contrato ARAAL estabelecido entre a 

Câmara Municipal e a Secretaria Regional do 

Trabalho e Solidariedade Social.

O património municipal é igualmente 

uma preocupação constante desta câmara 

e, nesse sentido, empenhamos também os 

nossos esforços na conservação das nossas 

Casas das Lavadeiras, que estão caiadas e 

retelhadas, de “cara lavada”, como se diz na 

nossa ilha. Embora cada vez menos usadas 

pela população, não deixam de manter o 

seu valor histórico e patrimonial, mostrando 

as dificuldades que no século passado havia 

pela falta de abastecimento de água às 

habitações.

Muitas canadas têm também sido 

beneficiadas, nomeadamente através do 

seu alargamento e asfaltagem, bem como 

da correção e construção de muros de 

vedação.

A correção da Canada dos Biscoitos foi 

mérito da colaboração entre o Município e 

as Juntas de Freguesia de Guadalupe e São 

Mateus, assim como dos proprietários dos 

terrenos que cederam a parte necessária 

ao alargamento. Esta obra beneficia todos 

os utilizadores deste troço e será ainda 

complementada com o grande arranjo que 

se está a fazer no Caminho do Pé de Ladeira.

Cada vez com mais vontade, vamos 

certamente continuar a trabalhar para a Ilha 

Graciosa e para os graciosenses.

Um abraço amigo,

Manuel Avelar Cunha Santos

MENSAGEM DO PRESIDENTE



CAMINHO DAS PEDREIRAS 
 REvESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES

 APLICAçãO DE TETOS EM MADEIRA CANTILHADA

 PINTURA INTERIORES E ExTERIORES

 COLOCAçãO DE MOSAICOS E AzULEJOS

 APLICAçãO DE MóvEL DE COzINHA

 SUBSTITUIçãO DE PORTAS E JANELAS

 RESTAURAçãO DE WC

 SUBSTITUIçãO DE REDE ELéTRICA

 SUBSTITUIçãO DE COBERTURA

 ISOLAMENTO DE PLACA DE COBERTURA

CAMINHO Pé DE LADEIRA
 PINTURA INTERIORES E ExTERIORES

 SUBSTITUIçãO DE SOBRADOS

 COLOCAçãO DE MOSAICOS E AzULEJOS

 SUBSTITUIçãO DE TELHA DA COBERTURA

 PICAR E REvESTIR PLACA DE COBERTURA

 SUBSTITUIçãO DE PORTAS E JANELAS

 RESTAURAçãO DE WC

 REBOCOS INTERIORES E ExTERIORES

 SUBSTITUIçãO DE REDE ELéTRICA
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CANADA DOS CELEIROS
COLOCAçãO DE ASFALTO

CAMINHO Pé DE LADEIRA
 RECONSTRUçãO DE MUROS, REMODELAçãO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE áGUA, DRENAGEM PLUvIAL E COLOCAçãO DE ASFALTO

CANADA DO MEDINA
 RECONSTRUçãO DE MUROS, DRENAGEM PLUvIAL, ABAIxAMENTO DA COTA DE ESTRADA, COLOCAçãO DE ASFALTO

REABILITAçãO DE 
ESTRADAS E CAMINHOS 

MUNICIPAIS NA GRACIOSA

CANADA DOS AbADES
ALARGAMENTO DA CANADA, ExECUçãO DO RAMAL DE áGUA, 
COLOCAçãO DE ASFALTO
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CANADA DO PONTAL
CORREçãO DO ALINHAMENTO DOS MUROS DE vEDAçãO

CANADA DA EMÍLIA
CORREçãO DO ALINHAMENTO DOS MUROS DE vEDAçãO

CANADA DOS RAMOS
CORREçãO DO ALINHAMENTO DOS MUROS DE vEDAçãO

CANADA DOS bISCOITOS
CORREçãO DO ALINHAMENTO DOS MUROS DE vEDAçãO

CASA DAS LAvADEIRAS DO CAMINHO DE CIMA
 CONSERvAçãO DO TELHADO E CAIAçãO

CASA DAS LAvADEIRAS DO CARAPACHO
 CONSERvAçãO DO TELHADO E CAIAçãO

CASA DAS LAvADEIRAS DAS PEDREIRAS
 CONSERvAçãO DO TELHADO E CAIAçãO

PARAGEM DE AUTOCARRO EM SANTA CRUZ
PINTURA



 11 10

bAIRRO AbAIxO FRAGOSO
CONSERvAçãO DA CASA E CONSTRUçãO DE ANExO

CASA TRADICIONAL DE GUADALUPE
SUBSTITUIçãO DE TELHA, TRABALHOS DE RESTAURO EM MADEIRA, RECUPERAçãO DE PAREDES, PINTURA

 ANTIGA ESCOLA DA vITóRIA
 CONSERvAçãO DO TELHADO E CAIAçãO

SANTA CRUZ
 ABAIxAMENTO DO PASSEIO PARA ENTRADAS DE GARAGEM

IGREjA DA MATRIZ
ExECUçãO DE BASE EM PEDRA E COLOCAçãO DE SINO

CANADA DOS vINHAIS
COLOCAçãO DE PORTõES



DESFILE 
DE 
Fantasias

O Tradicional Desfile de Fantasias de 

Grupo no Pavilhão Municipal realizou-se no 

domingo, dia 2 de março. Neste evento, todas 

as coletividades da ilha têm a oportunidade 

de mostrar as indumentárias e coreografias 

preparadas ao longo de várias semanas. 

Trata-se de uma festa sem igual gravada e 

transmitida em diferido pela RTP-Açores e este 

ano também comentada em direto pelo canal 

online Artmedina.
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Peter Pan e Fadinhas | GRACIOSA FUTEbOL CLUbE
 

Cozinheiros |  SPORT CLUb MARÍTIMO Monster high e aMigos | S. FILARMóNICA UNIãO PRAIENSE
 



egíPCios | SOCIEDADE RECREATIvA DA vITóRIA os Mosqueteiros | FILARMóNICA UNIãO POPULAR LUZENSE

Cowgirls e Cowboys | GRACIOSA FUTEbOL CLUbE Piratas | SOCIEDADE RECREATIvA DA vITóRIA

os tiroleses | FILARMóNICA UNIãO POPULAR LUZENSE robin hood | IRMANDADE DO ESPÍRITO SANTO DE NOSSA SENHORA DA ESPERANçA

sMurFs | SPORT CLUb MARÍTIMO os Jokers e as Cartas | FILARMóNICA UNIãO POPULAR LUZENSE

as PrinCesinhas | IRMANDADE DO ESPÍRITO SANTO DE NOSSA SENHORA DA ESPERANçA Can Can | SOCIEDADE FILARMóNICA UNIãO PRAIENSE

estudantes | SOCIEDADE RECREATIvA DA vITóRIA anos 20 | SPORT CLUb MARÍTIMO

os PrínCiPes e as PrinCesas | SPORTING CLUbE DE GUADALUPE esCola de saMba do graCiosa Futebol Clube | GRACIOSA FUTEbOL CLUbE

halloFrankenstein | SOCIEDADE FILARMóNICA UNIãO PRAIENSE bruxas sexys e VaMPiros | SPORTING CLUbE DE GUADALUPE



Subordinado ao tema “Campeonato Mundial de Futebol no 

Brasil 2014”, decorreu a 28 de fevereiro o Desfile de Carnaval 

das Escolas pelas ruas de Santa Cruz. Desde os mais pequenos 

do Pré-escolar até aos mais velhos do Ensino Secundário, 

praticamente todos os alunos das escolas da Graciosa 

percorreram as principais artérias de Santa Cruz, mostrando 

as mais diversificadas e originais fantasias relacionadas com o 

grande evento desportivo que acontecerá no verão que se 

aproxima, no Brasil. Como não poderia deixar de ser, naquela 

manhã viveu-se alegria, diversão e muita cor.

A Câmara Municipal contribuiu para esta festa através da 

oferta do transporte aos alunos provenientes de Guadalupe, 

Praia e Luz, bem como de um lanche a todos os participantes.

DESFILE 
DAS 
ESCOLAS
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Como vem sendo habitual nos 

últimos anos, em janeiro canta-se os 

Reis na Casa Tradicional de Guadalupe. 

Numa noite muito animada, o Rancho de 

Reis de Guadalupe manteve a tradição 

num espaço cada vez mais dinamizado, 

onde também não foi esquecido o 

“Menino Mija”.

A GRATER organizou um Curso de vinhos na 

Graciosa, que conta já com 2 edições.

Inauguração da 1.ª Loja Moche dos Açores, 

na Praça Fontes Pereira de Melo.

Apresentação do 1.º Campeonato Europeu 

de Fotografia Subaquática, um prestigiante 

evento que decorrerá de 4 a 7 de setembro de 

2014 na Graciosa.

CANTAR 
OS REIS

CURSO
DE vINHOS

LOJA
MOCHE

1º CAMPEONATO 
EUROPEU DE FOTOGRAFIA 
SUBAqUáTICA

 19



Assinatura do Protocolo “Aprende, Inspira-te e Age” com a Direção 

Regional da Juventude.
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A Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa fez-se representar 

na Bolsa Internacional de Turismo em Lisboa pelo seu presidente, 

Manuel Avelar Santos.

No âmbito das Comemorações do Dia 

Internacional da Mulher, o Centro Cultural da Ilha 

Graciosa recebeu no dia 11 de março cerca de 100 

graciosenses para uma sessão de cinema dedicada 

a todas as mulheres, que juntas assistiram ao filme 

“Marcelino, Pão e vinho”. Um tarde diferente e cheia 

de diversão!

O Município de Santa Cruz da Graciosa presta aqui 

uma singela homenagem a José Nascimento ávila e a 

victor Rui Dores, que através da sua obra têm levado 

o nome e a cultura Graciosenses mais além.

Os convites para efetuar o lançamento do livro 

“Graciosa Ilha”, bem como da exposição fotográfica 

“Graciosa, quietude e pureza” multiplicam-se e servem 

de mote para a organização de Noites Graciosenses 

um pouco por todo o país e até na diáspora.

Depois de Lisboa, Porto, Canadá e Estados 

Unidos, no primeiro trimestre de 2014 estas noites 

tiveram também lugar em Torres vedras, São Miguel 

e Terceira.

A Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa 

tem apoiado estas iniciativas, que visam celebrar 

a nossa ilha, onde se vive Graciosa intensamente 

através do olhar, da música, da palavra, dos sabores.

BOLSA DE
TURISMO DE LISBOA

APRENDE, 
INSPIRA-TE E AGE

Dia internacional 
DA MULHER

TORRES vEDRAS

TERCEIRA

SãO MIGUEL

  noite 
GRACIOSENSE



No Dia Mundial da árvore, a Câmara Municipal de Santa Cruz 

da Graciosa lançou, uma vez mais, a iniciativa de plantar árvores 

na nossa Ilha, sendo que este ano a atividade decorreu na Marginal 

Rochela – Lagoa, onde foram plantados Metrosideros. Com o 

intuito, também, de fazer prevalecer o galardão de “Reserva da 

Biosfera”, obtido pela Ilha Graciosa em 2007, o Município pôs mãos 

à obra e, com a ajuda dos pequenos jovens graciosenses dos 

3.º e 4.º anos da EB1/JI da Praia, foram plantados 11 árvores ao 

longo da Marginal. Esta é uma das várias iniciativas de plantação de 

árvores que se irão realizar neste local, que foi escolhido devido 

ao facto de lá já terem sido efetuadas obras de beneficiação e de 

agora ser necessária a criação de um espaço verde bonito. Neste 

sentido, decidiu-se fazê-lo no âmbito da comemoração do Dia 

Mundial da árvore, conjuntamente com a EB1 da Praia. Os jovens 

participantes tiveram uma tarde diferente contribuindo para um 

ambiente sustentável e com futuro e ainda receberam um brinde 

pelo seu empenho. A Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, 

que tem sido um exemplo nacional no que concerne à separação 

de resíduos e que aposta na promoção continuada de diversas 

atividades de índole ambiental, tem como prioridade o bem-estar 

dos graciosenses, mas também de todos aqueles que fazem da 

Graciosa o seu destino turístico.

No passado dia 28 de março de 2014 

a aluna da Escola Básica e Secundária da 

Graciosa, Mainara Rodrigues, consagrou-se 

campeã na Prova Nacional de Mega-Salto do 

Desporto Escolar, no escalão de Infantis B.

Abraçando uma excelente prestação 

desportiva, a atleta conseguiu alcançar a 

medida de 4,58 metros nesta prova de salto 

em comprimento, na modalidade de Atletismo.

Ao conquistar esta medalha de ouro, não 

só elevou o nome da Escola e da Ilha, como 

também ergueu um trabalho de grande valor, 

superando-se, aperfeiçoando-se, desafiando-

se.

O orgulho é bem patente naqueles que 

a ajudaram e apoiaram neste processo de 

crescimento e sucesso.

Rita Ávila

Depois de aprovados em Assembleia Municipal, foram assinados, a 26 de fevereiro de 2014, os Protocolos de Cooperação no Apoio ao 

Desenvolvimento Desportivo, entre a Câmara Municipal e o Santa Cruz Sport Clube, o Sport Club Marítimo e o Sporting Clube de Guadalupe. 

Estes acordos têm como objetivo a cooperação financeira entres os intervenientes, tendo em vista o desenvolvimento da atividade desportiva 

e formativa dos clubes na época desportiva 2013/2014.

CaMPEÃ naCiOnaL DE MEGA-SALTO

PROTOCOLOS DE aPOiO aO DEsPOrtO
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