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Caros graciosenses,

A presente edição do Boletim da Câmara 

Municipal de Santa Cruz da Graciosa engloba 

as principais atividades desenvolvidas pela 

edilidade no decorrer dos 2.º e 3.º semestres 

de 2014, dividindo-se nas categorias de 

Desporto, Ambiente, Festas do Senhor 

Santo Cristo dos Milagres, Cultura, Eventos, 

Cooperação e Obras.

O verão é, por excelência, um período 

festivo em que ocorrem festas tradicionais 

um pouco por toda a ilha, muitas vezes em 

mais do que uma localidade no mesmo fim 

de semana. Assim, no sentido prestar apoio 

a arraias e bodos, a Câmara Municipal, mais 

uma vez, colaborou com todas as comissões 

organizadoras através do transporte, 

montagem e desmontagem de tasquinhas, 

iluminação, etc.

As Festas em louvor do Senhor Santo 

Cristo dos Milagres, as nossas festas 

concelhias, constituem todos os anos o 

evento mais relevante da ilha Graciosa, num 

período de pouco mais de uma semana em 

que a população aumenta consideravelmente.

Para além da vertente religiosa, cuja 

organização é da responsabilidade da Santa 
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Casa da Misericórdia de Santa Cruz da 

Graciosa, são tomados em consideração 

os mais diversos aspetos de forma a que 

possamos receber condignamente todos os 

que nos visitam e proporcionar também aos 

graciosenses momentos de alegria, diversão 

e descontração.

Para que tudo se desenrole de forma 

competente e eficiente, é constituida uma 

comissão de festas, que com muitos meses 

de antecedência começa a preparar as 

várias atividades depois apresentadas, desde 

os eventos desportivos, passando pelas 

atividades culturais, até à feira Taurina e ao 

Festival Ilha Branca.

Foi naturalmente muito compensador 

voltar a ver as ruas de Santa Cruz repletas 

de gente e animação, transmitindo felicidade 

e energia positiva.

No plano desportivo, este foi também 

um verão extremamente profícuo, dando-

se destaque à VI edição do Rali Ilha Graciosa 

e ao 1.º Campeonato Europeu de Fotografia 

Subaquática, eventos amplamente 

apoiados pela Câmara Municipal e também 

promovidos pela Agraprome, uma instituição 

que contribui sempre de forma exemplar 

e imprescindível para a organização de 

variadas atividades de alto gabarito.

A cultura não foi igualmente esquecida 

e este ano a Câmara Municipal apoiou e 

editou diversos livros. “Cantigas e Poemas 

de Terceira Idade”, no âmbito do Projeto 

Envelhecer com Dignidade, foi uma das obras 

patrocinadas pelo Município, à semelhança 

do livro “Nunca é Tarde”, de Alberto Correia 

da Silva, um emigrante graciosense radicado 

nos Estados Unidos.

Para além destes, durante as Festas do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres, foram 

também apresentadas as obras “Graciosa - 

Calçada a Mosaico”, de Ernesto Matos e “A 

Ilha entre o Céu e o Inferno”, de Manuela 

Nunes, uma professora que lecionou na 

Graciosa durante muitos anos.

Para a nossa equipa é muito importante 

que a Graciosa continue a desenvolver-se a 

todos os níveis e é com esse objetivo em 

mente que, com todo o esforço e empenho 

e a ajuda de todos, vamos levar adiante os 

nossos projetos. No que depender de nós, 

a nossa ilha será cada vez mais um sítio 

maravilhoso para se viver!

Um abraço amigo

Manuel Avelar Cunha Santos

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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Disputou-se entre os dias 1 e 5 de maio, na Escola 

Secundária da Lagoa, em São Miguel, o Campeonato 

Regional de Jovens da modalidade de Xadrez. A ilha 

Graciosa esteve representada pelos jovens Maria Picanço, 

Nuno Nascimento, Ana Sofia Melo e Carlos Côrte-Real, 

todos do Clube Desportivo Escolar Ilha Branca.

Pela primeira vez um titulo absoluto de xadrez foi 

conquistado por um atleta da Graciosa, cabendo o feito 

ao Sub 18 Carlos Côrte-Real, que posteriormente disputou 

o Campeonato Nacional do seu escalão na Vila do Luso, 

Coimbra,  tendo obtido um resultado honroso para a 

modalidade do Xadrez Graciosense.

Este ano comemorou-se os 25 anos 

dos Jogos Desportivos Escolares e 

na Graciosa decorreu, em maio, a 

fase zonal B do 3.º Ciclo do Ensino 

Básico, evento este organizado 

pela Escola Básica e Secundária da 

Graciosa e pelo Serviço de Desporto 

da Graciosa. Englobando diversas 

modalidades, os Jogos Desportivos 

Escolares constituem uma atividade 

fundamental para os jovens 

açorianos no que toca à prática do 

desporto. A Câmara Municipal apoiou 

mais uma vez esta iniciativa, através 

da cedência de espaços desportivos 

e culturais, de colchões, de transporte 

terrestre para as comitivas, de técnico 

de som, de lembranças da ilha, etc.

Campeonato Regional de 
Jovens em Xadrez

XXV Edição dos 
Jogos Desportivos 
Escolares

No dia 10 de maio de 2014, o Sr. Presidente da Câmara, Manuel Avelar Santos, procedeu 
à entrega da Taça e das Faixas de Campeão da Ilha Graciosa 2013/2014 à equipa do 
Graciosa Futebol Clube, no escalão de Juniores D.
Ainda nesta data e no mesmo escalão, realizou-se a última partida a contar  para a Taça 
Ilha Graciosa. Este troféu foi ganho também pela equipa do Graciosa Futebol Clube e a 
entrega da Taça coube ao Vereador António Lourenço.

 Entrega das Taças de Futebol de Juniores D



6 7

Nos dias 18 e 19 de julho, esteve na estrada a 6.ª edição do Rali 

Graciosa Além Mar, organizada pela Agraprome e pelo Terceira 

Automóvel Clube. Com 33 equipas inscritas, foram vencedores o 

graciosense Cláudio Bettencourt e António Costa, em mais uma 

grande prestação desta equipa.

Como acontece sempre, também este ano a Câmara Municipal 

prestou diversos apoios a este grande evento automobilístico, 

nomeadamente a nível de logística e através da oferta de um 

jantar convívio.

O 1.º Campeonato Europeu de Fotografia Subaquática realizou-se na 

Graciosa de 03 a 07 de setembro, sagrando-se campeã a equipa da 

Turquia.

Este acontecimento, cuja organização esteve a cargo da 

Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas e da Federação 

Portuguesa de Atividades Subaquáticas, contando igualmente com a 

imprescindível colaboração da Agraprome, coloca mais uma vez a 

Graciosa no panorama mundial da fotografia subaquática.

1ºCampeonato 
europeu de 
FotograFia 
SubaquátiCa
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No âmbito do Programa Bandeira 

Azul, a Câmara Municipal de Santa 

Cruz da Graciosa desenvolveu 

diversas atividades de educação 

ambiental junto do público mais 

jovem. 

A Divisão de Ambiente, Serviços 

Urbanos, Água e Saneamento da 

Autarquia convidou as escolas 

do 1.º Ciclo para participarem nas 

várias iniciativas agendadas, que 

decorreram durante o meses de 

maio e junho. 

Do programa de atividades 

constaram trabalhos manuais nas 

zonas balneares da Praia, Calheta 

e Carapacho, bem como visitas ao 

Reservatório de Águas Pluviais do 

Atalho e a exibição de um filme no 

Multiusos da Graciosa.

Nos últimos meses, o Município de Santa Cruz da Graciosa tem promovido, junto da população, uma nova campanha de 

sensibilização para a separação e recolha seletiva de resíduos.

Os técnicos camarários indicados para esta atividade percorreram as zonas consideradas mais deficitárias para que juntos 

possamos promover um ambiente sustentável na Ilha Graciosa. Os munícipes foram informados sobre os dias de recolha, 

bem como o que deve ser separado e onde se encontram os oleões. Foram ainda relembrados os dias das outras recolhas, 

nomeadamente, monstros (sextas-feiras) e verdes (terças-feiras), sendo que para estas recolhas serem efetuadas os munícipes 

devem contactar a autarquia com antecedência através do telefone 295730040.

E os resultados dos esforços efetuados pelos Munícipes e por esta Câmara estão à vista de todos! É com muita honra e orgulho 

que mês após mês recebemos os resultados das retomas dos resíduos e embalagens e verificamos que somos invariavelmente 

dos primeiros, aqueles que fazem melhor! Estamos, portanto, todos de parabéns! Resta-nos continuar a separar, contribuindo cada 

vez mais para que a nossa ilha seja um sítio sempre mais digno, sempre melhor para vivermos!

Não desistamos do nosso ambiente, não desistamos da nossa ilha!

Programa 
Bandeira 
Azul 2014

Sensibilização junto 
dos Munícipes para 

a  recolha seletiva 
de resíduos
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festas do senhor santo cristo dos milagres 2014 

FESTEJAR 
a vida!

A essência das festas em honra do Sr. Santo Cristo dos 

Milagres é constituída pela enorme expressão de fé que 

durante os dias em que decorre o evento se manifesta 

sob as mais diversas formas. Ano após ano, é notável 

a constância das expressões de alegria, de devoção, de 

esperança e de determinação que os graciosenses não 

querem deixar perder.

Religião

desporto
Na perspetiva de proporcionar momentos agradáveis 

a todos os que visitam a Graciosa na segunda semana 

de agosto, aquando das Festas do Senhor Santo Cristo 

dos Milagres, a Câmara Municipal, através da Comissão 

de Festas, reúne esforços no sentido de elaborar um 

programa atrativo nas mais variadas vertentes.

Ao nível do desporto, também diversas entidades se 

envolvem na preparação de atividades que abrangem 

modalidades muitos diferentes, das quais mostramos 

alguns exemplos.

PRoVA DE CoRRiCo

RAlly PAPER

TRiAngulAR DE FuTSAl FEMinino

DESFilE MoTARD

APRESEnTAção E DEMonSTRAção DE FAlCão
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Festa que é festa não prescinde de música e as Festas Concelhias da Graciosa 

apostaram este ano nas filarmónicas e bandas locais, mas também nos 

presentearam com sons vindos de outras paragens. Houve ainda uma noite de 

marchas que contou com uma da Graciosa e outra da Terceira.

Música

Cultura

gRuPo FolClóRiCo DA CASA Do PoVo DE guADAluPEFilARMóniCA RECREio DoS ARTiSTAS

MAnuEl DoS D’AlMA - EuAliRA DE noSSA SEnhoRA DA SAúDE - São MiguEl

AlMA noVA FilARMóniCA união PRogRESSo DE guADAluPE

MARChA DA CSPnS DA luz

SoCiEDADE FilARMóniCA união PRAiEnSE

FilARMóniCA união PoPulAR luzEnSE

2014 foi um ano próspero no que concerne a atividades 

culturais. Durante as nossas festas de agosto, tivemos 

atividades diversificadas e muito interessantes das quais 

muitas centenas de pessoas tiveram a oportunidade de 

usufruir.

lAnçAMEnTo DA AnTologiA “9 
ilhAS, 9 ESCRiToRAS”, ESCRiToRAS 
AçoRiAnAS”

EXPoSição “DA VinhA Ao 
Vinho”, CâMARA MuniCiPAl 

DE ToRRES VEDRAS

EXPoSição “CAlçADA PoRTuguESA no MunDo” 
E lAnçAMEnTo Do liVRo “gRACioSA CAlçADA A 
MoSAiCo”, ERnESTo MAToS

PRoVA Do “Molho à PESCADoRA”, ASSoCiAção DE 
PESCADoRES gRACioSEnSES

APRESEnTAção DE TRABAlho SoBRE A ASSoCiAção DE 
PESCADoRES gRACioSEnSE

APRESEnTAção Do liVRo 
“A ilhA EnTRE o Céu E 
o inFERno”, MAnuElA 
nunES
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Património Imaterial do Concelho 

de Santa Cruz da Graciosa, as 

touradas detêm uma posição 

de destaque no programa das 

Festas do Senhor Santo Cristo 

dos Milagres. Tradicionalmente 

são organizadas duas Corridas 

de Praça e outras duas Touradas 

à corda no Corpo Santo e este 

ano não foi exceção. Com um 

cartel de qualidade, a Praça 

do Monte da Ajuda encheu e 

deliciou os aficionados com os 

espetáculos apresentados.

Tauromaquia
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O Festival Ilha Branca é já uma tradição na ilha Graciosa e 

constitui o momento alto do ano no que diz respeito a concertos 

musicais e espetáculos de Dj’s de renome nacional e internacional.

Tendo em conta que abrange diversos estilos musicais, o Festival 

Ilha Branca é organizado com o objetivo de agradar públicos de 

todas as idades e com os mais variados gostos.

Este grande evento musical foi em 2014 mais um sucesso e o 

recinto da Pesqueira teve talvez a sua maior enchente de sempre 

no concerto do artista veterano português José Cid.

FeStiVaL

2014

ilhA 
BRAnCA

27 SAinTS

JoSé CiD

QuEM é o BoB? BRuno AMARAl

 DEXTRo

 lADy M

DJ MK
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Cantigas e Poemas 
de Terceira idade

 

Integrado no Projeto Envelhecer 

com Dignidade, o lançamento 

da obra “Cantigas e Poemas de 

Terceira Idade”, no Multiusos da 

Graciosa, a 31 de julho, foi um 

acontecimento muito especial, 

repleto de sentimento. Escrito 

por senhoras que frequentam 

os centros de convívio da nossa 

ilha, este livro foi patrocinado pela 

Câmara Municipal, com o objetivo 

de dar a conhecer a todos o 

trabalho deveras interessante de 

mulheres que agora publicam 

os seus pensamentos e as suas 

impressões sobre as coisas da vida.

 

“Nunca é Tarde” 
 

Nunca é tarde para realizarmos 

sonhos e alcançarmos objetivos!

Com esta premissa em mente, 

Alberto Correia da Silva, emigrante 

graciosense, lançou um livro onde 

expressa o que lhe vai na alma 

relativamente ao mundo que o 

rodeia, enfatizando frequentemente 

a enorme saudade da sua 

terra natal, criticando também 

a sociedade em que vivemos, 

expondo sentimentos e opiniões 

numa mistura de humor e 

gravidade.

O Município de Santa Cruz da 

Graciosa apoiou esta publicação, 

cuja cerimónia de lançamento 

decorreu a 2 de agosto, na  Casa 

do Povo de Guadalupe.
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Loja-Museu 
João Tomaz 
Bettencourt
 

A Câmara Municipal de Santa Cruz 

da Graciosa tem efetuado, ao longo 

dos últimos cinco anos, diversas 

intervenções de beneficiação na 

casa adquirida na freguesia de 

Guadalupe, onde esporadicamente se 

foram realizando atividades abertas 

ao público, nomeadamente no 

Carnaval e no Natal, com exposições 

temáticas ou cantares aos Reis.

Concomitantemente, tem sido feito 

um árduo trabalho de pesquisa e 

recolha dos mais variados produtos 

e objetos pela colaboradora desta 

casa, Maria José Quadros, que, com 

a imprescindível colaboração do 

Prof. Doutor Rui de Sousa Martins, os 

organizou, identificou e catalogou.

Em agosto, aquando das Festas 

em honra de Nossa Senhora de 

Guadalupe, procedeu-se à abertura 

ao público da parte inferior da casa, 

que corresponde à loja.

O grande objetivo do Município será 

restaurar todas as divisões da casa 

para as mobilar e poder mostrar 

como eram as casas tradicionais 

e como se vivia antigamente na 

Graciosa, dinamizando o espaço com 

atividades típicas da nossa ilha.
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Uma manhã no Circo

Sábado, dia 5 de abril, foi o dia 

escolhido pela Câmara Municipal 

de Santa Cruz da Graciosa para 

proporcionar aos idosos e crianças 

da ilha uma manhã diferente 

oferecendo-lhes a oportunidade de 

assistirem a um espetáculo de circo.

Como é já tradição, sempre que se 

encontra instalada uma caravana de 

circo na nossa Ilha Branca, a Câmara 

Municipal procura facultar um dia 

diferente aos meninos e meninas e 

também aos nossos graciosenses 

mais idosos.

Foi uma manhã repleta de alegria 

e magia para todos aqueles que 

estiveram presentes.

34.º aniversário do 
Graciosa Community 
Centre of Toronto 

No passado dia 5 de abril, em 

Toronto, comemorou-se os 34 anos 

de existência do Graciosa Community 

Centre daquela localidade do Canadá. 

A convite da organização esteve 

presente Manuel Avelar, Presidente da 

Câmara Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa, que com casa cheia saudou 

todos os presentes, participando 

numa cerimónia importante para 

estreitar laços com a diáspora. 

Um serão a que se seguiu baile 

abrilhantado pelo conjunto local 

“Tropical 2000” e onde reinou a 

boa disposição que é apanágio dos 

nossos graciosenses.

Hora do Conto

A Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens, em colaboração com a 

Câmara Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa, trouxe até ao público mais 

pequeno a “Hora do Conto”.

Nos dias 8, 10, 15 e 17 de abril, a 

Biblioteca Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa recebeu esta iniciativa, na 

qual se contaram histórias aos mais 

pequenos.

Todas as crianças puderam ainda 

participar, reproduzindo em forma de 

desenho ou de um pequeno texto a 

sua interpretação do conto, dando 

asas à sua imaginação.

Curso de vinhos
Nos dias 13 e 14 de abril,  realizou-
se no Multiusos da Graciosa 
o Curso de Vinhos (nível 2), 
promovido pela GRATER, que 
englobou diversos conteúdos 
programáticos, assim como prova 
de vinhos e harmonização prática 
de comidas e vinhos.

Habitação degradada
Cerimónia de autorização de 
9 processos de reabilitação de 
habitação degradada, cujo apoio 
público ascenderá a 154.000,00€.  

Porto de Santa Cruz 
Apresentação do projeto de 
consolidação das obras marítimas 
existentes e melhoria da segurança 
e operacionalidade do Porto de 
Santa Cruz, num investimento de 
cerca de 500.000,00€.

 

adega Cooperativa agrícola 
da ilha Graciosa, S.C.R.L.
Lançamento da primeira pedra da 
obra de remodelação e ampliação 
da Adega Cooperativa Agrícola 
da Ilha Graciosa, S.C.R.L., que 
representa um investimento total 
de 1.140.765,39€.
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Em dia da comemoração 

dos 40 anos que passaram 

sobre o 25 de Abril de 1974, o 

Município de Santa Cruz levou 

a cabo mais uma sardinhada no 

Parque de Merendas da Feteira, 

contando com a adesão 

dos graciosenses e com a 

colaboração dos trabalhadores 

da autarquia, tendo estado a 

animação musical a cargo da 

Filarmónica União Progresso de 

Guadalupe.

À noite, a Câmara Municipal 

de Santa Cruz da Graciosa 

e o Museu da Graciosa 

promoveram dois memoráveis 

concertos no Centro Cultural 

da Graciosa, que foi assim palco 

de mais uma noite dedicada à 

Dia 
Mundial 

da 
Criança

 A Câmara Municipal e Comissão 

Protetora de Crianças e Jovens 

da Graciosa organizaram as 

celebrações do Dia Mundial da 

Criança no dia 4 de junho. Foram 

convidadas todas as crianças 

dos Jardins de Infância e 1.º Ciclo 

escolar para par ticiparem de 

um leque muito diversif icado de 

atividades lúdicas e educativas, 

que decorreram nas infaestruturas 

municipais da Praça Fontes Pereira 

de Melo, Praça de São Francisco, 

Parque Infanti l , Bibl ioteca Municipal 

e Mult iusos da Graciosa.

Foi um dia muito diver tido em que 

todos tiveram direito também a 

uma refeição saudável oferecida 

pela edi l idade da Graciosa.

125.º aniversário da SFUP
 A mais antiga banda filarmónica graciosense comemorou 

a 12 de maio o seu 125.º Aniversário.

A Câmara Municipal felicita a Sociedade Filarmónica União 

Praiense, que se encontra no grupo restrito de sociedades 

centenárias da ilha, e faz votos para que tenha sucesso 

e continue a trabalhar e a abrilhantar as nossas festas, 

mantendo a sua sede como um espaço de cultura, lazer e 

bem-estar a que estamos habituados.

liberdade. 

A noite foi abrilhantada pela 

Filarmónica Recreio dos 

Artistas, que trouxe um 

repertório dedicado à música 

portuguesa e, já na segunda 

parte do espetáculo, pelo duo 

musical Sérgio e Daniela e pelo 

convidado especial, Valdemiro 

Santos. 

A abrir a Noite de Abril, 

Manuel Avelar, Presidente da 

Câmara Municipal, discursou 

perante uma plateia composta. 

Colocou em retrospetiva 

o que aconteceu em 1974, 

homenageando Salgueiro 

Maia que liderou um grupo de 

militares para restabelecer a 

liberdade ao país. 

25 de abril
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Quintas na Praça

Durante o verão, a Praça Fontes 

Pereira de Melo acolheu mais uma 

vez a iniciativa “Quintas na Praça”, 

que este ano contou também 

com algumas edições da Feira de 

Oportunidades. 

Reuniram-se todas as condições 

e, à semelhança de anos 

anteriores, nas quintas-feiras à 

noite, o centro de Santa Cruz da 

Graciosa encheu-se de gente para 

desfrutar dos belíssimos concertos 

proporcionados pelas bandas 

graciosenses e, aos mesmo tempo, 

adquirir  ou simplesmente admirar 

os variados produtos artesanais 

locais que lá estavam expostos.

Ao longo destas noites de veraneio, 

foram muitos os que vieram à 

Praça e com as suas famílias e 

amigos passaram serões agradáveis. 

visita dos mais pequenos
Os aluno de uma turma do Jardim de Infância “O Balão” 

estiveram nos Paços do Concelho e foram recebidos pelo Sr. 

Presidente, Manuel Avelar Santos e pela Sra. Vice-Presidente, 

Conceição Cordeiro, que proporcionaram uma visita guiada a 

estas simpáticas crianças.

No dia 8 de abril, a autarquia 

graciosense assinou o 

Acordo Coletivo de Entidade 

Empregadora Pública, que 

visava reduzir o horário semanal 

de trabalho dos colaboradores 

afetos à Câmara Municipal 

de Santa Cruz da Graciosa, 

passando das 40 horas para as 

35 horas semanais.

Este acordo, celebrado 

 Depois de aprovados em 

Assembleia Municipal, foram 

assinados os Acordos de 

Execução entre a Câmara 

Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa e as quatro Juntas 

de Freguesia da Ilha, que 

terão a duração de 4 anos. 

Os protocolos firmados, 

que a nível financeiro 

ascendem a 27 mil euros, 

pretendem auxiliar o dia-

a-dia destas Juntas face 

às principais preocupações 

das suas populações, no 

que diz respeito à gestão 

e manutenção de espaços 

verdes, à limpeza das vias 

e espaços públicos, sarjetas 

e sumidouros, bem como à 

manutenção do mobiliário 

urbano instalado no espaço 

público definido. 

Estes protocolos visam 

acordos de Execução com as 
Juntas de Freguesia

promover o aumento da eficiência da gestão e dos ganhos 

da eficácia dos recursos por parte das autarquias locais, 

concretizando uma boa articulação entre os Município e as 

Freguesias.

com o SINTAP - Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração 

Pública e de Entidades com Fins 

Públicos - e o STAL - Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores 

da Administração Local e 

Regional, Empresas Públicas, 

Concessionárias e Afins, foi 

outorgado pelo Vice-Presidente 

do Governo Regional, Dr. Sérgio 

Ávila.

acordo com Sindicatos 
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Construção 
Marginal Rochela-Lagoa

A extensão da intervenção foi de 1119,50 metros:

1) Alargamento e pavimentação do arruamento em 

terra batida

2) Construção do muro de vedação em pedra 

vulcânica de basalto

3) Colocação de lancil

4) Criação de estacionamento numa parte do percurso

5) Criação de passeios e ciclovia

6) Criação de um acesso para o mar, denominado 

“Canada do Mar ”, terminando em cul-de-sac e rampa 

de acesso ao mar

7) Criação de zonas verdes ao longo do percurso

8) Criação de um circuito de manutenção, munida de 

equipamento de utilização coletiva para a prática de 

desporto

9) Criação de iluminação pública em novos candeeiros 

ao longo da via

1) Reconstrução de muros

2) Remodelação da rede de águas

3) Drenagem pluvial

4) Colocação de asfalto

Reabilitação de Estradas e Caminhos Municipais

Caminho Pé de Ladeira
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Boqueirão
Colocação de pedras e execução de degraus

alto do Sul
Correção do alinhamento dos muros de vedação

Guadalupe
Execução de ecoponto

Cais das Fontainhas
Trabalhos de recuperação
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