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A Câmara Municipal procedeu à beneficiação da Marginal 

Rochela/Lagoa, que se encontrava em terra batida, de forma a 

permitir uma melhor circulação, tanto viária como pedonal.

Aproveitando a magnífica vista sobre o Ilhéu da Praia, 

implantou-se zonas verdes ao longo do percurso, com um 

circuito de manutenção, dotado de equipamento de utilização 

coletiva para a prática do desporto.

Na plataforma da via, procedeu-se ao seu alargamento e 

pavimentação, com a inclusão de passeios e de uma ciclovia 

que se desenvolvem desde o entroncamento junto ao porto 

até à Canada do Mar, cujo acesso foi melhorado, instalando-

se um cul-de-sac e uma rampa de acesso ao mar no seu 

término. 

Esta vasta intervenção incluiu ainda a construção de um muro 

de vedação em pedra vulcânica de basalto, a colocação de 

lancil e a criação de estacionamento numa parte do percurso.

Esta via está também dotada de uma rede de iluminação 

pública, de forma a permitir a sua utilização pedonal à noite.

A extenção aproximada da intervenção foi de 1.119,50 metros, 

em que o Município investiu mais de um milhão de euros.

Passeio Marítimo 
Manuel de Barcelos
Silveira Bettencourt

DESTAQUE
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A grande obra realizada pela Câmara Municipal 

na Marginal Rochela Rochela/Lagoa foi 

inaugurada no dia 28 de dezembro de 2015.

Com o intuito de prestar uma simbólica 

homenagem a um graciosense a quem a 

nossa ilha muito deve, o Município achou 

por bem denominar este remodelado espaço 

“Passeio Marítimo Manuel de Barcelos Silveira 

Bettencourt”.

Manuel Barcelos foi um grande empreendedor 

graciosense com uma visão de futuro 

impressionante. Apesar das dificuldades com 

que se deparou, ergueu uma conserveira, que 

numa primeira fase foi instalada no edifício da 

Casa do Povo da Praia e mais tarde se transferiu 

para uma fábrica construída na Rochela, dotada 

de equipamento moderno e de uma boa rede 

de frio. Construiu também uma frota de vários 

atuneiros, com uma capacidade apreciável para 

capturas de atum. 

A sua história faz dele um cidadão de 

reconhecido valor e mérito, com grandes 

capacidades empreendedoras e dotado de um 

notável e invulgar sentido de justiça social e, por 

isso, o Município resolveu prestigiá-lo dando o 

seu nome a este passeio marítimo.

Desta forma, o nome Manuel de Barcelos Silveira 

Bettencourt será aqui lembrado e perdurará na 

memória dos vindouros.

Inauguração do
Passeio Marítimo 

DESTAQUE
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Lagoa
Forramento de aqueduto em pedra

Lagoa
Colocação de portões

PIScIna MunIcIPaL
Construção de anexo para arrumos e bar

RocheLa/Lagoa
Limpeza de vinha
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edIfícIo da antIga aLfândega
Conservação e beneficiação de paredes

Pintura do edifício

Pintura e reparação de portas e janelas

Abaixamento de passeio para acesso de veículos

coMPLexo deSPoRtIvo de Santa cRuz
Substituição de cobertura da bancada

Recuperação de beneficiação da bancada

PeSqueIRa
Construção de Ecoponto
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eB1/JI da Luz
Pintura de portas

Pintura de passadeira

antIga eScoLa daS PedRaS BRancaS
Pintura de edifício, portas e janelas

antIga eScoLa da vItóRIa
Pintura de edifício, portas e janelas

Rua do degRedo
Reparação e reforço de muro danificado pelo mar

PRaIa 
Reparação e reforço de muro danificado pelo mar
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caMInho Pé de LadeIRa
Construção de acessos a terrenos agrícolas

IgReJa MatRIz
Reparação de passeios em pedra

LoJa-MuSeu João toMaz BettencouRt
Substituição de telha e construção de beirado

PaRque de caMPISMo de Santa cRuz
Construção de muro em pedra
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A Câmara Municipal de Santa Cruz da 

Graciosa e o Núcleo Empresarial da 

Graciosa promovem mais uma vez a 

animação que decorreu no centro de 

Santa Cruz durante a época natalícia. Este 

ano foram organizadas atividades todos 

os fins de semana de dezembro até ao 

Natal, com a presença do Pai Natal que 

distribuiu bombons e tirou fotografias com 

todas as crianças, pinturas faciais, balões 

decorativos, insuflável, carta ao Pai Natal 

e pintura de desenhos. Houve ainda Feira 

de Oportunidades e animação musical 

nos dias 07 e 21. 

A Câmara Municipal realizou 

em 2014 o seu convívio de 

Natal com os colaboradores 

na sede do Sporting Clube de 

Guadalupe, a 19 de dezembro.

A Loja-Museu João Tomaz Bettencourt 

teve patente durante a época de Natal 

uma vasta exposição onde puderam ser 

apreciados três elaborados presépios.

Para além disso, no dia 6 de janeiro, 

também neste espaço do Município, o 

Rancho de Natal de Guadalupe foi cantar 

aos Reis, numa noite tradicional e muito 

animada.

animação 
de natal

convívio de natal 
dos colaboradores

natal da 
Loja-Museu João 
tomaz Bettencourt

NATAL
NATAL

NATAL
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O espetáculo apresentado no domingo de Carnaval no Pavilhão Municipal é sempre um momento muito esperado por toda a 

gente, uma vez que são apresentadas (quase) todas as fantasias de grupo que dão vida ao Carnaval da Graciosa. Anos após 

ano repleto de gente, este espaço acolheu centenas de pessoas para assistirem ao Desfile de Fantasias de Grupo no Pavilhão 

Municipal 2015.

2015
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Este ano, as 20 fantasias participantes englobaram, no seu total, 636 elementos: 191 no escalão de infantis, 159 nos juvenis e 

286 nos seniores. É de realçar que este ano tivemos a participação de mais cerca de 100 elementos comparativamente com 

o ano transato, o que só comprova que o Carnaval da Graciosa está mais vivo do que nunca! 
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Os alunos, professores e auxiliares 

educativos do Pré-escolar, Ensino Básico e 

Ensino Secundário da Graciosa percorreram 

as ruas de Santa Cruz para com o objetivo 

de dar a conhecer à nossa comunidade toda 

a criatividade e alegria que depositaram na 

preparação de indumentárias e coreografias 

para apresentarem neste Desfile de 

Carnaval.

Foi uma sexta-feira solarenga, que serviu 

de aperitivo para o extraordinário fim de 

semana de Carnaval que estávamos prestes 

a viver. Com boa disposição, fantasias 

divertidas e coloridas, que abordavam o 

tema das festas populares e tradicionais, 

todas as pessoas que assistiram a este 

espetáculo levaram para casa um grande 

sorriso de satisfação oferecido por todas as 

crianças participantes.

Desfile de 
carnaval das 
escolas

CARNAVAL
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Esta cerimónia, realizada a 9 de janeiro, que 

tem como objetivo premiar o mérito cívico 

e académico dos alunos da nossa escola, 

foi apoiada pela Câmara Municipal através 

da atribuição de um subsídio de 600 

euros, destinados aos prémios monetários 

atribuídos aos melhores alunos de cada 

ciclo escolar.

O Município associou-se a esta iniciativa, 

à semelhança do que tem vindo a 

acontecer nos últimos anos, uma vez que 

considera crucial recompensar o que de 

bom é feito pelos alunos, tanto a nível do 

trabalho académico individual e coletivo 

desenvolvido ao longo do ano letivo, 

como no que toca a atividades cívicas, que 

promovam a escola e a sociedade em que 

estão inseridos. 

Através de atividades como esta, procura-

se também mostrar aos alunos e aos pais a 

importância da escola e do currículo escolar 

na vida futura dos estudantes. E aqui, o 

papel dos pais na educação e formação dos 

alunos é fundamental, pois são também 

eles que os preparam para a vida escolar e 

consequentemente para os resultados que 

vão obter ao longo deste percurso e que os 

tornarão homens e mulheres capazes para a 

sociedade.

A Irmandade do Espírito Santo de Nossa 

Senhora da Esperança acolheu esta iniciativa 

que partiu da ideia de um grupo de amigos e 

que se concretizou pela primeira vez em 2010. 

Procedeu-se, assim, à organização de um 

Bailinho de Carnaval na Graciosa, num molde 

muito idêntico ao das danças típicas que animam 

o Carnaval da nossa ilha vizinha. 

Esta experiência foi um êxito e, por conseguinte, 

um grupo de cerca de 25 elementos, 

provenientes de toda as freguesias da ilha, conta 

já com 5 edições de Bailinhos, que todos os anos 

animam as coletividades graciosenses durante 

a época carnavalesca com enredos muito 

engraçados que, de forma espirituosa, brincam 

com as venturas e desventura da sociedade.

Em 2010 realizaram um intercâmbio com as 

Lajes do Pico, mais precisamente com a Calheta 

de Nesquim e, mais recentemente, em 2013, 

visitaram a ilha de São Jorge para mostrarem a 

seu espetáculo durante as festas da Semana 

Cultural das Velas.

“Confissão da Tia Salomé” foi o enredo escolhido 

para 2015, a partir do qual foram confecionados 

todos os trajes e construído o cenário necessário 

para a realização desta dança. Com muitos 

ensaios e empenho de todos, desde o mestre, 

aos tocadores e aos figurantes, o resultado foi 

uma hora de diversão e muitas gargalhadas 

proporcionadas a quem assistiu a este bailinho.

cerimónia de 
Mérito cívico e 
académico

EVENToS

Bailinho de 
carnaval

CARNAVAL
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O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 

Avelar, marcou presença na Bolsa de Turismo 

de Lisboa, que decorreu de 25 de fevereiro a 

1 de março. Este é um evento extremamente 

relevante no que diz respeito à promoção 

turística do país, no decorrer do qual foi 

divulgado o cartaz da Feira Taurina da Graciosa, 

que acontecerá nos dias 8 e 10 de agosto, 

integrada nas Festas do Senhor santo Cristo 

dos Milagres.  

A Câmara Municipal de Santa 

Cruz da Graciosa organizou uma 

atividade comemorativa do Dia 

Internacional da Mulher, no dia 

9 de março, no Centro Cultural. 

Para assinalar esta data, todas as 

mulheres participantes puderam 

assistir ao filme “O Pátio das 

Cantigas”, tendo-se seguido um 

chá convívio.

A Escola Básica e Secundária da Graciosa 

organizou mais uma vez esta atividade para 

comemorar o Dia do Empreendedor. A Feira 

do Empreendedor foi apoiada pela Câmara 

Municipal através da cedência de mesas e 

de som para animar a tarde.

A Praça Fontes Pereira de Melo encheu-se 

de jovens empreendedores que de forma 

criativa e empenhada venderam os seus 

produtos aos graciosenses.

A CPCJ da Graciosa e a Câmara Municipal 

voltaram a organizar este ano a Hora do 

Conto na Biblioteca Municipal. Durante 

as férias da Páscoa todas as crianças 

poderam participar nesta atividade que se 

realizou nas tardes dos dias 23, 25 e 30 

de março e 1 de abril.

As crianças aderiram e divertiram-se 

aprendendo, debatendo e interpretando 

histórias. 

Bolsa de turismo 
de Lisboa

dia Internacional 
da Mulher

dia do 
empreendedor

hora do conto

EVENToS

EVENToS

EVENToS

EVENToS
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A Câmara Municipal procedeu, a 13 de março, à atribuição de 

apoios ao desporto. 

Através da assinatura de Protocolos de Cooperação no Apoio 

ao Desenvolvimento Desportivo com o Santa Cruz Sport 

Clube, o Sport Club Marítimo e o Sporting Clube de Guadalupe, 

o Município concedeu um total de 39.000,00€ que visam 

contribuir para o desenvolvimento da atividade desportiva 

destas três entidades, que atualmente representam a Graciosa 

nos campeonatos regionais de seniores nas modalidades de 

voleibol feminino e futebol masculino.

apoio ao desporto

campeões Regionais 
de xadrez
O Nuno Nascimento 

começou a jogar xadrez no 

Clube Desportivo Escolar 

Ilha Branca aos 8 anos de 

idade. Desde essa altura 

tem praticado a modalidade 

regularmente, participando 

nos treinos e campeonatos 

locais e regionais. Nas duas 

ultimas épocas participou 

nos Campeonatos 

Regionais de Sub 12, tendo-

se classificado na 3.ª e 5.ª 

posição respetivamente. 

Este ano, já nos Sub 14 e 

O Carlos Côrte-Real começou 

a jogar xadrez aos 16 anos. 

Tem praticado regularmente a 

modalidade, participando nos 

treinos e provas locais.

A sua primeira participação 

nos regionais aconteceu 

na época transata, onde 

surpreendeu tudo e todos ao 

sagrar-se Campeão Regional 

de Xadrez Sub 18. Disputou 

o Campeonato Nacional Sub 

18, que se realizou na Vila do 

Luso (Aveiro), obtendo uma 

classificação honrosa.

Este ano venceu o 

Campeonato Regional 

Absoluto, a Fase Ilha Graciosa 

e confirmou o título anterior 

ao vencer novamente o 

Campeonato Regional Sub 

18, que se disputou na Ribeira 

Grande em  março. Foi o 

primeiro tabuleiro da equipa do 

Marítimo que disputou a meia 

final com um empate contra o 

operário de Lagoa.

Participou nas duas edições 

do torneio internacional 

“Azores Open Clássicas”, 

ficando em 1.º lugar no seu 

escalão e 26.º absoluto.

Vai participar no campeonato 

nacional da modalidade que 

se disputará no verão no 

continente.

representando o Sport Club 

Marítimo, conseguiu sagrar-

se Campeão Regional.

Participou também na 

última edição do torneio 

internacional “Azores Open 

Clássicas”, disputado em 

Ponta Delgada, obtendo o 

3.º lugar do seu escalão e 

46.º absoluto.

Vai participar no 

Campeonato Nacional 

da modalidade que se 

disputará no verão no 

continente.
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Na sua deslocação à Graciosa, no dia 19 de novembro, o Sr. Secretário 

Regional do Mar, Ciência e Tecnologia procedeu à entrega do Galardão 

Quality Coast a Manuel Avelar Santos, certificado este que atesta a 

excelência e sustentabilidade do destino Açores.

Como tem sido apanágio do Município de Santa Cruz da Graciosa, os resultados das retomas per capita, tanto do plástico, 

como do papel/cartão e até do vidro, no ano de 2014, foram extraordinários, o que significa que todos os esforços realizados 

no âmbito das campanhas de sensibilização se revelaram mais uma vez  extremamente profícuos, o que nos deixa muito 

satisfeitos e orgulhosos. Estamos todos de parabéns, é só continuar assim!

Com o intuito de comemorar o Dia Mundial da 

Árvore e como já vem sendo hábito em outros 

anos, a Câmara Municipal em conjunto com 

os alunos do Pré-escolar da EB1/JI de Santa 

Cruz realizaram no Corpo Santo, junto ao Cais 

Novo, mais uma iniciativa de plantação de 

árvores.

Esta atividade, para além de pretender 

aumentar as zonas verdes da Ilha, acaba 

também por promover o contacto dos mais 

novos com a natureza, tentando sensiblizá-los 

para o respeito e a preservação das árvores e 

o valor que elas têm para o ambiente.

Na manhã  de 26 de novembro de 2014, decorreu no Centro Cultural 

da Ilha Graciosa a apresentação da campanha promovida pela GRATER 

intitulada “Desliga a Luz, Liga-te ao Planeta”, que visa sensibilizar os mais 

novos para a poupança energética no dia-a-dia e se integra no Projeto 

“Pegada Ambiental”.

Major Planeta é a mascote criada especialmente para esta iniciativa e fez 

a delícia das crianças do 1.º e 2.º anos do Ensino Básico da Graciosa que 

foram convidadas a participar nesta atividade. Houve muita animação e 

a brincar foram abordados temas muito sérios. Através da visualização 

galardão quality coast

dia Mundial da Árvore

Somos “especialistas” na separação de resíduos sólidos urbanos

desliga a Luz, Liga-te ao Planeta

de um vídeo promocional, da distribuição de 

autocolantes, do esclarecimento acerca do sítio 

online com toda a informação sobre a poupança 

energética, da aplicação Android e de uma 

página no Facebook, ficaram todos alerta para a 

necessidade urgente de poupar energia e assim 

ajudar o nosso planeta.
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Iniciaram atividade na Câmara Municipal de 

Santa Cruz da Graciosa trinta utentes no âmbito 

no Programa Recuperar, no dia 19 de fevereiro.  

Criado pelo Governo Regional dos Açores 

através da Resolução do Conselho do Governo 

n.º 17/2013, de 19 de fevereiro, alterada e 

republicada pela Resolução do Conselho do 

Governo n.º 120/2013, de 18 de dezembro, este 

é um programa de natureza ocupacional para a 

inserção profissional e social de desempregados 

não subsidiados.

Pretendendo contribuir para o decréscimo 

do desemprego e concomitantemente para a 

conservação e manutenção das áreas sociais, 

urbanísticas e ambientais da Graciosa, o 

Município candidatou-se, mais uma vez, como 

entidade promotora deste programa.

O nosso Município tem, ao longo dos últimos 

anos, apostado fortemente na área social e 

do emprego, através da candidatura a vários 

programas criados pelo Governo dos Açores, com 

o intuito de beneficiar indivíduos desempregados, 

melhorando desta forma as suas condições de 

vida e, por conseguinte, revitalizando a economia 

da ilha e da Região.

Em 2015, o Programa Recuperar abrange, a nível 

Programa 
Recuperar

regional, 2500 desempregados que não estavam 

a receber subsídio de desemprego há pelo menos 

quatro meses, tendo este número aumentado 

consideravelmente em relação ao ano transato 

(1500).  

Na ilha Graciosa, através deste programa, vão ter 

atividade remunerada mais de 60 desempregados 

em diversas entidades, dos quais 30 foram 

integrados na Câmara Municipal. Estes contratos 

têm a duração de 6 messes, podendo ser 

prorrogados por mais 6 meses e, no final destes, 

ainda por mais 1 ano. Os beneficiários do Recuperar 

vão também efetuar descontos para a Segurança 

Social e terão direito a descanso remunerado após 

12 meses consecutivos de exercício da atividade.

A integração destas 30 pessoas, que se vêm 

juntar às 20 já a exercer atividade no Município, no 

âmbito do Programa Recuperar, é sem dúvida um 

grande investimento na área social realizado pela 

edilidade, que se traduzirá num esforço na ordem 

dos 55.000,00€ anuais.

Este executivo camarário tem sempre como 

objetivo contribuir para a melhoria da vida dos 

munícipes, pelo que continuará a investir e a 

apostar no emprego, ou seja, a investir e apostar 

nas pessoas.

Ó Graciosa

Com o teu sorriso

És uma flor viçosa

Do jardim do paraíso

Mesmo pequena

Tens um valor soberano

Pareces uma açucena

No meio do Oceano

Ó Graciosa

Tens boas coisas

És tão saborosa

Nas queijadas e meloas

O teu valor se justifica

Na tua água ardente

No vinho e angelica

Que consola toda a gente

És linda por natureza

Na caldeira lá em baixo

E ainda tens a beleza 

Da água do Carapacho

Essa água tem valores

E uma grande virtude

Onde sábios e doutores

Procuram sua saúde

És tão nobre e fina

Tão linda que até brilhas

Por isso és a menina

Dos olhos das outras ilhas

São tão grandes teus valores

Que te fazem preciosa

Que seria dos Açores

Sem haver a Graciosa

E a gente com esta fecha

Dizendo muito obrigado

E a Terceira aqui vos deixa

Um abraço apertado

Manuel Dias



32

FESTAS DA GRACIOSA 2015

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

DEZEMBRO

FEVEREIRO


