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Durante o mês de agosto, a Divisão de Ambiente, 
Serviços Urbanos, Águas e Saneamento da Câmara 
Municipal promoveu uma ação de sensibilização no 
âmbito do programa “Bandeira Azul”.

Esta atividade decorreu nas zonas balneares onde 
foram hasteadas bandeiras azuis, nomeadamente na 
Praia e no Barro Vermelho, com o intuito de sensibilizar 
os banhistas para várias questões ambientais, como a 
separação de resíduos, reciclagem, espécies endémicas 
e limpeza das zonas costeiras. Assim, foram organizados 
jogos tradicionais e distribuídos livros ilustrativos de 
boas práticas ambientais.

Programa
“Bandeira Azul”

AMBIENTE
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No dia 9 de setembro, realizou-se uma cerimónia de 
descerramento da placa de homenagem aos pilotos 
polacos acidentados na ilha Graciosa, Major Piloto 
Aviador Kazimierz Kulbala e Major Piloto Aviador 
Ludwik Idzikowski, este último acabando por falecer, 
no fatídico 13 de julho de 1929.

Estiveram presentes na Brasileira, onde foi edificado 
um cruzeiro, o Sr. Ministro dos Combatentes e 
Vítimas da Repressão da Polónia, Jan Ciechanowski, 
bem como o Embaixador da República da Polónia 
em Portugal, Bronisław Misztal. As entidades 
oficiais presentes depositaram flores e proferiram 
discursos emotivos. Os hinos dos dois países e da 
Região foram reproduzidos pela Filarmónica União 
Progresso de Guadalupe.

A Câmara Municipal promoveu uma ação de 
sensibilização sobre protocolo que decorreu 
no Multiusos da Graciosa e foi ministrada pelo 
Coordenador do Gabinete do Protocolo e Relações 
Públicas do Governo Regional dos Açores, Pedro 
Lima. Nesta ação foram abordados temas como 

Homenagem aos 
pilotos polacos

Ação de Sensibilização 
sobre Protocolo

EVENTOS

EVENTOS

noções de protocolo e imagem positiva das organizações; as bandeiras e os 
símbolos; eventos protocolares; formas de comunicação não convencionais e 
protocolares; presidências e precedências e procedimentos de um anfitrião.
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Mais uma vez o nosso município aposta na 
promoção do envelhecimento ativo e saudável.
No âmbito das atividades desenvolvidas pelo 
Município na dinamização dos Centros de 
Convívio de idosos do Concelho, com o objetivo de 
promover um envelhecimento ativo e saudável, 
a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa 
proporcionou uma viagem ao Pico aos idosos de 
todos os Centros de Convívio da ilha. 
Durante este passeio de 3 dias, cerca de 50 idosos 
graciosenses tiveram oportunidade de passear e 
visitar muitos pontos turísticos da ilha do Pico, bem 
como participar e conviver em diversas atividades 
culturais e lúdicas.

Viagem ao Pico

EVENTOS



6

XXIV Colóquio da 
Lusofonia

EVENTOS

Santa Cruz da Graciosa acolheu, de 24 a 27 
de setembro, o XXIV Colóquio da Lusofonia. 
A Câmara Municipal apoiou este prestigiado 
evento, que teve como convidados de honra 
o Prémio Nobel da Paz Dom Ximenes Belo e 
a Dra. Marisa Mendonça, Diretora Executiva 
do IILP/CPLP (Instituto Internacional da Língua 
Portuguesa).
Com cerca de 70 inscritos, este Colóquio contou 
com representastes de 18 regiões de países 
como a Alemanha, Angola, Austrália, Brasil, Cabo 
Verde, Canadá, EUA, Espanha, Luxemburgo, 
Portugal, Macau, Moçambique e Timor.
Álamo Oliveira, Brites Araújo, Norberto Ávila, 
Susana Margarido e Victor Rui Dores foram os 
cinco autores açorianos que se deslocaram à 
Graciosa para divulgar a literatura açoriana.
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As Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres da Graciosa apresentaram-se em 2015 através de um programa que incluiu 
um vasto conjunto de atividades religiosas e culturais de grande interesse, nomeadamente, procissões, exposições, 
touradas de praça, touradas à corda, atividades desportivas e os mais variados concertos musicais.
Os primordiais objetivos da comissão organizadora são sempre, por um lado, que os graciosenses se divirtam e desfrutem 
de momentos únicos de fé e, por outro, conseguir atrair o maior número possível de forasteiros para a Graciosa.

Foi com imensa satisfação que constatámos que  mais uma vez rumaram à Graciosa centenas de pessoas de todas as 
idades provenientes dos Açores e do continente português, bem como emigrantes na sua maioria vindos dos E.U.A. e do 
Canadá. O que pretendemos é que este número cresça cada vez mais.

A nível económico, as primeiras semanas de agosto continuam a ser a época de ouro na Graciosa. O hotel, as residenciais, 
as casas de turismo rural e até casas particulares ficam lotadas. Os restaurantes estão também sempre repletos 
e naturalmente há uma maior afluência no que diz respeito aos transportes públicos. A Graciosa enche-se de uma 
vivacidade de outros tempos e muitas das empresas graciosenses obtêm uma grande percentagem dos seus lucros 
anuais nesta altura, pelo que as nossa festas contribuem de forma fundamental para o desenvolvimento da economia 
local. Trabalharemos sempre para que assim continue!  
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RALLY PAPER | Terceiro ano desta atividade, que conta com cada vez mais participantes. 

ABERTURA DA ILUMINAÇÃO |  A tradicional iluminação da praça apresentou-se com novidades. 

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA | “Encantos de Mar, Terra e Sonho”, de José Nascimento Ávila, na Biblioteca Municipal.

CONCERTO | “En-Canta”, no Palco da Praça.
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TOURADA À CORDA |  4 Toiros da Ganadaria Graciosense de Manuel Silva, 
na Rua do Corpo Santo.

LANÇAMENTO DO DVD | “Cantigas da Minha Terra”, de José Gabriel Martins, no Multiusos da 
Graciosa.

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA | “Terra e Alma”, de Cláudia Medina, no 
Átrio da Câmara Municipal.

ATUAÇÕES NO PALCO NA PRAÇA | Grupo Folclórico da Casa do Povo de Guadalupe e o Bailinho de Carnaval: “A Confissão da Tia Salomé” da IESNSE.
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NOITE DE MARCHAS

FEIRA TAURINA

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
 “Mulheres do 

Mundo”, de Luís 
Godinho e Rui Carla, 

no Multiusos da 
Graciosa.

REGATAS DE BOTES 
 Provas a Remo e à Vela, no Cais da Barra.

ENCONTRO DE VETERANOS
Futebol 11, no Estádio Municipal de Santa Cruz.



DESPORTO | Encontro de Futebol Feminino, no Estádio Municipal de Santa Cruz.
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 PROCISSÃO DO SENHOR SANTO CRISTO DOS MILAGRES

MOLHO À PESCADOR  | Prova na Praça Fontes Pereira de Melo.

CONCERTO | Filarmónica União Progresso de Guadalupe, no Palco da Praça. CONCERTO | “Kontrabanda”, no Palco da Praça.
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FEIRA TAURINA

PORTUGUESES NA CALIFÓRNIA  |  Apresentação do documentário no Multiusos da Graciosa. CONCERTO | “Myrica Faya”, no Palco da Praça.

DESFILE MOTARD |  Concentração na Praça Fontes Pereira de Melo.CONCERTO | Filarmónica União Praiense, no Palco da Praça.
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TOURADA À CORDA |  2 Toiros da Ganadaria de José Lúcio e 2 Toiros da 
Ganadaria Valentim Santos e Dimas Bettencourt, 

na Rua do Corpo Santo.

CONCERTO | Filarmónica Recreio dos Artistas, no Palco da Praça. FOCLORE | Grupo Folclórico da Casa do Povo da Praia, no Palco da Praça.



14



15

A nossa praça é dotada de 
uma beleza ímpar. Mas se a ela 
juntarmos a arte e o engenho do 
povo graciosense, o resultado  é 
maravilhoso.

Num projeto organizado pela 
Câmara Municipal, dezenas de 
artesãs, professores, alunos, 
colaboradores da EBS da Graciosa 
e do município tornaram a Praça 
Fontes Pereira de Melo num sítio 
ainda mais espetacular.
Milhares de metros lã e linha, 
centenas de horas de trabalho 
e de dedicação infinita vestiram 
as árvores da praça com belos 
bordados em croché. 
O resultado deste esforço conjunto 
foi recompensado com elogios e 
comentário positivos, quer dos 
graciosenses, quer dos turistas que 
visitaram a nossa ilha.

Obrigado a todos os envolvidos, 
pois provaram que juntos 
podemos tornar a Graciosa num 
sítio mais feliz.



apoio social

 CASA 4 | Construção de uma nova divisão. 

 CASA 4 | Colocação de telha.  CASA 4 | Remodelação da casa de banho.

 CASA 4 | Beneficiação da cozinha. CASA 4 | Construção de uma nova divisão.
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O executivo camarário continua a realizar 
esforços no sentido de prosseguir uma política 
de beneficiação do património municipal. Ao 
longo destes seis anos, os bairros sociais nunca 
foram esquecidos e, dentro das possibilidades do 
município, tem havido sempre obras com o objetivo 
melhorar as condições habitacionais e sociais de 
quem vive nestas casas.
Nesta altura, várias habitações do Bairro 
Abaixo Fragoso estão a sofrer melhoramentos 
consideráveis de que agora damos conta.

 CASA 3 | Colocação de mosaicos, azulejos novos na cozinha e lava-loiças novo

 CASA 6 | Beneficiação da cozinha e construção de uma nova divisão.  CASA 4 | Beneficiação da cozinha.
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Bairro Abaixo Fragoso
APOIO SOCIAL



BIBLIOTECA MUNICIPAL | Conservação e pintura de varandas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL | Execução de galerias.
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O Reservatório de Água sito na Rua Eng. Manuel 
Rodrigues Miranda, na freguesia de Santa Cruz da 
Graciosa, foi recentemente alvo de intervenções 
de beneficiação, nomeadamente a colocação de 
corrimão nas escadas, colocação de duas portas, 
caiação e colocação de calçada na entrada.
Este maravilhoso edifício mostra a forma como 
antigamente a população conseguiu contornar 
o problema dos fracos recursos de água, 
criando assim estruturas que não são comuns 
nas restantes ilhas açorianas, justificando a sua 
importância como património e parte da história 
da Ilha Graciosa.
Hoje em dia, apesar de desativadas, uma 
variedade de construções ligadas à captação, 
armazenamento e distribuição de água constitui 
um interessante tema no campo da Arquitetura.
A forma como foram implementadas e 
construídas, assim como os materiais utilizados, 
revelam a criação de uma resposta competente 
quanto à necessidade de lidar com a escassez da 
água.
Para que todos o possam conhecer e apreciar, 
o Reservatório de Água encontra-se aberto à 
população de segunda a sexta-feira, das 13:30 
horas às 17:00 horas.
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Abertura do 
Reservatório de Água
CONSERVAÇÃO DE PATRIMÓNIO 
MUNICIPAL

OBRAS



EB1/ JI DA PRAIA | Conservação e pintura de portas e janelas.

EB1/ JI DA SANTA CRUZ | Conservação e pintura de portas e janelas.
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Passeio 
da Igreja Matriz

COLOCAÇÃO DE PEDRA  | A pedra original é cortada e polida, para facilitar a sua reutilização.

PATRIMÓNIO | Visivelmente melhorado e a beleza de sempre.

ZONA ECOPONTO | A obra melhorou a vida dos habitantes vizinhos da Igreja Matriz.

OBRAS

Cada pedaço de Santa Cruz tem 
história. Décadas de vivências que 
marcaram a população graciosense e 
que merecem um lugar nas memórias 
deste município. Lembranças que a 
Câmara Municipal quer preservar. 
Para que isso aconteça, estão em 
decurso algumas obras que visam 
manter este património vivo. 
A pedra anteriormente circunscrita 
com cimento  foi retirada, cortada e 
reutilizada com o intuito de beneficiar 
o passeio tornando-o mais regular e 
bonito. 
Além da parte estética, com esta 
intervenção melhorar-se-á a 
acessibilidades  junto à Igreja da 
Matriz, facilitando a circulação para 
os idosos e pessoas portadoras de 
deficiências motoras.
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Carapacho

Pauis

PINTURA DE TANQUES E MUROS

PINTURA DE MUROS
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Antiga Alfândega

Santa Catarina

Pauis

PINTURA DE PORTAS, JANELAS E 
PAREDES EXTERIORES

COLOCAÇÃO DE TERRA E BAGAÇA

PINTURA DE MUROS
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