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Caros Munícipes,
No já longínquo ano de 2009, a nossa equipa apresentou um projeto para a gestão do Município de Santa
Cruz da Graciosa sob o lema “Construir um Concelho mais Feliz”, que, tendo merecido a confiança dos
munícipes, manteve-se ao longo destes últimos 12 anos.
O nosso executivo camarário teve como missão fundamental criar e aplicar medidas que pudessem contribuir
para a melhoria das condições de vida dos munícipes e da qualidade dos serviços prestados, através do
desenvolvimento de estratégias promotoras do crescimento económico, social e cultural da nossa ilha.
Com efeito, foi sempre a pensar na Graciosa e em todos os munícipes que baseamos o nosso trabalho diário e,
para tal, envidamos esforços para promover a participação ativa da população, por via da recolha de opiniões,
da apresentação pública de projetos e da disponibilidade em receber as pessoas e responder às questões
colocadas.
A presente publicação visa sintetizar as mais importantes políticas adotadas, bem como os investimentos mais
relevantes e as principais atividades desenvolvidas, que englobam um vastíssimo leque de domínios, desde
a educação, à cultura e ao desporto, das obras ao apoio social e às empresas, da conservação do património
à prestação de inúmeros serviços. Em 2008, a nossa ilha foi classificada como “Reserva da Biosfera”pela
UNESCO, facto que motivou uma ação especial na área do ambiente.
Procuramos adaptar as nossas prioridades às reais necessidades da Graciosa e da sua comunidade, que, por
força de inúmeras circunstâncias, se foram alterando também. Fomos sempre muito ambiciosos no que
idealizamos para a nossa ilha.
Não obstante tudo o que foi feito e está à vista de todos, admitimos que também houve falhas e reconhecemos
que não conseguimos fazer tudo o que projetamos, até porque esta é uma tarefa sempre inacabada.
Apesar das adversidades que, inevitavelmente, foram surgindo
pelo caminho, empenhamo-nos com o claro objetivo de projetar
uma Graciosa melhor e com futuro, de forma constante e sólida.
Assim, vamos terminar as nossas funções com o sentido de
dever cumprido e a certeza de que demos o nosso melhor todos
dias, numa missão árdua, mas verdadeiramente gratificante.
Resta-nos agradecer. Um profundo obrigado a todos os
colaboradores do Município pelo seu inestimável trabalho.
Obrigado a todas as entidades públicas e privadas. Obrigado
a toda a população pelo voto de confiança e pela oportunidade
que nos foi dada durante 12 anos, demonstrando também
reconhecimento pelo nosso trabalho. Até ao último dia, será
um honra servir a Graciosa.
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Festival Ilha Branca
O Festival Ilha Branca acontece,
desde 2010, num recinto localizado na
Pesqueira, preparado para o efeito, e
conquistou os graciosenses, tornandose uma referência na Graciosa.
Este evento musical engloba um
conjunto de espetáculos musicais dos
mais variados géneros, como rock,
pop, metal, bem como a vertente de
DJ’s, e tem trazido à nossa ilha os
melhores nomes da música nacional,
como são exemplo os The Gift, Paulo
Gonzo, David Fonseca, Santos e
Pecadores, Além Mar, José Cid, Miguel
Gameiro & Pólo Norte, João Pedro
Pais, Áurea, Amor Electro, entre tantos
outros, sendo que também vários
artistas locais e regionais nos têm
proporocionado grandes espetáculos.

Festas do Senhor Santo
Cristo dos Milagres
Ano após ano, na segunda semana
de agosto, a Graciosa transforma-se
em alegria genuína, que se manifesta
através de momentos de fé na sua
plenitude, ocasiões de felicidade
próprias do reencontro com pessoas
queridas, e também do convívio com
os familiares e amigos de sempre.
A organização do maior evento
cultural da nossa ilha oferece aos
seus participantes uma grande
variedade de atividades, onde se
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incluem manifestações religiosas,
espetáculos taurinos, concertos muito
diversificados,
boa
gastronomia,
eventos culturais e desportivos, com
o intuito de que nada falte para que
todos se sintam bem na Graciosa. E
é verdadeiramente esse, sempre, o
grande propósito de todos quantos
trabalham para a nossa festa: que os
munícipes, bem como aqueles que
nos visitam nesta época, passem bons
momentos para guardar na memória.

A Câmara Municipal é responsável pela
organização da vertente profana da
festa, que abrange eventos variados no
centro da nossa Vila, onde participam
artistas e bandas locais, regionais e
nacionais. Na verdade, foi sempre
uma preocupação nossa dar o devido
destaque ao que se faz de tão bom na
nossa ilha.
Integrados nas festas, estão também
o Festival Ilha Branca e o Festival
Taurino.

eventos taruomáquicos
As touradas são património cultural
imaterial na Graciosa desde 2013,
aumentando a responsabilidade da
organizaçõa da Feira Taurina no desíginio
de corresponder às expectativas dos
aficionados cada vez mais exigentes,
pelo que ao longo dos anos têm dado
espetáculo na Praça do Monte d’A juda – a
mais bela do mundo! – intervenientes ao
mais alto nível, onde se incluem nomes
reconhecidos regional, nacional e até
internacionalmente. No Corpo Santo, as
míticas touradas à corda mostram também
a qualidade dos touros dos criadores locais.
Depois da pandemia que assolou o mundo
nestes últimos dois anos, é nossa forte
convicção que para o ano será tudo muito
melhor!
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Na Graciosa, o Carnaval vive-se desde janeiro, através dos
bailes que são organizados, ao fim-de-semana, um pouco
por toda a ilha. A todos os participantes, exige-se um grande
trabalho prévio: o planeamento dos temas a apresentar, a
confeção das indumentárias das fantasias e dos bailinhos,
a elaboradas decorações das sedes que recebem os foliões.
As fantasias de grupo e a forma como são organizadas e
apresentadas constituem a marca distintiva do Carnaval da
Graciosa.

eventos
& espetáculos

É extraordinário o número de pessoas envolvidas na
preparação do Carnaval da Graciosa, tendo em conta a
dimensão da nossa ilha. Várias centenas de pessoas dão o seu
contributo para criar as condições necessárias à realização
desta grande festa, em largas horas de preparativos e de
ensaios, num trabalho que não cansa porque é feito com
alegria e com dedicação.
Durante o Carnaval, os graciosenses e todos aqueles que nos visitam
por esta altura experienciam momentos únicos de um convívio
muito característico dos nossos bailes e festas.
Tradição tornou-se também o Desfile de Fantasias de Grupo no
Pavilhão Municipal, organizado pelo Município, que se realiza
no domingo de Carnaval e permite reunir todos os grupos
participantes, proporcionando-se um espetáculo singular, cheio de
cor e boa disposição.
O Carnaval tem muito significado e expressão na ilha Graciosa e,
nesse sentido, importa preservar e continuar a incentivar. Porque
para o ano, o Carnaval voltará!
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De modo a dinamizar a nossa ilha e,
em particular, espaços como o Centro
Cultural da Ilha Graciosa, a Biblioteca
Municipal, o Multiusos da Graciosa
e a Praça Fontes Pereira de Melo, ao
longo de cada ano, quer estivessem ou
não incluídos no programa das Festas
do Senhor Santo Cristo dos Milagres,
foram promovidos e apoiados múltiplos
eventos culturais e desportivos, onde
se inserem espetáculos de dança,

teatro, marionetas, cinema, muitos
concertos, bem como lançamentos de
livros, exposições nas mais variadas
áreas, por artistas e entidades locais,
regionais e mesmo nacionais, ralis e
outros desportos motorizados, eventos
no âmbito da fotografia subaquática,
do mergulho e da pesca, entre
tantos outros, sendo, naturalmente,
impossível nomear todos.
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Ambiente, serviços
urbanos, águas e
saneamento

frota

Ao longo dos últimos 12 anos, com
o intuito de melhorar a qualidade
de todos os serviços prestados aos
munícipes, foram investidos cerca de
650.000,00 € na renovação da frota da
Câmara Municipal.

Gestão de Resíduos Urbanos

Modelo adquirido

A Câmara Municipal de Santa Cruz da
Graciosa, sendo a entidade gestora dos
Resíduos Urbanos na Ilha Graciosa, é
responsável pela recolha, transporte
e tratamento de resíduos urbanos na
Ilha.
A 28 de junho de 2011, iniciou a
recolha seletiva na Ilha Graciosa,
sendo que para tal procedeu aos
seguintes investimentos:
- Aquisição de recipientes de recolha
seletiva de resíduos – cestas;
- Campanha de sensibilização e
informação com técnicos, porta-aporta, que resultou na entrega de 1535
cestas (total entregue: 1611);
- Aquisição de 3 novas viaturas de
recolha de resíduos – 2017 / 2019 /
2021;
- Renovação dos equipamentos de
deposição de resíduos – ecopontos
e contentores de indiferenciado –
desde 2011, a Câmara Municipal tem
investido anualmente na aquisição de
contentores de 120L, 240L e 800L para
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distribuição no concelho, sendo que,
atualmente, existem 99 recipientes
de deposição indiferenciada e 30
ecopontos distribuídos por todo o
concelho;
- Recolhas seletivas de materiais –
recolha de indiferenciado, papel/
cartão, vidro e plástico/metal portaa-porta, para além de recolha de óleo
alimentar usado através da rede de
oleões distribuídos pelo concelho,
monstros e verdes, mediante marcação
prévia, entre outros resíduos entregues
no edifício sede.
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apoio
social

GR ANDES
EM PR EITA DAS

A Câmara Municipal procedeu,
gradualmente, à requalificação de um
vasto número de casas dos Bairros
da sua tutela, algumas extremamente
degradadas pelo uso e pelo tempo, com
o intuito de melhorar as condições de
habitabilidade, proporcionando, dessa
forma, maior conforto aos munícipes
que ali vivem.
Ao longo destes 12 anos, foram também
celebrados contratos ARAAL, entre o
Município e a Secretaria Regional do
Trabalho e Segurança Social, tendo-se
levado a cabo obras de beneficiação
de habitações degradadas por todo
o Concelho, a fim de contribuir para
a melhoria da qualidade de vida das
respetivas famílias carenciadas.
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Luz

Relvado
Sintético
do Campo
Municipal
da Luz
INAUGURAÇÃO A 23 DE OUTUBRO DE 2010

1
2
3
4
5
12

Colocação relvado
sintético
Remodelação das
instalações sanitárias
Remodelação da
bancada
Colocação de vedação
nova
Construção de
reservatório de água
para rega
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Guadalupe

Rede de
abastecimento
de água
Remodelação e substituição integral da rede pública de abastecimento
de água à freguesia de Guadalupe e parte da freguesia de Santa
Cruz, que se encontrava totalmente obsoleta e requalificação dos
reservatórios Grotas I e Grotas II.

Extensão = 11.000 m
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Santa Cruz da Graciosa

Edifício de Apoio ao
Parque de Campismo de
Santa Cruz
Área de receção / Instalações sanitárias / Balneários / Kitchenette
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São Mateus

Passeio Marítimo
Manuel de
Barcelos Silveira
Bettencourt
INAUGURAÇÃO A 18 DE DEZEMBRO DE 2015

1. Alargamento e pavimentação do arruamento
em terra batida
2. Construção de 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

Extensão = 1119,5 m

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
8. Criação de um circuito de manutenção,
munido de equipamento de utilização
coletiva para a prática do desporto
9. Criação de iluminação pública em novos
candeeiros ao longo da via
10. Pavimentação da via com duas faixas de rodagem
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Santa Cruz da Graciosa

Planeamento e
Requalificação
do Centro
Urbano de
Santa Cruz da
Graciosa
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Santa Cruz da Graciosa

Melhoria
da Rede
Viária do
Centro
Histórico
e Zonas
Envolventes
de Santa
Cruz

1

Intervenção na rede viária
e passeios, nomeadamente,
na Rua Jacinto Cândido,
Rua das Flores, Largo Vasco
da Gama, Largo de Santo
António e Rua D. João IV

2

Reorganização das
espécies vegetais do jardim
circundante dos pauis

3

Reperfilamento do talude do
fundo dos pauis, colocação
de geotêxtil, assentamento de
novas telas e implementação
de sistema de bombagem
para esvaziamento dos pauis

4

Construção de rotunda no
Largo Vasco da Gama

5

Construção de pérgula
no Largo Francisco Paula
Bettencourt Barcelos
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24

25

Santa Cruz da Graciosa

Reabilitação
da cobertura
do Pavilhão
Municipal

Santa Cruz da Graciosa

Parque Empresarial

1. Execução de rede de
abastecimento de água
2. Execução de rede de
drenagem pluvial
3. Modelação de terreno
4. Construção de muros
divisórios dos lotes
5. Construção de rede viária
6. Construção de passeios
circundantes
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1
Reabilitação
de Estradas
& Caminhos
Municipais

Requalificação da rede
de abastecimento de
água e colocação de
asfalto

Canada das Bicas (Guadalupe) - Alargamento e correção de muros

Canada do Picanço (Luz) - Correção de muros

28

29

Caminho do Cemitério (Guadalupe)

Canada do Medina (Santa Cruz)

Canada do Picanço na Vitória (Guadalupe) - Correção de paredes

Canada do Pé de Ladeira (Guadalupe) Reconstrução de muros e drenagem pluvial

Terra do Conde (Guadalupe) - Correção de muros

Canada dos Abades (Santa Cruz) Alargamento.

30

31

Canada dos Celeiros (Santa Cruz)

Canada do Bargadinho na Vitória (Guadalupe)

Canada do Pombal (Santa Cruz)

Canada dos Ramos (São Mateus) - Alargamento e correção de muro

Caminho do Quitadouro Velho até ao Centro de processamento (Santa Cruz)

Canada da Sr.ª da Saúde/Beco da Praia (São Mateus) - Em execução...
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Caminho das Caldeiras (Guadalupe)
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2

Colocação de asfalto /
pavimentação
Canada do Frade (Luz)

Vila Flor (Santa Cruz)

Canada Joaquim Alberto na Lagoa (São Mateus)

Caminho Velho (Luz) - Correção da estrada

Caminho do Monte de N. Sr.ª d’Ajuda (Santa Cruz)

34

35

Alto da Ribeirinha (Guadalupe) - Alargamento e correção da curva

Largo no Furo do Pontal (Guadalupe)

Caminho da Igreja e Beco da Luz (Luz)

Canada da Barra (Santa Cruz)

Caldeiras na Ribeirinha (Guadalupe)

Canada da Gracinda (Luz) - Alargamento, construção de rampa
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Canada do Pico da Forca (Santa Cruz) - Correção de muros
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Canada em Santo Amaro (Santa Cruz)

Canada das Figueiras (Santa Cruz) Alargamento e recuperação
de muros

Canada do Atalho (Santa Cruz)

Rua Almeida Garrett (Santa Cruz)
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Rua Dr. Manuel Gregório Júnior (Santa Cruz)

Rua do Marítimo (Santa Cruz)

Caminho dos Funchais (Santa Cruz)- Alargamento da curva

Canada da Júlia nos Funchais (Santa Cruz)

Barreiro nos Fenais (São Mateus)

Canada da Juliana (São Mateus)

Canadinha nas Fontes (Santa Cruz) - Betão e alargamento
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3

Recuperação/
Correção/Construção
de muros/paredes

outras
intervenções
Colocação de calçada em passeios

Travessa do Museu
Caminho Novo

Canada João Afonso

Canada do Picanço – Serra Branca
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Canada do Outeiro

Corpo Santo

Rua do Mercado (construção de
estacionamento)

Rua da Matriz

Praça de São Francisco

Rua da Misericórdia
Canada da Rosa

Barra

Alto do Sul

Rua Dr. João de Deus Vieira

Feteira

Praça Senador Vicente Ramos

Rua das Flores

Rua Comandante Carlos Pereira Vidinha

Canada dos Biscoitos
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Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância

Património

EB1/JI DE SANTA CRUZ

ERMIDA
DE NOSSA
SENHORA
D’AJUDA

1.
2.
3.
4.
5.

Pinturas exteriores
Modernização de
refeitório
Colocação de vedação
com portão
Conservação e
reparação de portas e
janelas
Implantação de zona de
Parque Infantil

Colocação de
sobrado novo
Pintura
Trabalhos em pedra
na capela

MONTE
D’AJUDA
Recuperação
do caminho
em pedra até
à Praça de
Toiros e muros
envolventes

EB1/JI DE GUADALUPE
1.
2.

Construção de telheiro
de apoio Implantação de
zona de Parque Infantil
Colocação de vedação
com portão

EB1/JI DA LUZ
1.
2.
3.
4.
5.

Pinturas
Reparação de janelas e
portão
Envernizamento de
escadas e pavimento das
salas de aula
Colocação de estores
Colocação de vedação

EB1/JI DA PRAIA
1.
2.
3.
4.
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Recuperação de portas
e janelas
Envernizamento de
pavimento e pintura das
salas de aula
Implantação de zona de
Parque Infantil
Requalificação de
instalações sanitárias

IGREJA
MATRIZ
Construção
de rampa para
pessoas com
mobilidade
reduzida
Reparação de
passeios em pedra
Execução de
base em pedra e
colocação de sino

CAIS
DO
MEIO
Obras de
conservação
e reparação
do molhe

BARRO
VERMELHO

BARRA

Construção
de instalações
sanitárias e
balneários para
pessoas com
mobilidade
reduzida

Complexo
baleeiro
(Recuperação
e limpeza de
Caldeiras,
requalificação
da entrada e
colocação de
teto)
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Vários
FURO PONTAL
Recuperação dos
muros divisórios
em pedra basáltica
vulcânica,
para garantir a
qualidade da água
na captação.

Património Cultural
NASCENTE
DA COVA
Construção de
muros divisórios
em pedra basáltica
vulcânica e
delimitação do
perímetro de
proteção imediata
da nascente para
prevenir, reduzir
e controlar a
poluição das
águas destinada
ao abastecimento
público para
consumo humano.

RESERVATÓRIO DE
ÁGUA DO ATALHO
Colocação de
corrimão e
portas, pintura,
requalificação dos
degraus da entrada
com calçada

MERCADO
MUNICIPAL

PRAÇA DE
TOIROS

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Remodelação
de espaços
comerciais e
aquisição de
equipamentos
para peixaria e
talho.

Construção
de instalações
sanitárias.

Conservação
e pintura de
varandas.
Pinturas
exteriores.
Colocação de
galerias.

PISCINA
MUNICIPAL

COMPLEXO
DESPORTIVO
DE SANTA
CRUZ

Remodelação do
poço de maré e
equipamento de
bombagem para
enchimento.
Construção de
anexo para bar e
arrumos.

Requalificação
do relvado e
substituição de
aspersores)

Casa-Museu
João Tomaz
Bettencourt
Recuperação
do rés-do-chão
(concluída).
Abertura ao
público: agosto de
2014 .
Recuperação do
primeiro piso (a
decorrer)
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Paços do Concelho

a decorrer...
Construção do Centro de
Recolha Oficial de animais
de companhia

Ao longo de 12 anos, foram realizadas múltiplas obras de conservação e beneficiação
do magnífico edifício dos Paços do Concelho, de modo a também criar melhores
condições de trabalho e beneficiar o atendimento ao público.
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A construção do novo Centro de Recolha Oficial de
Animais de Companhia de Santa Cruz da Graciosa
(CRO) pretende melhorar as condições de bemestar dos animais de companhia abandonados ou
errantes na ilha Graciosa, indo ao encontro do cada
vez maior reconhecimento, por parte do público
graciosense, da natureza dos animais como seres
vivos dotados de sensibilidade.
O CRO vem também adequar a resposta municipal
às exigências legais nacionais e europeias no âmbito
da proteção dos animais de companhia.
A nova estrutura terá capacidade para alojar entre
38 a 42 cães no seu espaço de canil e poderá acolher,
no seu espaço de gatil, 15 gatos grandes ou até um
máximo de 45 gatinhos pequenos.
Possuirá uma zona de isolamento e quarentena, para
animais suspeitos de estarem afetados por zoonoses
ou outras doenças infectocontagiosas.
Terá ainda um espaço de atendimento ao público,
um espaço para a prática clínica de pequenos
tratamentos e execução de identificação eletrónica
e vacinação antirrábica, armazéns variados e
instalações sanitárias para o público e funcionários.
Pretende-se que este espaço venha contribuir para
a maior consciencialização dos graciosenses da
importância de não abandonarem os seus animais e
aumentarem a sua taxa de adoção.
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a decorrer...

Rua do Mercado -Reabilitação da Pavimentação

Rua Dr. Manuel Gregório JúniorGregório Júnior - Construção
do Parque de Estacionamento

em fase de adjudicação

Rua do Degredo - Reabilitação da Pavimentação

Substituição do Sintético do
Campo de Guadalupe

Reabilitação do Caminho
Velho do Quitadouro

Remoção e substituição do sintético danificado
e reabilitação da rede de rega.

Rede de drenagem de águas pluviais e colocação
de asfalto.

Complexo Desportivo de Santa Cruz
-Substituição de vedação do campo

Requalificação
da Casa n.º 15 do
Bairro da Boa Vista

Bairro Abaixo Fragoso - Beneficiação de moradias e construção
de muros envolventes
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Casa das Lavadeiras do Corpo Santo - Substituição de teto e
pavimentação do espaço circundante em pedra

Substituição de
canalizações, rede de
eletricidade, rede de
comunicações, portas
e janelas e pintura.
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CPC
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NT9
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Ø
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- JUNTA CEGA

NT7
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- CONTADOR DE CAUDAL

C
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VRP
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Quinta do Espantapo
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Terreiros
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Moita
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Santa Catarina
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Canada

Baía da Vitória
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Bom Jesus

CPC 3-T

STA. CRUZ DA GRACIOSA

101.5

Pico do Jardim

Bagacina
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Bairrinho
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Calhau Miúdo

OCEANO

Barro Vermelho
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NT3
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Vaz
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Santo Amaro
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NT11
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do
Sumidouro
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Covas

Canada
do
Sumidouro
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Farrajal
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Poço
V.º
Trás do Pico

Pico Machado
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NT34

Cruz da Vitória

Trás do Pico
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Caminho do Meio
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Poço do Ratinho
62.8

Pico da Brasileira

Poço Novo
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Pico das Terças

Serra
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4 323 000
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Brasileira

374.9
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Serra

90

Ø
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Ø

Ø

181.2
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Almas
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NT26

90
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EE
NT39

NT46

Caminho Manuel Gaspar

NT60
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A
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EIR

NT55
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NT27

NT24

NT25

Ø 90

Ø
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Ø 63

Pico Timão

NT41
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Dormida
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Parque Eólico da Graciosa
Serra Branca

ATLÂNTI

0
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N
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N
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Caldeirinha Pero Botelho

Ø

Ø

N

Ø 63

NT63

Tanque

359.6
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OCEANO

Ø

NT62

Barro Branco

Serra

Ø
C

Caminho Manuel Gaspar

Pedreiras

Esperança Velha

NT43

NT61

UE
TANQ

NT31

Ribeirinha

ATLÂNTICO

NT44
Ø
90

Barro Branco

NT37
OCEANO

Ø 63

NT59
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EXIST80
DE
À RE TO DN
AÇÃO CIMEN
LIG
RO
FIB
EM
NT42

NT2

Ø 63

4.

Ø

- VÁLVULA DE DESCARGA

ENT

3.

EE

NR74

- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO

(EXIST

2.

S
ALMA NR75

- CRUZAMENTO SEM LIGAÇÃO

NT53
NT51

NT48

Substituição da rede de distribuição
existente e das adutoras para
abastecimento ao Reservatório do
Tanque
Requalificação dos Reservatórios do
Tanque e da Ribeirinha
Instalação/requalificação de estações
elevatórias nas Almas e na Ribeirinha
Requalificação das câmaras de perda
de rega

NR73

- NÓ nº 1

NT10

4-T
E)
CPC

1.

90

- SENTIDO DO ESCOAMENTO

NT21

NP60

90

10

Ø

- CONDUTA ELEVATÓRIA
DIÂMETRO 90 mm, EM PEAD, PN10

Ø

CM 10

NP59
Ø
63

- CONDUTA DISTRIBUIDORA
DIÂMETRO 90 mm, EM PEAD, PN10

Ø 90

Ø 90

Ø 90

Ø 90

CPC 2-T

(EXISTENTE)

Ø 90

Ø 90

Ø 90

63

- CONDUTA ADUTORA
DIÂMETRO 90 mm, EM PEAD, PN10

Ø 90

NT22

1

Ø 110

Ø

NT56

Ø 90

NT25

Ø 90
FOLHA

Ø 90

NT55

2

4 323 800

Ø 90
Ø 90

NT24

FOLHA

A

INH

EIR

RIB

SIMBOLOGIA

AL

NT60

NT27

Ø 63

Ø 90 MAS

Caminho Manuel Gaspar

411 200

Ø 63
NT26

EE
NT39

NT46

A
UTOR
A AD
NDUT Ø 140
À CO PVC
AÇÃO TE EM
LIG
EN
NP56
EXIST

Ø 90

Ø 90

90

90

Ø

Com o pré esboço já aprovado,
este projeto encontra-se em
elaboração, prevendo-se que seja
entregue já no mês de julho.
A fim de valorizar e serv ir de
apoio à zona da Barra, será
um edifício multifuncional,
dotado de diversas
valências.

Ø

Ø 63, PN16

Antigo edifício
da Central

Ø
NT41

Ø 63, PN10

S

90

0

410 800

S

Empreitada da Rede de
Abastecimento de Água
a Freguesia de
Guadalupe – Tanque

16

Ø

Numa extensão de cerca
de 2,5 Km, este projeto
abrange obras de reforço
da orla costeira, a execução
de uma marginal com vias
de circulação automóvel,
pedonal e ciclável, parques
de estacionamento, áreas
de estadia e contemplação,
bem como a qualificação
paisagística das áreas
envolventes e ainda a
execução de redes de
drenagem das águas pluviais, iluminação pública,
rega e incêndios.

R

Ø

Ø

90

3.

V

Ø

2.

Reabilitação e modernização
do Parque de Campismo
Requalificação paisagística e
ecológica da zona da Pesqueira
Criação de percursos para
passeio e caminhada, zonas de
contemplação da paisagem e
áreas de recreio e lazer

Ø 63

1.

Ø 63

em projecto

PT

Pt02

Pt03

Pt03

Pt02

B A

B

Pt04

H

Degredo/
Santa Catarina

50

Campo
Sintético de
Santa Cruz

A2

FOLH

Ø 90
FOLHA

1

NT22

CPC 2-T

(EXISTENTE)

Parque de
estacionamento em
frente aos Paços do
Concelho
1.
2.

- Reabilitação do estacionamento e passeios da
Rua Conselheiro Jacinto Cândido
Requalificação dos passeios do quarteirão
composto pelas ruas D. João IV / Boa Vista,
Castilho, Dr. Manuel Gregório Júnior e
Graciosa, com colocação de calçada miúda
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