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Trabalhar melhor, viver melhor
M. Castro Almeida
Presidente da Câmara

Mais do que as obras, a grande marca distintiva do bom governo, de um país ou 
de um município, são os valores e os princípios que dão força e consistência à 
acção executiva. A satisfação das necessidades materiais dos cidadãos tem de ser 
conciliada com preocupações éticas que devem balizar o exercício dos poderes 
públicos.

É fundamental respeitar os princípios de eficiência na gestão, rigor nas contas e 
independência perante os grupos de interesses. E não dispensar – antes pelo 
contrário – a procura do máximo consenso: o contributo de todos é essencial 
para o progresso. 

É preciso saber ouvir, antes de decidir. E todas as opiniões são válidas, quando na 
sua base está a vontade genuína de participar construtivamente no desenvolvi-
mento de uma cidade, de uma região ou de um país. Esta tem sido a prática em 
S. João da Madeira, e assim irá continuar a ser.

Esse é um aspecto em que não queremos inovar. E também não queremos mudar 
as grandes prioridades da cidade solidária que é a nossa: a atenção às crianças, 
aos idosos e a quem sofre com falta de saúde ou com acentuadas dificuldades 
económicas. 

Mas há muitas áreas em que a nossa grande marca tem de ser a da inovação, 
para continuarmos a construir uma cidade competitiva, na qual aos sectores 
tradicionais de actividade se juntam sectores baseados no conhecimento e na 
tecnologia. 

Graças ao esforço dos sanjoanenses, esta é uma cidade cada vez mais atractiva 
para investir. E também para viver, como confirmam estudos técnicos recentes 
que colocam já S. João da Madeira como um dos municípios portugueses com 
melhor qualidade de vida. 

Tendo como inspiração as palavras do Professor Manuel Ismaelino num dos tex-
tos em destaque nesta edição do Boletim Municipal, temos todos que assumir 
como indispensável a defesa intransigente de S. João da Madeira. Essa postura é 
determinante para podermos encarar com confiança os grandes desafios que 
temos pela frente.
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roteiro inovação

S. João da Madeira foi um dos concelhos do 
roteiro que o Presidente da República dedi-
cou às comunidades locais inovadoras e que 
se centrou na região de Entre Douro e Vouga. 
Uma iniciativa que serviu para Cavaco Silva 
contactar de perto com vários “bons exem-
plos” de diferenciação pela qualidade na área 
empresarial, mas não só.
No encerramento desta jornada de promo-
ção da inovação, o Chefe de Estado subli-
nhou que uma aposta forte e decisiva na 
criatividade é a solução para ultrapassar a 
crise e garantir a competitividade da econo-
mia portuguesa nos mercados internacio-
nais. Cavaco Silva falava no WR Hotel de S. 
João da Madeira, onde realçou que, da área 
empresarial ao social e à cultura, é possível 
construir um desenvolvimento baseado nas 
capacidades locais.

Comunidades locais em destaque

S. João da Madeira no roteiro da 
inovação do Presidente da República

Maior produtividade
”A inovação é fundamental para aumentar a 
produtividade”, disse o Presidente da 
República, numa cerimónia que incluiu uma 
sessão de “reconhecimento do mérito dos 
agentes inovadores” em vários domínios. 
Uma forma de distinguir a capacidade 
demonstrada pelos homenageados e de 
encontrar novas soluções adequadas ao per-
fil das comunidades em que se inserem.
Cavaco Silva salientou ainda a importância 
de cada autarquia assumir o papel de dar o 
impulso inicial ao desenvolvimento de pro-
jectos que, por exemplo, aproveitem “os 
recursos endógenos” dos respectivos conce-
lhos.

Convicção manifestada por Cavaco Silva

Centro de Formação de 
Calçado decisivo para o
sucesso do sector

O Centro de Formação Profissional da 
Indústria do Calçado (CFPIC) é “um respon-
sável muito forte pelo sucesso” das empresas 
do sector no mercado internacional. A afir-
mação foi feita pelo Presidente da República, 
na visita que efectuou ao CFPIC, no âmbito 
do Roteiro das Comunidades Locais 
Inovadoras.
Falando aos jornalistas, o Chefe de Estado 
realçou a “dinâmica” da indústria do calçado 
e a sua importância na economia portugue-
sa. “Portugal é o terceiro exportador europeu 
de calçado e tem vindo a ganhar cota de 
mercado a dois concorrentes muito fortes 
que são a Espanha e a Itália”, referiu.

"O Chefe de Estado sublinhou que uma aposta forte e
decisiva na criatividade é a solução para ultrapassar a crise 
e garantir a competitividade da economia portuguesa."

”Estado de espírito” 
Na mesma sessão, o presidente da Câmara 
de S. João da Madeira realçou, por seu lado, 
que a visita de Cavaco Silva à região contri-
buiu “para dar alento e combater o desâni-
mo”. Castro Almeida considerou ainda que “a 
inovação tem de ser um estado de espírito”. 
Focando em concreto acções desenvolvidas 
no município a que preside, o autarca desta-
cou a criação do Centro Empresarial e 
Tecnológico (CET) e a integração do empre-
endedorismo nos programas lectivos das 
escolas secundárias da cidade. Realçou igual-
mente a prevista criação de um “centro de 
indústrias criativas” em parte das instalações 
há muito desactivadas da empresa metalúr-
gica Oliva.
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A CEI - Companhia de Equipamentos 
Industriais foi criada em 1995 e exporta, 
desde 1997, tecnologia para a indústria do 
calçado e outras àreas de actividade. De S. 
João da Madeira para o Mundo. É um centro 
de competências que faz parte do grupo CEI, 
tendo-se iniciado somente com 5 trabalha-
dores. Actualmente possui à volta de 50, 
quase metade dos quais com formação em 
engenharia.
Especializada na produção de máquinas de 
corte por jacto de água, corte e soldadura 
por laser e ultra sons, a CEI fornece algumas 
das maiores fábricas de calçado do mundo, 
sendo a Adidas um exemplo de uma gigante 
multinacional que utiliza a sua tecnologia. A 
sua marca de qualidade está espalhada pelos 
cinco continentes. O segredo: “Desenvolver, 
testar, amadurecer e depois poder expandir o 
produto”
O crescimento da empresa tem sido constan-
te, tendo como principal objectivo o desen-
volvimento e a produção de equipamentos 
tecnológicos inovadores no que diz respeito 
à área de corte de materiais, bem como a 
outros processos aplicados à indústria do 
calçado, marroquinaria, rochas ornamentais, 
metalomecânica, cerâmica e automóvel.

Crescimento sustentado
O engenheiro Álvaro Gouveia, responsável da 
CEI, explicou-nos como tudo se iniciou. “O 
Centro Tecnológico de Calçado foi importan-
te para o nosso aparecimento”, refere, salien-
tando “a acção desbloqueadora” que teve a 
instituição e que permitiu concretizar este 
projecto que é, hoje em dia, líder mundial em 
soluções de corte por jacto de água para a 
indústria do calçado. A estratégia tem sido 
“crescer sustentadamente”. 

CEI - Companhia de Equipamentos Industriais

Inovação a jacto... de àgua

Para estar mais perto dos clientes, esta 
empresa instalou-se em S. João da Madeira. 
“Na área da inovação é muito importante 
sentir as necessidades dos clientes, e para 
nós serviu como laboratório, muito impor-
tante, de desenvolvimento para os nossos 
produtos, a partir do qual desenvolvemos os 
mesmos, o que nos permite depois exportá-
los”. 
As novas instalações, inauguradas este ano, 
possibilitaram “uma maior consolidação a 
nível estrutural”, proporcionando também 
mais qualidade de trabalho.

Tecnologia sofisticada
O panorama a nível internacional é, na voz 
do engenheiro Álvaro Gouveia, “um panora-
ma que nos dá segurança”, o que permite à 
empresa ter algum conforto face aos altos e 
baixos dos mercados. “Não está sempre tudo 
mal em todo o lado ao mesmo tempo”. O que 
podemos relacionar com o facto de, igual-
mente ao nível da participação em feiras, o 
principal objectivo ser o mercado externo.
Ao fabricar equipamentos à medida, uma das 
principais preocupações da empresa passa 
por um controle de custos optimizado, tendo 
“que rentabilizar melhor” todas as inovações. 

É importante realçar as ligações on-line, em 
rede, com os sistemas de gestão das empre-
sas, o que permite aceder por internet a 
qualquer equipamento em qualquer parte do 
mundo. “Isto foi possível porque desenvolve-
mos muita tecnologia própria”. 
Dona de uma tecnologia sofisticada, a CEI 
constrói as suas máquinas como se estas se 
tratassem de um puzzle, com tecnologia 100 
por cento portuguesa. A sua abertura ao 
mundo permite-lhe criar e evoluir cá dentro 
chegando facilmente ao seu objectivo: os 
mercados internacionais.
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A deslocação foi preparada com o apoio da 
Associação Portuguesa dos Industriais do 
Calçado, Componentes, Artigos de Pele e 
Sucedâneos (APICCAPS).
“O Calçado representa uma parte fundamen-
tal da produção industrial de S. João da 
Madeira”, referiu o presidente da autarquia a 
propósito desta presença na MICAM. 
“Se ser empresário é difícil, ser empresário e 
concorrer com a China é muito difícil”, con-
sidera Castro Almeida, acrescentando que o 
seu objectivo com esta iniciativa foi o de 
“prestar homenagem aos exportadores de 
calçado de S. João da Madeira e auscultar a 
suas opiniões e os seus anseios”.

No âmbito do Programa Operacional Regional 
do Norte (ON), o Município de S. João da 
Madeira obteve financiamento para o pro-
jecto Sanjonet. Trata-se de uma Rede de 
Inovação e Competitividade que reúne diver-
sas entidades sanjoanenses ligadas ao sector 
empresarial. 
Além da Câmara Municipal, esta iniciativa 
envolve a Sanjotec – Associação Cientifica e 
Tecnológica, a APICCAPS – Associação 
Portuguesa da Indústria do Calçado e Afins e 
o Clube dos Empresários de S. João da Madeira.
O investimento em causa é superior a 4 
milhões de euros, com comparticipação de 
65 por cento pelo FEDER (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional). 

Cidade viva 
e empreendedora
A Rede Sanjonet irá constituir-se como um 
sistema integrado de actores urbanos, pro-
motor do desenvolvimento de uma cidade 
Viva e Empreendedora ao serviço do conhe-
cimento e da Inovação Tecnológica.
São sete as acções previstas no âmbito do 
projecto Sanjonet: Living Lab S. João; 
Programa de revitalização e requalificação 
da Oliva – OLIVARENEW; Programa de dina-
mização do cluster do calçado – 
INOVSHOECLUSTER; Área Metropolitana 
Digital WIMAX; Centros de Competências 
para as Áreas Emergentes; Academia de 
Empreendedorismo e Inovação; Agência para 
a Promoção e Captação de Investimento – 
APROINVEST.

Presidente da Câmara com 
exportadores de calçado
sanjoanense

O presidente da Câmara Municipal de S. João 
da Madeira deslocou-se a Milão, no início de 
Março, para se encontrar com exportadores 
de calçado sanjoanenses presentes na 
MICAM, feira internacional do sector.
Castro Almeida chegou a Itália a 3 de Março 
e regressou no dia seguinte, tendo contacta-
do com responsáveis de empresas de S. João 
da Madeira e de unidades instaladas fora do 
concelho mas pertencentes a empresários 
sanjoanenses. 

Investimento superior a quatro milhões de euros

Rede de Inovação e
Competitividade nasce
em S. João da Madeira 
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S. João da Madeira recebeu, no início do ano, 
a visita de técnicos de educação de 15 países 
europeus. Um encontro que lhes permitiu 
conhecer melhor o sistema de ensino portu-
guês e, muito em particular, a realidade 
sanjoanense nesta área que é, reconhecida-
mente, uma aposta do Município.
Do programa fizeram parte visitas de traba-
lho a diversos estabelecimentos educativos 
de S. João da Madeira, um encontro com 
jovens empresários no Centro Empresarial e 
Tecnológico, sessões de apresentação de 
serviços educativos do Museu da Chapelaria 

Acordo aprovado em reunião de Câmara

S. João da Madeira parceira de 
projecto educativo com cinco 
cidades estrangeiras

A Câmara Municipal de S. João da Madeira 
representa Portugal num projecto educativo 
transnacional com sede na cidade espanhola 
de Alcorcón, localizada na Área Metropolitana 
de Madrid.
O objectivo é gerar uma aliança estratégica 
entre dois municípios europeus e quatro 
latino-americanos para favorecer o desen-
volvimento e a coesão social e educativa de 
Pimampiro (Equador), Santa Cruz (Bolívia), 
Paysandu (Uruguai) e Valparaíso (México). 
O projecto tem como base a transferência da 
experiência e metodologia dos municípios 
europeus de S. João da Madeira e Alcorcón, 
através da criação de acções de empreende-
dorismo e de cursos profissionais nas esco-
las, no combate ao abandono escolar precoce 
e trabalho infantil, e na criação de pequenas 
e médias empresas juvenis alicerçadas num 
pacto social. 

Cultura empreendedora
Intitulado “Transferência de modelos para 
favorecer a coesão social através de cidades 
emprendedoras”, o projecto é financiado 
pela medida URBAL III da Comissão Europeia, 
que pretende estabelecer acções directas de 
promoção económica através da detecção de 
talento e cultura empreendedora. 
Pretende-se também contribuir para que 
professores e agentes educativos de S. João 
da Madeira possam, através do intercâmbio 
de ideias e projectos, enriquecer metodolo-
gias de trabalho, contribuir para o desenho 
de modelos de formação profissional e cons-
truir um guia de procedimentos e ferramen-
tas – manual operativo – de transferência de 
modelos de formação profissional. 

Encontro apoiado pelos serviços de educação da Comissão Europeia

Técnicos europeus de educação
vieram conhecer realidade escolar 
sanjoanense

e da Biblioteca Municipal, entre outras acti-
vidades.
No final, os participantes levaram para os 
respectivos países uma imagem muito posi-
tiva do que encontraram nesta deslocação, 
dizendo-se impressionados com o investi-
mento em formação ao longo da vida e a 
ligação entre os vários níveis de escolaridade, 
de acordo com afirmações citadas pela 
Agência Lusa e difundidas na comunicação 
social.

“É valioso o relacionamento entre os diferentes actores que 
intervêm no campo da educação e surpreende-nos o poder 
e a capacidade de investimento de que as autarquias dis-
põem para aplicar nas suas próprias necessidades educati-
vas”
Philomena Fitzpatrick, técnica do Ministério da Educação da Irlanda na área da Formação para Adultos. (Lusa)

Partilhar experiências
A realização deste encontro resultou de uma 
iniciativa da Câmara Municipal e recebeu a 
aprovação e o financiamento integral dos 
serviços de Educação da Comissão Europeia. 
A delegação incluiu representantes da 
Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, 
Espanha, Estónia, França, Irlanda, Itália, 
Letónia, Polónia, Reino Unido e República 
Checa, bem como da Turquia – país candida-
to a membro da União Europeia –, além de 
Portugal.
Foram objectivos do encontro, proporcionar 
um melhor conhecimento o sistema educati-

vo português, partilhar experiências, meto-
dologias e práticas de educação/formação, 
conhecer a aposta da formação profissional 
das escolas da cidade e reflectir sobre os 

modelos de reconhecimento de certificação 
e validação de competências, entre profissio-
nais de diferentes países europeus. 

técnicos europeus de educação

boletim municipal S. João da Madeira
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"promover um maior conhe-
cimento dos pais e encarre-
gados de educação acerca 
das refeições dos seus filhos 
e educandos (...)."

Sete escolas de S. João da Madeira construí-
ram réplicas de carvalhos, utilizando para tal 
materiais reutilizáveis e reciclados. Estas 
“árvores” apareceram decoradas com a bio-
diversidade existente no Parque Urbano do 
Rio Ul.
A exposição foi inaugurada nesse espaço 
verde sanjoanense a 22 de Março, às 14h30, 
com a presença de centenas de crianças. 
Uma iniciativa com que se assinalaram, em S. 
João da Madeira, os dias mundiais da Árvore 
(21 de Março) e da Água (22 de Março).
Esta mesma mostra de trabalhos esteve 
antes patente, durante uma semana, no oce-

As ementas das escolas públicas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico e Jardins-de-infância do 
concelho de S. João da Madeira podem ser 
consultadas no site da autarquia (www.cm-
sjm.pt). 
A elaboração das ementas é assegurada por 
nutricionista da empresa responsável pela 
gestão das cantinas escolares municipais. 
São depois supervisionadas por técnicos de 
educação da autarquia, antes de seguirem 
para cada um dos estabelecimentos de ensi-
no e, agora, também para a Internet.
Com esta iniciativa, a Câmara Municipal 
pretende promover um maior conhecimento 
dos pais e encarregados de educação acerca 
das refeições dos seus filhos e educandos, 
contribuindo para uma melhor gestão ali-
mentar das crianças. 

Formação prática para 
cozinheiras das escolas
Outra forma de melhorar ainda mais o servi-
ço de refeições escolares de S. João da 
Madeira é a aposta na preparação dos pro-
fissionais que intervêm nesta área. Nesse 
sentido, a Câmara Municipal e a ITAU, 
empresa responsável pela gestão das 
cantinas do 1.º ciclo e jardins-de-infân-
cia, desenvolveram uma formação 
prática para as cozinheiras que tra-
balham nos estabelecimentos des-
tes níveis de ensino. 
Assim, e aproveitando a interrup-
ção lectiva da Páscoa, foram desen-
volvidos e aperfeiçoados vários 
conhecimentos e técnicas, nas áreas 
da alimentação saudável, emprata-

Com o apoio do Sea Life, o oceanário do Porto

Escolas construíram
"àrvores" com materiais
recicláveis

Em www.cm-sjm.pt

Ementas das cantinas
escolares na Internet

mento e elaboração de novos pratos, aliando 
qualidade e criatividade. A formação teve um 
carácter essencialmente prático, sendo moni-
torizada pelo chefe de cozinha Alberto.
O objectivo basilar desta acção teve como 
trave mestra a contínua preocupação da 
autarquia em assegurar uma alimentação de 
qualidade às crianças do concelho. Para tal, a 
formação dos recursos humanos ao serviço 
das cantinas torna-se fundamental e impres-
cindível. 

Para os alunos do 1.º ciclo
Regime de Fruta Escolar
Todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do concelho de S. João da Madeira foram 
abrangidos pelo programa “Regime de Fruta 
Escolar”, que decorre até ao final do ano 
lectivo.
Trata-se de uma medida do Ministério da 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, 
em parceria com os Ministérios da Educação 
e da Saúde, 
envolvendo activamente os Municípios e os 
Agrupamentos de Escolas.

É feita uma distribuição de fruta bi-semanal 
em cada escola do 1.º ciclo, para consumo 
pelas crianças no período do lanche, em 
conjunto com o professor. Pretende-se com 
esta iniciativa aumentar o consumo de fruta 
entre as crianças, como forma de promover 
uma alimentação mais saudável por parte da 
comunidade.

anário “Sea Life”, na cidade do Porto. Depois 
esteve patente no Parque Urbano do Rio Ul.
Desenvolvida no âmbito do processo da 
Agenda 21 Local, esta iniciativa teve na base 
a realização de um concurso, intitulado “O 
Carvalho e a Biodiversidade”. O objectivo foi 
o de estimular comportamentos mais ecoló-
gicos desde tenra idade. 
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Já é uma tradição da cidade e as escolas já 
não a dispensam. A “Feira da Ciência” é uma 
organização do projecto “Pequenos Cientistas 
Sanjoanenses” da Câmara Municipal de S. 
João da Madeira, sendo resultado do sucesso 
que o programa tem tido junto das escolas 
do 1.º ciclo e jardins-de-infância do conce-
lho. 
Durante o ano lectivo, todas as crianças da 
Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico têm acesso a aulas de ciência experi-
mental, ministradas por professores especia-
lizados contratados pela Câmara Municipal 
de S. João da Madeira. 

Feira da Ciência mostrou-se no Museu da Chapelaria

Pequenos cientistas em grande!

"Durante o ano lectivo, todas as crianças da Educação Pré-
Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico têm acesso a aulas de 
ciência experimental, ministradas por professores especiali-
zados"

Ciência divertida
Sob a designação “Pequenos Cientistas 
Sanjoanenses”, o objectivo é levar, ao longo 
de cada ano, a Ciência até às crianças mais 
pequenas de forma divertida. Depois, através 
da Feira da Ciência, a comunidade educativa, 
incluindo os pais e encarregados de educa-
ção, têm também a oportunidade de partici-
par nestas actividades.
A exemplo do que aconteceu no ano passado 
pela 1.ª vez, também as crianças da Educação 
Pré-Escolar tiveram acesso ao projecto e à 
Feira da Ciência. Assim, as crianças mais 
pequenas do sistema educativo participaram 
nas experiências divertidas promovidas 
durante este evento, que vai na quarta edi-
ção. 
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A edição deste ano do Carnaval das Escolas de S. 
João da Madeira reuniu mais de 2000 crianças e 
jovens, além dos alunos da Universidade Sénior 
sanjoanense, que estiveram à altura dos mais 
novos em ritmo e entusiasmo.
Foi uma das maiores participações de sempre, 
seguida também por uma enorme multidão que 
se aglomerou nas ruas para aplaudir a grande 
criatividade de todos os envolvidos no evento.

Biodiversidade deu mote
O facto de 2010 ser o Ano Internacional da 
Biodiversidade serviu de mote para esta edição 
do corso escolar de S. João da Madeira, que é um 
dos mais participados de toda a região. 
Como é habitual, os participantes fizeram um 
percurso entre o Hospital de S. João da Madeira 
e o Estádio Conde Dias Garcia, passando pelas 
avenidas Dr. Renato Araújo e Eng.º Arantes e 
Oliveira.

Carnaval Sénior no Salão 
dos Bombeiros Voluntários 

A Câmara de S. João da Madeira organizou 
também um convívio de Carnaval para a 
população sénior do município.
Este encontro teve lugar no Salão do quar-
tel-sede dos Bombeiros Voluntários de S. 
João da Madeira, tendo como ponto alto um 
desfile de fantasias que encantou o muito 
público presente.
O programa desta iniciativa incluiu, para 
além de uma matiné dançante, a eleição do 
Rei e Rainha do Carnaval Sénior.

Seniores também se fantasiaram

Mais de 2000 crianças e jovens 
desfilaram no Carnaval das Escolas

carnaval 15

boletim municipal S. João da Madeira
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No dia 20 de Março 

Sanjoanenses também ajudaram
a Limpar Portugal

No dia 20 de Março, numerosos sanjoanen-
ses realizaram acções de limpeza no seu 
concelho, juntando-se assim a outros grupos 
que, por todo o País, assumiram a tarefa de 
Limpar Portugal. Este movimento cívico por-
tuguês inspirou-se num projecto semelhante 
que, em 2008, teve lugar na Estónia.
A ideia passou por envolver o maior número 
possível de cidadãos na operação de limpeza 
da floresta portuguesa que se realizou ao 
longo desse dia. Antes, o grupo de S. João da 
Madeira desenvolvera já um trabalho de 
georreferenciação no terreno, preparando a 
acção de 20 de Março.
Os participantes sanjoanenses nesta acção 
distribuíram-se por diversos pontos do con-
celho, em zonas de floresta, tendo recolhido 
lixo que aí havia sido depositado em desres-
peito pelo ambiente e indo contra o que se 
encontra regulamentado no que respeita aos 
resíduos.  

Para recolha de óleos alimentares usados

Oleões espelhados
pela cidade 

Os óleos alimentares usados não devem ser 
lançados nos sistemas de drenagem de águas 
residuais ou colocados num normal conten-
tor do lixo, já que são fonte de poluição da 
água e do solo, além de se acumularem nos 
filtros existentes nas estações de tratamento, 
prejudicando o seu funcionamento.
De forma a contribuir para a redução deste 
tipo de poluição, estão disponíveis em espa-
ços públicos de S. João da Madeira recipien-
tes preparados para a deposição de óleos 
alimentares domésticos. 
A recolha efectuada nestes Oleões – como 
são conhecidos os recipientes em causa – 
permite o encaminhamento desse líquido 
poluente para reciclagem, podendo vir a ser 
transformado em biodiesel. 
Em S. João da Madeira estão disponíveis 
Oleões nos seguintes locais: Parque Ferreira 
de Castro; Travessa da Restauração (Devesa 
Velha), Jardim Municipal, Rua Manuel Luís 
Leite Júnior (Fundo de Vila) e no Ecocentro 
Municipal (Rua das Águas). 

Sócios do N3I

Inventores com sede na Sanjotec 
conquistam medalhas em Genebra

Dois sócios do Núcleo de Inventores, 
Investigadores e Investidores (N3I), com sede 
na Sanjotec-Centro Empresarial de S. João 
da Madeira, foram premiados com medalhas 
de ouro na 38.ª edição do Salão Internacional 
de Genebra (Suiça), realizada de 21 a 25 de 
Abril deste ano.
Sócio número 1 e presidente do N3I, Manuel 
Londreira apresentou em Genebra os produ-
tos comerciais anti-carjacking e de gestão de 
frotas, baseados na sua patente do Sistema 
Inteligente Multi-usos por Telemóvel, comer-
cializados, sob licenciamento, pela marca 
Novatrónica.
Por seu lado, o engenheiro Marco Portocarrero 
apresentou um disco de corte universal (Ulex 
Pro) e a respectiva protecção (Ulex Protec), 
inventados e patenteados pela ProdUlex, 
Lda., em parceria com o INEGI (Instituto de 
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial), o 
Instituto Politécnico de Leiria e a Universidade 
do Minho.
A N3I é uma associação sem fins lucrativos 
que apoia inventores e investigadores no 
desenvolvimento das suas ideias e na sua 
transformação em negócios, pelo que está 
também aberta a investidores que procuram 
novas ideias. Ajuda ainda a solucionar pro-
blemas técnicos nas empresas de forma 
inovadora, rápida e eficaz.

Municípios lembraram centenário da ferrovia

Lançamento de Postal e desfile de 
bandas encerraram comemora-
ções da Linha do Vouga

Um desfile de bandas de música de diferen-
tes municípios atravessados pela Linha de 
Caminho de Ferro do Vale do Vouga foi um 
dos momentos que marcou o encerramento 
em S. João da Madeira das comemorações 
dos 100 anos desta via de transporte, que se 
iniciaram em 2008 e abrangeram toda a 
região.
A iniciativa decorreu a 22 de Novembro, com 
as bandas participantes a começarem o seu 
percurso na Estação de comboios de S. João 
da Madeira, seguindo daí pela Praça Luís 
Ribeiro até junto ao edifício da Câmara 
Municipal, onde actuaram.
No dia seguinte, esteve à venda nos Correios 
de S. João da Madeira um postal sobre o 
Centenário da Linha do Vale do Vouga, que 
foi carimbado com a data de 23 de Novembro 
(dia em que a linha foi inaugurada no ano de 
1908) e com a indicação do nome do muni-
cípio de S. João da Madeira, onde encerraram 
as comemorações.
Esse foi também o último dia da exposição “A 
Linha do Vale do Vouga: Contributo para o 
Desenvolvimento Regional”, que esteve 
patente na Câmara Municipal de S. João da 
Madeira. Esta mostra registou boa afluência 
de público, com destaque particular para a 
visita de várias turmas de diferentes escolas 
e graus de ensino.

Infra-estrutura de qualidade 

Crematório de S. João da Madeira: 
um equipamento raro no País 

O concelho de S. João da Madeira é um dos 
poucos do País que dispõe de crematório. A 
nova estrutura está instalada no Cemitério 
n.º 3 e resulta de um investimento de cerca 
de 650 mil euros.
Dá-se assim resposta a uma procura cres-
cente deste serviço, que ainda só existe 
numa dezena de localidades portuguesas.
Para o presidente da Câmara Municipal, 
“trata-se de uma infra-estrutura de qualida-
de que fazia falta na região, onde não exis-
tiam equipamentos do género”.

Conforto espiritual
Este equipamento sanjoanense pode tam-
bém ser requisitado por residentes noutras 
localidades para a cremação dos restos mor-
tais dos seus familiares. 
O edifício tem dois pisos, um ao nível do rés-
do-chão (áreas de despedida) e outro inferior 
(o forno crematório propriamente dito). 
O projecto foi elaborado com a preocupação 
de criar espaços que proporcionam conforto 
espiritual às famílias enlutadas. Foram tam-
bém alvo de remodelação as áreas exteriores 
de acesso e de jardins. 

Projecto de apoio psicopedagógico

Sessões sobre regras e limites da 
disciplina para pais e educadores

O projecto de Apoio Psicopedagógico, que a 
Câmara Municipal desenvolve nas Escolas do 
1.º ciclo do concelho, lançou um ciclo de 
sessões subordinadas ao tema “Prevenir 
Educando”, dirigido a encarregados de edu-
cação e educadores. 
Até ao final de Março, o tema incidiu na 
“Disciplina: Estabelecimento de Regras e 
Limites”, promovendo-se a troca de informa-
ção, bem como a sensibilização para as pro-
blemáticas dos educandos. Contribuiu-se 
assim para fomentar, nos encarregados de 
educação e professores, estratégias eficazes 
para lidar com os comportamentos e atitu-
des das crianças.
Durante as sessões focaram-se diversos 
aspectos da disciplina, como sejam a impor-
tância das regras e limites, dificuldades no 
estabelecimento dos mesmos e exemplos de 
formas de disciplina que vale a pena experi-
mentar.
Para falar sobre o tema, a convidada foi Dina 
Silvério, Técnica Superior de Serviço Social, 
que faz intervenção directa com famílias no 
Centro Comunitário Porta Aberta da Santa 
Casa da Misericórdia de S. João da Madeira. 

breves

boletim municipal S. João da Madeira
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19marcas de identidade

Os lápis Viarco têm estado presentes na 
vida de gerações e gerações de portugue-
ses. Actualmente, a fábrica onde são pro-
duzidos é a única no género em Portugal. 
Duas exposições unidas por esta marca da 
história industrial portuguesa estiveram 
patentes no Museu da Chapelaria e na 
Torre da Oliva.
“Viarco. O desenho de uma indústria” 
pôde ser vista até ao início de Maio no 
Museu da Chapelaria, abrindo um ciclo 
dedicado a marcas da identidade indus-
trial do concelho. 

Estiveram patentes no Museu da Chapelaria e na Torre da Oliva

Exposições unidas pelo
traço dos lápis Viarco

“Um Século. Dez Lápis. Cem Desenhos”, que 
esteve antes no Museu da Presidência da 
República, iniciou em S. João da Madeira, na 
Torre da Oliva, uma itinerância por várias 
localidades. 
Esta exposição esteve patente até meados de 
Abril, nela se incluindo trabalhos elaborados 
por diversos artistas, no âmbito do projecto 
“Viarco Express”, desenvolvido pela Fábrica 
de Lápis Viarco, Associação Cultural Saco 
Azul e Espaço de Intervenção Cultural Maus 
Hábitos.

Marcas da identidade sanjoanense
“Viarco. O desenho de uma indústria” deu 
início a um novo ciclo de exposições tempo-
rárias no Museu da Chapelaria, em S. João da 
Madeira. O grande tema do ano são as mar-
cas de identidade sanjoanense ligadas à his-
tória industrial do concelho e com grande 
projecção nacional.
Assim, ao longo de 2010 o Museu da 
Chapelaria realiza um conjunto de exposi-
ções temporárias que visam analisar a iden-
tidade industrial do Concelho de S. João da 
Madeira através de três grandes Marcas que 
cunharam não só a história da Cidade como 
também a do próprio País: a Viarco, a Oliva e 
a Sanjo.

De 18 de Maio a 30 de Setembro
“OLIVA. Uma Marca,
Uma Identidade” 
é a exposição que se
segue no Museu

Nos últimos 85 anos, a OLIVA marcou a his-
tória da indústria e da arquitectura industrial 
do País. Entre 18 de Maio e 30 de Setembro, 
esse património estará em destaque na Sala 
de Exposições Temporárias do Museu da 
Chapelaria.
Bastião da metalurgia pesada portuguesa, 
esta empresa fez parte da vida de milhares 
de trabalhadores que, desde 1925, ajudaram 
a construir uma História sem paralelo que 
ficará para sempre associada à Máquina de 
Costura OLIVA. 

"Os lápis Viarco têm estado presentes na vida de gerações e 
gerações de portugueses. Actualmente, a fábrica onde são 
produzidos é a única no género em Portugal."
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Francisco José Viegas, valter hugo mãe, Jorge Marmelo...

À conversa com escritores na 
Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal de S. João da Madeira 
está a promover a iniciativa “À conversa 
com…”, trazendo à cidade diversos escritores 
para contarem histórias por detrás dos livros. 
Além da apresentação das suas mais recen-
tes obras, os autores convidados falam igual-
mente do processo criativo da escrita.
Fernando Alvim, Francisco José Viegas, Luís 
Filipe Borges, Manuel Arouca, Manuel Jorge 
Marmelo, Richard Zimler e valter hugo mãe 
são escritores que já passaram por S. João da 
Madeira no âmbito desta iniciativa. A 27 de 
Maio há nova sessão, desta vez com Alexandra 
Lucas Coelho.

Novelas de sucesso
No mês anterior, quem esteve à conversa foi 
Manuel Arouca, autor dos argumentos de 
telenovelas como “Jardins Proibidos”, “A Jóia 
de África”, “Baía das Mulheres”, “Podia Acabar 
o Mundo” e “Filha do Mar”, entre outros 
sucessos televisivos.
O romance histórico “A Rosa do Oriente”, 
baseado na vida de S. Francisco Xavier, e 
“Exilados”, que se desenrola em torno da 
história de quem foi para o Brasil a seguir ao 
25 de Abril de 1974, foram obras de Manuel 
Arouca que estiveram no centro das aten-
ções de todos os que acorreram à Biblioteca 
sanjoanense. 

Viagem pela literatura
Nome conhecido da televisão e da literatura, 
Francisco José Viegas esteve mais uma vez 
em S. João da Madeira, no final de Janeiro, 
para uma conversa sobre o seu mais recente 
livro: “Mar em Casablanca”. Uma obra que, 
de acordo com o cineasta António Pedro 
Vasconcelos, coloca o escritor no patamar 
dos grandes autores da língua portuguesa. 
Romancista, poeta e jornalista, Francisco 
José Viegas foi director das revistas “Ler” e 
“Grande Reportagem”. Tem participado em 
séries televisivas sobre literatura e viagens. 
Venceu o Grande Prémio de Romance e 
Novela da Associação Portuguesa de 
Escritores em 2006. 

Adesão de público
Com uma assinalável adesão de público, a 
iniciativa “À Conversa Com...” vinha já de 
2009, ano que em que passaram pela 
Biblioteca Municipal o poeta, romancista, 
artista plástico e DJ valter hugo mãe, o apre-
sentador de televisão, humorista, DJ e escri-
tor Fernando Alvim, o romancista e professor 
de jornalismo Richard Zimler e o jornalista e 
escritor Manuel Jorge Marmelo.
Pode encontrar mais informações sobre estas 
e outras actividades de promoção do livro e 
da leitura no blogue da Biblioteca Municipal 
na Internet: em http://bibliotecasjmadeira.
blogspot.com/. Aí encontra também suges-
tões de leitura e novidades bibliográficas. 

Da poesia à televisão
O mais recente encontro realizou-se em 
Março, por ocasião da Campanha Poesia à 
Mesa, tendo como convidado Luís Filipe 
Borges, multifacetada figura pública, com 
grande visibilidade mediática, quer pela cola-
boração em várias publicações, quer pelo 
facto de ser um dos apresentadores do pro-
grama “5 para a meia-noite”, da RTP 2.
Partindo da poesia, a conversa com Luís 
Filipe Borges – realizada no espaço da Feira 
do Livro da Campanha Poesia à Mesa – fluiu 
também por outras vertentes da sua escrita 
e pela sua diversificada experiência profis-
sional em áreas como o teatro e a televisão.

Luís Filipe Borges

Fernando Alvim

Manuel Arouca

Francisco José Viegas valter hugo mãe
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A Galeria dos Paços da Cultura de S. João da 
Madeira proporciona uma visita ao que de 
melhor se faz na ilustração para a infância 
pelos quatro cantos do mundo. Numa inicia-
tiva do Centro de Arte da cidade, a Ilustrarte 
09 está patente naquele edifício cultural 
sanjoanense até 23 de Maio.
Comissariada por Eduardo e Filipe e Ju 
Godinho, a Ilustrarte 09 – IV Bienal 
Internacional de Ilustração para a Infância é 
promovida pela Associação VerPraLer, tendo 
a EDP como mecenas exclusivo. A exposição 
em S. João da Madeira é a primeira depois da 
mostra de abertura no Museu da Electricidade, 
em Lisboa.
Nesta 4ª edição da Ilustrarte, 1400 ilustrado-
res de 61 países enviaram as suas ilustrações 
a concurso, tendo esses trabalhos sido apre-
ciados por um júri internacional de grande 
prestígio: Wolf Erlbruch (ilustrador e desig-
ner, alemão, medalha Andersen 2006), 
Susanne Janssen (ilustradora, alemã, vence-
dora da Ilustrarte 07), Brigitte Morel (editora, 
francesa), Jorge Silva (director de arte, portu-
guês) e os Storytailors (estilistas de moda, 
portugueses).

Iniciativa da Junta de Freguesia

III Encontro Nacional de Ilustração 
realiza-se em S. João da Madeira 
no início de Outubro

O Calçado foi o tema escolhido para o III 
Encontro Nacional de Ilustração, a decorrer 
nos dias 7, 8 e 9 de Outubro deste ano, em S. 
João da Madeira, numa organização da Junta 
de Freguesia.
Os encontros nacionais de ilustração são um 
contributo da Junta de Freguesia de S. João 
da Madeira para a estratégia de promoção 
do livro e da leitura que está na base do 
projecto estatal LER+.  
A adesão de professores e estudantes, bem 
como de numerosos profissionais ligados à 
arte e ao design, além de outros interessados 
na ilustração, são sinal inequívoco de que 
este evento conquistou já um grande reco-
nhecimento do público, assumindo-se como 
uma referência no género em Portugal.

“Extraordinária criatividade”
“A força expressiva e o poder comunicativo 
ímpar da ilustração têm tido demonstração 
clara em S. João da Madeira, com particular 
notoriedade nos últimos dois anos”, refere 
Carlos Coelho, presidente da Junta de 
Freguesia, que destaca “a extraordinária cria-
tividade revelada pelos autores dos trabalhos 
apresentados nas edições de 2008 e 2009 do 
Encontro Nacional de Ilustração”.
As duas edições anteriores registaram um 
total de mais de 3000 participantes, que se 
renderam à qualidade das obras apresenta-
das, patentes numa exposição que depois se 
tornou itinerante, chegando a várias outras 
localidades. 
Paralelamente, realizaram-se ateliês, confe-
rências, feiras do livro e visitas de estudo, 
entre outras actividades que tiraram partido 
das boas condições dos espaços culturais de 
S. João da Madeira. O mesmo voltará a acon-
tecer em Outubro deste ano.

Em S. João da Madeira antes da itinerância pelo país e estrangeiro

Trabalhos da exposição Ilustrarte 
patentes nos Paços da Cultura

Grande força plástica
A ilustradora belga Isabelle Vandenabeele 
recebeu o Prémio Ilustrarte 09, havendo 
ainda duas menções especiais aos trabalhos 
do francês Martin Jarrie e da dupla italiana 
Alessandra Panzeri e Alessandro Lecis.
As imagens vencedoras ilustram um conto 
baseado no quadro “Prólogo de um amor 
partido” do pintor belga Edgar Tutgat 
(Medaillon, 2007). Realizadas em xilogravura, 
são ilustrações poderosas de uma grande 
força plástica.

IV BIENAL INTERNACIONAL
DE ILUSTRAÇÃO
PARA A INFÂNCIA

A lista dos ilustradores seleccionados inclui 
ainda os portugueses Daniel Lima, Teresa 
Lima, André Letria, Ana Sofia Gonçalves, João 
Vaz de Carvalho e Gémeo Luís. De acordo 
com informação disponibilizada pela organi-
zação, o grande número de participantes, a 
diversidade de linguagens estéticas e a ele-
vada qualidade dos trabalhos a concurso 
tornaram extremamente difícil o processo de 
selecção.
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Servi e amo
S. João da Madeira,

a vossa terra
e a minha

Mesmo com a vista cansada, mantém o 
sorriso nos lábios, o orgulho no seu pas-
sado e nos seus alunos e a memória bem 
viva sempre aliada por uma humildade 
extrema. O Professor Ismaelino, como é 
carinhosamente conhecido e tratado por 
gerações, assume-se como um Sanjoanense 
de gema e trata por tu uma terra cujo 
crescimento acompanhou como homem, 
pai, professor, autarca…

Manuel Ismaelino veio de Pardilhó em 1955, 
ano em que casou com Carolina Maria Leite 
Ferreira de Castro, professora colocada na 
escola Conde Dias Garcia. “Entre ficar em 
Pardilhó e vir para S. João da Madeira foi um 
dilema bastante difícil. A minha mãe queria 
que fosse eu o herdeiro do semanário “O 
Concelho de Estarreja”, fundado por Egas 
Moniz, dado a meu avô e que posteriormen-
te passou para meu pai”. 

destaque

Actualmente, esse jornal pertence à sua irmã, 
visto o professor ter optado por viver em S. 
João da Madeira: “Uma terra com um certo 
desenvolvimento que me permitia a facilida-
de de educar filhos. Tive de me curvar à razão 
e deixar o coração para trás”.
O espírito bairrista do povo de S. João da 
Madeira incentivou o professor a optar pelo 
nosso concelho e fez com que quisesse ser 
sanjoanense: “O povo daqui não esperava 
que o Estado viesse à frente com iniciativas, 
mas era sim o povo que se unia e fundava as 
escolas de Casaldelo e Parque, era o povo 
que se unia e fundava o Hospital, sem espe-
rar qualquer subsídio do Estado para come-
çar a obra”.
Muitos factores apontavam as virtudes de S. 
João da Madeira, o que provocou no profes-
sor Ismaelino “a vontade de sentir e de que-
rer ser sanjoanense”. E, se veio para cá a 
mando da inteligência, hoje é o dia que afir-
ma que “é o coração que manda”.

Vários cargos. Um só homem.
Em S. João da Madeira, Manuel Ismaelino 
tem dado o seu contributo a diversas insti-
tuições. Passou pelos Bombeiros e pela 
Assembleia Municipal de S. João da Madeira, 
durante um mandato. Depois assumiu o 
cargo de vice-presidente da Câmara. De 
seguida, assumiu o posto de secretário da 
Assembleia Geral da Santa Casa da 
Misericórdia e, mais tarde, de Presidente, 
“por pouco tempo, depois do falecimento de 
Belmiro António da Silva que era o presiden-
te”.
Actualmente tem papel relevante na Creche 
Albino Dias Garcia, uma das instituições de 
referência na vida de Manuel Ismaleino, à 
qual está ligado desde 1981, tendo desde 
então assumido cargos directivos.

Professor Manuel Ismaelino
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“Da primeira vez recebi um convite para me 
fazer sócio e eu mesmo disse bem vos perce-
bo. Já estou mesmo a ver o que vocês que-
rem, e não respondi. Mas um dia na Câmara 
ao lado de José da Silva Pinho, de quem fui 
vice-presidente, este pediu para me fazer 
sócio, não pude dizer que não. Feito sócio da 
creche não foi difícil assumir encargos e 
alargar objectivos”.

“Vaidade” de ser professor
Embora tenha passado pelas mais diversas 
actividades, aquela que mais o entusiasmou 
foi a primeira: ser professor. “Ainda hoje não 
perco a oportunidade de ensinar. É um 
vício”. 
Se existe o lema “Nunca é tarde para apren-
der”, com este professor seria também ade-
quado usar a expressão “Nunca é tarde para 
ensinar”, tendo em conta os sucessos conse-
cutivos que teve com alunos que eram dados 
como muito difíceis por outros. “Se em algu-
ma coisa sou vaidoso na vida é na minha 
profissão”, confessa.
E é com lágrimas nos olhos que nos conta a 
história de uma estudante cuja mãe lhe 
pediu ajuda para poder completar o 2º ano. 

Com os seus ensinamentos, a jovem nunca 
mais precisou de ir a exame, sendo hoje em 
dia professora do ensino secundário. “Se 
tivesse reprovado no 2º ano, como teria sido? 
Continuaria? Ou ficaria em casa condenada à 
costura e aos bordados?”.
Recorda com carinho alunos excepcionais e 
homens conceituados na praça sanjoanense 
como são “o Dr. Josias Gil, o Dr. Jorge 
Palmares e o Dr. Carlos Correia”, Dr. Figueiredo 
dos Santos, Eng. Pinto de Oliveira e tantos 
outros. Tem o orgulho de ver muita gente 
formada e encaminhada graças à sua orien-
tação e da sua esposa, a professora Carolina, 
visto que ambos ensinavam os mesmos alu-
nos. “Como professor, acho que deixei uma 
missão extraordinária e creio que em todos 
os meus alunos deixei ficar alguma semen-
te…”.
Como chefe da delegação escolar, sente-se 
feliz por ter conseguido motivar todas as 
escolas e todos os professores para três 
eventos que, ainda hoje, são tradição: "Eu 
sou vigilante da floresta", Carnaval das 
Escolas e Marchas Populares.

Chefe, "obrigado"...
Na conversa com Manuel Ismaelino não 
poderia faltar um lugar de destaque para o 
jornal “O Regional”. Recorda que o título 
passou para as mãos de José da Silva Pinho, 
por “uma lição de solidariedade, de desape-
go”, visto que até então era um jornal que 
dava prejuízo e já tinha, inclusive, deixado de 
ser publicado por diversos períodos. 
O Regional foi então vencendo as dificulda-
des, tornando-se maior, e, no tempo em que 
quase não existiam jornalistas, era o profes-
sor que acompanhava quase todos os even-
tos, para este semanário tão bem conhecido 
dos sanjoanenses. Escrevia os artigos ao 
domingo, o seu único dia livre. “Era um 
pouco de sacrifício, visto que à segunda-
feira já tinha que estar na escola”.
À quarta-feira fazia, com José da Silva Pinho, 
as correcções aos textos em Oliveira de 
Azeméis, onde o jornal era composto e 
impresso. Resumia ainda a edição para a 
rádio local, onde o locutor, uma das vezes, o 
citou como sendo “Chefe de Redacção" d'O 
Regional. "Fiz este reparo a José da Silva 
Pinho que rematou: - Não é, mas vai 
sê-lo..."
Na semana seguinte, José da Silva Pinho 
colocou nas páginas da publicação o seu 
novo cargo. Aceitou a função “à força”, o que 
hoje recorda com um sorriso nos lábios, 
dizendo, inclusive, não ser merecedor. 

“Muitas eram as páginas d'O Regional escri-
tas por mim”, lembra, com orgulho. Mas 
actualmente já não dá o mesmo contributo 
porque a vista não lhe permite, nem faz as 
correcções a nível ortográfico ou de sintaxe. 
“Hoje já não sou capaz de ler os jornais, a 
não ser os simples títulos mais grossos”. 

O tribunal do povo
Um dos momentos históricos que mais o 
marcou foi a criação do Tribunal de S. João 
da Madeira. “Eu estou a ver aqui o largo em 
frente aos Correios completamente cheio, 
com gente até de localidades vizinhas a dar-
nos força para que a comarca viesse para cá, 
porque quem dava mais movimento ao tri-
bunal de Oliveira de Azeméis éramos nós”.
Foram momentos de extrema ansiedade que 
deram a força necessária a Manuel Ismaelino 
e aos restantes sanjoanenses para que gri-
tassem numa só voz e se fizessem ouvir para 
que o governo desse à terra aquilo que esta 
“pedia e merecia”. O professor não tem dúvi-
das de que “a criação da comarca mobilizou 
o povo”. E, assim, “aos poucos e poucos foi-
se conseguindo transformar S. João da 
Madeira”.

A nota de desgosto que fica na voz do pro-
fessor é a falta “de um Grupo Patriótico 
Sanjoanense” hoje em dia, tal como aquele 
que foi decisivo para a criação do município 
de S. João da Madeira, em 1926, e na sua 
afirmação enquanto terra de progresso. “A 
população aumentou mas os Sanjoanenses 
diminuíram”.
Tem sim uma enorme admiração pelos 
empresários sanjoanenses que “de operários 
de cadeira se transformaram em grandes 
empresários com uma criatividade a que 
hoje se apela tanto. Tornaram, sem qualquer 
dúvida, esta cidade numa cidade do traba-
lho”.
Salienta também o trabalho autárquico: 
“Temos um presidente que representa muito 
bem a nossa terra. Formado em direito, com 
bastante cultura, tem dedicado a S. João da 
Madeira os melhores anos da sua vida”.

Manuel Ismaelino de Matos e Sousa não é 
natural de S. João da Madeira mas a forma 
como fala daquela que já considera a sua 
terra não deixa margem para dúvidas sobre 
seu enorme bairrismo. “Quero que os sanjo-
anenses saibam que eu servi e amo S. João 
da Madeira, a vossa terra e a minha”.

“Exemplos que ficam”

Figuras marcantes

No que diz respeito a figuras marcantes para o 
município e para si próprio, o professor Manuel 
Ismaelino não hesita nos nomes do industrial 
Vieira Araújo e de três antigos presidentes da 
Câmara de S. João da Madeira: Daniel Ferreira 
Pinto, Benjamim Valente e José da Silva Pinho. 
“Foram os exemplos que me ficaram e a admi-
ração ainda hoje perdura”, diz Manuel Ismaelino. 
Falando em concreto sobre o “grande empresá-
rio” Vieira Araújo, afirma: “Admirei-o muito, a 
ele e ao seu bairrismo”. 
Do Eng.º Daniel Ferreira Pinto salienta que “foi 
ele que mandou construir a escola do Parque e 
a escola das Fontainhas”, dedicando sempre 
muita atenção à Educação na sua função de 
presidente da autarquia sanjoanense. 
É também a prioridade dada às escolas que 
sublinha na obra de Benjamim Valente: 
“Apetrechou-as com vários materiais pedagó-
gicos que facilitassem a aprendizagem das 
crianças”. 
Na acção de José da Silva Pinho, de cuja equipa 
autárquica fez parte, salienta a devoção à 
causa pública e o espírito de missão: “Vi a dedi-
cação dele, o seu interesse e o seu desapego 
pelos bens materiais”.
De Castro Almeida, actual Presidente da 
Câmara, confessa-se grande admirador e, além 
do mais, agradece-lhe "tudo quanto se tem 
afadigado para tornar as Escolas de S. João da 
Madeira as melhores do País". 
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“Compêndio para Uso dos Pássaros”

Prémio Sophia de Mello Breyner 
Andresen para poeta
brasileiro Manoel de Barros

“Compêndio para Uso dos Pássaros – Poesia 
Reunida 1937-2004”, de Manoel de Barros, 
foi a antologia vencedora da mais recente 
edição do Grande Prémio Sophia de Mello 
Breyner Andresen. Esta distinção é atribuída 
pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, 
em colaboração com a Associação Portuguesa 
de Escritores (APE). 
“A decisão assenta no reconhecimento do 
lugar raro deste autor brasileiro no contexto 
das literaturas em português e num espaço 
que o transcende”, refere o júri, constituído 
pelos professores José Manuel Mendes e 
Carlos Mendes de Sousa, da APE, e pelo vice-
presidente da Câmara de S. João da Madeira, 
Rui Costa.

Terceira edição
Nascido em 1916, Manoel de Barros é conhe-
cido como o “poeta do Pantanal, tendo rece-
bido diversas distinções literárias, entre as 
quais o “Prémio Orlando Dantas”, conferido 
pela Academia Brasileira de Letras.
“Compêndio para Uso dos Pássaros” é a ter-
ceira colectânea distinguida com o Prémio 
Sophia de Mello Breyner Andresen, suceden-
do a “Obra Inacabada”, de Fernando 
Echevarría, em 2007, e a “O Poeta na Rua”, de 
António Ramos Rosa, em 2005.

De 19 a 23 de Abril

Semana da Leitura em
S. João da Madeira

A Semana da Leitura de S. João da Madeira 
decorreu de 19 a 23 de Abril, período em que 
se concentrou a realização de actividades de 
promoção do livro e incentivo ao prazer de 
ler, objectivos do Plano Nacional de Leitura.
Neste âmbito, a escritora Manuela Ribeiro 
esteve na Biblioteca Municipal para apresen-
tar o seu mais recente livro infantil: “Kiko, o 
dentinho de leite”. No mesmo edifício, decor-
reu a Feira do Livro Usado, fruto do apoio da 
comunidade sanjoanense que, uma vez mais, 
contribuiu generosamente com a oferta de 
publicações.
Nesse espaço, teve lugar, no Dia Mundial do 
Livro (23 de Abril), uma autêntica festa de 
livros e palavras, dirigida a crianças, que 
revelaram uma relação entusiástica com a 
leitura.
Outro momento do programa foi uma acção 
com Margarida Fonseca Santos, em que se 
destacou a colecção “O Reino de Petzet” e 
que teve como público-alvo crianças e jovens 
de 9 aos 16 anos. A mesma autora juntou-se 
a Rita Vilela para uma sessão de contos – 
“Contar consigo... ao serão!”. 

Abrangidos 40 estudantes do ensino superior

Câmara entregou bolsas de
estudo a alunos sanjoanenses

A Câmara Municipal de S. João da Madeira 
atribuiu este ano 40 bolsas de estudo a alunos 
do concelho que frequentam o ensino superior. 
Esse número corresponde a 25 renovações e 15 
novos processos aprovados.
Alunos contemplados recebem valores indivi-
duais mensais que oscilam entre os 75 e os 
163,70 euros. Estas verbas complementam os 
apoios estatais recebidos pelos estudantes em 
causa através das respectivas instituições de 
ensino. 

Sessão realizada no Salão Nobre
O presidente da Câmara Municipal, Castro 
Almeida, e o vereador João Oliveira procederam 
à entrega das bolsas, numa cerimónia de 
decorreu no Salão Nobre da Autarquia de S. 
João da Madeira, no passado dia 19 de Março.
Pelo facto de, na ocasião, não se encontrarem 
ainda concluídos todos os processos nas uni-
versidades, foram 29 os estudantes que – pes-
soalmente ou através de familiares – recebe-
ram as verbas correspondentes aos três primei-
ros meses de um total de dez. O valor restante 
é pago mensalmente.

Ajudar quem precisa
As bolsas de estudo atribuídas pelo Município 
sanjoanense são uma forma de ajudar quem, 
por carências económicas, poderia ver ameaça-
da a continuidade do seu percurso formativo. 
Os beneficiários comprometem-se, como con-
trapartida pelo apoio recebido, a disponibiliza-
rem-se, durante um período máximo de 15 dias 
por ano, para realizar trabalho em favor da 
comunidade sanjoanense. 

Gestão equilibrada

S. João da Madeira entre
os melhores municípios em
eficiência financeira

S. João da Madeira é um dos 20 melhores 
municípios de média dimensão em termos de 
eficiência financeira. O ranking foi dado a 
conhecer no final de Abril, numa edição 
patrocinada pelo Tribunal de Contas, Ordem 
dos Técnicos Oficiais de Contas, Instituto 
Politécnico do Cavado e do Ave e Universidade 
do Minho.
A referida publicação é o Anuário Financeiro 
dos Municípios Portugueses que se reporta 
ao exercício económico de 2008. Aí a Câmara 
S. João da Madeira é incluída no grupo de 
autarquias “cuja gestão financeira, económi-
ca e patrimonial parece equilibrada”.
O presidente da Câmara Municipal considera 
o ranking apresentado neste anuário como 
“muito encorajador para S. João da Madeira”. 
E acrescenta: “Põe em evidência o esforço 
que temos vindo a fazer para colocar as nos-
sas contas em ordem”. Para Castro Almeida, 
a acção dos presidentes de câmara deve ser 
avaliada “também em função das contas que 
apresentam”.

Manuel Pais Vieira Júnior

Município despediu-se de
um dos seus grandes vultos

O município de S. João da Madeira despediu-se, no início de Abril, de uma personalidade 
incontornável da sua história. No dia 5, faleceu Manuel Pais Vieira Júnior, que deixou a 
sua marca em muitas obras e instituições do concelho, particularmente na Santa Casa da 
Misericórdia, ao serviço da qual se manteve ao longo de várias décadas. 
Ao longo dos seus 97 anos de vida, Vieirinha – como era conhecido –testemunhou e pro-
tagonizou muitos momentos relevantes do processo de desenvolvimento de S. João da 
Madeira. Entre esses contam-se os acontecimentos da década de 20 do século passado 
que levaram à criação do município sanjoanense. 
Foi nesses tempos que começou a crescer em Manuel Pais Vieira Júnior um inexcedível 
espírito bairrista que desde então sempre o acompanhou. O próprio o revelou na entrevis-
ta publicada na edição de Outubro de 2002 desta revista, o primeiro número editado no 
mandato do actual presidente da Câmara. Nesse artigo intitulado “Bairrista desde os ban-
cos da escola”, recorda vários momentos marcantes a que esteve ligado. 

Determinação, rigor e generosidade
Emigrante de sucesso no Brasil, seria na sua terra natal, à qual regressou na década de 40, 
que Manuel Pais Vieira Júnior “haveria de se tornar numa figura de referência, pelo traba-
lho desenvolvido nas mais diversas funções a que foi chamado, enfrentando com extra-
ordinária determinação, rigor e generosidade os desafios do progresso”, como se lê no 
voto de pesar pela sua morte aprovado pela Câmara Municipal.
A Associação Desportiva Sanjoanense foi das primeiras instituições do concelho a contar 
com a sua dedicação, já que encabeçou a Comissão de Obras responsável pela construção 
do estádio do clube. Mas foi na Santa Casa da Misericórdia que desempenhou o papel 
mais relevante. 
Eleito mesário na primeira metade dos anos 50, iniciou aí uma ligação estreita que se 
prolongou até 1998. Da sua importante obra como provedor destacam-se, na década de 
60, as então novas instalações do hospital de S. João da Madeira, empreendimento de que 
foi grande impulsionador. Foi ainda responsável pela construção de raiz de três edifícios 
de apoio à infância e à terceira idade. 
Por todo o empenho em favor da sua terra, onde também exerceu funções de vereador, 
Manuel Pais Vieira Júnior recebeu a Medalha de Mérito Municipal em Ouro e viu o seu 
nome ser atribuído pela autarquia a uma rua da cidade. 

breves
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S. João continua a mudar

6, 7 - Casa das Artes e da Criatividade 
nasce no edifício do antigo Cinema 
Imperador
8, 9, 10 - Ampliação da Escola dos 
Ribeiros, em mais uma obra de 
requalificação do parque escolar da cidade

1,2 - Construção da Nova Escola 
Secundária na Mourisca

3, 4, 5 - Modernização e ampliação da 
Academia de Música, com pormenores do 
aproveitamento da antiga fachada 7

1

6

10

2

4

53

8

9



33qualidade de vida

Começaram a ser publicados no semanário 
Sol do dia 30 de Abril os resultados de mais 
um estudo sobre a qualidade de vida. Os 
dados então divulgados (e únicos conhecidos 
até ao fecho desta edição), colocam S. João 
da Madeira no primeiro lugar no domínio do 
Ensino e Formação, assim como no que diz 
respeito à Felicidade.
A propósito destes primeiros resultados, o 
presidente da Câmara referiu ao jornal Sol 
que, no caso do Ensino e Formação, “o méri-

Semanário Sol divulga estudo

S. João da Madeira entre os
melhores municípios para viver

to é dos professores e demais profissionais 
da educação”. Acrescentou que “a obrigação 
da autarquia é proporcionar-lhes boas con-
dições de trabalho”, sublinhando que “é nas 
escolas que estão os alicerces do desenvolvi-
mento”.
Questionado sobre o que torna os sanjoa-
nenses os mais felizes, Castro Almeida res-
pondeu com uma referência a uma das 
principais características associada à cidade 
de S. João da Madeira: “Sabia que a felicida-

de dá trabalho. Fico a saber que o trabalho 
também dá felicidade”.

Em disputa com Lisboa, 
Porto, Aveiro, Albufeira...
Depois dos primeiros resultados apresenta-
dos no final de Abril, segue-se a publicação 
das classificações em várias outras áreas, 
culminando com a revelação do ranking glo-
bal. Este resulta do apuramento das avalia-
ções obtidas pelos municípios estudados nos 

diferentes domínios, entre os quais se con-
tam também Economia e Emprego, 
Acessibilidades e Transportes, Cultura e Lazer, 
Urbanismo e Habitação, além de outros.
Esta iniciativa intitulada “Os Melhores 
Municípios para Viver” é desenvolvida pelo 
INTEC em parceria com o semanário Sol, 
“divulgando os 20 concelhos com maior 
qualidade de vida em Portugal”, como se lê 
na edição de 30 de Abril do jornal. S. João da 
Madeira “compete” com cidades como Lisboa, 

Porto, Aveiro e Albufeira, entre outras.
Este é mais um estudo que vem reconhecer 
S. João da Madeira como um município com 
um dos melhores níveis de qualidade de vida 
no país, na senda de outros trabalhos divul-
gados nos últimos anos, em que o concelho 
ficou sempre nos primeiros lugares.
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Com o objectivo de promover a reciclagem 
de resíduos e a poupança de energia, a 
Câmara Municipal de S. João da Madeira 
forneceu kits sustentáveis aos estabeleci-
mentos comerciais e de restauração da 
cidade. 

Colaboraram nesta iniciativa várias empresas 
sanjoanenses – Cartonagem Trindade, 
CleanPur, Hélio & Vítor Design e Electrosanjo 
–, assim como a Sociedade Gestora de 
Resíduos de Pilhas e Acumuladores 
(Ecopilhas) e a Quercus. 
Cada um dos kits é composto por uma lâm-
pada economizadora, um recipiente para a 
deposição de rolhas de cortiça, um economi-
zador de água e energia, um pilhão, um 
folheto informativo e um saco de pano reu-
tilizável.

Recolha selectiva
Esta iniciativa constituiu mais um passo no 
desenvolvimento do projecto de recolha 
selectiva porta-a-porta “Comércio Verde”, no 
âmbito do qual foram já entregues ecopon-
tos a cerca de 250 estabelecimentos comer-
ciais e outros grandes produtores de resíduos 
de S. João da Madeira.
Inserindo-se na Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos, a entrega dos pri-

Os sanjoanenses voltaram a fazer da 
Semana da Terra um evento cheio de acti-
vidades em favor do seu concelho. Entre 
19 e 24 de Abril, associações e institui-
ções de S. João da Madeira desenvolveram 
diversas acções de voluntariado em dife-
rentes áreas, com particular destaque para 
a promoção ambiental e solidariedade 
social. 

Destinado aos restaurantes e lojas de S. João da Madeira

Kit sustentável para promover
poupança de energia e reciclagem

Destaque para o envolvimento de associações e instituições

Semana da Terra promoveu
desenvolvimento sustentável

meiros kits sustentáveis decorreu a 23 de 
Novembro (Dia da Floresta Autóctone), na 
Casa da Natureza do Parque Urbano do Rio 
Ul, um dos maiores parques verdes da 
região. 

Plantação de árvores
Na ocasião, foram ainda plantadas, por 
crianças da escola do 1.º ciclo dos Ribeiros, 
dezenas de árvores, cedidas pela Quercus, 

Na base da Semana da Terra de S. João da 
Madeira estiveram, mais uma vez, dois pila-
res do processo de implementação da Agenda 
21 Local: a defesa do ambiente e a promoção 
de um desenvolvimento sustentável. 
Operações de limpeza de espaços públicos, 
acções de sensibilização ambiental, planta-
ção de árvores, recolha de bens para ajuda a 
pessoas carenciadas e apoio a idosos foram 
várias das acções realizadas. 

entidade com a qual foi assinado um proto-
colo para a adesão de S. João da Madeira ao 
projecto Green Cork, de recolha de rolhas de 
cortiça.
A entrega dos Kits Sustentáveis integra-se 
no desenvolvimento da Agenda 21 Local, 
processo em que o Município de S. João da 
Madeira é pioneiro em Portugal e que visa o 
progresso sustentável da nossa cidade. 

A Câmara Municipal de S. João da Madeira 
agradece e saúda o envolvimento e empenho 
revelados pelos participantes na Semana da 
Terra, que deram mostras do dinamismo 
sanjoanense em favor de um desenvolvi-
mento sustentável com base nos princípios 
definidos no âmbito da Agenda 21 Local.

Compostagem doméstica
Nesta edição da Semana da Terra assinalou-
se a passagem de um ano sobre o lançamen-
to do projecto municipal de compostagem 
doméstica junto de 25 famílias sanjoanen-
ses, que foi um dos momentos do programa 
de 2009.
Esse projecto tem merecido uma avaliação 
muito positiva por parte dos participantes. 
Um inquérito telefónico permitiu perceber 
que a maior parte dá nota da sua satisfação 
pelo andamento do processo, considerando-
-o muito vantajoso e manifestando a sua 
vontade em continuar a fazer compostagem 
doméstica. 
Em geral, as famílias aderentes conseguiram 
obter o primeiro composto em Setembro/
Outubro, sensivelmente cinco meses após o 
início do processo. Relativamente à quanti-
dade de resíduos indiferenciados produzidos, 
os participantes são unânimes em dizer que 
os reduziram cerca de 50 por cento. 



O Relatório e Contas do primeiro exercício 
das Águas de S. João recebeu parecer favorá-
vel do Conselho Geral desta empresa muni-
cipal de S. João da Madeira. 
O documento revela um volume de investi-
mento de 850 mil euros em 2009, que permi-
tiu levar por diante um conjunto diversifica-
do de actividades, entre as quais se conta a 
remodelação da rede de abastecimento da 
zona das Fontaínhas. Regista-se ainda a pre-

Sensivelmente um ano depois da atribuição 
da Bandeira de Prata da Mobilidade a S. João 
da Madeira, alcançou-se 85 por cento de 
obra concluída na zona de intervenção defi-
nida para a abolição de barreiras arquitectó-
nicas e físicas. 
Este facto traduziu-se na atribuição ao 
Município da Bandeira de Ouro da Mobilidade, 
que distingue quem ultrapassa os 70 por 
cento de execução dos trabalhos previstos 
no âmbito da Rede Nacional de Cidades e 
Vilas com Mobilidade para Todos. 
Foi em Abril de 2004 que S. João da Madeira 
aderiu à Rede Nacional de Cidades e Vilas 
com Mobilidade para Todos, tornando-se um 
dos dez municípios fundadores desta rede, 
que conta actualmente com cerca de 100 
membros, assumindo assim o compromisso 
de abolir as barreiras arquitectónicas e físi-
cas numa parte significativa da cidade.

Promoção de acessibilidades
A zona de intervenção está delineada de 
forma a abranger áreas de acesso às escolas 
secundárias e ao centro da cidade. No entan-
to, a autarquia tem desenvolvido trabalhos 
desta natureza noutros pontos de S. João da 
Madeira, como são exemplo os recentes 
melhoramentos pedonais na Rua do Parrinho, 
na envolvente do Centro Empresarial e 
Tecnológico e na Zona Industrial da Devesa 
Velha, entre outros.
Estas bandeiras são atribuídas pela Associação 
Portuguesa de Planeadores do Território 
(APPLA), entidade gestora do Projecto da 
Rede Nacional de Cidades e Vilas com 
Mobilidade para Todos.
Entretanto, já neste ano, as Câmaras do 
agrupamento de municípios do Entre Douro 
e Vouga, entre as quais a de S. João da 
Madeira, uniram esforços no sentido de pro-
porcionar as condições necessárias à imple-
mentação, a nível regional, de um plano de 
promoção de acessibilidades que possibili-
tem a fruição de uma plena cidadania por 
parte das pessoas com mobilidade reduzida.

paração das instalações necessárias ao fun-
cionamento das Águas de S. João e a aquisi-
ção de equipamentos e de viaturas.
O Conselho Geral das Águas de S. João é 
formado por elementos indicados pelas 
seguintes entidades: Câmara Municipal, 
Indaqua, por cada um dos partidos da 
Assembleia Municipal, Junta de Freguesia, 
Delegação de Saúde e Administração da 
Região Hidrográfica.

Remodelação da rede nas Fontaínhas é uma das marcas do ano

Empresa Municipal das Àguas
investiu 850 mil euros em 2009

Atribuida pela Associação Portuguesa de
Planeadores do Território

Cidade recebeu
bandeira de Ouro
da Mobilidade

Números líquidos
O Relatório e Contas das Águas de S. João 
assinala cerca de 11.700 consumidores, a 
quem foi distribuído um pouco mais de 1 
milhão de metros cúbicos de água. 
O consumo doméstico médio mensal regis-
tado em 2009 foi de 6,85 metros cúbicos. 
Outros números indicam que houve cerca de 
29 por cento de perdas de água e que foram 
realizadas 682 análises laboratoriais no ano 
de 2009. 
Os resultados líquidos situaram-se em 
263.375 euros e os dividendos em 210.700 
euros. Tendo em conta o volume de capital 
investido pela Indaqua (3.950.000 euros), 
regista-se uma remuneração de 2,6 por 
cento do capital investido pelo parceiro pri-
vado do Município.   

Além do Palacete dos Condes 

Águas de S. João também
financiam investimento na 
Academia de Música  

A Empresa Municipal Águas de S. João vai 
suportar também os custos da requalificação 
e ampliação do edifício da Academia de 
Música de S. João da Madeira, para além do 
que já acontece com outro imóvel histórico 
da cidade: o Palacete dos Condes. 
A verba em causa mantém-se em 1,5 milhões 
de euros, como ficou estabelecido no con-
curso público para selecção do parceiro pri-
vado do Município na área do abastecimento 
de água. 
No entanto, em vez de investir esse valor na 
recuperação do Palacete dos Condes, o 
Município de S. João da Madeira optou por 
investir uma parte também na obra da 
Academia de Música.    

37mobilidade

Paulo Cavaleiro recebe a Bandeira de Ouro da Mobilidade num dos seus últimos actos públicos como vereador
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Com um programa diversificado, a 
Campanha Poesia à Mesa voltou a espa-
lhar as palavras dos poetas pela cidade. 
Recordam-se aqui, em síntese, vários dos 
momentos deste que é um dos mais mar-
cantes eventos sanjoanenses.

Campanha Poesia à Mesa

Poemas invadiram a cidade

“O maior poema da cidade” 
Exposição promovida pela Associação 
Cultural Teia dos Sentidos que esteve paten-
te na Biblioteca Municipal. A inauguração 
contou com acompanhamento à guitarra 
pelo professor Carlos Silva (Grupo Bardos) 
que apresentou música de poemas.

“Uma mesa de Poesia”
A poesia, a dança e a fotografia marcaram 
esta iniciativa que decorreu nos Paços da 
cultura, numa organização do grupo “Amigos 
do Art 7 <”. 

Feira do Livro
Num espaço devidamente preparado na Rua 
Padre Oliveira, na zona pedonal da cidade de 
S. João da Madeira, estiveram presentes as 
livrarias locais e algumas editoras, com mui-
tos livros. Aí decorreram também actividades 
de declamação de poesia, tertúlias poéticas e 
espectáculos musicais, entre outras propos-
tas. 

“A Árvore da Poesia”
Uma ideia desenvolvida no âmbito do 
Projecto Educativo Municipal, cujo resultado 
prático pôde ser apreciado na Biblioteca 
Municipal.

Apresentação do livro “Os dois 
Compadres” 
Escrito por Honório Baptista Resende, autor 
invisual, este título foi apresentado na Feira 
do Livro, com um momento musical de violi-
no.

Tertúlia “Poetas da minha Terra”
No dia 17 de Março, a Biblioteca Municipal 
recebeu um interessante, e muito participa-
do, encontro de poetas sanjoanenses.

À conversa com… Luís Filipe Borges
Em plena Campanha Poesia à Mesa, a inicia-
tiva “À Conversa com...” transferiu-se da 
Biblioteca Municipal para a Feira do Livro. Aí 
esteve o guionista, humorista e actor Luís 
Filipe Borges.

“História dos Chapéus” com José Fanha
Ao longo de dois dias, 18 e 19 de Março, o 
conhecido declamador José Fanha conduziu 
oficinas em que a escrita criativa e a poesia 
estiveram nas mãos dos alunos do 4º ano do 
ensino básico. Esta actividade teve lugar nas 
bibliotecas das escolas do primeiro ciclo de S. 
João da Madeira.

Convidados especiais nos dias 19 e 20 de 
Março
Os actores Luís Esparteiro e José Wallenstein 
estiveram em S. João da Madeira na noite de 
19 de Março para participarem, respectiva-
mente, na Peregrinação Poética e no inova-
dor Poetry Slam. Na noite de 20 de Março, 
houve um “Serão Poético”, nos Paços da 
Cultura, com convidados ilustres: a ex-pri-
meira-dama Maria Barroso, a pianista Olga 
Prats e o actor Pedro Lamares. 

Poesia na corda na rua e na “ementa” 
dos restaurantes
Ao longo da Campanha Poesia à Mesa houve 
páginas em branco penduradas em cordas na 
Praça Luís Ribeiro, onde quem passava teve a 
possibilidade de dar largas à sua veia poética. 
E em vários restaurantes houve “Ementas 
Poéticas”, assim como textos declamados 
pelo poeta José Fanha.

Os rostos e as palavras dos poetas em 
bases de copos, toalhetes de mesa...
Nesta edição os seis poetas homenageados 
foram Ruy Belo, Luísa Ducla Soares, António 
Gedeão, Teresa Rita Lopes, Arménio Vieira e 
Inês Lourenço. As suas palavras surgiram 
impressas em bases de copos, toalhetes de 
mesa, aventais, lápis e outros suportes. Os 
poemas foram, assim, ao encontro das pes-
soas em lugares tão inesperados como res-
taurantes, cafés, pastelarias, bares...
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A primeira peça a subir ao palco dos Paços 
da Cultura no âmbito da edição deste ano do 
Festival de Teatro de S. João da Madeira foi 
uma estreia nacional, com encenação e 
interpretação da actriz Suzana Borges. A 
representação de “Gioconda e Si-Ya-U”, no 
dia 15 de Abril, deu o mote para dez dias em 
cheio no palco e na plateia.
Desde a abertura com essa adaptação de um 
poema do grande autor turco Nazim Hikmet, 
a quarta edição do evento contou com actu-
ações de grupos locais e regionais, designa-

Teatro conquista público

Um grande festival de talento local 
apadrinhado por actores consagrados

damente de escolas, que conquistaram os 
aplausos do muito público que acompanhou 
o festival.
O programa, que incluiu também o filo-café 
“Drama e Plateia: a Vida como espectáculo”, 
terminou com a peça “Eu sou a minha pró-
pria mulher”, pelo actor Júlio Cardoso, um 
dos nomes de referência do Grupo Seiva 
Trupe, companhia recentemente condecora-
da com a ordem de Mérito pelo Presidente da 
República.

“Espaço Aberto” 
para a Cultura
A organização do Festival de Teatro de S. 
João da Madeira pertence ao Projecto “Espaço 
Aberto” da Escola Secundária Serafim Leite, 
em parceria com a Câmara Municipal. O 
evento tem contribuído para uma dinamiza-
ção assinalável da actividade teatral no 
concelho, tirando partido das condições pro-
porcionadas pelos Paços da Cultura, onde o 
público tem acorrido em grande número.
Como já é habitual, a anteceder mais esta 

edição do festival realizou-se uma outra 
iniciativa, com os mesmos organizadores, 
intitulada “Palcos & Cenas”. A ideia é colocar 
em palco actores e outros profissionais a 
falarem sobre teatro e a sua relação com as 
mais diversas actividades.
Estas sessões já trouxeram aos Paços da 
Cultura de S. João da Madeira várias perso-
nalidades públicas ligadas ao mundo da 
representação, mas não só. Este ano, os con-
vidados foram o professor catedrático 
Amadeu Carvalho Homem, o antigo ministro 
António Arnaut e a actriz Suzana Borges.

Dez grupos de S. João da 
Madeira e um da região
Além das duas peças interpretadas, respecti-
vamente, por Suzana Borges e Júlio Cardoso, 
as restantes representações subiram ao palco 
dos Paços da Cultura de S. João da Madeira 
graças ao talento dos seguintes grupos 
locais: 
Cultura Viva; Grupo de Teatro Infantil Sol & 
Lua; Grupo do CEI; Grupo Janela Aberta da 
Escola EB 2,3 de S. João da Madeira; Grupo 
Lua Nova da Escola Secundária João da Silva 
Correia; Grupo Universidade Sénior; Serafins 
da Escola Secundária Serafim Leite; TEPAS; 
TOJ da Escola Básica e Secundária Oliveira 
Júnior; Troupe da Escola Secundária Serafim 
Leite 

O Festival de Teatro de S. João da Madeira 
registou ainda a presença do Grupo de 
Expressão Dramática de Escapães (GEDE), do 
vizinho concelho de Santa Maria da Feira.
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A ACAIS (Associação do Centro de Apoio aos 
Idosos Sanjoanenses) foi constituída em 
Abril de 1995, na sequência de um estudo 
realizado por várias entidades da cidade, tal 
como o Centro de Saúde, a Câmara Municipal 
e a Junta de Freguesia de S. João da Madeira. 
Eram até elementos desta última instituição 
que compunham, na altura, a sua Direcção.

Respostas sociais
Inicialmente a ACAIS dava duas respostas 
sociais. O centro de dia, que consiste na 
prestação de serviços que contribuem no 
auxílio de idosos no meio sociedade/família, 
e o serviço de apoio domiciliário, que baseia-
se na prestação de serviços personalizados.
Em 2005, foi inserido o Protocolo Rendimento 
Social de Inserção, que abrange 100 famílias 
que sofrem de graves carências económicas. 
Já o centro de dia e o serviço de apoio domi-
ciliário abrangem um total de 55 pessoas, 
que “é o limite” da capacidade de resposta da 
instituição, tal como declara Marta Caldeira.
A par destas três respostas sociais também 
foram desenvolvidos vários projectos em 
diversas áreas, destacando-se “Estruturas de 
Apoio à Conciliação entre a Vida Profissional 
e a Vida Familiar” (2006) e “Riscos Calculados” 
(2009), entre outros.

O âmbito de acção da ACAIS abrange não só o concelho de 
S. João da Madeira, mas também freguesias fronteiriças, 
dando expressão ao dever de solidariedade e justiça social 
entre os indivíduos.

Novo edifício
Por não conseguirem dar resposta a todas as 
solicitações que surgem, existindo mesmo 
listas de espera, já foi iniciado um novo 
empreendimento, aprovado em 2008 pelo 
PARES (Programa de Alargamento da Rede 
de Equipamentos Sociais), com previsão da 
conclusão da empreitada para Abril do próxi-
mo ano.
Esta nova obra, em fase de lançamento na 
zona próxima ao Centro de Saúde de S. João 
da Madeira, dará a oportunidade de serem 
admitidos mais 100 utentes, “com um centro 
de dia com capacidade para 40 pessoas e de 
um serviço de apoio domiciliário com capa-
cidade para mais de 60 pessoas”.
É importante ressalvar as actividades feitas 
no centro de dia que, devido às necessidades 
da população, não se baseiam somente em 
actividades tradicionais, passando inclusive 
por acções a nível psicológico. O ambiente 
vivido lá dentro é absolutamente acolhedor, 
sendo impossível resistir aos belos sorrisos 
dos idosos que frequentam a instituição.

boletim municipal S. João da Madeira

Sorrisos numa segunda casa

Tal como afirma Marta Caldeira, técnica da 
associação, a ACAIS surgiu “devido à neces-
sidade de criar a resposta social de serviço de 
apoio domiciliário, que na altura não havia 
em nenhuma instituição local”.

Associação está de parabéns
Tendo a ACAIS celebrado o 15º Aniversário 
há pouco tempo, o presidente da Direcção, 
Vasco Almeida, fez-nos um balanço geral da 
associação. “Foi óptimo, porque demos res-
posta a várias carências que eram próprias 
de S. João da Madeira. Daí também o facto 
de trabalharmos para fazer um edifício novo. 
É a indicação de que S. João da Madeira 
precisava de mais serviços nesta área.”
O âmbito de acção da ACAIS abrange não só 
o concelho de S. João da Madeira, mas tam-
bém freguesias fronteiriças, dando expressão 
ao dever de solidariedade e justiça social 
entre os indivíduos.
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Graças ao trabalho de dois investigadores de 
História Local e Genealogia com fortes liga-
ções a S. João da Madeira e à região, tem 
sido possível fazer, nos últimos anos, nova 
luz sobre a Banda de Música sanjoanense. 
Depois da publicação, há quatro anos, de um 
livro com a história da instituição, surge 
agora uma das peças que faltava: o docu-
mento que marca a data da sua constituição 
oficial.

Trabalho dos investigadores de História Local Teresa Cruz Tubby e Valter Santos

Uma escritura com valor histórico: 
Banda de Música fundada em 1863

De Teresa Cruz Tubby, saiu a público, em 
Outubro de 2006, a obra “Banda de Música 
de S. João da Madeira 1860-2005”, um tra-
balho muito completo sobre a mais antiga 
colectividade desta cidade. Com todos os 
dados recolhidos até essa altura, chegou a 
autora à conclusão que a Filarmónica 
Sanjoanense teria tido o seu início por volta 
de 1860.

Há 147 anos, a 7 de Outubro...
Entretanto, foi possível determinar que a 
Filarmónica se constituiu oficialmente em 
1863, graças à localização da escritura de 
sociedade, datada de 7 de Outubro desse ano 
e celebrada em casa de António Moreira e 
Silva, residente no “lugar das Vendas, fregue-
sia de São João da Madeira”.
Com dez músicos vindos da Banda de 

Arrifana e com os da terra, nascia assim ofi-
cialmente a Filarmónica Sanjoanense, actu-
almente Banda de Música de S. João da 
Madeira. “(...) por huns e outros outorgantes 
in solidum foi dito que estavão resolvidos a 
formarem huma só Fylarmonica, regida pelo 
segundo outorgante António Lappien Badoni 
(...)”, lê-se na escritura feita “no anno do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de mil oito centos sessenta e três, aos sete de 
Outubro”.

Presença feminina
“Ficamos, pois, a saber a data oficial da cons-
tituição da Banda. Só ainda não encontra-
mos, nas muitas investigações que temos 
feito, quando este grupo de sanjoanenses se 

juntou e começou a tocar”, afirma Valter 
Santos, jornalista e investigador de História 
Local, que localizou a escritura em causa, no 
âmbito de uma pesquisa articulada com 
Teresa Cruz Tubby. 
“Os ensaios eram feitos na casa de Manuel 
Pinto Álvares Pardal, no lugar das Vendas”, 
adianta Valter Santos, sublinhando um 
aspecto em particular: “Devemos aqui salien-
tar uma presença feminina: Severina 
Constância da Silva Badoni, que, legalmente 
autorizada pelo seu pai, o maestro António 
Lappieem Badoni, é a primeira mulher a fazer 
parte desta Banda”. E acrescenta: “Esta 
mesma escritura dá-nos a conhecer o outro 
filho do Maestro Badoni, o músico João 
Badoni”. 

Excertos da escritura de 7 de Outubro de 
1863 (na grafia da época):
(...) “Os Phylarmonicos Arrifanenses serão 
admitidos pelos de São João  a  fazerem 
parte da Phylarmonica São Joannense  e por 
espaço dez annos, a contar da data desta 
Escriptura, e durante este período , não 
poderão pertencer a outra Phylarmonica ou 
Capella, cuja sede esteja a três, ou menos 
legoas de distancia de São João da Madeira”
(...)
Os Phylarmonicos Arrifannenses ficarão 
sujeitos por este contracto, como os São 
Joannenses a quem são equiparados, ao 
Regente actual António Lappien Badoni, e na 
falta deste, a outro, que for elleito por maio-
ria de votos dos Phylarmonicos, e da actual 
comissão referida, e aos regulamentos e 

usos, que atte agora teem sido obser-
vados pelos Phylarmonicos São 
Joannenses (...)

IN: Livro 575-9 do Tabelião João Carneiro 
Guimarães, 3º Ofício, Oliveira de Azeméis, 

pps  93v, 94, 94v e 95 
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Podem ser consultadas na sede

Contas da empresa municipal 
Habitar S. João aprovadas

As Contas do ano de 2009 da “Habitar S. 
João”-Entidade Empresarial Municipal de 
Habitação foram aprovadas pelos órgãos 
competentes e encontram-se disponíveis 
para consulta na respectiva sede, localizada 
na Praça Barbezieux, em S. João da Madeira.
Criada em 2003, a “Habitar S. João” gere um 
parque habitacional com um número eleva-
do de fogos, principalmente atendendo à 
pequena dimensão territorial do concelho.
No âmbito de uma política de dar a oportu-
nidade aos munícipes que o desejem de 
serem proprietários em vez de inquilinos, 
têm sido colocadas à venda habitações a 
preços sociais, naquela que é uma das mar-
cas da acção desta entidade empresarial 
municipal.
O dinheiro assim obtido é aplicado na recu-
peração do parque de habitação social do 
município. Desta forma, em 2009 concluí-
ram-se as obras de beneficiação dos espaços 
comuns de todos os prédios sociais do con-
celho. 

Para duas dezenas e meia de modalidades 

Apoio às colectividades
desportivas

Em S. João da Madeira, as associações des-
portivas recebem melhores subsídios muni-
cipais quanto mais apostarem nos escalões 
jovens e na formação dos respectivos treina-
dores. Esta realidade resulta da aplicação dos 
contratos-programa assinados anualmente 
entre a Câmara e os clubes da cidade. 
A sessão de assinatura dos contratos-pro-
gramas de desenvolvimento desportivo rela-
tivos ao corrente ano realizou-se no final de 
Março no auditório do Centro de Formação 
Desportiva de S. João da Madeira.
Foram 23 as colectividades que receberam 
apoios financeiros e logísticos para a prática 
de cerca de duas dezenas e meia de modali-
dades. Globalmente, estas ajudas ascende-
ram a cerca de 440 mil euros. 
A maior fatia (pouco mais de 338 mil euros) 
foi para o clube mais representativo do con-
celho, a Associação Desportiva Sanjoanense 
(ADS), distribuida por seis modalidades: 
andebol, atletismo, basquetebol, futebol, 
ginástica e hóquei em patins. Apenas 60 mil 
euros se destinam ao futebol sénior da ADS.
Entre as diversas obrigações que cabem às 
colectividades no âmbito destes contratos-
programa, conta-se a de não cobrarem 
quaisquer quotas para a prática de desporto 
aos atletas abrangidos pelo apoio sócio-
económico nas escolas que frequentam. 

Entrou em vigor no início de Maio

Nova Tabela de Taxas: maioria 
dos preços baixa e não há aumentos

No corrente mês de Maio entrou em vigor a nova Tabela de Taxas do Município de S. João da 
Madeira. Em relação aos preços anteriores, a maioria das taxas baixa, algumas mantêm-se e 
várias são eliminadas. Nenhuma aumenta. 
Uma das alterações mais significativas diz respeito aos cemitérios, onde deixa de haver taxa 
de enterramento. Quanto a reduções mais significativas, ficam dois exemplos: a inspecção 
periódica de elevadores passa de 110 euros para 75 euros; a ocupação da via pública por 
motivo de obras passa de 8,24 euros/m2 para 6 euros/m2.
A nova tabela de taxas pode ser consultada na página do Município de S. João da Madeira na 
Internet: www.cm-sjm.pt.

Resíduos Sólidos Urbanos

Tarifário do lixo aumenta, mas baixará se houver mais separação
Entrou em vigor neste ano o novo tarifário da recolha e tratamento de resíduos sólidos urba-
nos. As alterações introduzidas ressalvam situações específicas, designadamente as dos ido-
sos carenciados e das famílias numerosas. 
Esta é uma área em que tem havido um forte investimento do município sanjoanense. Por 
isso, S. João da Madeira é hoje uma cidade mais limpa. Mas esta realidade tem que ser sus-
tentável.
Com esse objectivo, as recomendações das entidades reguladoras impõem que exista um 
equilíbrio entre os encargos e as receitas dos serviços. Este facto esteve na base da definição 
do novo tarifário (ver www.cm-sjm.pt), que se traduz em aumentos entre 0,15 e 1 euro.
Novidade relevante é o facto de as tarifas do lixo em S. João da Madeira poderem ser reduzi-
das se aumentar a quantidade de resíduos devidamente separados e depositados nos ecopon-
tos e no Ecocentro Municipal.

Estudos chegaram a apontar para o fecho da unidade de saúde

Ministério da Saúde decide manter
Hospital de S. João da Madeira

No início deste ano, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte garan-
tiu publicamente que o Hospital de S. João da Madeira manter-se-á integrado no Centro 
Hospitalar do Entre Douro e Vouga e “terá uma missão na prestação de cuidados” aos Utentes 
desta região. 
Fernando Araújo, citado pelo jornal “O Regional”, afastou assim o cenário de eventual encer-
ramento da unidade de saúde sanjoanense, face à construção de um novo hospital no vizinho 
concelho de Oliveira de Azeméis. Este deverá “responder preferencialmente” às necessidades 
em saúde dos utentes do município oliveirense, assim como de Vale de Cambra e Arouca. 
Recorde-se que, no Verão de 2009, um estudo posto em discussão pública pela ARS Norte 
apontava, no âmbito do reordenamento hospitalar da Área Metropolitana do Porto, que o 
cenário mais provável seria o do encerramento dos hospitais de S. João da Madeira e de 
Oliveira de Azeméis e a sua substituição por um novo a construir em território oliveirense.

Instituições sanjoanenses com importante papel
A hipótese de encerramento motivou a reacção da Câmara Municipal de S. João da Madeira 
e de diversas instituições da cidade, rejeitando tal cenário e defendendo a manutenção do 
hospital sanjoanense. 
Para o presidente da Câmara, Castro Almeida, essa posição comum foi um dos aspectos deci-
sivos para evitar que o Ministério da Saúde aprovasse o encerramento do Hospital de S. João 
da Madeira. 
Em declarações proferidas na altura, o autarca sublinhou que “valeu a pena a postura de 
diálogo construtivo” mantida com a ARS e deixou o seu “agradecimento à intervenção de mais 
de uma dezena de instituições desta cidade que se manifestaram contra o encerramento do 
hospital no âmbito da consulta pública realizada”.
Para Castro Almeida, o Ministério da Saúde optou por “uma solução que defende os sanjoa-
nenses”. Afirmando-se convicto de que “o Hospital de S. João da Madeira vai ter futuro”, 
acrescentou: “Essa garantia foi-me dada pelo presidente da ARS”.
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Deliberações da Câmara
Municipal na internet

Os interessados podem ter acesso através 
da internet às deliberações da Câmara 
Municipal de S. João da Madeira, consul-
tando as actas das reuniões do executivo 
autárquico na página do município em 
www.cm-sjm.pt.
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