
Obrigado Ana
S. João da Madeira olha para os Jogos Olímpicos de Londres com particular atenção 
e orgulho. A nossa Ana Rodrigues é a mais jovem representante portuguesa na 
maior competição desportiva mundial.  Não há memória de outro sanjoanense nas 
Olimpíadas, o que torna ainda mais relevante o feito da nadadora da Associação 
Estamos Juntos (AEJ).

Se o desporto pode servir de metáfora para muitas situações da vida, esta é uma 
delas. A Ana Rodrigues corporiza a capacidade de trabalho, o espirito de sacrifício 
e a determinação indispensáveis para vencer os maiores desafios e lutar pelos 
sonhos mais ambiciosos.

Chegar aos Jogos Olímpicos – e fazê-lo com apenas 18 anos – é um feito extraordi-
nário por si só. Mas é ainda mais se pensarmos que acontece numa modalidade 
sem uma grande tradição de resultados em Portugal. Independentemente de tudo 
o que o futuro desportivo lhe reservar – e certamente será muito –, a presença em 
Londres será sempre um marco para a jovem nadadora e para a nossa cidade.

Tive já a oportunidade de, em nome dos Sanjoanenses, dar os parabéns à Ana 
Rodrigues, ao seu treinador e à Associação Estamos Juntos (AEJ).

É também de inteira justiça dizer OBRIGADO, ANA! Obrigado por encheres de orgu-
lho a tua cidade, por levares tão alto o nome de S. João da Madeira e por seres já uma 
referência para tantos jovens desportistas sanjoanenses.

É a pensar nos jovens como a Ana que o Município de S. João da Madeira vem 
melhorando as condições para a prática desportiva. Esse é também um dos obje-
tivos que está na base do projeto da nova piscina da cidade, onde haverá pistas de 
50 metros cobertas para o treino da natação.

Ana Rodrigues é o rosto óbvio desta edição do Boletim Municipal. Nos tempos 
difíceis que Portugal atravessa, o seu sorriso representa os sinais de confiança no 
futuro que emanam dos artigos que integram esta publicação. 

Por estas páginas passam iniciativas da autarquia de S. João da Madeira, das 
empresas da cidade e do movimento associativo sanjoanense que têm merecido a 
atenção do País, pela inovação e capacidade empreendedora que revelam. São 
projetos que procuram, à sua maneira, interpretar o lema olímpico: Citius, Altius, 
Fortius (mais rápido, mais alto, mais forte).

M. Castro Almeida
Presidente da Câmara

abertura



S. João da Madeira Boletim Municipal

Os Circuitos pelo Património Industrial 
de S. João da Madeira foram lançados 
em janeiro, numa clara aposta da 
Câmara Municipal em projetar e valori-
zar o potencial turístico da cidade atra-
vés do seu rico património industrial 
histórico, mas sempre atento às inova-
ções tecnológicas. Pioneiro a nível 
nacional, o projeto integra seis empre-
sas e duas instituições ligadas ao setor 
do calçado, além do Museu da 
Chapelaria, equipamento cultural onde 
o projeto foi apresentado, numa ceri-

Circuitos pelo Património Industrial de S. João da Madeira 

Fábricas sanjoanenses 
abrem as portas a turistas 

mónia que contou com a presença da 
secretária de Estado do Turismo, Cecília 
Meireles.
Definindo a Área Metropolitana do 
Porto, da qual S. João da Madeira faz 
parte, como uma “enorme cidade” que 
vai da Póvoa de Varzim a Oliveira de 
Azeméis, o presidente da Câmara 
Municipal, Castro Almeida, realçou a 
importância do projeto. Destacou em 
especial a natural aliança entre o pro-
gresso tecnológico e o empenho dos 
industriais, o que permite à cidade pas-

sar a oferecer, a par de outros motivos 
de interesse, uma nova experiência na 
área do turismo industrial, como já 
acontece noutros países europeus, 
nomeadamente a França, a Itália e a 
Espanha.
O autarca recordou que S. João da 
Madeira é conhecida como a «cidade do 
trabalho», mas é valorizada também 
pela capacidade de inovação das suas 
empresas, considerando que essa 
característica lhe tem permitido impor-
se à concorrência pela qualidade dos 

artigos que produz. "Nós queremos 
valorizar aquilo que temos. Somos uma 
terra de trabalho, de indústria. Com 
esta iniciativa vamos abrir uma nova 
vertente que é atrair turistas para visi-
tar as nossas fábricas e conhecer os 
nossos produtos", afirmou Castro 
Almeida.

Projeto com futuro
Para a secretária de Estado Cecília 
Meireles, o turismo industrial é “um 
projeto com futuro”, colocando lado a 
lado dois setores essenciais e líderes da 
economia nacional – o turismo e a 
indústria. “O mundo está cada vez mais 
competitivo e temos de saber inovar. 
Os produtos portugueses destas 
empresas podem ser usados como por-
tas de entrada em determinados mer-
cados. O grande desafio é criarmos o 
produto e depois fazê-lo chegar aos 
turistas”, salientou.

Os Circuitos pelo Património Industrial 
incluem a Viarco, fábrica de lápis, a 
Helsar e a Evereste, do setor do calça-
do, a Cortadoria Nacional de Pelo e a 
Fepsa, da indústria da chapelaria, e a 
Heliotêxtil, fábrica de passamanarias. 
Ao projeto estão também associados, 
para além do Museu da Chapelaria, o 
Centro de Formação Profissional da 
Indústria de Calçado e o Centro 
Tecnológico do Calçado de Portugal.

Welcome Center
O edifício da Torre da antiga empresa 
metalúrgica Oliva funcionará, depois 
das obras de qualificação, como um 
«Welcome Center» para os turistas, 
que, a partir daí, começarão então a 
viagem pelo património industrial de S. 
João da Madeira. Nesse local os interes-
sados poderão agendar as visitas às 
empresas aderentes do projeto e, futu-
ramente, também está previsto ali ins-

talar uma loja da Entidade Regional do 
Turismo do Porto e Norte de Portugal. 
Presentemente, os turistas podem 
solicitar o serviço de um guia turístico 
industrial, tirar dúvidas sobre as indús-
trias associadas ao projeto e fazer a 
marcação para participar nos diversos 
ateliês à sua disposição.
O atual circuito pelas empresas e enti-
dades sanjoanenses aposta na diferen-
ciação tecnológica. Aos visitantes será 
proporcionado, sob pedido, um guia 
móvel com sistema operativo «iOS» 
que disponibiliza um conjunto de pon-
tos de interesse de cada uma das 
empresas, enriquecidos com conteúdos 
multimédia exclusivos, entre os quais 
vídeos, textos explicativos, áudios e 
língua gestual portuguesa. Nesse sen-
tido, a Câmara Municipal já preparou as 
equipas de apoio para que seja assegu-
rado um acompanhamento personali-
zado aos visitantes.

www.turismoindustrial.cm-sjm.pt
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S. João da Madeira Boletim Municipal

Em S. João da Madeira está em cons-
trução um dos projetos mais inspira-
dores do país: uma aposta total nas 
indústrias criativas, no seu potencial 
para promover as indústrias tradicio-
nais e recriá-las, em conjugação com a 
produção artística, a transformação e 
a animação urbanas. No final de maio 
passado foi lançada oficialmente a 
Oliva Creative Factory. A sessão con-
tou com a intervenção de um dos mais 
reputados mentores mundiais das 
indústrias criativas. 

Projeto sanjoanense elogiado por Charles Landry

Oliva Creative Factory
trouxe à cidade especialista 
internacional em criatividade

A realização de uma conferência com 
Charles Landry marcou a sessão de 
lançamento do projeto Oliva Creative 
Factory, no passado dia 30 de Maio. 
Aquele especialista britânico tem-se 
notabilizado internacionalmente pela 
sua reflexão sobre novas formas de 
renovação das cidades, tornando-as 
em espaços mais abertos, mais dinâ-
micos e mais felizes.
Falando para uma “casa cheia” em 
plena zona 2 da velha metalúrgica Oliva 
– onde está a nascer a Oliva Creative 

Factory –, Charles Landry descreveu 
algumas formas de as cidades pode-
rem responder aos novos desafios com 
imaginação e estilo. Num mundo em 
que as pessoas talentosas têm cada 
vez mais mobilidade, Landry defende 
que as cidades precisam de se tornar 
mais atraentes e vibrantes. 
Considerando vital que a estratégia se 
concentre em indústrias focadas no 
futuro – designadamente as que incor-
poram o design ou as novas tecnolo-
gias de informação –, Charles Landry 

revitalizar a fábrica de referência que 
foi a Oliva e dar uma oportunidade aos 
criadores de toda a região, do Norte, do 
próprio País, de se instalarem no muni-
cípio sanjoanense.
A Oliva Creative Factory é um projeto 
essencialmente empresarial, mas 
engloba a dinâmica cultural e o lazer 
como duas componentes muito impor-
tantes.
Fundada em 31 de Julho de 1925, sob a 
liderança do empresário António José 
Pinto de Oliveira, a Oliva acabou por 
marcar a vida de várias gerações, afir-
mando-se como um marco na história 
económica e social de S. João da Madeira 
e do País. Aí foram fabricadas, por 
exemplo, as populares máquinas de 
costura Oliva.

apontou a Oliva Creative Factory como 
uma resposta importante a esse desa-
fio. Sustentou que o projeto desenvol-
vido pelo Município de S. João da 
Madeira, ao reconhecer o poder das 
indústrias criativas neste novo contex-
to, procura renovar o tecido físico e a 
composição social da cidade. 
Charles Landry estudou na Grã-
Bretanha, Alemanha e Itália. É um dos 
mais prestigiados consultores euro-
peus de “transformação cultural, criati-
va e urbana”. Completou numerosos 
projetos em diversas cidades para 
vários clientes públicos e privados, ao 
mesmo tempo que faz conferências e 
palestras por todo o mundo.

Cluster criativo
Antes de Charles Landry, outros inter-
venientes na sessão abordaram o tema 
das indústrias criativas. O programa 
abriu com uma “mesa redonda” que 
juntou ao Presidente da Câmara de S. 
João da Madeira aos seus congéneres 
de Paredes, Santa Maria da Feira e 
Santo Tirso, cujos municípios também 
desenvolvem iniciativas nesta área.
O autarca sanjoanense destacou que a 

Oliva Creative Factory “terá boas condi-
ções de trabalho para oferecer a quem 
quiser transformar a sua criação em 
negócios que sejam rentáveis, criando 
riqueza, valor e emprego”. Acrescentou 
que o projeto “vai ser uma alavanca 
muito importante para o desenvolvi-
mento das indústrias criativas na 
região”.
Para Castro Almeida, “S. João da 
Madeira tem todas as condições para 
ser uma cidade criativa”, inserindo-se 
num cluster que envolve também, 
entre outros, os três municípios convi-
dados para intervir na sessão: Santa 
Maria da Feira, Santo Tirso e Paredes. 
“É muito importante que aliemos a 
criatividade a indústrias tradicionais, 
como o calçado, o têxtil ou o mobiliá-
rio”, referiu o Presidente da autarquia 
sanjoanense.
Realçando que a Oliva Creative Factory 
não é apenas para S. João da Madeira, 
mas sim “um projeto para o País 
em S. João da Madeira”, Castro 
Almeida salientou que com 
esta iniciativa da autar-
quia se cumprem “duas 
funções em simultâneo”: 
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S. João da Madeira Boletim Municipal

As antigas instalações da fábrica da 
Oliva, em S. João da Madeira, que desde 
há vários meses estão a ser alvo de 
obras de recuperação. Victor Costa, 
Paulo Almeida e o inglês Robert Clark, 
três nomes de reconhecido valor no 
mundo das artes plásticas. Esta conju-
gação, aliada a uma diversidade de lin-
guagem artística, gerou muitos traba-
lhos criativos de grande interesse nos 
campos do desenho e da fotografia, no 
âmbito do projeto «Oliva Creative 
Factory – Fine Arts», tendo estes esta-
do em exposição de residência artística 
no dia 12 de maio, versando a Oliva e o 
seu património industrial e urbanístico.
Esta incursão criativa na velha fábrica, 
mais propriamente na denominada 
«zona 2», que vai albergar a Oliva 
Creative Factory» – polo de um impor-
tante cluster de indústrias criativas que 
tem estado em desenvolvimento no 
norte do país –, também promoveu, 
nos dias anteriores, uma série de 
workshops gratuitos, bastante concor-
ridos, destinados a estudantes das 
escolas sanjoanenses e outros de belas-
artes, tendo sido possível também 
apreciar alguns dos trabalhos produzi-
dos pelos jovens artistas.
“Encontro fortuito de uma máquina de 
costura com um guarda-chuva numa 
máquina de dissecação”, escreveu no 
século XIX o poeta uruguaio Isidore 
Lucien Ducasse, mais conhecido pelo 
pseudónimo literário de Conde de 
Lautréamont. A máxima serviu de ins-
piração aos três artistas para produzi-
rem as suas peças próprias de desenho 
e fotografia inspiradas na antiga fábri-
ca, nos seus trabalhadores e nos dias 
de azáfama de produção de outrora.

Visão de três artistas plásticos esteve em exposição

Arte revive a antiga
fábrica da Oliva

Diferentes experiências artísticas
“São experiências muito diferentes. O 
Paulo aborda o lado performativo, eu 
abordo a apropriação do objeto através 

de uma linguagem contemporânea e o 
Robert apropria uma série de realida-
des mas introduz umas novas”, expli-
cou Victor Costa, pintor sanjoanense e 

diretor do Centro de Arte de S. João da 
Madeira, que é o mentor da iniciativa 
«Fine Arts».
Docente na Faculdade de Belas Artes 
do Porto, Paulo Almeida propôs nos 
trabalhos expostos um conjunto de 
ações que dialogam com o arquivo 
fotográfico da fábrica e com a própria 
rua onde esta está situada. Por exem-
plo, havia fotografias de um homem a 
correr pela zona industrial com um 
paraquedas colorido, que contrastava 
com o cinzento do espaço, mas, ao 
mesmo tempo, criava uma relação com 
a geometria do edifício.
“Quando vim ver a Oliva, havia muito 
pó e muitos vestígios da história da 
fábrica e das pessoas que lá trabalha-
ram”, garante Robert Clark. Foi com 
esta perspetiva que o inglês, partindo 
da nostalgia, da tristeza e da saudade 
inerentes ao fado português, fez a sua 
interpretação da história da fábrica, 
recorrendo ao desenho, mas também à 
fotografia, à pintura e à palavra.
Recorde-se que o projeto «Oliva Creative 
Factory», uma iniciativa da Câmara 
Municipal sanjoanense, pretende res-
ponder de forma eficaz aos muitos 
desafios que se colocam aos setores 
económicos tradicionais, mas também 
privilegiar o aparecimento de novas 
empresas industriais em setores base-
ados no conhecimento, na inovação, na 
tecnologia e na arte.

oliva creative factory
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O Presidente da República esteve em S. 
João da Madeira no dia 24 de fevereiro, 
no âmbito da sexta jornada do seu 
Roteiro para a Juventude, durante a 
qual deu especial ênfase às indústrias 
criativas. Estas foram apontadas por 
Cavaco Silva como uma possível "ala-
vanca da economia" portuguesa, con-
tribuindo para "equilibrar a balança 
comercial do País".
O objetivo do Presidente da República 
nesta jornada do Roteiro para a 
Juventude – que decorreu sob lema "Os 

Cavaco Silva visitou Fepsa, Viarco e o ateliê do estilista Miguel Vieira

Presidente da República
destaca indústrias criativas 
de S. João da Madeira 

jovens nas indústrias criativas: inovar 
para crescer" – foi mostrar "exemplos 
de sucesso de jovens empresários por-
tugueses que têm contribuído para o 
crescimento económico do País".
Em S. João da Madeira, o Chefe de 
Estado visitou a FEPSA - Feltros 
Portugueses, a fábrica de lápis Viarco e 
o ateliê do estilista Miguel Vieira, onde 
falou à comunicação social. Cavaco 
Silva explicou que, com este roteiro 
pretendeu "dar visibilidade, encorajar e 
estimular uma geração nova de empre-

endedores que aposta fortemente na 
inovação, criatividade e transformação 
de boas ideias em negócios".

Exemplos que devem ser 
reconhecidos e replicados
O Presidente da República destacou o 
facto de os "mercados-alvo destas 
indústrias criativas" se situarem no 
estrangeiro, acrescentando que o país 
só pode "resolver os problemas de cres-
cimento olhando para os mercados 
internacionais". Acredita por isso que 

as "indústrias criativas podem dar um 
grande contributo para o aumento de 
exportações", de forma a "reduzir os 
desequilíbrios externos e as necessida-
des de financiamento no exterior". 
Para Cavaco Silva, as empresas que 
visitou – em S. João da Madeira e nos 
restantes concelhos abrangidos pelo 
roteiro presidencial –, constituem 
"excelentes" exemplos que "devem ser 
conhecidos" por todos. O Chefe de 
Estado manifestou a esperança de que 
esses casos de sucesso "possam ser 
replicados" noutros pontos do país com 
os mesmos resultados positivos para a 
economia nacional.

Com este roteiro para a 
juventude, o Presidente 
da República pretendeu 
"dar visibilidade, enco-
rajar e estimular uma 
geração nova de empre-
endedores que aposta 
fortemente na inova-
ção, criatividade e trans-
formação de boas ideias 
em negócios".

roteiro para a juventude
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S. João da Madeira Boletim Municipal

A fábrica de calçado masculino Evereste, 
fundada em 1942, em S. João da 
Madeira, por João Fernandes, é hoje 
liderada pelos seus descendentes, 
estando bem implantada nos merca-
dos interno e externo pela qualidade 
dos produtos e linhas próprias bem 
definidas que depressa conquistam o 
público mais exigente. 
“Somos uma empresa familiar tradicio-
nal com 60 colaboradores”, explica 
André Fernandes, acentuando que o 
trabalho conjunto e positivo de duas 
gerações da família – o «know-how» e 
a experiência dos mais velhos e o atre-
vimento e a sensibilidade para a evolu-
ção do mercado dos mais novos – tem 
levado a Evereste a “estar sempre na 
sua força máxima”. 

Empresa sempre atenta aos mercados também lança linha feminina

Evereste orgulhosa
da tradição de 7O anos
em calçado masculino

Quando interrogado sobre a situação 
atual da empresa em tempo de crise, o 
neto do fundador garante estar neste 
momento em “contraciclo”, já que mui-
tas vezes a capacidade produtiva vê-se 
“aflita” para satisfazer datas de entre-
ga, cada vez mais curtas. “Isso obriga-
nos a algumas horas extras para atin-
girmos os objetivos. Uma das coisas 
mais importantes para nós é o serviço, 
e as datas de entrega são religiosas” 
refere o empresário.
“Somos uma empresa exportadora de 
há muitos anos, mas nunca descura-
mos o mercado nacional, já que é a 
nossa segurança”, assegura André 
Fernandes, explicando que a “relação 
de fidelização com os clientes” é ponto 
de honra, preocupação esta também 

partilhada por todos os colaboradores, 
que, para cumprir as metas de produ-
ção, não se importam de fazer horas 
extras ou trabalhar em dias de folga.
Mas, vai mais longe, e toma ainda 
como exemplo o tio e sócio-gerente 
Manuel Fernandes, que, apesar dos 
seus 82 anos, todos os dias chega à 
fábrica às oito da manhã e sai às oito 
da noite – “é a nossa inspiração pelo 
amor que evidencia na produção dos 
sapatos”. 

Presença nos certames internacionais
Embora os mercados interno e externo 
sejam de igual importância, Milão, 
Dusseldorf e Paris são cidades que aco-
lhem certames internacionais de calça-
do onde a Evereste está sempre pre-

empresa em destaque
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sente, para além de outras feiras na 
Polónia e no Dubai. O custo da presença 
é muito elevado, mas as feiras “são 
muito dinâmicas” e André Fernandes 
garante que o sacrifício compensa, não 
tanto pelas vendas nos locais mas mais 
pela carteira de contactos e encomen-
das conseguidas. Nesse sentido, 
Bélgica, França, Rússia, Ucrânia, 
Moldávia, Angola, Moçambique e África 
do Sul são alguns dos países para onde 
a empresa neste momento exporta 
sapatos. 
Vocacionada para o segmento médio-
alto, com preços que oscilam entre os 
120 e os 200 euros, a Evereste aposta 
em três grandes tipos de calçado mas-
culino: clássico, urbano e desportivo. 
Contudo, atenta às “oportunidades de 
mercado” e “sem descurar a tradição 
do sapato masculino já com 70 anos”, 
recentemente foi lançada uma linha 

feminina, “uma tendência em vários 
países de apanhar o estilo do homem e 
adaptá-lo ao tamanho das mulheres”. 
“E temos muito boa recetividade em 
termos de mercado internacional”, diz 
André Fernandes.

Com muito estilo
A Evereste tem a funcionar um 
“Gabinete de Estilismo Nacional”, aten-
to às tendências e modas internacio-
nais e dirigido pelo estilista residente 
Fábio Costa, que idealiza as diversas 
coleções de acordo com os ditames da 
moda internacional e do vestuário, mas 
também dirigido às diferentes esta-
ções do ano.
Mas os «trunfos» da Evereste não se 
ficam por aqui. Trabalha ainda em par-
ceria com o conhecido estilista sanjoa-
nense Miguel Vieira. “É quase um filho 
adotivo, por ser uma parceria de 18 
anos. Começámos pelo desafio de pro-

duzir uma linha que então vendeu 150 
pares e hoje vendem-se milhares. Tem 
havido sempre uma relação de lealdade 
entre nós e o Atelier Miguel Vieira. Ou 
seja, esta empresa também é dele e a 
marca é igualmente nossa”, afirma o 
empresário.
Quanto ao futuro, André Fernandes é 
mais cauteloso e recusa-se a fazer pre-
visões. Depois de garantir que a atual 
situação da Evereste “inspira seguran-
ça” e os compromissos com colabora-
dores, fornecedores e clientes têm sido 
sempre cumpridos, opta por expressar 
um desejo: “No âmbito do projeto de 
turismo industrial a que aderimos [os 
Circuitos pelo Património Industrial de 
S. João da Madeira], estamos a fazer 
um museu com o calçado que produzi-
mos nos últimos 70 anos. E, claro, pre-
tendemos deixar espaço para aqueles 
que vamos produzir nos próximos 70”.
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O ministro da Economia e Emprego 
esteve em S. João da Madeira, onde 
realçou o exemplo empreendedor e 
exportador das empresas que visitou. 
Nessa visita, que se realizou em feve-
reiro passado, Álvaro Santos Pereira 
sublinhou que a região Norte assistiu 
nos últimos anos a uma renovação de 
alguns dos seus setores produtivos e 
que, por isso, os resultados estão à 
vista.
“Felizmente esta é uma das regiões 
mais empreendedoras do País. A região 
Norte tem-se vindo a renovar nos últi-
mos anos”, afirmou, reconhecendo que 
a aposta na inovação por parte das 
empresas “está a dar frutos” ao nível 
da competitividade.
O governante deu como exemplo dessa 
“capacidade de reestruturação e rein-
venção” o setor do calçado, que tem 
um forte pólo em S. João da Madeira, 
graças a empresas como a Helsar e 
Evereste, às quais o Ministro se deslo-
cou, no âmbito de uma visita que se 
iniciou noutra unidade sanjoanense, a 
Cartonagem Trindade, que trabalha 
também para a indústria do calçado.

Indústrias de sucesso
Constituída em 1966, a Cartonagem 
Trindade tem hoje como finalidade a 
produção de embalagens em cartão 
compacto para os mais variados seto-
res de atividade. A empresa combina 
novas soluções tecnológicas e de design, 
apostando numa resposta eficiente 
com elevados padrões de qualidade.

Álvaro Santos Pereira visitou Cartonagem Trindade, Helsar e Evereste

Ministro da Economia
constatou capacidade 
empreendedora de
empresas sanjoanenses
 
 

A Helsar, criada em 1979, é uma das 
melhores empresas nacionais no fabri-
co de sapatos de senhora. Com expor-
tações para diversos países, é conheci-
da pelo seu serviço de sapatos para 
noivas, exclusivo e totalmente perso-
nalizado. É pioneira em Portugal no 
fabrico de sapatos entrançados, atra-
vés de um processo manual e com 
design exclusivo.
Fundada em 1942, a Evereste fabrica 
sapatos de alta qualidade, mantendo 
uma grande componente de manufa-
tura. A empresa efetua toda a linha do 
produto, que inclui as fases da investi-
gação, criação, comercialização, produ-
ção, distribuição e acompanhamento 
pós-venda. Utilizam-se matérias-pri-
mas de alta qualidade associadas ao 
conceito da moda.

“Felizmente esta é uma das regiões mais empre-
endedoras do País. A região Norte tem-se vindo a 
renovar nos últimos anos”
Álvaro Santos Pereira Ministro da Economia

empreendedorismo
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Clube de Campismo campeão nacional da II Divisão

Atletas sanjoanenses
brilham na pista coberta

breves

O Clube de Campismo de S. João da 
Madeira conquistou o título nacional de 
atletismo de pista coberta nos campe-
onatos que se realizaram em Pombal, 
em fevereiro deste ano. 
Individualmente, os atletas da coletivi-
dade sanjoanense conquistaram sete 
primeiros lugares: Hugo Almeida (1.500 
metros), António Brandão (60 m/200 
m), João Fontela (60 m barreiras, com 
record distrital), Leonel Fernandes 
(3.000 m), Paulo Pereira (lançamento 
de peso) e os “estafetas” Cláudio 
Resende, Cláudio Ferreira, Daniel Silva 
e António Brandão (4x400 m).
Com estes resultados, os representan-
tes sanjoanenses mantiveram a pri-
meira posição no ranking da Associação 
de Atletismo de Aveiro.
Para José Martins, presidente da dire-
ção, e Dario Pereira, responsável pela 
secção de atletismo – fundada em 
1980, por Manuel Joaquim –, colocar o 
Clube de Campismo de S. João da 
Madeira a disputar a I Divisão de 
Atletismo é o grande objectivo. 
O Clube de Campismo de S. João da 
Madeira, que nasceu em 1953, tem um 
longo historial na prática do atletismo 
– a atual secção conta com 70 elemen-

tos, entre dirigentes, treinadores e 
atletas, todos eles amadores –, tendo 
alcandorado o concelho, em termos de 
atletas filiados, aos lugares cimeiros a 
nível regional. Normalmente, os atletas 
treinam em instalações no concelho ou 
noutros mais distantes, tendo em 
conta os locais de trabalho ou de estu-
do.
Por todos estes motivos, e até mesmo 
para poder ser feita uma aposta séria 
na formação de jovens locais desde a 
mais tenra idade que podiam depois 
ser eventuais atletas ao serviço do 
clube, José Martins defende que está 
na altura de ser construída uma infra-
estrutura ligada ao atletismo que ser-
visse a região.
“Era importante ter na região um equi-
pamento desportivo que possibilitasse 
desenvolver outro género de trabalho. 
Não só possibilitava à juventude a prá-
tica do atletismo com apoio técnico, 
como também permitia uma maior 
aposta na formação dos jovens. Temos 
manifestado junto da Câmara Municipal 
os nossos anseios. Estou convencido 
que, mais tarde ou mais cedo, até 
numa perspetiva regional, havemos de 
ter esse equipamento”, realçou José 
Martins. 

16 de Maio

Protocolos, exposições e 
desporto nos 28 anos da 
elevação a cidade

As comemorações do 28.º aniversário 
da elevação de S. João da Madeira a 
Cidade abriram a 16 de maio, com a 
assinatura do contrato de cedência de 
novas instalações à Associação de 
Jovens Ecos Urbanos, na Casa das 
Associações. São diversas salas, que no 
seu conjunto perfazem uma área supe-
rior a 200 metros quadrados.
O programa das comemorações da ele-
vação a cidade incluiu também, a 18 de 
maio, atividades que assinalaram o Dia 
Internacional dos Museus, designada-
mente a inauguração de duas exposi-
ções no Museu da Chapelaria: “A 
Geometria das Cores” e “A Secretária 
Virtuosa do Sr. Calouste Gulbenkian”. 
Na mesma data realizou-se, nos Paços 
da Cultura, o concerto de abertura do XI 
Concurso de Piano Florinda Santos.
O desporto fez igualmente parte das 
celebrações, com a disputa da final four 
do Campeonato Nacional de Andebol 
em Juvenis Femininos, que decorreu de 
18 a 20 de maio, no Pavilhão das 
Travessas. A prova contou com a parti-
cipação da Associação Desportiva 
Sanjoanense.
No dia 19 de maio, foi inaugurado no 
Museu da Chapelaria o “Hefore Corner”, 
espaço dedicado à apresentação do 
projeto transnacional “Hefore - Heritage 
for Everybody”, assim como a iniciativa 
local que dele resultou: “Eu sou a 
História da minha Cidade”.
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A mais jovem atleta da Missão Portuguesa

Nadadora sanjoanense
Ana Rodrigues nos
Jogos Olímpicos 

A nadadora sanjoanense Ana Rodrigues, 
de 18 anos, da Associação Estamos 
Juntos, conseguiu a proeza de ser a 
mais jovem atleta da Missão Olímpica 
Portuguesa nos Jogos de Londres. 
Depois de ter obtido uma medalha de 
bronze nos Jogos Olímpicos da 
Juventude, realizados em Singapura 
em 2010, Ana Rodrigues - treinada por 
Luís Ferreira - assegurou a qualificação 
para as Olimpíadas de 2012, competin-
do na prova de 100 metros bruços.

Parabéns pela conquista
Logo que foi conhecida a presença de 
Ana Rodrigues nos Jogos Olímpicos, a 

nadadora foi recebida na Câmara 
Municipal de S. João da Madeira, pelo 
presidente da autarquia, Castro 
Almeida, e pelo vereador João Oliveira. 
Os autarcas deram os parabéns à jovem 
sanjoanense pela conquista, saudação 
que envolveu também a sua mãe, o seu 
treinador e o presidente do seu clube 
(Associação Estamos Juntos), igual-
mente presentes nesta receção.

Cidade orgulhosa
Interpretando o sentimento dos sanjo-
anenses, Castro Almeida desejou as 
maiores felicidades a Ana Rodrigues 
para a sua participação nas Olimpíadas. 

Deu ainda nota do orgulho da cidade 
pela carreira da jovem nadadora de S. 
João da Madeira que alcançou já um dos 
mais altos patamares a que um des-
portista pode aspirar.
Destacando o espirito determinado e a 
grande dedicação de Ana Rodrigues à 
sua modalidade de eleição, o autarca 
lembrou também a importância do tra-
balho do seu treinador e do enquadra-
mento que lhe é dado pelo clube que 
representa, sublinhando ainda o apoio 
familiar com que conta a mais jovem 
atleta da Missão Olímpica Portuguesa.

destaque
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Arquiteto venceu concurso público internacional

Souto Moura vai projetar 
uma piscina nova para
S. João da Madeira

Eduardo Souto Moura, distinguido com 
o maior galardão mundial da arquitetu-
ra (prémio Pritzker), foi o vencedor do 
concurso público internacional lançado 
pela Câmara Municipal de S. João da 
Madeira para a elaboração do projeto 
da nova piscina da cidade.
Ao todo, foram recebidas pela Câmara 
Municipal de S. João da Madeira 46 
propostas, num processo que, além da 
escolha do vencedor, atribuiu ainda 
prémios monetários (entre 5000 e 1500 
euros) aos concorrentes colocados 
entre o 2.º e o 5.º lugar.
Na escolha efectuada pesou (95%) a 
qualidade da solução construtiva e 
arquitetónica e a eficiência energética 
projetada, assim como o valor dos 
honorários (5%). Só depois as propos-
tas foram associadas aos seus projetis-
tas, ficando então a saber-se que a 
ideia vencedora, no valor de 250 mil 
euros, tinha a assinatura de Souto 
Moura.

nova piscina

Vencedor do “Nobel” da arquitetura
Aquele que é um dos nomes maiores 
da arquitetura portuguesa tem já 
outros trabalhos realizados para o 
município sanjoanense: os planos de 
pormenor do Largo do Souto e da Zona 
das Corgas e os arranjos exteriores do 
parque de estacionamento subterrâneo 
do Mercado municipal.
Souto Moura, de 58 anos, é um dos 
arquitetos portugueses mais reconhe-
cidos internacionalmente. O Prémio 
Pritzker – uma espécie de “Nobel” da 
Arquitectura – com que foi distinguido 
em 2011 nos Estados Unidos coloca-o 
numa lista restrita onde estão nomes 
como Oscar Niemeyer, Frank Gehry, 
Zaha Hadid e o também português Siza 
Vieira.

lhos do mais recente ‘nobel’ da arquite-
tura, o que é verdadeiramente uma 
aposta na qualidade”, declara Castro 
Almeida, adiantando: “Mesmo em 
tempos de austeridade e de contenção 
não se deve perder de vista o objetivo 
da qualidade. Pelo contrário”.
Antes de a obra ser concretizada, Souto 
Moura vai desenvolver a solução que 
apresentou a concurso e que será futu-
ramente implantada no Complexo 
Desportivo Paulo Pinto, na zona onde 

procura, além de estar ultrapassada ao 
nível de eficiência energética. Um estu-
do feito pela Câmara Municipal permi-
tiu concluir que fica mais barato fazer 
uma nova estrutura do que ampliar e 
renovar a velha piscina.

Edifício terá ginásio e
"health club"
O edifício idealizado por Souto Moura é 
formado por dois volumes. O de maio-
res dimensões acolhe as piscinas, giná-

do-se à área de aparcamento coberto, 
implantada em cave. 
A nível de eficiência energética a solu-
ção formalizada preconiza a instalação 
de sistemas diversos destinados ao 
controlo optimizado de todas as insta-
lações técnicas do edifício e o recurso a 
energias renováveis, assim como a 
implementação de processos de gestão 
eficiente de água entre outros recursos 
que consubstanciam um elevado nível 
de desempenho.

atualmente se localizam os campos de 
ténis, que serão transferidos para a 
Zona Desportiva das Travessas. 
A nova piscina coberta substituirá a 
atual, em funcionamento há já cerca de 
três décadas e que já não tem capaci-
dade de resposta face ao aumento da 

sio e “health club”, possibilitando a 
utilização parcial da cobertura como 
solário natural. O segundo volume inte-
gra os espaços complementares das 
valências do complexo desportivo, 
nomeadamente balneários, áreas 
administrativas e arrumos, sobrepon-

O futuro equipamento acolherá uma 
piscina com oito pistas (seis de 25 
metros e duas de 50 metros), uma pis-
cina de lazer e outra de adaptação ao 
meio aquático, além de uma específica 
para bebés.

Mais barato do que intervir
na velha piscina
O presidente da Câmara Municipal de S. 
João da Madeira revelou-se “imensa-
mente satisfeito” com a escolha. “Pela 
quarta vez nos últimos seis anos, S. 
João da Madeira irá contar com traba-
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S. João da Madeira Boletim Municipal

A quarta edição do Encontro Nacional 
de Ilustração de S. João da Madeira, que 
decorreu em Outubro de 2011, confir-
mou o evento como “uma referência no 
género em Portugal”, nas palavras de 
Carlos Coelho, presidente da Junta de 
Freguesia, entidade organizadora. 
Cumpriu-se assim o objetivo de “dar 
continuidade a um projeto que tem 
crescido ano após ano”.
”A adesão de professores e estudan-
tes, bem como de numerosos profissio-
nais ligados à arte e ao design, além de 
outros interessados na ilustração, é 
sinal inequívoco de que este evento 
conquistou já um grande reconheci-
mento público”, sublinhou o autarca, 
por ocasião da abertura da quarta edi-
ção que teve como tema o chapéu, em 
homenagem a uma das grandes refe-
rências da história industrial sanjoa-
nense: a chapelaria.
O sucesso dos encontros nacionais de 
ilustração realizados em S. João da 
Madeira fica claro nos números cres-
centes de participação desde a primeira 
edição, realizada em 2008. “Mais do 
que quadruplicamos o número de ins-
crições em quatro anos”, enfatizou 
Carlos Coelho, na sessão inaugural do 
programa de 2011. Tudo somado, já 
passaram pelo evento mais de 10.000 
alunos e professores.

Desde 2008 já registou mais de 10.000 participantes

Encontro Nacional de
Ilustração é já uma
referência no país

Mais de 40 ilustradores 
nacionais e não só
Novidade em 2011 foi o facto de o 
Encontro se ter alargado ao exterior, 
com destaque para um significativo 
conjunto de trabalhos de artistas da 
Suíça, país de onde veio também a 
comissária do evento Sylviane Rigolet, 
a quem o Presidente da Junta de 
Freguesia de S. João da Madeira faz 
questão de agradecer “o apoio incondi-
cional que tem dado ao projeto”. 
Igualmente pela primeira vez, realiza-
ram-se workshops na Universidade 
Sénior e na CERCI da cidade, além 
daquelas que, como habitualmente, 
tiveram lugar nas escolas sanjoanen-
ses. 
Várias outras atividades – ateliês, con-
ferências, debates, feira do livro, ani-
mação, espetáculos e visitas de estudo 
– decorreram ainda no Centro 
Empresarial e Tecnológico (Sanjotec), 
Museu da Chapelaria e Paços da Cultura, 
edifício este onde esteve patente a 
exposição principal, constituída por tra-
balhos de 43 ilustradores, “o maior 
número de sempre”, como realçou 
Sylviane Rigolet, que destacou ainda o 
facto de o encontro vir dando “visibili-
dade a jovens artistas”, 
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Serão Poético nos Paços da Cultura

Poesia e música juntaram
Simone e Nuno Feist

Um «Serão Poético», com Simone de 
Oliveira à conversa com o declamador 
José Fanha, acompanhados pelo 
maestro Nuno Feist ao piano, marcou 
o encerramento da 10ª Campanha 
Poesia à Mesa, que durante uma 
semana proporcionou diversas inicia-
tivas culturais aos sanjoanenses. 

A poesia, os poetas, a música e as 
memórias de vida de uma artista esti-
veram em foco de forma descontraída 
e divertida, num espetáculo realizado a 
24 de março e que muito agradou ao 
público que encheu por completo o 
auditório dos Paços da Cultura.
«Sol de inverno», a canção que deu a 
conhecer Simone de Oliveira a nível 
nacional, no Festival da Canção da RTP, 
em 1965, foi o ponto de partida para 
uma alegre e informal conversa – a 
cantora e atriz não gosta da palavra 
entrevista – com José Fanha. E Simone 
de Oliveira falou de forma descontraída 
e saudável das muitas memórias e 

experiências vividas ao longo dos seus 
74 anos de idade.
A poesia e os poetas estiveram sempre 
presentes, com a evocação de vários 
nomes e com Simone de Oliveira e José 
Fanha a declamar e cantar alguns dos 
poemas de José Carlos Ary dos Santos, 
David Mourão Ferreira, Almada 
Negreiros, Miguel Torga, Eugénio 
Andrade ou Pedro Tamen, entre muitos 
outros.

Paixões e rivalidades
Simone de Oliveira também não teve 
problemas em abordar recordações da 
sua própria vida sentimental, desde a 
evocação saudosa de Varela Silva, com 
quem viveu durante 11 anos, até à «pai-
xão» que nutriu por Henrique Mendes, 
deixando contudo bem claro, e ao con-
trário do que constou na época, nunca 
ter tido um «fraco» por Eusébio.
O início da carreira na Emissora 
Nacional, os festivais da canção da 
RTP, as rivalidades com Madalena 

Iglésias, o período em que perdeu a voz, 
os problemas enfrentados depois de 25 
de Abril de 1974, ou a primeira vez que 
revelou os dotes de atriz na telenovela 
«Roseira Brava» preencheram a conver-
sa animada com José Fanha. Simone de 
Oliveira não fugiu a nenhum tema e até 
brincou com o seu próprio feitio, que 
confessou ser hoje diferente, mas que 
no passado lhe chegou a granjear os 
piores epítetos, nomeadamente o de 
«guarda republicana».

Música sempre presente
As palavras foram muitas, mas música 
também não faltou. E, neste ponto, o 
desempenho de Nuno Feist foi particu-
larmente apreciado pelo público, não só 
acompanhando ao piano as interpreta-
ções de Simone, como tocando peque-
nos trechos de fundo conforme o tema 
em conversa o proporcionasse. Tal 
aconteceu quando Simone de Oliveira, 
aos acordes de Joe Cocker, calçou uns 
sapatos com o seu próprio nome que 
nessa tarde lhe tinham sido oferecidos 
durante a visita à fábrica sanjoanense 
Helsar. O momento alto de Nuno Feist 
aconteceu quando pediu à cantora que 
entoasse duas ou três notas ao acaso 
e, a partir delas, logo ali criou uma 
música.
“Não sei se podia ter feito melhor, mas 
quem dá o que tem a mais não é obri-
gado”, brincou a artista em jeito de 
despedida, que confessou querer ser 
recordada como “a Simone das can-
ções”. O espetáculo encerrou com a 
célebre «A desfolhada», canção com 
que também venceu o festival da can-
ção, em 1969, e esteve na origem de 
alguma polémica por causa da frase “… 
quem faz um filho fá-lo por gosto».

Simone de Oliveira falou 
de forma descontraída e 
saudável das muitas 
memórias e experiências 
vividas ao longo dos seus 
74 anos de idade.

poesia à mesa
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«A poesia saiu à rua numa noite dife-
rente» e levou centenas de sanjoanen-
ses a acompanhar a «Peregrinação 
Poética» que, ao longo de seis estações 
pedonais na cidade, deu voz a seis 
autores diferentes. A iniciativa, que se 
realizou na noite de 23 de março, con-
tou com as participações do poeta José 
Fanha e do ator Ricardo Carriço, para 
além de um animado espetáculo de rua 
com percussão, fogo e dança protago-
nizado pela Associação Ecos Urbanos.

Com a presença do ator Ricardo Carriço

A poesia sai à rua numa
noite diferente

Valter hugo mãe foi
presença surpresa
A Praça Luís Ribeiro foi palco das três 
estações seguintes. Primeiro, a de 
Yvette Centeno, pela escola secundária 
Dr. Serafim Leite, e depois a de valter 
hugo mãe, autor que esteve presente 
no evento para ler um dos seus poe-
mas, assistindo ainda à encenação de 
outros dois pela Associação de Jovens 
Ecos Urbanos e pelo TOJ – Teatro 
Oliveira Júnior. O poeta e pintor moçam-
bicano Malangatana foi evocado na 
quinta estação, onde, por encenação da 
Associação Teia dos Sentidos, nem 
sequer faltaram os sons do tambor, as 
vestes (capulanas) e até a típica pro-
núncia, tudo com muito sabor a África.
“Um pacto de amor à língua portugue-
sa, sem o novo acordo ortográfico” foi 
expresso por Ricardo Carriço na última 
estação, localizada na Rua Padre 
Oliveira e dedicada a Pedro Tamen. 
Aqui, um poema ao sapateiro foi decla-
mado e encenado pela Associação de 

Promoção da Juventude.
Era tempo de acabar a peregrinação, a 
que também assistiram o vice-presi-
dente Rui Costa e a vereadora Dilma 
Nantes, não sem algum pesar de todos 
quantos assistiam sem nunca terem 

desistido durante o percurso. O adeus 
até ao próximo ano esteve a cargo das 
associações ligadas ao evento que 
entoaram a canção «Ser poeta» – 
poema de Florbela Espanca celebrizado 
pela versão de Luís Represas…

O evento, inserido na 10ª Campanha 
Poesia à Mesa, homenageou as obras 
de Matilde Rosa Araújo, Luís Vaz de 
Camões, Yvette Centeno, valter hugo 
mãe (o autor que só usa minúsculas), 
Malangatana e Pedro Tamen, cujos 
poemas foram declamados e encena-
dos pelos dois convidados especiais, 
mas também por representantes de 
algumas associações da cidade ligadas 
ao mundo da cultura.
Numa noite primaveril com a tempera-

tura rendida à festa, tudo começou 
frente à Biblioteca Municipal com a 
leitura de alguns dos poemas de 
Matilde Rosa Araújo. Depois, foi o iní-
cio da peregrinação para a estação 
seguinte. Encabeçado pela «arruada» 
dos Ecos Urbanos e encerrado pelas 
Musical Stars, o cortejo parou defronte 
do edifício dos Paços da Cultura, onde 
puderam ser ouvidos alguns dos sone-
tos mais conhecidos de Luís Vaz de 
Camões. 

poesia à mesa
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O poeta e declamador José Fanha este-
ve na escola básica de Carquejido, no 
Dia Mundial da Poesia (21 de março), 
para falar a 23 crianças, entre os 8 e os 
10 anos (turma do 4.º ano). Esta foi 
uma das diversas oficinas realizadas 
em estabelecimentos de ensino da 
cidade no âmbito da 10ª Campanha 

Workshops nas escolas da cidade

Poesia "explicada" aos mais
pequenos pelo José Fanha

 “O Sono Extenso”, de Sara Costa, é a 
obra vencedora do Prémio literário João 
da Silva Correia, cuja edição de 2011 foi 
dedicada à Poesia. Esta distinção é 
atribuída pela Câmara Municipal de S. 
João da Madeira e traduz-se num apoio 
monetário à publicação do título esco-
lhido pelo júri, até ao montante máxi-
mo de 2.000 euros.
“Em ‘O Sono Extenso’ a palavra é leva-
da ao extremo da sua potência imagé-
tica, corporizando a liberdade radical 
em ato de escrita”, assinala o júri, cons-
tituído pelo vice-presidente da Câmara 
Municipal de S. João da Madeira, Rui 
Costa, pelo escritor Josias Gil e pelo 
editor António Baptista Lopes.
“A cada verso, o leitor mergulha, em 
pleno e sem retorno, na surpresa de 
uma desvairada criação de existências 
vivas, intensas e de uma desconcertan-
te atualidade”, pode ler-se ainda na 
acta da decisão do júri, na qual se 
acrescenta: “Nesta obra, a palavra é 
injetada de uma força original interpe-
lante e perturbadora, única e exclusiva 
da poesia”.

Prémio João da Silva Correia

Concurso literário
distingue “O Sono Extenso”

Novo prémio para Sara Costa
Esta é a segunda vez que uma obra de 
Sara Raquel Ferreira da Costa vence 
este concurso literário promovido pela 
autarquia sanjoanense, depois de já ter 
sido distinguida por “Uma Devastação 
Inteligente”, em 2007. Ainda jovem – 
24 anos – tem coleccionado diversos 
prémios desde que em 2003 publicou o 
seu primeiro livro: “A Melancolia das 
Mãos e Outros Rasgos”.
O avô materno de Sara Costa nasceu e 
cresceu em S. João da Madeira, cidade 
onde a jovem autora – natural da vizi-
nha freguesia de Cucujães, no concelho 
de Oliveira de Azeméis – fez a sua for-
mação até à conclusão do ensino secun-
dário, na Escola Dr. Serafim Leite.
A ligação ao município sanjoanense é 
uma das condições definidas no regula-
mento do Concurso João da Silva 
Correia, lançado em 2006 pela Câmara 
de S. João da Madeira, para “promover 
e consolidar hábitos de leitura e de 
escrita criativa”, estimulando um 
“envolvimento efetivo da população” e 
“incentivando o aparecimento de novos 
valores” na literatura.

Poesia à Mesa, que, durante uma 
semana, animou a vida cultural sanjoa-
nense.
Como escrever poesia, a métrica utili-
zada ou as rimas necessárias foram 
explicadas por José Fanha, que também 
é autor de uma série de livros para 
crianças. E o público infantil, sem se 

fazer rogado e com real empenho por 
aquela aula diferente, interagiu com o 
poeta, com ideias, jogos de palavras, 
perguntas e sugestões quanto à forma 
de escrita.

Facilidade de comunicação
José Fanha, para as crianças, não era 
um estranho e percebeu-se que já 
tinham procurado alguma informação 
sobre a sua vida, a avaliar pelas ques-
tões colocadas quanto à sua obra de 
meia centena de livros, vida familiar ou 
até mesmo conteúdos e motivações de 
algumas das suas publicações. 
O autor não desiludiu o público e, com a 
simplicidade e a facilidade de comuni-
cação que lhe são caraterísticas, não 
deixou nenhum dos alunos sem res-
posta e conseguiu manter constante o 
interesse e a participação da assistên-
cia. 

“Poesia à Mesa é única no país”
“Escrevo para as crianças porque sinto-
me um bocadinho pequeno”, garantiu 
José Fanha às crianças, explicando que, 
para si, “ler e escrever são vícios”, ou, 
por outras palavras, “uma necessida-
de”. “Preciso de escrever para saber 
quem sou”, acrescentou ainda, definin-
do a palavra como um “anzol” que lhe 
“tira coisas do peito”.
O autor definiu a Campanha Poesia à 
Mesa como uma “coisa fantástica e 
única no país”. Quanto à sua presença 
nas escolas do concelho, o poeta subli-
nha a importância de despertar entre 
os mais novos o gosto pela leitura, para 
que, mais tarde, “saibam pensar e fazer 
melhor”. “Se não ganharmos esta bata-
lha, também não vamos ganhar a bata-
lha do desenvolvimento económico”, 
alertou.
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Crise exige mais
da Misericórdia…
mas não se sente
na Vieira Araújo, SA

JOSÉ
ANTÓNIO
PAIS

VIEIRA
José António Pais Vieira desempenha, 
desde o início de 2011, as funções de 
provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de S. João da Madeira e, paralelamente, 
é empresário de referência e de suces-
so da cidade, proprietário da «Vieira 
Araújo, S.A.», fábrica de injecção de 
peças em plástico nascida no início dos 
anos 60 do século passado.
Desde há mais de duas décadas nos 
órgãos sociais da Santa Casa da 
Misericórdia, José António Pais Vieira 
sempre recusou cargos executivos por 
imperativos da vida profissional. Mas a 
devoção e o respeito à instituição, bem 
como o desejo de melhor servir a popu-
lação sanjoanense, fazem-no mudar de 
opinião. “Algumas pessoas amigas 
fizeram-me ver que, nesta altura, deve-
ria assumir mais responsabilidades e, 

por isso, aceitei ser provedor”, explica.
Num tempo de crise como o actual, 
com o Estado a diminuir ou a atrasar o 
pagamento de verbas, assim como o 
crescente número de situações afliti-
vas a que procuram dar resposta, o 
provedor fala da “prática de muito 
rigor” para conseguir equilibrar as con-
tas da Santa Casa e reduzir o seu pas-
sivo “bastante elevado devido a inves-
timentos passados”, duas metas que, 
apesar de tudo, estão a ter sucesso. “A 
crise não tem prejudicado o serviço que 
prestamos, apenas nos dificulta a capa-
cidade de resposta às múltiplas novas 
situações que vão aparecendo”, desa-
bafa.
Quanto às valências neste momento a 
cargo da Santa Casa, o Lar da Terceira 
Idade é a mais antiga. Mas, os infantá-
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rios das Laranjeiras, «Alberto Pacheco» 
e o Centro Infantil I.O.S., bem como o 
Centro de Acolhimento de Menores, os 
Centros de A.T.L., a Casa de Repouso, o 
Trilho, para acompanhamento de toxi-
codependentes e de seropositivos, a 
Unidade de Cuidados Continuados e o 
Centro Comunitário, para auxiliar famí-
lias com carências básicas, são outras 
respostas sociais que se encontram 
com uma ocupação a 100% e prestam 
serviço e auxílio aos sanjoanenses.
Muito recentemente abrimos mais um 
serviço á comunidade, a Cantina Social, 
que, devido aos tempos de grande 
carência que vivemos, está a ter uma 
enorme procura. Em 28 de Maio contra-
tualizámos com a Segurança Social a 
possibilidade de fornecer 65 refeições 
diárias a pessoas carentes e neste 
momento já atingimos essa meta. 
Temos mesmo de averiguar se já supri-
mos todas as necessidades locais, ou 
se devemos propor à Segurança Social 
um aumento de refeições.
Quanto ao futuro, José António Pais 
Vieira assegura que há o projecto de 

construir um novo lar para a terceira 
idade, em terreno cedido pela Câmara 
Municipal. “O presidente tem compre-
endido muito bem qual é a missão da 
Misericórdia e sempre que lhe é possí-
vel atende as nossas solicitações”, elo-
gia o provedor, considerando também 
“feliz” a ideia de Castro Almeida sobre 
o renovado espaço do Palacete dos 
Condes ser utilizado futuramente como 
Lar Residencial de muita qualidade 
para a terceira idade. Mas, neste ponto, 
mostra-se cauteloso: “Temos de fazer 
um estudo para ver se é viável ou não 
pôr em prática a ideia, em termos de 
orçamento e de financiamentos. Depois 
de cumpridas estas formalidades então 
conversaremos com a Câmara para se 
chegar a acordo. Mas, para já, é tudo 
muito precoce”.

Uma empresa de sucesso
Se o provedor se queixa dos efeitos da 
crise, o proprietário da «Vieira Araújo, 
SA» tem uma ideia completamente 
diferente. “Como empresário não tenho 
sentido muito a crise”, garante, recor-

dando que a sua empresa produz peças 
de plástico originais – asas e cápsulas 
para embalagens de água, azeite, óleo 
e peças para produtos de limpeza – 
sem a concorrência feroz do mercado, 
já que apostam na inovação com paten-
tes e registos de modelos, na qualidade 
e em preços competitivos que muito 
satisfazem os clientes.
A «Vieira Araújo, S.A.» foi fundada em 
1919, como fábrica de chapéus, pelo seu 
avô Manoel Vieira Araújo, e, ao longo 
da sua existência, apostou em muitas 
vertentes do mercado, até que, no iní-
cio dos anos 60 do século passado, 
começa a dedicar-se também à produ-
ção de plásticos. Em 1991 José António 
Pais Vieira compra 1/3 do capital e 
assume a gestão desta pequena fábri-
ca. Em 2001 adquire aos seus sócios a 
restante totalidade do capital e inicia 
um forte investimento em máquinas, 
moldes e novas instalações.
Atualmente, com cerca de 40 funcioná-
rios, uma faturação de sete milhões de 
euros, e com uma estimativa de produ-
ção acima dos 420 milhões de peças só 

para este ano – dois terços vão ser 
exportados para Espanha, França, 
Itália, Canadá, Cuba e Cabo Verde –, a 
empresa trabalha 24 horas diárias e 
sete dias por semana. O ano de 2011 foi 
também um marco histórico para esta 
empresa, que, com 92 anos, é pela pri-
meira vez considerada pelo IAPMEI 
como PME Excelência. 
“Sinto que estas medidas de austerida-
de que o país está a sofrer são absolu-
tamente necessárias, já que anterior-
mente se gastou e estragou muito 
dinheiro em luxos improdutivos”, afir-
ma José António Pais Vieira quando 
indagado sobre a atual situação, embo-
ra seja mais reservado quanto ao futu-
ro: "As medidas de austeridade podem 
pôr-nos no bom caminho. Se são sufi-
cientes ou se resolvem todos os proble-
mas, isso é outra história. Não se pode 
pensar que daqui por dois anos tudo vai 
estar bem. Mais e melhor trabalho e 
investimentos que possam trazer 
riqueza ao país são muito necessá-
rios..."

à conversa com
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A construção pela Câmara Municipal de 
S. João da Madeira da nova Escola 
Secundária João da Silva Correia é “um 
exemplo a seguir”, considerou o minis-
tro da Educação, Nuno Crato, durante a 
cerimónia de inauguração do estabele-
cimento de ensino, no início do ano 
letivo de 2011/2012.
Resultando de um investimento global 
de cerca de 6,6 milhões de euros – 
verba financiada a 70 por cento por 
fundos europeus –, a nova escola tem 
por base um projeto de arquitetura 
elaborado pela autarquia, que lançou o 
concurso público e acompanhou a obra.
“Esta escola foi feita com um preço 

Ministro esteve na inauguração da Secundária João da Silva Correia 

Nuno Crato aponta nova
escola secundária da cidade 
como um exemplo a seguir

muito abaixo daquilo que é normal nos 
custos da ‘Parque Escolar’”, afirmou o 
presidente da Câmara Municipal de S. 
João da Madeira.
“Temos aqui um bom exemplo de um 
trabalho que pode ser feito pelos muni-
cípios a mais baixo custo, com a mesma 
ou com mais qualidade”, acrescentou o 
autarca.

Governante impressionado
“Era bom que este exemplo se propa-
gasse a outros pontos do País”, disse 
Nuno Crato, que visitou o equipamento 
acompanhado pelo secretário de Estado 
do Ensino e da Administração Escolar, 

João Casanova de Almeida.
“Estamos num momento em que 
temos de poupar e fazer obras que 
sejam funcionais, que tenham qualida-
de e não luxos. E nesse aspeto este é 
um exemplo muito bom”, salientou o 
Ministro.
Por seu turno, Margarida Violante, dire-
tora da escola, agradeceu a todos os 
que contribuíram para tornar realidade 
o novo edifício, prometendo mais por 
força das renovadas condições de tra-
balho, mas não deixando de assegurar 
a mesma qualidade que já era uma 
marca da João da Silva Correia nas suas 
antigas instalações.

Uma das particularidades mais relevantes da escola – 
onde estudam 650 alunos distribuídos por 28 turmas, 
do 7º ao 12º ano - consiste no facto de possuir gabinetes 
que permitem o trabalho individual dos professores.

Contrato entre o Ministério 
e a Câmara Municipal
No final da visita à nova escola, foi 
assinado um contrato-promessa de 
cedência dessas instalações escolares 
ao Ministério da Educação, que assume 
restituir ao Município de S. João da 
Madeira o valor que este suportou da 
contrapartida nacional no financiamen-
to da obra.
O documento contempla ainda o paga-
mento ao Município de um valor men-
sal pelos serviços de manutenção e 
conservação.
O estabelecimento de ensino é dotado 
de 20 salas e oito laboratórios, contan-
do ainda com um pavilhão desportivo e 
com um recinto polidesportivo ao ar 
livre. Uma das particularidades mais 
relevantes da escola – onde estudam 
650 alunos distribuídos por 28 turmas, 
do 7º ao 12º ano - consiste no facto de 
possuir gabinetes que permitem o tra-
balho individual dos professores.

nova escola
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Iniciativa decorreu na Sanjotec 

IBM e Câmara Municipal
sensibilizam jovens raparigas 
para as tecnologias

A IBM Portugal, em parceria com a Área 
Metropolitana do Porto e a Câmara 
Municipal de S. João da Madeira, pro-
moveu uma iniciativa destinada a 30 
jovens raparigas com idades compreen-
didas entre os 11 e os 13 anos, intitulada 
EX.I.T.E. (EXplorar os Interesses pela 
Tecnologia e pela Engenharia). “Com 
tecnologia... crescer a empreender” foi 
o mote da edição de 2011, que decorreu 
no Centro Empresarial e Tecnológico de 
S. João da Madeira (SANJOTEC).
Para José Joaquim de Oliveira, Presidente 
da IBM Portugal, esta iniciativa refletiu 
o "compromisso firme da Companhia 
de aumentar a presença de mulheres 
nas áreas ligadas à Tecnologia e à 
Ciência e, assim, contribuir para uma 
sociedade mais equitativa".
A realização desta 7.ª edição em parce-
ria com a Área Metropolitana do Porto 
e a Câmara Municipal de S. João da 

Madeira traduz, de acordo com o 
mesmo responsável, “a partilha de 
vontades e conhecimento entre organi-
zações – pública e privada – mas com 
uma atitude comum e pró-activa face à 
responsabilidade social”.

Marca de qualidade
Castro Almeida, Presidente da Câmara 
Municipal de S. João da Madeira, real-
çou que “as áreas tecnológicas são a 
vários títulos recomendáveis: além de 
essenciais ao desenvolvimento econó-
mico do país, proporcionam a quem 
nelas trabalha níveis de empregabilida-
de e de remuneração acima da média”.
Realçando a “marca de qualidade da 
IBM”, o autarca considerou a realização 
do EX.I.T.E em S. João da Madeira “uma 
notável oportunidade de alargar o 
número das jovens sanjoanenses que 
optam por carreiras nas tecnologias e 

engenharias”. 
Monitorizadas por três dezenas de 
voluntários, as 30 participantes – das 
escolas Básica e Secundária Oliveira 
Júnior, Secundária com 3.º Ciclo João da 
Silva Correia, Secundária com 3.º Ciclo 
Serafim Leite e EB 2,3 de S. João da 
Madeira - formaram equipas de projeto 
que trabalharam, durante uma sema-
na, numa base de interactividade e 
partilha de conhecimento. Durante o 
ano lectivo, as participantes continua-
ram a ser acompanhadas no âmbito 
deste programa.

S. João da Madeira Boletim Municipal

“As áreas tecnológicas são a vários títulos reco-
mendáveis: além de essenciais ao desenvolvi-
mento económico do país, proporcionam a quem 
nelas trabalha níveis de empregabilidade e de 
remuneração acima da média”.
M. Castro Almeida Presidente da Câmara Municipal

novas tecnologias
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O Secretário de Estado do Emprego 
destacou a importância de uma “articu-
lação muito próxima” da formação pro-
fissional com as empresas e as univer-
sidades. Pedro Silva Martins esteve no 
dia 23 de março em S. João da Madeira, 
onde contactou com os formandos do 
Curso de Especialização Tecnológica 
em Automação, Robótica e Controlo 
Industrial que decorreu nas instalações 
da Sanjotec - Associação Científica e 
Tecnológica.
“Esta é uma iniciativa extremamente 
feliz que dá corpo a algumas das princi-
pais prioridades do Governo na área da 
formação profissional”, disse o 
Secretário de Estado, enaltecendo a 
ATEC (Academia de Formação da 

Especialização Tecnológica em S. João da Madeira
Iniciativa da Academia de Formação da Autoeuropa, Bosch e Siemens

Secretário de Estado do
Emprego visitou curso de 
Automação e Robótica

“Município empenhado 
na qualificação das pessoas”
O Presidente da Câmara Municipal assi-
nalou o facto de a Sanjotec, entidade 
liderada pela autarquia, funcionar como 
incubadora de base tecnológica, mas 
igualmente como “centro de transfe-
rência de competências” entre as uni-
versidades e as empresas. “O que nos 
pode distinguir é a vontade de estar 
permanentemente a aprender”, afir-
mou Castro Almeida, assegurando que 
o Município de S. João da Madeira está 
“muito empenhado na qualificação das 
pessoas”.
Referindo que as empresas instaladas 
na Sanjotec “têm sucesso e ganham 
dinheiro”, o autarca revelou que essas 
unidades pagaram de impostos, em 
apenas um ano, mais de metade do 
investimento que o Estado fez no edifí-
cio. “Em S. João da Madeira, valoriza-
mos quem arrisca, quem empreende, 
quem cria riqueza e postos de traba-
lho”, frisou ainda Castro Almeida.

Na opção pelo municí-
pio sanjoanense pesou 
a “riqueza industrial” 
do concelho e o “casa-
mento feliz” que existe 
com a Sanjotec, tradu-
zido já em parcerias 
anteriores.
Sandra Neves administradora da
academia de formação ATEC Foram 18 os formandos – desemprega-

dos com idade até 30 anos e com o 12º 
ano – que frequentaram este curso gra-
tuito de nível V para formar técnicos 
especializados em Automação, Robótica 
e Controlo Industrial. As aulas, em cola-

boração com a Universidade de Aveiro, 
iniciaram-se em março. No final, tinham 
sido realizadas 1000 horas de formação 
na Sanjotec, além das 560 que decorre-
ram em contexto de trabalho, em 
empresas da cidade e da região.

Autoeuropa, Bosch e Siemens) por res-
ponder positivamente ao desafio do 
Ministro da Economia no sentido de 
alargar a outros pontos do país as 
ações que desenvolve nas suas instala-
ções de Palmela e do Porto. 
S. João da Madeira foi a única cidade 
que não é capital de distrito a receber, 
desde logo, estes cursos de especiali-
zação tecnológica da ATEC, sendo que 
os outros decorreram em Aveiro, Braga 
e Viseu. Sandra Neves, administradora 
daquela academia de formação expli-
cou que na opção pelo município sanjo-
anense pesou a “riqueza industrial” do 
concelho e o “casamento feliz” que 
afirma existir com a Sanjotec, traduzi-
do já em parcerias anteriores.

formação tecnológica
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S. João da Madeira é o primeiro conce-
lho português a disponibilizar internet 
gratuita praticamente por todo o seu 
território, através de um sistema de 
wireless que dá pelo nome de 
«Sanjonet» (Rede Municipal Sem Fios 
de Acesso à Internet) – a sua imple-
mentação e manutenção foi atribuída à 
Optimus após um concurso público 
internacional.
A cerimónia de apresentação do novo 
serviço decorreu no dia 15 de junho, nos 
Paços da Cultura, tendo o Presidente 
da Câmara, Castro Almeida, exaltado o 
carácter solidário e de competitividade 
da iniciativa. Por seu lado, o ministro da 
Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Miguel Relvas, elogiou 
o facto de a “capital do calçado” ter 
passado agora a ser também a “capital 
da internet”. Igualmente presente, 
Manuel Ramalho Eanes, administrador 
da Optimus, garantiu o empenho da 
empresa para a melhor manutenção do 
serviço.
Castro Almeida acredita a Sanjonet - 
projeto apoiado por fundos comunitá-
rios - vai tornar-se num importante 
instrumento de desenvolvimento eco-
nómico e social da região, salientando o 
acesso mais facilitado à internet na 
generalidade dos espaços ao ar livre, 
mas também nas habitações dos bair-

ros sociais e nos edifícios públicos.

Modelo a seguir
“O município de S. João da Madeira é 
hoje pioneiro. Espero, agora, que este 
ato de atrevimento seja gerador de 
projetos semelhantes”, disse Miguel 
Relvas, enaltecendo a aposta da autar-
quia sanjoanense “na inovação e no 
empreendedorismo”. E expressou uma 
convicção: “É, de facto, este modelo 
que hoje temos de exigir às autarquias, 
implementando iniciativas mais ousa-
das, capazes de gerar coesão”.

Castro Almeida, por seu turno, insistiu 
no carácter solidário e competitivo da 
«Sanjonet», recordando o reforço da 
aposta no acesso à internet nos bairros 
sociais e nos principais locais públicos. 
“Com esta rede agora criada vamos ter 
um território mais competitivo e tam-
bém um concelho mais solidário, na 
lógica da igualdade de oportunidades”, 
disse.
Por essa razão foi posto no caderno de 
encargos do concurso público um espe-
cial ênfase na qualidade de acesso à 
rede nos bairros sociais do concelho, 

INESC testará novas aplicações
Refira-se ainda que durante a sessão 
de apresentação da «Sanjonet» tam-
bém foi assinado um protocolo entre a 
Câmara de S. João da Madeira e o 
Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores (INESC) do Porto. O 
INESC foi consultor para o lançamento 
do concurso e, a partir de agora, estu-
dará a rede envolvendo participantes 
num programa doutoral, desenvolvido 
em parceria com uma universidade 
americana. Com base nesse trabalho, o 
INESC procederá à experimentação de 
novas soluções e serviços por si desen-
volvidos.

Internet gratuita na cidade

Como aceder à Sanjonet
1. Escolhendo a Sanjonet entre as redes 
wireless detetadas pelo seu dispositivo 
(computador, tablet, telemóvel…), 
seguirá para a página inicial desta rede, 
onde deverá clicar em “Registe-se 
aqui”. Ser-lhe-á pedido que preencha 
um pequeníssimo formulário, indican-
do o nome de utilizador e a palavra-
passe que entender, assim como o seu 
endereço de e-mail. 
2. Após esse procedimento, é redirecio-
nado para a página inicial. Aí insere o 
nome de utilizador e a palavra-passe 
que indicou, passando a dispor de 30 
minutos de acesso à internet para com-
pletar o seu registo. Deve então consul-
tar o endereço de e-mail que forneceu, 
para aceder à mensagem de ativação 
definitiva que lhe permitirá navegar na 
internet sem limite de tempo e de 
forma gratuita. 
Estes procedimentos são apenas 
necessários na primeira vez que acede 
à «Sanjonet», já que depois de ativar o 
seu registo bastará inserir o seu nome 
de utilizador e palavra-passe para nave-
gar gratuitamente na internet a 
1Mbps.

A nova "capital da internet"

estipulando que em cada habitação 
devia haver, pelo menos, uma divisão 
com boas condições de captação e velo-
cidade. O autarca explicou que não 
fazia sentido que nas escolas as crian-
ças recebessem computadores 
Magalhães, por exemplo, e depois, em 
casa, não pudessem utilizar o aparelho 
para navegar.

Mais ainda, Castro Almeida referiu que 
a rede agora disponível corresponde a 
uma primeira fase do projeto e, no 
futuro, serão verificadas quais as zonas 
do concelho com maior procura para 
que possam ser reforçadas.

internet
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O novo Centro de Leitura Especial da 
Biblioteca Municipal Dr. Renato Araújo, 
dirigido aos cerca de 400 cegos e amblí-
opes identificados na região, foi inau-
gurado no Dia do Município, a 11 de 
Outubro de 2011, data em que também 
se assinalaram os 50 anos da institui-
ção.
A nova sala destinada a pessoas que 
sofrem de deficiência visual, um inves-
timento global de 23 mil euros finan-
ciado em cerca de 90 por cento pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, funcio-
na com recurso ao fundo em braille, 
para além de equipamento específico 
para leitura, ampliação de textos e 
imagens, pesquisa na internet, audição 
de livros e elaboração de materiais pelo 
próprio leitor.
A Biblioteca Municipal tem vindo a pro-
mover visitas domiciliárias e acções de 
esclarecimento junto da população alvo 
para divulgação deste Centro de Leitura 
Especial, para além de incentivar os 
interessados a tornarem-se frequenta-
dores assíduos do espaço, com acesso 
facilitado à informação e, sobretudo, 

Na cinquentenária Biblioteca Municipal Dr. Renato Araújo

Centro de Leitura Especial
para cegos e amblíopes

autonomia na pesquisa e consulta de 
conhecimento.
Segundo o documento de apresenta-
ção do projecto à Fundação Calouste 
Gulbenkian, a nova estrutura implica 

“S. João da Madeira é como uma roda 
dentada sempre em movimento”, 
garantiu Castro Almeida na sessão 
solene que assinalou o 85.º aniversário 
do Município, cerimónia realizada no 
salão nobre da Câmara Municipal e que 
também contou com a presença do 
secretário de Estado da Solidariedade e 
da Segurança Social, Marco António 
Costa.
O presidente da Câmara Municipal 
reforçou a comparação recordando que 
tanto ele como os seus antecessores, 
ao longo dos 85 anos da “história de 
sucesso do município”, sempre procu-
raram resolver os problemas mais pre-
mentes do concelho, em vez de “fica-
rem sentados a dizer mal do governo 
ou a reivindicar benefícios”. “Não tenho 
dúvidas que valeu a pena”, acentuou o 
autarca.

Capacidade empreendedora
“Esforço conjunto de empresários, tra-
balhadores e dirigentes associativos” e 
a sua “capacidade empreendedora” 
foram para Castro Almeida os grandes 
motivos do progresso registado em S. 
João da Madeira ao longo dos anos, 
“num patamar elevado de ambição e 
nível de exigência”, determinantes para 
transformar a cidade na urbe com “a 
melhor qualidade de vida do país para 
os seus cidadãos”.
E se muitos projetos já estão realizados 
e outros ainda em curso, o presidente 
da Câmara Municipal fez questão de 
acentuar que, “sem esquecer a situa-
ção económica do país e a necessidade 
de pôr as contas em ordem”, a autar-
quia, a exemplo do que já tem feito, 
nunca vai esquecer os sanjoanenses 
mais desfavorecidos, nem cortar nos 
apoios à infância e às escolas, para 
além de “privilegiar os idosos do conce-
lho, que precisam de apoio e de solida-
riedade”.
O secretário de Estado da Solidariedade 
e da Segurança Social procurou, por seu 
turno, transmitir uma palavra de espe-
rança, deixando bem claro ser necessá-
rio “ter os olhos no futuro, sem esque-
cer o presente”. Marco António Costa, 
para além de referir que “2012 vai ser o 
ano de todos os desafios e dificulda-
des”, garantiu ser preocupação do 
governo de que faz parte dar “uma 
imagem de rigor e de preocupação, 
tanto a nível interno como externo”, 
com um “plano de austeridade que não 
é cego nem insensível às preocupações 
sociais”. E enfatizou: “Este é um 
momento único na vida de Portugal e 
só podemos ficar na história por dois 
motivos – vencer ou perder”.

85 anos do Município

S. João da Madeira:
Roda dentada sempre 
em movimento

provida de preconceito”. O objetivo 
é também “responder eficazmente 
às necessidades informativas de 
público relacionadas direta ou indi-
retamente com esta temática, 
designadamente famílias, educa-
dores, técnicos de reabilitação e 
técnicos de bibliotecas, entre 
outros”.

Exposições assinalaram
aniversário
No dia em que se comemoraram os 
50 anos de existência da Biblioteca 
Municipal Dr. Renato Araújo –  anti-
go presidente de Câmara que muito 
impulsionou o projeto, mas que não 
chegou a vê-lo concretizado por ter 
morrido em 1958 e a instituição sido 
inaugurada a 11 de Outubro de 1961 
–, a Câmara Municipal também 
assinou um protocolo com Valente 
de Oliveira, que doou a S. João da 
Madeira um espólio de 520 meda-
lhas lançadas por vários municípios 
do país e acumuladas por este ex-
governante, de origem sanjoanen-
se, ao longo dos muitos anos de 
serviço público.
Estas medalhas constituíram uma 
de quatro exposições inauguradas 
na Biblioteca Municipal a 11 de 
Outubro. “Tesouros da Biblioteca” 
foi outra mostra, integrando docu-
mentos raros não acessíveis à maio-
ria do público, alguns deles do perí-
odo compreendido entre os séculos 
XVII e inícios do XX. Paralelamente 
também estavam expostos alguns 
objectos ligados aos 50 anos de 
existência da biblioteca, nomeada-
mente cartas de Renato Araújo ou 
cartões de sócios dos primeiros fre-
quentadores do espaço.
“World Press Cartoon 2010”, sem-
pre inaugurada em Sintra e que 
depois transita para S. João da 
Madeira, constituía a quarta e últi-
ma exposição sob o signo do humor 
com vários desenhos representati-
vos de um momento particularmen-
te intenso da vida pública interna-
cional.

ainda um serviço de esclarecimento da 
comunidade local para “dar a conhecer 
a problemática da deficiência nas suas 
múltiplas vertentes” e ajudar a criar em 
torno desse tema “uma imagem des-
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“S. João da Madeira – Património 
Municipal”, livro que retrata a recupe-
ração por parte da Câmara Municipal 

de diversos edifícios históricos do con-
celho, foi apresentado ao público no 
Dia do Município de 2011, durante a 
cerimónia inaugural do renovado pala-
cete da Quinta dos Condes, um exem-
plar arquitetónico do estilo “dos brasi-
leiros”.
“S. João da Madeira é concelho há pou-
cos anos, e cidade há menos ainda. 
Não tem um património edificado 
extenso. Mas o pouco que tem está a 
ser bem tratado, honrando a nossa 
história e valorizando as nossas raí-
zes. É sem dúvida um fator de agrega-
ção dos sanjoanenses”, afirma o 
Presidente da Câmara na nota intro-
dutória do livro, que retrata a preocu-
pação por parte da autarquia de esta-
belecer a ligação entre o passado e o 
presente da arquitetura no concelho.

Trabalhos de recuperação 
concluídos ou em curso
“Não sendo um trabalho com preocu-

pações de método científico”, a obra 
«S. João da Madeira – Património 
Municipal», refere ainda a nota intro-

dutória, “procura ser fiel à história, tal 
como nos é contada pela imprensa 
local e pelo testemunho de sanjoanen-
ses que acompanharam de perto a 
evolução do concelho”.
Para além do palacete da Quinta dos 
Condes, a antiga Câmara Municipal 
(hoje Paços da Cultura), o Cinema 
Imperador (futura Casa da Criatividade), 
a Empresa Industrial de Chapelaria 
(hoje Museu de Chapelaria), as Escolas 
do Plano dos Centenários (Carquejido, 
Espadanal e Jardim de Infância de 
Casaldelo), a Villa Balbina, a antiga 
Escola da Quintã (Academia da Música), 
o palacete do Rei da Farinha, a Estação 
Elevatória (Casa da Natureza), a Caixa 
de Previdência (Escola da Inspecção do 
Trabalho), a Casa do Gaiato (Externato 
D. Dinis) e a Oliva (Oliva Creative 
Factory) são os edifícios referenciados 
no livro, alguns deles com as obras de 
recuperação já concluídas, enquanto 
noutros estas ainda estão a decorrer.

S. João da Madeira Boletim Municipal

O novo Centro de Dia com serviço de 
apoio domiciliário da ACAIS (Associação 
do Centro de Apoio a Idosos 
Sanjoanenses) foi inaugurado a 11 de 
Outubro de 2011, Dia do Município, e 
desde então tem prestado o serviço 
para que está vocacionado a idosos 
sanjoanenses, bem como a outras pes-
soas da terceira idade que residem nas 
freguesias limítrofes dos concelhos 
vizinhos.
No dia da inauguração do novo Centro 
de Dia, cerimónia que contou com a 
presença do secretário de Estado da 
Solidariedade e Segurança Social, 
Marco António Costa, foi bem evidente 
a presença de inúmeros populares, 
sobretudo idosos, ansiosos por conhe-

Inauguração presidida pelo Secretário de Estado Marco António Costa

Idosos desfrutam de novo
Centro de Dia da ACAIS

cerem as instalações da nova infra-
estrutura de que estão agora a desfru-
tar.
Depois do descerramento da placa 
comemorativa e da visita atenta às 
instalações deste Centro de Dia da 
ACAIS, construído de raiz, o presidente 
da Câmara Municipal teve uma palavra 

financeira. “Um dinheiro bem entregue 
para um projeto feito com gosto e a 
custos controlados”, frisou Castro 
Almeida.

“Deus quer, o homem sonha e
a obra nasce”
Num claro elogio às autarquias pela 
atenção que lhes merecem os proble-
mas de solidariedade social, e sem o 
qual os governos, confessou, pouco 
poderiam fazer – “não existe solidarie-
dade nem equipamentos sociais sem o 
poder local” –, o Secretário de Estado 
Marco António Costa aproveitou a oca-
sião para, na linha do pensamento que 
expressou, recordar a todos os presen-
tes: “A mim cabe a parte mais fácil, que 
é apenas a de vir inaugurar”.
“Deus quer, o homem sonha e a obra 
nasce” foi a conhecida expressão 
empregue pelo vice-presidente da 
ACAIS para dar conta da sua satisfação 
pelas novas instalações do Centro de 
Dia, acentuando, também ele, ter sido 
“concretizado o sonho das várias dire-

de agradecimento para com as várias 
direções da Associação que se empe-
nharam na concretização desta obra de 
solidariedade social, recordando que a 
autarquia “fez o que era o seu dever”, 
primeiro disponibilizando um terreno e 
depois, pela primeira vez numa iniciati-
va deste género, uma comparticipação 

ções da Associação”. Mas mais expres-
sivas ainda foram as quadras entoadas 
pela utente mais idosa da instituição, 
com 84 anos e de nome Idalina, que a 
dado trecho garantia: “Somos pessoas 
cansadas de trabalhar, mas não de 
viver…”

Solidariedade e justiça social
A ACAIS foi constituída em 1995, 
sendo todos os seus fundadores ele-
mentos da Junta de Freguesia de 
então, tendo o primeiro centro sido 
inaugurado a 21 de Novembro de 2001. 
A Associação é uma instituição que 
tem como objetivo dar expressão ao 
dever de solidariedade e justiça sociais 
entre os indivíduos, facultando, para 
tal, um equipamento social que dá 
resposta aos utentes, na sua maioria 
da terceira idade.
Desde a sua criação, a planificação de 
atividades pressupõe a ocupação do 
utente e o seu envolvimento nas ativi-
dades para que possa sentir prazer na 
sua realização e contrariar a imagem 
pré-concebida de que os idosos são 
inúteis e inativos. Na sequência de um 
programa de ocupação de tempos 
livres, são propostas diversas ativida-
des, que constituem um apoio funda-
mental de terapia, promovendo o con-
vívio e incitando ao exercício de coor-
denação motora, através do exercício 
de atividades como teatro, passeios, 
hidroginástica, ginástica, bordados, 
tapeçaria, pintura e decoração, entre 
outras.

“S. João da Madeira – Património Municipal” 

Livro sobre recuperação de edifícios 
históricos apresentado no renovado 
Palacete dos Condes
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S. João da Madeira Boletim Municipal

S. João da Madeira conta com um Banco 
Local de Voluntariado (BLV) desde o dia 
30 de Junho de 2011, precisamente no 
Ano Europeu das Atividades Voluntárias 
que promovem uma cidadania ativa. 
Esse projeto é uma iniciativa da 
Associação de Jovens Ecos Urbanos, 
instituição sanjoanense de 
Solidariedade Social já com 14 anos. 
A Câmara Municipal de S. João da Madeira, 
a Cerci, a Santa Casa da Misericórdia, o 
Centro de Saúde, o Hospital, a ACAIS, a 
Cruz Vermelha, a Conferência de S. 
Vicente de Paulo, os Leigos da Boa Nova, 
os Bombeiros e a Universidade Aberta 
são os principais parceiros. 
Essas entidades «disponibilizam, 
mediante a sua capacidade, recursos 
humanos, recursos logísticos, recursos 
tecnológicos e recursos materiais», 
segundo Carlos Silva, diretor técnico da  
Associação de Jovens Ecos Urbanos. 

Incentivar e fomentar a
prática do voluntariado
O principal objetivo do BLV é «incenti-
var e fomentar a prática do voluntaria-
do a favor da comunidade, promover o 
encontro entre a oferta e a procura de 
voluntariado, formar voluntário(a)s e 
agentes institucionais no âmbito da 
pratica do Voluntariado e Divulgar proje-
tos e oportunidades de Voluntariado».
À procura de mais voluntários, indivídu-
os com mais de 18 anos com espírito de 
ajuda e responsabilidade, os “Ecos 
Urbanos” aceitam inscrições dos inte-
ressados, das 14 às 19 horas, no Elemento 
Arquitectónico da Praça Luís Ribeiro. 
Sendo também possível enviar por email 
as candidaturas, consultando para o 

efeito o site da Câmara Municipal (www.
cm-sjm.pt) ou o site da própria associa-
ção (www.ecosurbanos.org). 
Carlos Silva salienta que todo e qual-
quer voluntário vê salvaguardado o 
princípio do voluntariado já que todo e 
qualquer projeto no qual seja inserido 
tem em consideração os seus interes-
ses e direitos, bem como a integração 
num projeto que vá ao encontro do seu 
perfil e formação. 
As entidades públicas ou privadas 
podem apresentar ao BLV programas e 
projetos de voluntariado, oferecendo a 
possibilidade de enquadramento em 
várias áreas, tais como «ação social, 
ação cívica, ambiente, cultura, despor-
to, educação património, saúde».

O BLV precisa de tempo para
se afirmar
Este projeto é dependente «da vontade 
e compromisso individual para se ser 
voluntário(a) e das entidades para 
apresentarem os seus projetos». O 
diretor técnico da associação ressalva a 
importância de um maior apoio de 
todas as entidades parceiras já que, 
mesmo tratando-se de um projeto de 
voluntariado, são sempre necessários 
«recursos financeiros e humanos para 
capacitar a gestão de uma estrutura».
Para Carlos Silva, o «BLV está na sua 
fase de implementação e, como todos 
os projetos, precisa de tempo para se 
afirmar e concretizar os seus objeti-
vos”. É, desta forma, importante que 
os Sanjoanenses conheçam esta estru-
tura de voluntariado e se interessem 
por ela. Com a ajuda de todos o projeto 
que tem tudo para ser um sucesso.

As antigas instalações da Oliva, as 
escolas de Carquejido e Casaldelo e a 
futura Casa da Criatividade (ex-cinema 
Imperador) constituíram o roteiro de 
uma visita conduzida por Castro 
Almeida para avaliar e explicar as obras 
camarárias em curso no concelho. O 
passeio teve lugar a 19 de maio e inse-
riu-se nas comemorações do 28º ani-
versário da elevação de S. João da 
Madeira a cidade.
O início do percurso teve lugar no edifí-
cio da Torre de Oliva, cujas instalações 
vão albergar, no piso inferior, o Museu 
do Calçado e o «Welcome Center» dos 
«Percursos do Turismo Industrial». Os 
dois pisos superiores ainda não têm 
destino definido e as obras destinam-

Comemorações do 28º aniversário da elevação a cidade

Obras com vista para
o Futuro

se apenas a recuperar e a preservar os 
espaços. 
Conforme explicou Castro Almeida, só 
neste espaço com cerca de cinco mil 
metros quadrados, a Câmara Municipal 
está a fazer um investimento de cerca 
de um milhão de euros. Quanto aos 
edifícios adjacentes à Torre de Oliva, o 

(ou antigos fabricos gerais), foi a etapa 
seguinte. Quando tudo estiver pronto, 
o primeiro edifício vai receber o Centro 
de Arte da cidade e vai albergar uma 
exposição permanente com a coleção 
do empresário sanjoanense José Lima, 
cedida em regime de comodato ao 
município. Estão também previstos 
espaços para formação em dança e em 
restauro.
Quanto ao segundo edifício, este vai ter 
um espaço multifuncional que pode ter 
diversas aplicações, nomeadamente 
servir de palco para feiras, exposições e 
outras atividades ligadas às artes e às 
empresas, desde que estas últimas 
privilegiem a vertente de criatividade. 
Paralelamente, o espaço multifuncio-
nal pode ter ainda uma vertente de 
divertimento noturno, estando em 
cima da mesa a hipótese de, em algu-
mas noites, funcionar como discoteca. 
“Será uma forma de os jovens conhece-
rem esta zona”, explicou Castro 
Almeida. Quanto à data prevista para a 
conclusão da obra, o autarca adiantou 
que “se tudo correr bem será em maio 
de 2013”.

Escolas melhoradas
Nas escolas de Carquejido e Casaldelo 
puderam ser apreciadas as obras em 
cada uma delas destinadas a dotarem-
nas de um espaço polivalente que 
melhore os respetivos funcionamen-
tos. Os novos edifícios adjacentes vão 
permitir a instalação de bibliotecas e de 
espaços para exercício físico das crian-
ças.
A visita terminou no antigo Cinema 
Imperador, que futuramente vai ter a 
designação de Casa da Criatividade. Aí 
está a nascer uma sala com cerca de 
400 lugares sentados – mas com a 
possibilidade de ainda serem instala-
dos mais nos varandins.
A exploração do espaço vai ficar a cargo 
do programador Fernando Pinho, que, 
segundo contrato estabelecido com a 
Câmara Municipal, se comprometeu a 
levar a cena anualmente duas encena-
ções próprias (que depois vão percorrer 
outras cidades) e quatro dezenas de 
espetáculos. 

autarca tem a expetativa de que venham 
a surgir investidores interessados nes-
sas instalações de forma a revitalizá-
las, conforme está previsto no PDM.  

“Fábrica” de criatividade
A empreitada da «Oliva Creative 
Factory», situada na chamada zona 2 
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S. João da Madeira Boletim Municipal

O Desporto adaptado para deficientes 
surgiu no início do século XX de uma 
forma muito tímida tendo a primeira 
participação portuguesa ocorrido em 
1972. Na nossa cidade, a Associação 
Desportiva Sanjoanense (ADS) está a 
desenvolver um projeto nesta área, 
devido à paixão de Vera Valente, mes-
tre em Ciências do Desporto com espe-
cialização em Atividade Física 
Adaptada. 
Tendo como público-alvo pessoas com 
deficiência ou com algum tipo de neces-
sidade educativa especial, esta modali-
dade permite que todos aqueles que 
tenham deficiências, seja a nível físico 
ou psíquico, possam praticar desporto 
na vertente competitiva, recreativa ou 
reabilitativa. 
A ADS decidiu «avançar com uma clas-
se de ginástica adaptada, onde estão 
inseridas crianças/jovens com vários 
tipos de necessidade educativa espe-
cial e, numa fase posterior, pretende-
se iniciar modalidades específicas de 

Projeto na ADS para portadores de deficiência 

Desporto Adaptado para
promover a interação social

acordo com o tipo de deficiência e com 
carácter mais competitivo, como o 
Boccia e o Goalball», como explica Vera 
Valente, mentora do projeto. É impor-
tante que se pratique desporto «fora 
do local de estudo ou trabalho», sendo 
os clubes desportivos uma ótima forma 
de «promover a interação social».

Abertura à comunidade envolvente
«Esta nova secção pretende criar um 
espaço de convívio entre os atletas e a 
comunidade envolvente, com objetivos 
de formação, recreação e competição, 
para portadores de diferentes tipos de 
deficiência», revela Vera Valente.
A Câmara Municipal presta apoio a esta 
iniciativa, proporcionando o espaço de 
treino, no Pavilhão Paulo Pinto. Mas é 
importante o aparecimento de outras 
entidades a colaborar, já que o material 
necessário é bastante dispendioso. 
«Um set de bolas de Boccia para com-
petição custa 350€», exemplifica Vera 
Valente.

Vocacionados para a prática por pesso-
as portadoras de deficiência, existem 
dois tipos de desportos: os adaptados a 
partir de modalidades já existentes, 
como por exemplo basquetebol em 
cadeiras de rodas, e os específicos, 
como são os casos do boccia e goalball. 
As áreas abrangidas são as deficiências 
motora, visual, auditiva e mental.

Uma nova modalidade para
uma nova mentalidade
O voluntariado de pessoas especializa-
das nesta área do Desporto Adaptado é 
também imprescindível para o sucesso 
e consequente crescimento do projeto. 
Vera Valente considera que ainda há 
um caminho a percorrer a esse nível 
para que esta classe se desenvolva «de 
forma a potencializar todas as suas 
valências», sejam elas de vertente pes-
soal, desportiva, social e sócio-afetiva.
Esta é uma secção que estará sempre 
disponível para alargar as suas valên-
cias no que diz respeito à resposta à 
procura de outras modalidades além 
das que inicialmente foram criadas: 
Boccia, Goallball e Natação. Ao mesmo 
tempo estão disponíveis aulas indivi-
duais de «apoio à psicomotricidade de 
crianças e jovens com problemas de 
desenvolvimento psicomotor (autismo, 
hiperactividade e deficiência mental), 
consoante a procura».
«Penso que a cidade só tem a lucrar 
com esta nova modalidade da ADS. 
Estamos abrir um caminho desconheci-
do que pode trazer muita alegria e 
resultados fantásticos para os atletas e 
as suas famílias», remata Vera Valente, 
com a esperança que uma nova moda-
lidade traga uma nova mentalidade a 
uma cidade que considera ótima para 
qualquer projeto ter sucesso.

Um palco completamente despido. 
Apenas três atores em cena, sem qual-
quer caracterização ou adereços. O 
auditório dos Paços da Cultura comple-
tamente cheio. E o drama «Édipo» foi 
levado à cena pela Companhia Chapitô 
no arranque do VI Festival de Teatro de 
S. João da Madeira, no dia 19 de abril, 
iniciativa conjunta do projeto «Espaço 
Aberto», da Escola Serafim Leite, de 
grupos das escolas e de associações 
culturais do concelho, com o apoio da 
Câmara Municipal.
Dando a tónica para um programa que 
mereceu grandes aplausos do público, 
os atores Tiago Viegas, Marta Cerqueira 
e Jorge Cruz, numa encenação de John 
Mowat, recriaram «Édipo», o épico 
drama de Sófocles. Mas não de manei-
ra convencional, bem antes pelo con-
trário. Muitas foram as gargalhadas 
arrancadas ao público pela paródia 
representada em palco, com os três 
atores a transfigurarem-se nas muitas 
e diferentes personagens intervenien-
tes na história.
Com grande elasticidade corporal, exce-
lentes expressões faciais e uma quali-
dade interpretativa sem mácula, foi 
possível reviver com emoção todas as 
etapas das desgraças de Édipo, um 
príncipe da cidade grega de Tebas que, 
pelas desventuras que a vida lhe guar-
dou, foi o assassino do pai e casou com 
a mãe. Entre outras situações, os ele-
mentos naturais, um parto, cenas de 
cariz sexual ou até a mítica esfinge 
foram encenadas com mestria, graças 
ao muito talento e grande versatilidade 
dos três atores.

De «Édipo» a «Salomé», 14 peças de teatro subiram ao palco 

Paços da Cultura foram
espaço aberto para um 
grande festival de talento 

“Alegria e partilha”
Antes de começar o espetáculo de 
abertura do Festival de Teatro, a psicó-
loga Maria José Rola, do grupo «Espaço 
Aberto» da Escola Serafim Leite, pro-
porcionou uma sessão de risoterapia, 
com o intuito de “exemplificar os bene-
fícios do otimismo e da prática da posi-
tividade, traduzidas em momentos de 
alegria e partilha em grupo”.
Pode dizer-se que o VI Festival de 
Teatro de S. João da Madeira arrancou 
com chave de ouro e, até ao dia 1 de 
maio, permitiu à população ver muito e 
bom teatro, com 14 peças encenadas 
por grupos escolares, associações cul-
turais, todos eles amadores, e duas 
companhias profissionais – uma na 
inauguração, Chapitô (Édipo, de 
Sófocles) e outra no encerramento, 
Primeiros Sintomas (Salomé, de Oscar 
Wilde).

Grupos amadores em cena
«A mesa» (Anim’arte, da Universidade 
Sénior de S. João da Madeira), «Sem 
olhar para trás» (Sol et Lua, da Escola 
Básica 1 Parque), «A partilha» (Gede), 
«Vervicachos et Companhia» (A Bem 
Dizer, da Secundária Oliveira Júnior), «O 
nosso fado» (Atus, Universidade Sénior 
de Santa Maria da Feira), «A mulher 
sem sombra» (Troupe, Secundária 
Serafim Leite), «Auto da Índia de Gil 
Vicente» (Janela Aberta, Escola Básica 
2/3), «Entre uma e outra… venha o 
diabo e escolha» (Cultura Viva), «Os 
desabotoados da vida» (TOJ, Secundária 
Oliveira Júnior), «Igualdade… procura-
se!» (Tepas), «Geração Trianon» (Lua 
Nova, Secundária João Silva Correia) e 
«Terra de Fogo» (Serafins, Secundária 
Serafim Leite) foram as peças que 
subiram ao palco durante esta sexta 
edição do Festival de Teatro de S. João 
da Madeira.
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Para assinalar o segundo aniversário do 
Ecocentro Municipal de S. João da 
Madeira, que entrou em funcionamen-
to em Outubro de 2009, a autarquia 
realizou aí a sessão de entrega de pré-
mios dos concursos ambientais desti-
nados às escolas da cidade: “Nós 
Separamos” e “Óleo é no Oleão”.
Na ocasião, o Presidente da Câmara 
Municipal incumbiu as crianças e jovens 
presentes de darem continuidade a um 
importante trabalho de casa: “Ensinar 
os vossos pais sobre a importância de 
separar o lixo para não estragar o 
ambiente”.
Castro Almeida agradeceu ainda aos 
professores pela ação que desenvol-
vem, também nesta matéria, junto dos 
seus alunos, o que aliás ficou bem visí-
vel nas pequenas canções e poemas 
interpretados durante a sessão.

Sensibilização para a importância da separação de resíduos

Ecocentro recebeu sessão 
de prémios de concursos
da Agenda 21 Escolar

Os concursos “Nós Separamos” e “Óleo 
é no Oleão” realizam-se no âmbito do 
programa escolar da Agenda 21 local de 
S. João da Madeira, tendo como objecti-

vo principal aumentar a separação 
selectiva nas escolas e consequente-
mente reduzir a produção de resíduos 
indiferenciados.
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