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CCiiddaaddee  eemmpprreeeennddeeddoorraa  ee  ssoolliiddáárriiaa
M. Castro Almeida
Presidente da Câmara

No momento em que se comemoram os 80 anos do Município, acredito que S. João da
Madeira pode encarar o futuro com optimismo, embora com a noção das dificuldades que o
país atravessa e dos sacrifícios que são exigidos aos portugueses. Para isso, teremos que ser
uma cidade cada vez mais empreendedora, mas também solidária.

Com esse objectivo em mente, podemos todos procurar inspiração no trabalho desenvolvido
pelos ilustres sanjoanenses que conquistaram a independência administrativa para S. João da
Madeira e contribuíram de forma decisiva para a  afirmação do concelho. Homens de "antes
quebrar que torcer", como bem lembra, nesta edição do Boletim Municipal, José da Silva
Pinho.

O administrador do jornal "O Regional" é uma das três personalidades da cidade distinguidas
este ano com a Medalha de Mérito Municipal em Ouro. As outras são Sidónio Pardal e Miguel
Vieira, entrevistados em anteriores edições do Boletim. A mesma distinção é atribuída a essa
extraordinária instituição que é a CERCI de S. João da Madeira, como reconhecimento pela
sua enorme dedicação, ao longo de quase 30 anos, às pessoas com deficiência. 

Nesta publicação, os munícipes encontram também a apresentação de várias obras que vão
ajudar a fazer de S. João da Madeira uma cidade ainda melhor. O Centro Empresarial e
Tecnológico é um desses casos. Com a sua construção pretendemos criar condições para
atrair ao concelho boas empresas de base tecnológica, o que significa bons empregos e bons
salários.

Mas, acima de tudo, no centro das atenções dos poderes públicos devem estar os mais des-
favorecidos. Por isso, a Câmara de S. João da Madeira decidiu suportar metade do que têm
de gastar em medicamentos os idosos sanjoanenses mais carenciados. Uma medida que
começa a ser aplicada precisamente a partir deste mês de Outubro em que se assinala o 80º
aniversário do Município. 



Doações de particulares enriquecem 
colecções do Museu da Chapelaria

Desde a abertura do Museu da Chapelaria,
em 22 de Junho de 2005, foram integradas
101 novas peças no respectivo espólio, fruto
de doações realizadas por particulares
(dados do final de Setembro), que se somam
aos cerca de mil chapéus doados pela
família do falecido Daniel Serra Vaz. Desta
forma, foi possível um enriquecimento sub-
stancial das colecções deste equipamento
cultural sanjoanense, através da incorpo-
ração de materiais de natureza muito diver-
sa, desde chapéus a moldes, publicações e
documentos, a craveiras e ferros de aferrear. 
Para os responsáveis do Museu da
Chapelaria, "estas doações representam,
sobretudo, importantes manifestações, por
parte dos cidadãos, da importância atribuída
quer ao acto de preservação da memória e
identidade de S. João da Madeira, quer ainda
ao acto de tornar público e acessível a todos
a materialidade dessa mesma memória". 
Com a chegada de cada nova doação, inicia-
se o processo de incorporação, que se traduz
na integração formal da mesma no acervo
do museu. Exceptuam-se os casos de
depósito ou empréstimo, em que a peça fica
apenas à guarda do Museu, recebendo
tratamento específico do ponto de vista do
inventário e gestão de colecções. 

Investigação científica
Os objectivos das acções de incorporação
passam pela necessidade de completar o
espólio actualmente existente, enriquecendo
o acervo do Museu, pelo que é essencial que
as peças se relacionem com a indústria da
região, especialmente com a da chapelaria. 

No Dia Internacional dos Museus

Operários mostraram 
como se fazem chapéus

Como se faz um chapéu? Esta pergunta foi
respondida, na prática, por antigos e actuais
operários da indústria da chapelaria, no Dia
Internacional dos Museus, 18 de Maio.
Nessa data, esses trabalhadores fizeram
demonstrações ao vivo, no Museu da
Chapelaria de S. João da Madeira, de diver-
sas fases da cadeia operatória dessa activi-
dade com grande história no concelho.
No mesmo dia, o Museu da Chapelaria
abriu-se ainda mais a todos os que o qui-
serem conhecer, já que se realizaram visitas
guiadas aos respectivos serviços. O progra-
ma completou-se com a inauguração de
duas exposições: "Os Rostos da Chapelaria",
constituída por fotografias de Aníbal Lemos,
e "Chapéus Sanjoanenses". 
S. João da Madeira é um concelho onde
existem importantes referências no domínio
da Arqueologia Industrial, já que são
inúmeras as fábricas e outros sinais da
grande actividade registada ao longo dos
anos nesta área. 
Um dos maiores exemplos dessa realidade
foi a Empresa Industrial de Chapelaria,
desactivada há vários anos, em cujo edifício,
entretanto recuperado, funciona o Museu
da Chapelaria, inaugurado em Junho de
2005, pelo então presidente da República,
Jorge Sampaio.

Procura-se também o alargamento do
âmbito da investigação científica desen-
volvida sobre as colecções existentes, assim
como a salvaguarda de espólios de valor
patrimonial e cultural estimáveis, assim
como a realização de actividades pedagógi-
cas e educativas incluídas no projecto
educativo do Museu da Chapelaria. 
Do ponto de vista da política aquisitiva do
Museu, além da recepção de doação (ou
equivalente), estão definidas outras modali-
dades, como sejam a compra, recepção de
depósito, recepção de empréstimo (prazos
variáveis), resultado de permuta e de inves-
tigação científica.

Filantropos
O Museu da Chapelaria agradece a todos os
que, até ao final Setembro deste ano,
doaram as novas peças integradas no
espólio deste edifício cultural sanjoanense.
Trata-se de uma "atitude de grande
filantropia" de numerosos particulares aqui
lembrados: Alexandre Borges, António
Valente Pires, Augusto José Moura da Silva
Maia, Carlos Alberto Pereira Dias, Domingos
Soares de Oliveira, Francisco Nelson Pereira
Lopes, Joaquim Margarido Pacheco Macedo
e José António Moreira da Silva, José Dias
Pereira, Manuel Ferreira Silva, Manuel Luís
Nêveda da Costa, Maria Augusta Correia,
Maria Carolina Vilela Magalhães Queirós,
Maria do Carmo Castelino e Alvim, Sidónio
de Pinho Alvares Pardal, Zeferino Francisco
Correia Brandão. Um grupo a que se junta
ainda a Escola EB1 do Parque de S. João da
Madeira, além de Daniel Serra Vaz e família,
cuja generosidade valeu ao Museu uma
importante colecção de Chapéus de vários
pontos do mundo.

boletim municipal S. João da Madeira
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Nos  dias  9  e  10  de  Novembro,  S.  João  da
Madeira  recebe  responsáveis  de  vários
museus  de  todo  o  país.  Vão  estar  presentes
no  Museu  da  Chapelaria  para  um  encontro
centrado  na  importância  dos  serviços
educativos  dos  equipamentos  culturais  ded-
icados  ao  património.

O Museu da Chapelaria de S. João da
Madeira promove, a 9 e 10 de Novembro de
2006, um conjunto de debates em torno de
três temáticas fundamentais: as colecções
dos museus, os serviços educativos e os seus
públicos e a programação de actividades em
serviços educativos.
Intituladas "Brincar com Património", estas
jornadas vão reunir representantes de diver-
sos museus a nível nacional que ao longo de
dois dias irão debater e reflectir acerca da
actuação dos museus enquanto espaços de
intervenção pedagógica e parceiros privile-
giados de instituições escolares e demais
instituições que compõem o tecido social
(sejam estas de apoio à terceira idade, de
formação, de apoio à pessoa com deficiên-
cia, entre várias outras possíveis.)
Promovendo a exploração do conhecimento
e alargando oportunidades de aprendiza-
gem, os museus colocam ao dispor de todos
estes públicos um património determinado,
dele retirando um proveito máximo por
intermédio de actividades que complemen-
tam as tradicionais visitas guiadas, gerando
assim dinâmicas culturais e sociais condu-
centes a uma melhor integração de con-
ceitos e conhecimentos. Tornar legível um
património determinado passou a ser assim
um dos principais enfoques da actividade
museológica, assumindo aqui papel de
grande importância a actividade que os

serviços educativos dos museus desen-
volvem diariamente.
Neste sentido, e ao longo destas Jornadas,
pretende-se analisar o papel dos serviços
educativos não só no que se refere ao públi-
co escolar como também aos públicos com
necessidades especiais, seniores, família e
jovens, assim como as diversas estratégias
de programação de actividades associadas
às necessidades e exigências de todas estas
tipologias de visitantes.

Museus, museus, museus...
Ao longo dos dois dias das Jornadas de
Museologia, S. João da Madeira vai ser uma
autêntica capital dos museus, onde se vão
encontrar responsáveis da Rede Portuguesa
de Museus/Instituto Português de Museus,
assim como de vários espaços museológicos. 
Casa-Museu Egas Moniz, Museu de Santa
Maria de Lamas, Museu de Serralves, Museu
do Papel, Museu do Trabalho Michel
Giacometti, Museu dos Transportes e
Comunicações, Museu Marítimo de Ílhavo,
Museu Municipal de Vale Cambra e Museu
Nacional Soares dos Reis são algumas das
presenças confirmadas. 
A Universidade Fernando Pessoa, que tem
apoiado a Câmara de S. João da Madeira em
muito do que ao Museu da Chapelaria diz
respeito, é outra das entidades que enviará
representantes ao encontro.

II  Jornadas  de  Museologia  da  Chapelaria

Brincar  com
Património
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O presidente da Câmara de S. João da
Madeira assumiu, no início de mais um ano
lectivo, que a Educação continua a ser uma
das grandes prioridades do executivo que
lidera. Castro Almeida falava na sessão de
recepção aos professores do primeiro ciclo e
pré-escolar, que decorreu a 12 de Setembro,
no Museu da Chapelaria. "Mantemos o
propósito de ter escolas de referência para
todo o país", disse o autarca, perante cerca
de uma centena de docentes da cidade.
Neste ano lectivo, há cerca de 1800 crianças
matriculadas no pré-escolar e primeiro ciclo
de S. João da Madeira. Em muitos casos
encontraram os respectivos estabelecimen-
tos educativos melhorados, no seguimento
da intervenção que vem sendo feita na
requalificação de todos os edifícios esco-
lares da rede pública do município sanjoa-
nense. 

Escola a tempo inteiro
A todos os alunos do primeiro ciclo de S.
João da Madeira é dada a oportunidade de,
se assim o entenderem os seus encarrega-
dos de educação, frequentarem actividades
de enriquecimento curricular, entre as
15h30 e as 17h30, ou seja, após o período
normal de aulas, que decorre das 9h00 às
15h30. 
Assim, as crianças do 3.º e 4.º anos têm
inglês. As do 1.º e 2.º anos podem frequentar
actividades de expressão plástica e dramáti-
ca. Do 1º ao 4º, há aulas de educação musi-
cal, assim como de educação física. O pro-
grama complementar do 1º ciclo inclui ainda
aulas de apoio ao estudo. Refira-se também
que se mantém o apoio psicopedagógico às
crianças que dele necessitem, de acordo
com a indicação dos respectivos professores.

Câmara e PSP criam pista 
de educação rodoviária
Desenvolver um programa de educação rodoviária junto
das crianças do concelho é o objectivo do protocolo cele-
brado entre a Câmara Municipal de S. João da Madeira e
a Polícia de Segurança Pública.
O projecto passa pela construção de uma pista de edu-
cação rodoviária nas traseiras do edifício da PSP e pela
adaptação de um espaço para sala de aula. Tudo para
que, no mais breve espaço de tempo possível, os alunos
da cidade possam participar em sessões de prevenção
num local devidamente estruturado e equipado.
A formação em educação rodoviária terá como alvo pri-
mordial os alunos do 3º e 4º anos das escolas do 1º ciclo
do Ensino Básico de S. João da Madeira. Terá duas
componentes distintas, embora complementares. Na
parte teórica, os alunos terão a oportunidade de
aprender os princípios e regras básicas necessários a
uma segura e salutar convivência entre os diversos
utentes das estradas. Uma segunda componente,
mais prática, terá lugar já na nova pista. Aí, os
alunos vão poder aplicar em "estrada" os conheci-
mentos adquiridos.

Subsídios escolares
No âmbito da Acção Social Escolar, a Câmara
Municipal de S. João da Madeira aprovou por
unanimidade a atribuição de subsídios ao
primeiro ciclo e jardins de infância para o
ano lectivo 2006-2007, que agora se inicia.
O valor total do apoio é de cerca de 80 mil
euros, englobando-se aqui a comparticipação
nas refeições de 297 crianças de famílias caren-
ciadas (66.728 euros) e a ajuda à aquisição de manu-
ais escolares para 237 alunos (6.468 euros).
No montante total estão ainda incluídas verbas des-
tinadas aos estabelecimentos educativos, para
aquisição de material escolar: 4.776 euros para o
primeiro ciclo e 1701 euros para os jardins de
infância.

Educação continua a ser prioridade

Crianças  do  primeiro  ciclo  têm
inglês,  música,  educação  física
e  expressão  dramática
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Em Janeiro de 2004, a Rede Social de S. João da Madeira
realizou um diagnóstico sobre abandono e insucesso esco-
lares e o trabalho de menores. Com base neste documento
foi elaborado um plano de acção pelo Conselho Municipal
de Educação, com o objectivo geral de combater as saídas
precoces de alunos do sistema de ensino.

Esse trabalho incluía um projecto de apoio psi-
copedagógico, no âmbito do qual foram
acompanhadas, no ano lectivo 2005/2006,
42 crianças com dificuldades de aprendiza-
gem, matriculadas em diferentes estabelec-
imentos de ensino do primeiro ciclo. Uma

forma de prevenir eventuais situações
futuras de insucesso e abandono escolares

em S. João da Madeira.
Para pôr em prática este apoio psicope-
dagógico, esteve no terreno uma equipa
formada por uma psicóloga e um técnico
superior de serviço social, que assegurou a
execução de "um processo dinâmico, con-
tínuo e sistemático, que facilita o desen-
volvimento da identidade pessoal da criança

e a construção do seu próprio projecto de
vida". Tudo em ligação estreita com os profes-

sores e famílias dos alunos.

Fazer ainda melhor em 2006/2007
O trabalho efectuado foi alvo de avaliação reali-

zada pelas próprias crianças, professores e encar-
regados de educação, assim como pelas coordenado-

ras das EB1 que tiveram alunos acompanhados, agrupa-
mentos escolares e técnicos do projecto.
Globalmente, o balanço é positivo, sendo de salientar as
melhorias dos estudantes com apoio psicopedagógico, a
nível do desenvolvimento cognitivo, da concentração e dos
comportamentos. Ainda assim, há aspectos que necessitam
de maior atenção já no corrente ano lectivo (2006/2007),
designadamente o acompanhamento às famílias das cri-
anças abrangidas e a articulação com os professores.

Prevenir o insucesso e abandono escolares

Apoio  psicopedagógico  a
alunos  do  primeiro  ciclo  com

avaliação  positiva



Contribuir  para  a  protecção,  recuperação  e
divulgação  do  património  oral  é  o  objectivo
do  projecto  "Velhas  Palavras  Novas
Leituras",  promovido  pela  Associação  de
Municípios  das  Terras  de  Santa  Maria.  Os
resultados  deste  trabalho  estão  à  vista  em
vários  suportes,  que  podem  ser  consultados
na  Biblioteca  Municipal  de  S.  João  da
Madeira.

O trabalho de campo de pouco mais de um
ano do projecto "Velhas Palavras Novas
Leituras" teve como resultado prático a
edição das colectâneas "Poesia Popular e

Melodias da região do Entre Douro e Vouga"
e "Contos tradicionais da região do Entre
Douro e Vouga", assim como do livro "Zás-
Trás-Pás, eis os contos que o livro traz" e a
construção de um sítio na Internet
(www.bibliotecasvivas.org) com pormenores
sobre a iniciativa.
Dois grupos de investigadores envolvidos
neste projecto lançado pela Associação de
Municípios das Terras de Santa Maria per-
correram, entre Março de 2004 e o final de
2005, os cinco concelhos que constituem o
Entre Douro e Vouga (S. João da Madeira,
Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da

Projecto intermunicipal

Histórias
tradicionais
revivem
outros  tempos

Feira e Vale de Cambra). 
A sua missão foi recolher contos tradi-
cionais, poesia popular e melodias, com a
intenção de contribuir para a protecção,
recuperação e divulgação do património
oral de toda a região.

Promover o livro e a leitura
"Pretende-se com esta iniciativa promover o
livro e a leitura e, simultaneamente, levar a
cabo uma intervenção de fundo na reabili-
tação do património cultural da região, na
vertente da oralidade, preservando-se a
memória e identidade locais", afirma Santos
Costa, Secretário Geral da Associação de
Municípios de Terras de Santa Maria e coor-
denador do projecto. 
"Demos mais um passo de um processo que
se pretende tenha continuação, pois o que
se ambiciona é uma dinâmica de con-
tinuidade e inovação nas formas e conteú-
dos, enriquecendo aos poucos as colecções
agora editadas", acrescenta Santos Costa, 
O projecto "Velhas Palavras Novas Leituras"
- integrado na iniciativa "Bibliotecas Vivas" -
foi financiado pelo Programa Operacional
da Região Norte (ON).
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Cerca de 1300 visitantes da Feira das
Profissões 2006, na sua larga maioria estu-
dantes, responderam ao inquérito de avali-
ação entregue pela Rede Social de S. João da
Madeira, entidade organizadora. Na análise
global ao certame, que decorreu nas insta-
lações do Museu da Chapelaria, no final de
Abril, 68 por cento considerou que a inicia-
tiva foi "Boa" e houve mesmo quem a tenha
classificado como "muito boa" (19 %). 
Esta apreciação reflecte a nota positiva dada
aos próprios "stands" de exposição, aponta-
dos como úteis (56 %) ou muito úteis (32 %)
pela maior parte do público que acorreu à
feira. E os que assistiram às actividades
complementares realizadas no final de cada
dia também aplaudiram esta vertente do
programa: útil para 44% e muito útil para
20 %, enquanto apenas 9 por cento vê
pouca ou nenhuma utilidade, sendo que
27% não responde por não ter estado pre-
sente nessas sessões.

Alternativas de ensino 
De acordo com a mesma avaliação, a Feira
das Profissões proporciona, para a generali-
dade dos visitantes, "um aumento do co-
nhecimento das alternativas de ensino e
formação profissional" assim como das

próprias "profissões e do mercado de traba-
lho". Certamente como consequência desse
facto, fica facilitada a "tomada de decisões
sobre o futuro escolar", o mesmo aconte-
cendo no que se refere à "futura profissão".
Para que a Feira das Profissões se torne um
caso de ainda maior sucesso, cerca de 20
por cento dos visitantes que responderam
ao inquérito gostariam de ver uma maior
diversidade de "stands", que deveriam
ter igualmente mais informação
disponível. Esses foram os
principais aspectos negativos
apontados, ainda assim com
menos peso nas contas finais
do que os positivos: Boa
Organização/Disponibilidade
dos Expositores e  Esclarecimento
de Dúvidas.

Resultados do inquérito de
avaliação dos visitantes à
Feira das Profissões 2006:

- Avaliação  Global - 87%

- "Stands" - 88%

- Actividades  complementares

de  fins  de  tarde - 64%

- Utilidade  da  Feira

- Aumento  do  conhecimento  das

profissões - 83%

- Aumento  do  Conhecimento  das

alternativas  de  ensino - 86%

- Tomada  de  decisão  sobre  o  futuro

escolar - 80%

- Tomada  de  decisão  sobre  futura

profissão - 77% 

Inquérito a quem visitou o certame

EEssttuuddaanntteess  ddããoo  bbooaa  nnoottaa  
àà  FFeeiirraa  ddaass  PPrrooffiissssõõeess

feira das profissões



São  perto  de  30  anos  de  apoio  às  pessoas
com  deficiência  e  às  suas  famílias.  Uma
causa  nobre  que  merece  o  aplauso  e  o  apoio
do  Município.  A  Medalha  de  Mérito
Municipal  em  Ouro  é  um  justo  reconheci-
mento  à  CERCI  de  S.  João  da  Madeira,  pelo
seu  inestimável  contributo  para  uma  efecti-
va  inclusão  social.

Ninguém regateia elogios ao trabalho feito,
ao longo de quase 30 anos, pela CERCI
(Cooperativa para Educação e Reabilitação
de Crianças Inadaptadas) de S. João da
Madeira. Um desempenho distinguido com
a Medalha de Mérito Municipal na Sessão
Solene comemorativa dos 80 anos da
Emancipação Concelhia sanjoanense. 

A homenagem reflecte o reconhecimento
pela maneira como esta importante institui-
ção sanjoanense - fundada em 11 de
Dezembro de 1979 - se tem dedicado "à
nobre missão de proporcionar, às pessoas
com deficiência, condições promotoras do
seu desenvolvimento social, familiar e
profissional, por forma a maximizar as suas
potencialidades e optimizar a sua qualidade
de vida e bem-estar". Estas palavras cons-
tam da proposta de atribuição de medalha
aprovada pela Câmara e pela Assembleia
Municipal de S. João da Madeira.
Da acção da CERCI sanjoanense - actual-
mente presidida pelo professor António
Manuel Cunha Oliveira - destaca-se o "ines-
timável contributo para a efectiva inclusão

boletim municipal S. João da Madeira

social", numa área tão sensível como aquela
em que a instituição desenvolve a sua
actividade. Daí resulta um benefício assi-
nalável para o Município, que surge mais
coeso e solidário, fruto de uma enorme de-
dicação e de um trabalho diário de quali-
dade, cujo grande objectivo é a dignificação
e a integração de quem apresenta necessi-
dades especiais.

Âmbito de trabalho
O esforço dos dirigentes e dos funcionários
da CERCI de S. João da Madeira - tantas
vezes feito anonimamente e com sacrifícios
pessoais -  tem sido determinante, ao longo
de quase três décadas de actividade, para
garantir a realização de  programas e inicia-

CERCI de S. João da Madeira

Porta  para  a
inclusão  social    



tivas capazes de responder às necessidades
dos utentes e suas famílias. 
Sempre na procura insessante da melhor
resposta, presentemente, o trabalho da
instituição desenvolve-se através das
seguintes valências: Intervenção Precoce;
Actividades de Tempos Livres, Apoio Sócio-
Educativo; Centro de Actividades
Ocupacionais, Formação Profissional e Lar
Residencial.
O Lar Residencial, destinado à pessoa com
deficiência que se encontra desprovida de
retaguarda familiar, a mais jovem valência,
funciona em apartamentos municipais.
Trata-se de mais uma demonstração cabal
do indispensável papel social que esta insti-
tuição desempenha no concelho, traduzindo
ao mesmo tempo uma boa colaboração com
a Câmara.

Sendo os meios técnicos reconhecidamente
importantes, é fundamental, porém, que
sejam apenas um complemento à compo-
nente humana. Esta é a perspectiva por que
se rege a CERCI de S. João da Madeira, que
aposta fortemente na competência dos seus
colaboradores, na relação com as famílias e
na abertura à comunidade, aspectos
reforçados por uma grande união entre
todas as pessoas envolvidas.
Aliás, é sintomático que a instituição tenha
promovido, no início de Setembro passado,
mais uma vez, uma acção de formação para
os seus funcionários intitulada "Reforço do
Espírito de Equipa e Coesão da CERCI S. João
da Madeira", que teve como orador o soció-
logo Rui Monteiro.
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"Precisamos de sócios", asseverou o presidente da CERCI,
salientando que dos cerca de 200 sócios inscritos na institui-
ção, apenas 50 são "sócios pagantes". António Cunha con-
sidera que é necessário "promover a CERCI e todas as suas
valências, angariando novos sócios", de forma a promover a
"melhor sustentabilidade da instituição"
in "O Regional", de 10 de Junho de 2006

Com o apoio do "Net Sobre Rodas"

Oficina Digital

A CERCI de S. João da Madeira foi uma das
primeiras entidades a aderir à Oficina
Digital, iniciativa que pretende proporcionar
novas experiências no campo da informáti-
ca e estimular o uso de novas formas de
comunicação e divertimento. A ideia é do
"Net sobre Rodas", desenvolvido no âmbito
do projecto Entre Douro e Vouga Digital. As
sessões foram agendadas para os dias 4, 12,
19 e 24 de Outubro. 
Esta Oficina Digital está particularmente
vocacionada para a população com necessi-
dades especiais. Uma das actividades previs-
tas é a execução de "prendas digitais", o que
consiste em ensinar os participantes a
gravar CD's com fotos, desenhos ou música
e, depois, oferecer-lhes o resultado desse
trabalho. 
Pretende-se também incentivar os partici-
pantes a recorrerem à Internet para que,
através de vídeo-conferência, possam, por
exemplo, manter uma comunicação regular
com utentes de outras instituições. A cri-
ação de blogues (institucionais e pessoais) e
a atribuição de diplomas de competências
básicas em Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) são igualmente acções
incluídas no programa.

fotos desta página:
Passagem de modelos promovida pela Cerci no
Pavilhão Paulo Pinto



16 de Maio

AArrrraannjjooss  uurrbbaannííssttiiccooss ee
hhoommeennaaggeennss  mmaarrccaarraamm
ccoommeemmoorraaççõõeess  ddoo
DDiiaa  ddaa  CCiiddaaddee
A  homenagem  ao  primeiro  presidente  eleito
da  Câmara  de  S.  João  da  Madeira,  Benjamim
Valente,  marcou  as  comemorações  do  22º
aniversário  da  elevação  a  cidade.  A
efeméride  foi  aproveitada  também  para
inaugurar  novos  arranjos  urbanísticos  em
diferentes  pontos  do  concelho.  

No Dia da Cidade, 16 de Maio, vários pontos
de S. João da Madeira passaram a contar
com novos melhoramentos urbanísticos. As
visitas a esses renovados espaços fizeram
parte do programa comemorativo, que re-
gistou uma assinalável participação popular.
O arranjo da área adjacente aos edifícios da
Ferseque, na Rua 16 de Maio, constituiu
uma das intervenções concretizadas. Os tra-
balhos efectuados possibilitaram a requalifi-
cação e dinamização de uma zona que ante-
riormente se encontrava devoluta, o que foi
feito através da articulação de espaços
verdes com recintos de jogos, recreio e esta-
dia. 
Os vários espaços interligam-se através de
um percurso orgânico a toda a extensão
longitudinal do parque, que vai sendo pon-

tuado por atravessamentos de menor
dimensão que permitem o acesso a outras
áreas e a diversificação de alternativas de
passeio. 
Em concreto, destaca-se a construção de
uma área de estadia associada a um jogo de
água, de três plataformas destinadas a jogos
informais e de um parque infanto-juvenil,
onde é possível usufruir de equipamentos de
manutenção física ao ar livre.
A ampla área, com cerca de 9700 metros
quadrados, é rematada nos topos por zonas
de estacionamento. Todo o recinto é dotado
de mobiliário urbano, designadamente ban-
cos, papeleiras e bebedouros e pontos de
iluminação.
Noutro ponto da cidade, nos espaços exteri-
ores adjacentes ao Espaço Vida, no com-
plexo de habitação social do Orreiro, efectu-
ou-se o arranjo de uma área com cerca de
1400 metros quadrados, que incluiu a cons-
trução de uma estadia associada a vários
equipamentos infantis. Foi ainda instalado
mobiliário urbano e iluminação pública.
Também o ringue desportivo de Fundo de
Vila registou melhoramentos, com especial



destaque 11

O momento alto das celebrações foi a homenagem a
Benjamim Valente, o primeiro presidente eleito do municí-
pio de S. João da Madeira.

incidência ao nível do recinto de jogo, agora
dotado de um moderno piso de relva sintéti-
ca.

Homenagens
O programa das comemorações do Dia da
Cidade foi para além das iniciativas rea-
lizadas a 16 de Maio, incluindo - ao longo de
várias semanas - a realização de exposições,
, actividades desportivas e culturais, entre as
quais a apresentação do livro "O Cavalo do
Malabar" (de Josias Gi). 
Em destaque esteve ainda o documento "S.
João da Madeira 2015", dado a conhecer
publicamente numa sessão muito participa-
da em que o ex-ministro Valente de Oliveira
foi orador e em que os sanjoanenses pre-
sentes tiveram a oportunidade de se
envolver num debate sobre as prioridades
estratégicas para o período de 2007 a 2013,
correspondente ao novo ciclo de progra-
mação dos Fundos Estruturais e do Fundo de
Coesão.
O momento alto das celebrações foi a ho-
menagem a Benjamim Valente, o primeiro
presidente eleito do município de S. João da
Madeira. Em memória do antigo autarca,
falecido em 2005, procedeu-se ao descerra-
mento, junto aos Paços da Cultura, de um
busto da autoria do escultor Gil Teixeira
Lopes. 
Em forma de espectáculo, decorreu outra
das homenagens programadas, em que se
realçou a vida e obra artística de Ângelo
Vieira Araújo, sanjoanense que conquistou
um lugar de relevo na história da canção de
Coimbra.



O Centro de Arte de S. João da Madeira
associou a exposição sobre os seus 20 anos
de existência - "20 Artistas no 20º
Aniversário" - às comemorações dos 22
anos da cidade. Assim, obras de Júlio
Resende, Robert Clark, João Antero, Victor
Costa e Graça Morais, entre outros, estive-
ram patentes nos Paços da Cultura, durante
os meses de Maio e Junho deste ano.
Esta mostra de trabalhos de grandes nomes
da arte contemporânea foi inaugurada, nos
Paços da Cultura, a 16 de Maio, precisa-
mente o dia em que se assinala a elevação
de S. João da Madeira a cidade. Nessa
mesma data, no edifício do Centro de Arte,
abriu a exposição "O Espírito do Lugar"
(inserida também nas comemorações dos 70
anos da empresa de lápis Viarco), constituí-
da por instalações criadas por Pascal

boletim municipal S. João da Madeira

CCeennttrroo  ddee  AArrttee aassssoocciioouu-ssee
aaoo  aanniivveerrssáárriioo  ddaa  cciiddaaddee
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Nordmann.
"Um lápis desenha sozinho numa parede
branca. Sozinho, é uma maneira de dizer: há
um motor de brinquedo ligado, um arame
ligado a esse motor, e o lápis atado ao
arame. O motor trabalha, o lápis desenha.
Desenha na parede. Ou noutro sítio qual-
quer, como, por exemplo, uma folha de
papel", lê-se no catálogo da exposição elab-
orado pelo Centro de Arte de S. João da
Madeira. Num texto assinado por Luísa
Soares de Oliveira, é explicado que "as insta-
lações de Pascal Nordmann constróem ate-
liers muito próprios onde os lápis trabalham
sozinhos, incessantemente, como se o
desenho que é próprio dos artistas (e, já
agora, a escrita que é própria dos escritores)
não necessitasse de um corpo, um espírito
para existir"
As comemorações do 22º aniversário da ele-
vação de S. João da Madeira a cidade abri-
ram a 12 de Maio, também com a inaugu-
ração de uma exposição, neste caso de
quadros do pintor sanjoanense Armando
Tavares. 
O programa da elevação de S. João da
Madeira a cidade incluiu ainda mais duas
exposições. No dia 18, abriu "Os Rostos da
Chapelaria", constituída por fotografias de
Aníbal Lemos, no Museu da Chapelaria. A 19
de Maio, na Biblioteca Municipal, foi a vez
de "Atelier de Artes", de Mónica Coutinho.
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Incubadora do Centro Empresarial e Tecnológico 

EEmmpprreessaass  tteeccnnoollóóggiiccaass
vvããoo  ""nnaasscceerr""
eemm  ""mmaatteerrnniiddaaddee""
ddee  úúllttiimmaa  ggeerraaççããoo

Um projecto do arquitecto Filipe Oliveira Dias, que promete um
edifício com cinco pisos de "sistemas e métodos construtivos
inovadores, adequados a uma gestão inteligente dos fluxos de
energia e das acções próprias do seu funcionamento". 
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Com  a  infraestruturação  dos  terrenos  em
fase  adiantada,  prepara-sse  para  avançar  a
construção  do  edifício-ssede  e  da  incubadora
do  Centro  Empresarial  e  Tecnológico  de  S.
João  da  Madeira.  Quando  a  obra  estiver  con-
cluída,  aí  irão  nascer  e  dar  os  primeiros  pas-
sos  numerosas  empresas  de  base  tecnológi-
ca.  O  projecto  do  arquitecto  Filipe  Oliveira
Dias  promete  um  equipamento  essencial  à
indústria  da  cidade  e  da  região.

A construção do edifício-sede e da
incubadora do Centro Empresarial e
Tecnológico (CET) de S. João da Madeira vai
arrancar entre o final deste ano e o início do
próximo, em terrenos localizados na Devesa
Velha, onde estão já em fase adiantada os
trabalhos de infraestruturação. 
A empreitada em regime de concepção
/construção do CET foi adjudicada, por cerca
de 4,5 milhões de euros, à empresa FDO, que
apresentou um projecto do arquitecto Filipe

Oliveira Dias, que promete um edifício com
cinco pisos de "sistemas e métodos constru-
tivos inovadores, adequados a uma gestão
inteligente dos fluxos de energia e das
acções próprias do seu funcionamento". 
Na memória descritiva do ante-projecto de
arquitectura apresentada a concurso, lê-se
que o CET terá "plena integração no espaço
urbano circundante, com elevadíssimo
respeito ambiental". Ao mesmo tempo, pelas
suas características estéticas, "será mar-
cante em S. João da Madeira e estimulante
para a actividade que se desenvolve no seu
interior".

Edifício moderno
e amigo do Ambiente
Apontado pelo autor do projecto como um
"edifício de grande modernidade e eficácia",
o CET não poderá deixar de recorrer às "mais
modernas tecnologias para comando e con-
trole dos mais diversos estados, fluxos e
parâmetros" da sua actividade. 

Dessa forma, vai ser possível "reduzir ao
indispensável os consumos energéticos, reg-
ular dinamicamente os diferentes parâmet-
ros do condicionamento do ar ambiente,
adequar a iluminação artificial por forma a
que, com a natural, se atinja a melhor satis-
fação e controlar os níveis de produção
sonora". Em face dessas características, o
arquitecto Filipe Oliveira Dias é peremptório
a afirmar que o CET será "amigo do ambi-
ente".

Competitividade
A obra, apoiada por fundos comunitários,
estará concluída em 2008 e promete tornar
a indústria da cidade ainda mais competiti-
va. Os sectores-alvo são a Robótica, a
Automação industrial, a Biotecnologia, a
Química, o Design e as Tecnologias da
Informação. As infraestruturas a disponibi-
lizar (galeria técnica, fibra óptica,...) garan-
tem um padrão elevado de qualidade e
avanço técnico, capazes de satisfazer as
necessidades mais exigentes para instalação
de empresas de base tecnológica.  
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A gestão do  Centro Empresarial e
Tecnológico de S. João da Madeira caberá à
Sanjotec - Associação Científica e
Tecnológica, da qual são membros fun-
dadores a Universidade de Aveiro, a
Associação de Parques de Ciência e
Tecnologia do Porto, o Centro Tecnológico
do Calçado, a Faurecia (maior empresa do
concelho), o Clube de Empresários de S. João
da Madeira e a Câmara Municipal. A este
lote vão juntar-se em breve a Universidade
do Porto, a Universidade Católica e o
Cedintec (Centro para o Desenvolvimento e
Inovação Tecnológicos).

Arquitectura marcante

Painéis exteriores de vidro 
são novidade em Portugal

Os extensos painéis de vidro verde claro que
revestirão o Centro Empresarial e
Tecnológico de S. João da Madeira "reforçam
a sua beleza, com realce da transparência",
assinala o arquitecto Filipe Oliveira Dias,
destacando que esses envidraçados são
"uma novidade estética em Portugal" e "for-
mam superfícies de elevada qualidade, com
grande resistência mecânica e segurança,
garantindo o isolamento térmico mais efi-
ciente que é possível conseguir e trans-
mitem ao interior a luminosidade mais ade-
quada".
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40 salas de incubação
O edifício de cinco pisos será formado por
dois corpos interligados. Nos três andares
superiores vão localizar-se as 40 salas de
incubação de empresas,  pensados, como
explica Filipe Oliveira Dias, para dar resposta
a exigências de "tranquilidade, plena inter-
comunicabilidade entre si e máxima
equiparação de localização". 
Por seu lado, "o 'Foyer' principal, que direc-
ciona  os visitantes e acolhe actividades rui-
dosas, ocupará uma área central, com aces-
so directo do exterior". Como sublinha o
arquitecto, "a organização interna do Centro
Empresarial e Tecnológico de S. João da
Madeira é essencial para o seu sucesso" 

Restaurante e auditório
É no "Foyer" que se vão situar os secretaria-
dos de atendimento, informações e segu-
rança. Nesse mesmo piso, ficará o secretari-
ado administrativo e, na zona mais reserva-
da, a Administração. No lado oposto situa-
se o restaurante, que pode funcionar com
autonomia, com acesso do exterior, ainda de
acordo com a memória descritiva.
No piso inferior ao do "Foyer", localizar-se-á
"um excelente Auditório de 180 lugares,
dotado de todos os mais modernos meios,
úteis ao seu desempenho". É também nesse
nível do edifício que funcionarão três salas
de formação e um segundo "foyer" (sob o
primeiro), que será também sala de
exposições. Finalmente, em cave, vai con-
struir-se uma garagem com cerca de 40
lugares, com ligação vertical directa para
qualquer piso do imóvel, sendo o acesso da
Administração independente.
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Pode  dizer-sse  que  a  "A.  Henriques"  é  flexível
e  resistente...  como  a  borracha,  a  matéria-
-pprima  com  que  trabalha.  A  empresa  nasceu
em  S.  João  da  Madeira  no  longínquo  ano  de
1911.  A  sua  fundação  é  anterior  à  própria
Emancipação  Concelhia,  ocorrida  há  80
anos.  A  ambos  os  momentos  está  ligado  um
ilustre  sanjoanense:  António  Henriques
(1885-11953).  A  fábrica  continua  na  família  e
está  no  topo  do  seu  ramo  de  actividade.  A
indústria  automóvel  é  o  seu  grande  cliente.

É provavelmente a empresa industrial mais
antiga em funcionamento em S. João da
Madeira. O nome que ostenta vem-lhe do
fundador - António Henriques (1885-1953),
ilustre industrial e autarca sanjoanense liga-
do à emancipação concelhia - que lançou
uma estrutura familiar que continua a lider-
ar os destinos da unidade fabril, localizada
na Rua Oliveira Júnior, em S. João da

Madeira. O espírito empreendedor de
António Henriques teve continuidade com o
seu genro engº. Marcelino Chaves, ainda
hoje responsável pela gestão da empresa
com o filho Luís Chaves.
Criada em 1911, a "A. Henriques & Cia S.A."
começou como produtora de chapéus, mas,
antes da entrada na década de 30, dava já os
primeiros passos naquela que viria a trans-
formar-se na sua actividade principal: a
indústria da borracha. Neste material,
lançou-se, em 1929, no fabrico de compo-
nentes para calçado.
Pouco mais de 10 anos depois, arranca a
produção de artigos técnicos em borracha.
Em meados do século, é criada a produção
de perfis para autocarros e camiões.
Decisiva para o rumo que a "A. Henriques"
tomaria na década de 60 viria a ser a insta-
lação da primeira linha de montagem da
Renault em Portugal, corria o ano de 1961.

Numa aposta que se revelou acertada, os
responsáveis da empresa sanjoanense
voltaram-se para a produção de artigos téc-
nicos específicos para a indústria automó-
vel.
O investimento realizado ao longo dos anos
seguintes na qualificação dos processos
produtivos contribuiu para uma conquista
crescente da confiança de vários segmentos
de mercado, com especial destaque para o
sector automóvel. Sinal disso mesmo foi o
facto de, em 1995, a "A. Henriques" se ter
tornado fornecedor da Ford.

Tradição e inovação
Foi "trilhando caminhos desde a tradição à
inovação" e "enfrentando de forma árdua os
constantes desafios do mercado" que a "A.
Henriques" alcançou o lugar de relevo que
actualmente ocupa na indústria da bor-
racha, "tendo consolidado a sua reputação
ao longo dos anos", como é sublinhado no
"sítio" da empresa na Internet.
(www.ahenriques.pt)
Cerca de 80 por cento das vendas da "A.
Henriques" destinam-se ao mercado
nacional, embora tenham como destino
empresas internacionais instaladas na
região - estas constituem os principais
clientes da empresa sanjoanense. Os
restantes 20 por cento da produção seguem
para diferentes destinos: União Europeia,
Estados Unidos, Canadá, México, Tunísia,
Marrocos, Brasil e Paquistão.
"A nossa estratégia assenta na procura con-
tínua de soluções tecnológicas por forma a
satisfazer as necessidades de engenharia
dos nossos clientes através de processos
produtivos inovadores que nos permitam
permanentes ganhos e uma efectiva
redução de custos", sustentam os respon-

Um dos muitos legados do ilustre sanjoanense António Henriques 

Provavelmente  a  mais  antiga
empresa  industrial  a  laborar
em  S.  João  da  Madeira...
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sáveis da "A. Henriques", que sujeitam os
seus produtos e processo de fabrico a um
controlo de qualidade rigoroso e sistemáti-
co".
Em síntese, a empresa sustenta o seu suces-
so em cinco mais-valias principais: os mais
de 130 colaboradores com experiência e for-
mação elevadas; equipamento e tecnologias
adequados; vasta gama de produtos
cumprindo variadas especificações; diversi-
dade de segmentos de mercado; matérias-
-primas de primeira qualidade. 

racha faz dela também uma aplicação van-
tajosa nos sistemas térmicos dos
automóveis, designadamente em radiadores
e "intercoolers". Também a estabilidade que
esta matéria-prima apresenta face às alte-
rações climatéricas é desenvolvida pela "A.
Henriques" por forma a que possa ser apli-
cada em cercaduras de janelas e perfis de
portas das viaturas. Por seu turno, as pro-
priedades de flexibilidade e isolamento são
importantes para o efeito que se espera de
cabos e cablagens.
Os produtos da "A. Henriques" têm ainda
aproveitamento noutras áreas que não a
indústria automóvel. É o caso dos vedantes
para gás, dos tubos e juntas para canaliza-
ções e sistemas de drenagem e das cunhas
para válvulas de condutas de água.

António Henriques
Fundador da empresa e lutador 
pela independência concelhia

O fundador da empresa "A. Henriques" é um
dos grandes nomes da história de S. João da
Madeira. É a António Henriques (1885-
1953) que se deve a criação do Grupo
Patriótico Sanjoanense, que teve um papel
decisivo na luta pela Emancipação Concelhia
concretizada em 11 de Outubro de 1926.
Filho do sombreireiro Manuel Henriques
Soares e da costureira Emília Augusta
Martins, esteve emigrado no Brasil, de onde
regressou para se afirmar como industrial e
para se bater pela independência da terra.
Em 1934, veio mesmo a assumir a presidên-
cia da Câmara, que exerceu até 1946. 
Num texto publicado na obra "Portugal
Económico, Monumental e Artístico", em
1942, o autarca deixava claro o seu pensa-
mento sobre o rumo que deveria seguir a
então vila: "As fábricas e oficinas, enérgicos
alfobres de trabalho, que Deus quisesse
fosse sempre abundante e bem remunerado,
provocam o aumento do aglomerado popu-
lacional, residindo nisto a principal fonte de
vida em S. João da Madeira; todavia, o con-
stante aumento da população exige, por seu
lado, outros empreendimentos que propor-
cionam o bem estar geral".

Um mundo de aplicações 
A indústria automóvel é o destino de muitos
dos produtos saídos da "A. Henriques",
empresa que potencia em elevado grau as
diversas características da borracha.  Por
exemplo, as propriedades antivibração, são
aproveitadas com aplicações ao nível do
painel de instrumentos das viaturas. Já a
capacidade de absorção de choque e de
ruído é uma mais-valia em peças mecânicas.
É o caso das suspensões.
A resistência a altas temperaturas da bor-
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Mais de 100 "stands" e três dezenas de "tasquinhas"

Cidade  reunida  no  Jardim  Municipal
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Foram mais de 100 os "stands" de exposição d’ "A Cidade no
Jardim", que decorreu de 16 a 20 de Junho, no Jardim Municipal
de S. João da Madeira, junto à Câmara. Tratou-se da quarta
edição deste evento que, anualmente, junta as associações e
instituições do concelho numa mostra de potencialidades, com-
plementada por um diversificado programa de actividades que
dá prioridade à "prata da casa".
De regresso, este ano, estiveram os jogos tradicionais, através
dos quais se reviveram animadas disputas de outros tempos.
Dos números d’ "A Cidade no Jardim" de 2006 fizeram ainda
parte perto de 30 "tasquinhas", reunidas na zona Poente do
Jardim, próximas da Feira de Artesanato e do Livro. Na área
nascente, ficaram localizados insufláveis, para diversão dos mais
novos. 
Conferências e Congresso de Medicina Tradicional Chinesa, com
organização da associação Shaolin Si, assim como rastreios de
diabetes e hipertensão (Rotary) e visual (Lions), constituiram
outros destaques. Em mais uma acção de promoção das
Tecnologias da Informação e do Conhecimento levada a cabo no
âmbito do projecto EDV Digital, uma carrinha do "Net Sobre
Rodas" promoveu o acesso à Internet.

"Caução verde" 
e carros antigos
O Ambiente, através da Agenda 21 Local, voltou a ser aposta
forte, com a realização de um concurso de desenho, jogos
didácticos, acções de sensibilização e demonstrações de com-
postagem. Novidade foi a criação de uma "caução verde" para
as "tasquinhas" participantes, de forma a incentivar uma correc-
ta separação dos resíduos. Quem falhou neste capítulo perdeu o
dinheiro adiantado (15 euros por dia). O montante apurado
serviu para premiar os mais cumpridores.  
Igualmente pela primeira vez, houve uma mostra de automóveis
antigos no programa, com as relíquias de quatro rodas a con-
centrarem-se na Praça Luís Ribeiro, a partir das 10 horas da
manhã. Depois, desfilaram até à Câmara, ficando em exposição
no largo entre o edifício da autarquia e o espaço verde em
frente ao Tribunal. Pelas 16 horas, realizou-se uma muito
aguardada prova de gincana, na Avenida da Liberdade, junto ao
Jardim Municipal.
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A Zona Pedonal de S. João da Madeira vai
sofrer alterações no próximo ano, no início
do qual será executado o projecto de reor-
denamento do sistema de mobilidade dessa
área da cidade, obras orçadas em cerca de
800 mil euros. O objectivo é criar condições
e estabelecer regras que possibilitem a revi-
talização da Praça Luís Ribeiro e das ruas
que daí irradiam.
O estudo técnico sobre a intervenção propõe
a abertura ao trânsito de algumas artérias
dessa área da cidade, sendo que a circulação
terá de fazer-se em velocidade reduzida,
num só sentido e em faixa única, identifica-
da com piso diferente e claramente delimi-
tado.
Essa solução será implementada em alguns
troços das seguintes ruas: Visconde e
Dourado, na parte Sul da zona pedonal; Alão
de Morais, Santo António, 11 de Outubro,
Oliveira Júnior, Castilho e Maciel, na parte
Norte. 
Nessas vias, a separação entre a faixa onde
é possível a circulação automóvel (sempre
com prioridade aos peões) e a zona exclusi-
vamente pedonal será feita por piso de
madeira alternado com relva. Tudo à mesma
quota, sem passeios elevados.
Desta forma, procura-se a revitalização da
zona pedonal, ordenando devidamente a
circulação que lá é admitida. Assim, aumen-
ta-se a segurança dos peões, possibilitando-
se, ao mesmo tempo, uma maior acessibili-
dade ao centro urbano, na linha do que vem
sendo feito noutros municípios portugueses
e estrangeiros.

Sob o signo de um assinalável consenso, registou-se uma
maior convergência a favor de medidas como a possibilidade

de circulação automóvel em marcha lenta pelo centro de
algumas das ruas, deixando alas largas para peões, com

delimitações bem definidas.

Centro da cidade mais atractivo e seguro

ZZoonnaa  ppeeddoonnaall  vvaaii
sseerr  rreeqquuaalliiffiiccaaddaa

Rua Alão de Morais

Rua do DouradoRua Oliveira Júnior



requalificação da zona pedonal 23

Debate público
As ideias para a renovação da Zona Pedonal
já haviam sido alvo de um debate que
decorreu no âmbito do Fórum Participativo
da Agenda 21 de S. João da Madeira. Sob o
título "Mobilidade - Zona Pedonal que
futuro?", a sessão - realizada no Salão
Nobre da Câmara Municipal -  abriu com
uma intervenção de César Lorenzo, consel-
heiro de urbanismo do município espanhol
de Pontevedra, que falou da criação da zona
pedonal nesta cidade da Galiza, um caso de
sucesso na valorização da circulação de
peões nos centros urbanos. 
Seguiu-se a apresentação de algumas medi-
das, então em análise, para melhorar a zona
pedonal, intervenção a cargo de Paula Teles,
especialista em mobilidade urbana, docente
da Universidade de Aveiro e coordenadora
da Rede Nacional de Cidades e Vilas com
Mobilidade para Todos, a que S. João da
Madeira pertence.
O presidente da Câmara, Castro Almeida,
fechou o período destinado aos oradores,
salientando a importância de ouvir os san-
joanenses nesta matéria, antes de o assunto
ser levado a reunião do executivo, no seio
da qual vieram posteriormente a ser
tomadas as decisões sobre os contornos
finais do projecto tal como ele será desen-
volvido a partir do início do ano que vem.

Propostas geram consenso
No debate público sobre as propostas
para o reordenamento da zona pedonal,
realizado no âmbito do Fórum da Agenda
21 Local, foram ouvidas diversas opiniões
sobre regras ou intervenções que os par-
ticipantes gostariam de ver implemen-
tadas. 
Sob o signo de um assinalável consenso,
registou-se uma maior convergência a
favor de medidas como a possibilidade de
circulação automóvel em marcha lenta
pelo centro de algumas das ruas, deixan-
do alas largas para peões, com delimi-
tações bem definidas. Preconizou-se
também a remoção de barreiras arquitec-
tónicas (em particular as coberturas em
vidro), assim como a criação de bolsas de
estacionamento e zonas para cargas e
descargas (em horário limitado).    
Os diferentes grupos de trabalho pronun-
ciaram-se ainda sobre medidas de
dinamização da zona pedonal, que foram
depois sujeitas a votação. As três que
obtiveram mais aceitação por parte dos
participantes no Forum foram a pro-
moção de iniciativas culturais, o
embelezamento e requalificação das
esplanadas e a realização de actividades
para crianças.

Rua Visconde

Rua Dr. Maciel 
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Marchas populares infantis abriram programa das Festas da Cidade

SS..  JJooããoo  aanniimmoouu  aa  cciiddaaddee
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Milhares  de  pessoas  juntaram-sse  na  Avenida
da  Liberdade  para  acompanhar  as  Marchas
Populares  de  S.  João,  protagonizadas  pelas
crianças  das  escolas  de  S.  João  da  Madeira.
Este  é  um  dos  grandes  momentos  das  Festas
da  Cidade,  que  decorreram  de  22  a  26  de
Junho.  A  animação  centrou-sse  naquela  via
sanjoanense  e  no  Jardim  Municipal,  junto  à
Câmara,  enquanto  o  programa  religioso  se
alargou  a  vários  pontos  do  concelho.

As Marchas Populares infantis de S.
João da Madeira atraem todos

os anos grandes multidões à
Avenida da Liberdade, para
assistirem ao desfile dos

pequenos figurantes, numa
noite feita de muita alegria, de

quadras e de manjericos, como
manda a tradição.

Multidão acompanha Procissão Solene
A tradição também manda que as janelas
das casas sanjoanenses apareçam engalanadas
com as melhores colchas, no dia da
Procissão Solene, que se realizou a 25 de
Junho. Então, numerosos devotos, centenas
de figurantes e músicos acompanharam,
pelas ruas da cidade, duas dezenas de
andores com imagens de santos. Na véspera,
havia decorrido outro momento alto do pro-
grama religioso: a Procissão das Velas. 
A nível musical, a grande atracção das
Festas da Cidade de S. João da Madeira foi o
grupo "Anjos", que subiu ao palco na der-
radeira noite do programa, no Jardim
Municipal. Um concerto que antecedeu mais
uma espectacular sessão de fogo de artifí-
cio, que marcou o encerramento das festivi-
dades.



Hoje  é  um  homem  da  comunicação  social.  Já  foi
autarca,  presidente  da  Associação  Desportiva
Sanjoanense,  dirigente  da  Santa  Casa  da
Misericórdia  de  S.  João  da  Madeira.  José  da  Silva
Pinho  conhece  a  actualidade  e  a  história  do  municí-
pio  como  poucos.  Nascido  em  1937,  mantém-sse  em
plena  actividade,  acompanhando  a  preparação  de
cada  edição  do  jornal  de  que  é  administrador.  "O
Regional  até  pode  mudar  de  dono,  mas  não  pode
acabar",  frisa,  lembrando  que  o  título  nasceu  antes
mesmo  da  emancipação  concelhia,  continuando  a
ser  a  grande  fonte  de  informação  da  cidade.  Tal
como  os  fundadores  do  Município  que  tanto  admi-
ra,  revela-sse  um  homem  de  antes  quebrar  que
torcer.
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José  da  Silva  Pinho
Antes quebrar que torcer





boletim municipal S. João da Madeira

“O Regional até pode
mudar de dono, mas não

pode acabar"

José da Silva Pinho partilha da opinião um
dia expressa por Winston Churchill num
jogo de palavras que inclui entre as suas
citações preferidas: "O pior sistema conheci-
do é a democracia… com a excepção de
todos os outros". A vida e a obra do antigo
primeiro-ministro britânico e Prémio Nobel
da Literatura são referências para o admi-
nistrador de "O Regional", que acrescenta
outro estadista aos nomes que o têm inspi-

cializada pelo governo a 11 de Outubro
desse mesmo ano. Com um exemplar desse
número histórico aberto sobre uma mesa de
trabalho na sede do jornal, o administrador
comenta que esses e outros bairristas "eram
pessoas a quem se aplicava muito bem a
máxima de antes quebrar que torcer".
Estudioso desse período fundamental para
S. João da Madeira, realça "a vontade
indomável dessa gente", aspecto determi-

o Grupo Patriótico Sanjoanense. Um con-
junto de jovens determinados que já estivera
envolvido na criação de "O Regional", em
1922.

Jornal "O Regional", espaço de liberdade
Quatro anos mais antigo do que o
Município, "O Regional" cumpriu o objectivo
que esteve na base da sua fundação: dar vis-
ibilidade aos argumentos que sustentavam a

rado: De Gaule. Dois homens decisivos na
vitória dos aliados na 2ª Guerra Mundial .
"São figuras históricas que prestaram
grandes serviços aos seus países e à
Humanidade", salienta José da Silva Pinho,
acrescentando: "Eram homens em quem se
podia acreditar". A integridade e a dedicação
às grandes causas são marcas de identidade
indispensáveis naqueles que se dedicam a
funções públicas, ao serviço das suas comu-
nidades. Para este sanjoanense, não pode
ser de outra forma. Essas são marcas que
não dispensa na sua conduta pessoal, inspi-
rado também nos ilustres filhos da terra que
se bateram pela independência administra-
tiva de S. João da Madeira, conduzindo à cri-
ação do município em 1926, que assim se
emancipou de Oliveira de Azeméis.
De entre esses sanjoanenses, José da Silva
Pinho destaca António Henriques e Renato
Araújo. Dois homens que "O Regional" já
enaltecia na edição de 24 de Outubro, de
1926, a primeira após a ansiada decisão ofi-

nante no processo de emancipação conce-
lhia.
Mesmo em tempos conturbados como esses
em Portugal, marcados pelo fim da
República e instauração do Estado Novo, a
união verificada na então Vila em torno do
objectivo da independência administrativa
vencia outras divergências que pudessem
existir. "Os interesses de S. João da Madeira
estavam acima de tudo. Ali não havia políti-
ca partidária", afirma José da Silva Pinho. "A
nossa política é S. João da Madeira", referiam
a cada passo grandes figuras desse tempo,
reunidas naquele que ficou conhecido como

vontade independentista da terra. Quando a
meta foi alcançada e S. João da Madeira
passou a concelho, a primeira página do
periódico local saudou o momento histórico
com uma palavra: "Salvé".
A fé que os sanjoanenses depositavam nas
razões que sustentavam a sua luta provou-
se justificada e ficou registada para a pos-
teridade no jornal que há quem apelide de
"Bíblia" ou "Arquivo Histórico" de S. João da
Madeira. Na realidade, quem quer conhecer
a terra, as suas gentes e as suas instituições
não pode deixar de procurar entre os mais
de três mil números do jornal, que retratam
o que de mais importante aconteceu a nível
local desde os primeiros anos da década de
20 do século passado até aos dias de hoje.
Acima de tudo, "O Regional" é um espaço de
liberdade, independente dos poderes. Essas
são, de acordo com José Pinho, razões para
o sucesso da publicação, que além dos tradi-
cionais assinantes, chega também a muitos
leitores através da venda em banca, o que
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"Quem me conhece sabe
que sou uma pessoa
afeiçoada à família.

A minha demissão foi o
meu tributo de amor à

minha mulher"

umas coisas melhor, outras menos bem - fi-
lo sempre de uma forma dedicada e mate-
rialmente desinteressada", afirma con-
siderando inaceitável qualquer tipo de
aproveitamento dos cargos em benefício
próprio. Esta postura conquistou a admi-
ração dos munícipes, que, porém, parecem
não ter entendido uma decisão que tomou
pouco mais de um ano depois de ter sido
eleito pela segunda vez: a renúncia ao cargo. 

não é vulgar na imprensa regional. 
"Poderei não concordar com uma única
palavra do que dizes, mas defenderei até à
morte a liberdade de o dizeres", o respon-
sável do periódico sanjoanense cita agora o
filósofo francês Voltaire, para o apontar
como inspiração para quem trabalha na
imprensa. Salvaguardadas as diferentes cir-
cunstâncias, é esse o espírito que tem
norteado a linha editorial do jornal, assumi-

ocupei o cargo de presidente, a Câmara era,
por vezes, zurzida, era criticada - basta ver
as edições de então. Nunca interferi no jor-
nal para evitar que assim fosse". Encarava as
opiniões diferentes como uma forma de
melhorar o funcionamento da autarquia.

Renúncia foi tributo à família
José da Silva Pinho assumiu a liderança dos
destinos do município em 1980, já depois de

damente um órgão plural, onde há espaço
para diferentes correntes de opinião. Uma
linha que muito deve igualmente ao actual
director, Manuel Pereira da Costa.
Mesmo nos momentos mais difíceis - o
tempo da censura foi um deles, mas não o
único - "o jornal foi sempre independente",
realça José da Silva Pinho. Resistente, o títu-
lo tem sabido vencer os obstáculos sem se
descaracterizar. E está para durar: "Este jor-
nal até pode mudar de dono, mas não pode
acabar". A idade pesa - das instituições no
activo em S. João da Madeira, só a Banda de
Música é mais antiga -, mas "O Regional"
nunca se deixou acomodar, bem pelo con-
trário. Que o digam os sucessivos presi-
dentes da autarquia, que nem sempre
gostam de ser criticados. 
O próprio José da Silva Pinho, apesar das
responsabilidades que já detinha neste
órgão de comunicação, não escapou a apre-
ciações menos positivas, durante a sua pas-
sagem pelos Paços do Concelho: "Quando

ter sido vice-presidente da 1ª comissão
administrativa que geriu a Câmara após o
25 de Abril, encabeçada por Benjamim
Valente. Eleito pela Aliança Democrática
(AD) com uma enorme votação, em dois
mandatos consecutivos, o 7º presidente da
Câmara de S. João da Madeira deu priori-
dade à habitação, urbanização, água e rede
viária, a que se somou um importante tra-
balho também na cultura, desporto e trans-
portes. 
"O que fiz enquanto presidente da Câmara -

Visivelmente emocionado, José da Silva
Pinho reconhece alguma razão a quem se
sentiu desiludido pela sua opção: "Eu com-
preendo a incompreensão dos sanjoanenses
no que respeita à minha renúncia da
presidência da câmara, já lá vão 23 anos",
diz, procurando não deixar transparecer a
emoção com que lembra esses "momentos
dolorosos" vividos em 1983. "Quem me co-
nhece sabe que sou uma pessoa afeiçoada à
família. A minha demissão foi o meu tributo
de amor à minha mulher", revela, dando a
conhecer a razão que nunca antes abordara
publicamente.
Maria Ângela da Silva Pinho enfrentava
problemas de saúde, e o marido escolheu
ficar a seu lado. O sofrimento acabou por ser
vencido, e José da Silva Pinho cumpriu o que
considerava ser uma obrigação que tinha
para com as gentes da sua terra: voltar a
candidatar-se. Não venceu, mas não se
arrependeu por, mais uma vez, ter feito o
que entendia estar certo.
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Cidade de qualidade
A família e S. João da Madeira sempre
absorveram as atenções de José da Silva
Pinho. Exceptuando os momentos muito
difíceis que o levaram a renunciar à
Presidência da Câmara em 1983, foi saben-
do conciliar a dedicação devida aos que lhe
são mais próximos com a exigência da sua
devoção à terra natal, patente nos cargos
que desempenhou, seja como autarca, pres-
idente da Direcção e da Assembleia da

Emérito bairrista

José da Silva Pinho é uma das persona-
lidades distinguidas com a Medalha de
Mérito Municipal em Ouro nas comemo-
rações dos 80 anos da Emancipação
Concelhia de S. João da Madeira, juntan-
do o seu nome a Sidónio Pardal e Miguel
Vieira - entrevistados em anteriores
edições do Boletim Municipal -, num
conjunto de homenagens que inclui
ainda a CERCI da cidade.
No texto que sustenta a distinção
atribuída a José da Silva Pinho, é enalte-
cido o seu papel enquanto presidente da
Câmara, "tendo prestigiado o exercício
do cargo, num período particularmente
relevante no lançamento e concretiza-
ção de muitas obras essenciais ao
desenvolvimento social, económico e
cultural do concelho, onde a sua acção
foi marcante e decisiva e de que muito
beneficiou a evolução do Município".
Foi dirigente de várias instituições cul-
turais, educativas e de assistência social
- entre as quais a Santa Casa da
Misericórdia de S. João da Madeira e a
Creche Albino Dias Fontes Garcia - e é
administrador do jornal “O Regional”,
desde há muito um autêntico repositório
da história da epopeia sanjoanense, que
tem dinamizado. Também presidiu à
Associação Desportiva Sanjoanense, o
que fez "com grande dignidade", além de
ter sido seu atleta e fundador da moda-
lidade de Andebol.

Associação Desportiva Sanjoanense ou diri-
gente da Santa Casa da Misericórdia de S.
João da Madeira (tem a honra de ser irmão
benemérito desta instituição), só para dar
alguns exemplos. 
Sobre o município sanjoanense garante
tratar-se de um concelho "onde vale a pena
viver", embora se note um tom de algum
lamento quando afirma que "o bairrismo
está esbatido", pois "tudo se faz de uma
forma mais racional". Sinal dos tempos e de
uma cidade com múltiplas influências: "Os
alicerces da terra foram lançados pelos san-
joanenses, mas felizmente recebemos muita

gente de fora, com muitas qualidades, que
veio acrescentar uma grande mais-valia a S.
João da Madeira". 
Quanto ao futuro, José da Silva Pinho acre-
dita que há razões para optimismo, face ao
caminho que está a ser seguido. "S. João da
Madeira deve aspirar a ser uma terra com
qualidade, o que está a ser feito, pelo menos
nos últimos anos, com obras importantíssi-
mas", considera. Por seu lado, promete con-
tinuar a bater-se para que "nunca a cidade e
as suas instituições sejam geridas por pes-
soas que se sirvam dos cargos em proveito
próprio".





Vieram  de  vários  pontos  do  País  e  mergu-
lharam  nas  Piscinas  Municipais  de  S.  João  da
Madeira.  Foram  mais  de  300  os  pequenos
nadadores  que  participaram  no  Campeonato
Nacional  de  infantis  realizado  em  Julho,  no
município  sanjoanense.  Entre  os  bons  resul-
tados,  destacou-sse  o  recorde  nacional  dos
100  metros  bruços  obtido  pela  atleta  da
"casa"  Ana  Rodrigues.

Durante os dias 21, 22 e 23 de Julho, a pisci-
na de 50 metros do Complexo Desportivo
Paulo Pinto, em S. João da Madeira, recebeu
o Campeonato Nacional de Natação de

Infantis. A organização pertenceu à
Federação Portuguesa da modalidade,
através da sua Associação de Aveiro, e con-
tou ainda com o apoio da Câmara do
município sanjoanense.
Em competição, nas diferentes provas que
compunham este campeonato nacional,
estiveram 368 jovens atletas, representando
73 equipas de diferentes pontos do País.
Entre eles contaram-se nadadores sanjoa-
nenses da Associação Estamos Juntos (AEJ). 

Em competição, nas diferentes provas que compunham
este campeonato nacional, estiveram 368 jovens atletas,
representando 73 equipas de diferentes pontos do País. 
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Ana Rodrigues em destaque
No certame foram batidos três recordes
nacionais, designadamente o de 100 metros
costas, 4x100 metros livres e 100 metros
bruços, este último por Ana Rodrigues,
nadadora da "casa". A mesma atleta da AEJ
ganhou ainda os 200m bruços juntando ao
seu palmarés e ao do clube mais dois títulos
nacionais. 
A animação competitiva proporcionada
durante os dias de provas foi um aspecto a
destacar, com as bancadas a registarem
grande afluência de público. No final, era
notória a satisfação dos responsáveis fe-
derativos e associativos, assim como dos
clubes participantes, pela hospitalidade da

cidade e pelas condições que encon-
traram no Complexo Desportivo

Paulo Pinto.

Jovem nadadora sanjoanense bateu recorde nacional

GGrraannddee  ffeessttaa  ddaa  nnaattaaççããoo  iinnffaannttiill  
eenncchheeuu  aass  PPiisscciinnaass  MMuunniicciippaaiiss
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Melhores condições
As Piscinas Municipais, inseridas no
Complexo Desportivo Paulo Pinto, haviam
sido alvo de melhoramentos antes do Verão.
Nesses trabalhos incluiu-se a instalação de
novos filtros e de motores com melhor
rendimento, já que exigem um menor con-
sumo de energia do que os anteriores, apre-
sentando, ao mesmo tempo, uma maior
capacidade de bombagem de água. Foram
também reparadas fugas de água.
O custo total desta intervenção é de cerca de
50 mil euros, incluindo limpeza das paredes
que delimitam este espaço desportivo e de
lazer. Para o próximo ano, os trabalhos na
requalificação das Piscinas Municipais
vão prosseguir, designadamente
ao nível do relvado.

Equipamento atractivo 
com Escola de Natação
Em 2005, o número de entradas nas piscinas
exteriores foi de 59.961. No Complexo
Desportivo Paulo Pinto funcionam três
piscinas ao ar livre: a Olímpica, com as
dimensões de 50x25; a de saltos, com diver-

sas pranchas de diferentes alturas, e a
infantil. Esta oferta é complementada com
uma piscina interior, que também sofreu
recentemente obras de requalificação a
vários níveis, de que beneficiam os uti-
lizadores em geral, mas muito em particular
quem frequenta a Escola de Natação
Municipal. 
O Complexo Desportivo Paulo Pinto é ainda
composto por quatro campos de ténis,
recintos de voleibol e de futebol de praia,
pavilhão coberto para a prática de várias
modalidades como o basquetebol, andebol,
desportos de combate, ginástica e futsal.
Todas estes espaços foram alvo de melhora-
mentos já em 2004.
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Volta a Portugal em Bicicleta

MMaaiiss  uumm
"bbaannhhoo  ddee
mmuullttiiddããoo"
nnaa  cciiddaaddee



volta a portugal em bicicleta 35

"S. João da Madeira voltou a protagonizar, no dia 8
de Agosto, um banho de multidão para receber a
caravana da 68ª Volta a Portugal em Bicicleta edp e
coroar como grande vencedor da quarta etapa,
Carlos Nozal (LA Alumínios-Liberty Seguros)". Era
desta forma que a chegada dos ciclistas ao municí-
pio sanjoanense aparecia descrita na página oficial
da prova na Internet, destacando a grande afluência
de público que já é uma das imagens de marca da
etapa.
O próprio director da prova, Joaquim Gomes, desta-
cava o "entusiasmo do público" presente em S. João
da Madeira, considerando que a tirada que terminou
em terras sanjoanenses terá sido, porventura, umas
das melhores chegadas da prova, num espectáculo
ímpar".
Na verdade, no passado dia 8 de Agosto, a cidade de
S. João da Madeira esteve no centro das atenções
dos adeptos do ciclismo e não só. A 4ª etapa da Volta
a Portugal em Bicicleta terminou na Avenida da
Liberdade, nesta cidade, pouco depois das 17 horas,
após uma primeira passagem, cerca das 16h30.

Cobertura mediática
A competição desportiva foi pretexto para uma
grande cobertura televisiva da RTP1, em directo de S.
João da Madeira. Tudo começou por volta das 15
horas, com a transmissão do programa "Há Volta", a
partir das piscinas municipais, no Complexo
Desportivo Paulo Pinto. Aí houve espaço para pas-
satempos, música e entrevistas com convidados san-
joanenses.
O presidente da Câmara de S. João da Madeira,
Castro Almeida, falou sobre o concelho e os projec-
tos que a autarquia tem em curso ou em preparação.
Houve também oportunidade para mostrar trabalhos
de jovens criadores e actividades desenvolvidas no
Centro de Formação de Bombeiros da cidade, sem
esquecer um destaque muito especial à diversificada
indústria sanjoanense.
Terminado esse programa, foi tempo de acompanhar,
na televisão ou ao vivo, os quilómetros finais da
etapa, em especial a chegada à Avenida da Liberdade,
naquele que é um dos troços da Volta que, como se
verificou pelos comentários da imprensa desportiva,
maior entusiasmo tem gerado nos últimos anos.
Depois de os ciclistas cortarem a meta, iniciou-se, às
18 horas, a emissão do "Portugal em Directo" na
RTP1, com novas transmissões a partir das piscinas
municipais de S. João da Madeira, onde foi ainda
gravado o "Jornal da Volta", com o balanço da etapa
do dia.



A  cultura  continuou  a  marcar  presença  em
S.  João  da  Madeira,  mais  especificamente
nos  Paços  da  Cultura.  A  aposta  na  qualidade
e  na  diversidade,  repartida  entre  concertos,
teatro  e  mostras  de  artes  plásticas,  com  o
intuito  de  abranger  diversos  públicos,  parece
estar  a  dar  os  seus  frutos.  Um  programa  do
qual  recordamos  aqui  alguns  momentos.

Desde Junho passado (após a publicação do
último Boletim Municipal), passou pelos
Paços da Cultura, entre outros, o espectácu-
lo de características multidisciplinares "A
Morte de Judas", levado ao palco pela
Companhia Teatro de Braga, sob texto de
Paul Claudel. Também os actores André
Gago e Joaquim Nicolau estiveram pre-
sentes, no último quadrimestre cultural,
com a "A Gargalhada de Yorick", uma versão
de Hamlet, de William Shakespeare, para
dois actores. 
O pianista Bernardo Sassetti, pela segunda
vez em S. João da Madeira, num concerto a
solo, exibiu excertos de bandas sonoras de
filmes enquanto o espectáculo cómico
"Kansera", de Luís Mourão, retratou a emi-
gração, um tema bastante enraizado na cul-
tura portuguesa. Em destaque esteve ainda
uma exposição de desenhos a tinta-da-
china, do artista Pedro Gomes.
O público infantil também não ficou
desprovido e teve à sua espera uma propos-
ta no auditório dos Paços da Cultura. O ma-
rionetista e contador de histórias Delpfim
Miranda apresentou, aos mais novos, o
espectáculo de marionetas "Queres que te
conte outra vez?".

Artistas sanjoanenses

Mais recentemente, contou-se com a per-
formance do Grupo de Teatro Lua, da Escola
Secundária João da Silva Correia, de S. João
da Madeira, onde foi abordada a vida e obra
do grande poeta português Bocage, numa
encenação com as suas poesias e a música
de alguns cantautores portugueses de refe-
rência como Fausto, Sérgio Godinho e
Toranja.
Já em Outubro a banda sanjoanense
"Companhia da Música", assinalou o Dia
Mundial da Música, com a "Geração de 60".
Esta sessão musical propôs-se, não só cele-
brar a música, como também levar o espec-
tador a viajar pelo tempo, recordando as
vozes da década de 60. Amália Rodrigues,
Edith Piaf, Elvis Presley e Gino Paoli foram
alguns dos nomes que fizeram as delícias
aos ouvidos do público.
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Paços  da  Cultura
passo  a  passo…
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(Es)Paços das Crianças

"Um destes dias encontrei,
ao fundo das escadas, uma
história toda encolhida a
um canto...". Foi desta forma
que começou um dos quatro pequenos
contos originais, que Delphim Miranda
trouxe na bagagem, para partilhar com o
público dos Paços da Cultura de S. João da
Madeira. Pequenas histórias que, na sua
simplicidade, trazem subjacentes alguns
ensinamentos.

Depois há as Marionetas e os adereços, au-
xiliares preciosos deste acto de comunicar,
que assim partilha com a plateia as suas ale-
grias:
"O Palhaço Piruetas faz das suas, o Dragão
Verde já não mete medo a ninguém e, o
Pirata é o da Perna de Pau, do Olho de Vidro,
da Cara de Mau...Os Dados?, esses estão
viciados!... Ah!... e até já tenho um gato
de seu nome 'Gatafunho'...".

Este foi o primeiro momen-
to dos "(Es)Paços das
Crianças". Sob esta desig-
nação vão-se promover,
nos Paços da Cultura, acon-
tecimentos/eventos em que
os mais novos possam desco-
brir a diversidade como forma
de expressão. Começamos com
histórias, adereços e marionetas,
porque haverá sempre vida para
além da escola... "Queres que te
conte outra vez?"
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Facilitar  a  ligação  entre  os  transportes
colectivos  rodoviários  e  o  combóio  é  um  dos
objectivos  da  remodelação  a  que  a  Câmara
de  S.  João  da  Madeira  vai  proceder  no
Centro  Coordenador  de  Transportes.  Dessa
forma,  este  equipamento  ganhará  carac-
terísticas  de  centro  intermodal,  potencian-
do-sse  a  sua  utilidade  como  porta  de  acesso
à  cidade.  Aspecto  relevante  do  projecto  é
também  a  adopção  de  um  sistema  de  pro-
dução  de  electricidade,  com  recurso  a
painéis  de  energia  solar.

O Centro Coordenador de Transportes (CCT)
de S. João da Madeira vai ser alvo de obras
de requalificação e remodelação, no valor de
cerca de 1,5 milhões de euros. A intervenção
incluirá uma ligação à Estação de Caminhos
de Ferro da Linha do Vale do Vouga. 
Com conclusão prevista para o primeiro de
semestre de 2008, a empreitada transfor-
mará o CCT em Centro Intermodal. Assim, a
obra permitirá a "adequação das actuais
instalações às necessidades de inter-rela-
cionamento com a Estação do Caminho de
Ferro do Vale do Vouga". Tudo porque uma
vertente importante dos trabalhos passa por
criar condições para uma boa circulação
pedonal entre o corpo principal do edifício e
o acesso à linha férrea.
Com esse objectivo será criada uma nova
entrada no CCT pela Rua 5 de Outubro, a que

Reforço da ligação ao Caminho de Ferro é um dos objectivos

CCeennttrroo  CCoooorrddeennaaddoorr  ddee
TTrraannssppoorrtteess  vvaaii  sseerr  rreemmooddeellaaddoo



se chamará Átrio da Estação, procedendo-se
também à beneficiação do acesso existente
na Avenida Dr. Renato Araújo, baptizado de
Átrio das Laranjeiras numa referência ao
antigo nome do lugar. 
Nesses pontos haverá portas com sistema
automático de abertura e com intervenção
artística ao nível do revestimento cerâmico
de uma das paredes de maior relevância. A
deslocação dos passageiros entre essas duas
áreas far-se-á por "tapetes rolantes e esca-
da, para vencer, com conforto, o desnível".

Painéis solares
Com cerca de 20 anos de funcionamento, o
Centro Coordenador de Transportes de S.
João da Madeira apresenta "visíveis sinais de
envelhecimento e inadequações funcionais
evidentes". O diagnóstico é feito pela
Câmara Municipal, que aposta num projecto
de requalificação e remodelação caracteri-
zado por "padrões de modernização cons-
trutiva e funcional das instalações exis-
tentes".
Uma das marcas da intervenção no CCT será
a adopção de um sistema de produção de
electricidade, com recurso a painéis foto-
voltaicos de conversão directa de energia
solar. Outro sinal de modernidade do reno-
vado edifício surgirá com a substituição da
actual cobertura da gare, que se encontra
"em estado muito degradado", por uma
estrutura praticamente livre de pilares, sob a
qual haverá lugar para 14 autocarros e dois
lugares para despachos.
No final dos trabalhos, verificar-se-á tam-
bém uma "beneficiação geral das instalações
interiores, dedicadas aos operadores e aos
utentes, dotando de novos espaços de esta-
dia, nova sinalética, facilidades de acesso
(com meios mecânicos), acolhimento e me-
lhores condições de circulação, de conforto
e de segurança".
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S. João da Madeira voltou a aderir ao Dia
Europeu Sem Carros, apostando em particu-
lar, este ano, em acções de sensibilização
para o uso dos transportes públicos munici-
pais (TUS). As Cartas de Compromisso com
os concelhos aderentes foram assinadas no
Parque da Juventude da Golegã, numa ce-
rimónia promovida pelo Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e
do Desenvolvimento Regional. 
Assinalado a 22 de Setembro, o Dia Europeu
Sem Carros tem como objectivo genérico
consciencializar os cidadãos das localidades
participantes para as questões relativas à
mobilidade e à acessibilidade, colocando no
centro das atenções a necessidade de todos
se baterem por uma área urbana saudável.
Dessa forma é possível construir uma cidade
mais agradável e com maior qualidade de
vida. 
Por forma a sensibilizar os sanjoanenses
para um recurso cada vez maior aos trans-
portes colectivos, os Transportes Urbanos de
S. João da Madeira (TUS) foram gratuitos
durante esse dia e ao longo de toda a se-
mana seguinte, até ao final do mês de
Setembro. Este serviço foi também divulga-
do nas escolas secundárias e EB2/3 da
cidade.

cação do nível sonoro contínuo equivalente
(parâmetro LAeq) num determinado interva-
lo de tempo. Os valores limites para estes
tipos de zonas (zonas mistas) é de 65 dB
(unidade de medida: decibel) no período
diurno (07h00-22h00), durante o qual
foram efectuadas as medições em causa. 
Verificou-se que os valores obtidos exce-
diam ligeiramente o limite de referência,
resultado do elevado tráfego automóvel que
caracteriza essas vias de grande circulação
rodoviária. 
Uma das formas de fazer baixar estes níveis
sonoros passa por uma maior adesão aos
transportes públicos. É também com esse
objectivo que a Câmara Municipal apostou
na promoção dos Transportes Urbanos de S.
João da Madeira (TUS) como um dos princi-
pais aspectos da programação associada ao
Dia Europeu Sem Carros na cidade. Assim,
desde 22 de Setembro até ao final desse
mês, as deslocações nos autocarros do TUS
foram gratuitos, incentivando os sanjoa-
nenses a confirmarem as vantagens dos
transportes colectivos.

Melhorar a mobilidade
"Você controla as alterações climáticas -
ande a pé, de bicicleta, de autocarro, parti-
lhe o carro". Esta constituiu a grande men-
sagem subjacente à edição deste ano do Dia
Europeu Sem Carros, data que foi ainda
aproveitada por S. João da Madeira para
apresentar ao público dois projectos que vão
melhorar a mobilidade e a acessibilidade na
cidade: a requalificação do Centro
Coordenador de Transportes e o reordena-
mento da Zona Pedonal.
Essa sessão decorreu no auditório dos Paços
da Cultura, no dia 22 de Setembro. Antes, ao
longo do dia, realizaram-se caminhadas,
rastreios de saúde, medições de ruído e
inquéritos aos utentes dos transportes
públicos, além da distribuição de folhetos
sobre alterações climáticas, entre outras
actividades. 

Medições de ruído
No Dia Europeu Sem Carros, realizaram-se
medições de ruído em três pontos de S. João
da Madeira, localizados na Avenida da
Liberdade, Avenida Dr. Renato Araújo e Rua
João de Deus, algumas das artérias com
maior intensidade de tráfego na cidade.
A medição de ruído consiste na quantifi-

A propósito do Dia Europeu Sem Carros

Município  promoveu
transportes  públicos
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O Parque Ferreira de Castro, em S. João da
Madeira, passou a contar, desde 8 de Junho,
com uma nova "valência": o espaço "A
Selva", título da obra mais conhecida do
escritor que dá o nome a esta área verde
sanjoanense e que é, assim, mais uma vez
homenageado. Na inauguração, elementos
do Grupo Amador de Teatro, liderados pelo
escritor Manuel Pereira da Costa, leram poe-
sia e prosa para o muito público presente.
De linhas modernas, a estrutura agora em
funcionamento alberga uma cafetaria, cujo
concessionário assume a responsabilidade
pela manutenção do parque e dos equipa-
mentos aí instalados, cabendo-lhe ainda
dinamizar actividades de animação e asse-
gurar o processo de aluguer de recintos
desportivos locais (por exemplo, o mini-
golfe e o campo de jogos).
A atribuição do nome "A Selva" ao novo
espaço constitui mais uma homenagem ao
escritor Ferreira de Castro (1898-1974), na-

tural do vizinho município de Oliveira de
Azeméis, autor que é uma referência
literária do país e, em particular, da região
de Entre Douro e Vouga
A abertura de "A Selva" soma-se às obras de
requalificação do Parque Ferreira de Castro,
concluídas em 2005. Tratou-se de uma pro-
funda intervenção levada a cabo pela
Câmara de S. João da Madeira, que aí
investiu cerca de 400 mil euros, com com-
participação estatal. Os trabalhos permiti-
ram resgatar esta área verde municipal ao
estado de abandono e degradação a que
se encontrava votado.
No interior do parque foram colocados
novos bancos, candeeiros e papeleiras,
e instalado equipamento recreativo,
composto por um circuito de
manutenção, um mini-golfe, um campo de
jogos, um parque infantil e um parque
gerontológico para os idosos. 

Espaço “A Selva” 

Parque  Ferreira
de  Castro
valorizado



Pelo quarto ano consecutivo, centenas de
sanjoanenses juntaram-se para mais uma
edição do Piquenique Municipal de S. João
da Madeira. Foi no dia 10 de Setembro, no
Parque Ferreira de Castro, num encontro
organizado pela Câmara e dinamizado pela
Rede Social do concelho, marcado pela par-
tilha de merendas e pela boa disposição. 
Como já vem sendo hábito, a Caminhada
"Família Gira" abriu o programa, com parti-
da do edifício da Câmara Municipal, em
direcção ao Parque Ferreira de Castro, onde,
às 11 horas, o Padre Domingos Milheiro
celebrou a Missa Dominical. 
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No Parque Ferreira de Castro

CCoonnvvíívviioo  ee  bbooaa  ddiissppoossiiççããoo
nnoo  PPiiqquueenniiqquuee  MMuunniicciippaall

A tarde foi recreativa, com uma panóplia de
actividades, com destaque para o desporto e
a dança: torneio de boccia (Associação É
Bom Viver); danças e salto à corda (Serviços
Sociais do Pessoal do Município de S. João
da Madeira, também responsáveis pela
Caminhada); roda de capoeira (Associação
Estamos Juntos); danças de salão (CCD de S.
João da Madeira); ténis de mesa (Clube de
Campismo); exibição de artes marciais e
sessão de ginástica terapêutica (Associação
Portuguesa de Shaolin Si); jogos de andebol
e futebol de 5 (Associação Desportiva
Sanjoanense).



Rastreios de saúde 
Paralelamente, não se descurou a saúde,
tendo sido disponibilizados diversos ras-
treios: auditivo, pelo Lions Club, e à glicose,
tensão arterial e espirometria, pelo
Laboratório Dr. Luís Aguiar e CEPHE-Centro
Médico Preventivo. Houve também tendas
de consulta de medicinas alternativas,
dinamizadas pela Associação Portuguesa de
Shaolin Si. É de salientar ainda a cooperação
do Centro de Saúde de S. João da Madeira,
da Comissão Nacional de Luta contra a Sida
e da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que
disponibilizaram material de divulgação.
A tarde foi também educativa, tendo sido
dinamizados "ateliers" de trabalhos manuais
e ciência (proporcionados pela CERCI e pela
Associação de Jovens Ecos Urbanos), bem
como houve oportunidade de fazer uma
visita à carrinha do Net sobre Rodas - pro-
jecto do EDV Digital.
Os momentos de actuação musical não fal-
taram: realizou-se um concerto pela Escola
da Banda de Música de S. João da Madeira,
no Coreto; tocata e dança, pelo Rancho
Regional Laborânea e, no encerramento,
espectáculo de música e baile, pelo grupo
"Fuzileiros do Amor".
Este evento contou ainda com a valiosa
colaboração dos Bombeiros Voluntários e da
Cruz Vermelha de S. João da Madeira.
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Em vários pontos da cidade
Prosseguem obras nas habitações sociais

Em S. João da Madeira prossegue a renovação do parque de
habitação social, estando em curso um plano de investimentos para
a realização de obras de reabilitação e conservação nos mais de 700
fogos que pertencem ao município. 
Na base desta intervenção está o acordo assinado, em 2005, entre a
autarquia sanjoanense e o Instituto Nacional de Habitação (INH), no
âmbito do programa PROHABITA.
Nos edifícios a recuperar existem, no entanto, fracções que foram
adquiridas por antigos inquilinos do Município e que são, portanto,
propriedade privada. Estão em causa, neste caso, mais cerca de 230
fogos, que não são abrangidos pelo PROHABITA. 
Para estas situações, a Câmara decidiu proporcionar - com verbas do
município - a possibilidade de os proprietários privados se organi-
zarem em condomínio para se candidatarem a comparticipações que,
por cada fracção, podem atingir um máximo de 750 euros a fundo
perdido, mais 750 euros sem juros. 

Condomínios essenciais
Até ao final do Verão passado, contando as obras concluídas, em
curso ou já programadas, haviam sido contemplados neste plano de
recuperação diversos prédios de habitação social localizados nas
ruas Alberto Rodrigues Bulhosa, Mourisca, Mamoínha, José Régio e
Praça da República, num investimento de quase 300 mil euros,
abrangendo mais de 160 fogos. 
O processo exige a criação de condomínios, aos quais cabe reunir os
documentos necessários e contratar empreiteiro para realizar os tra-
balhos, para o que contam com o apoio da empresa municipal de
habitação "Habitar S. João". 
À medida que forem sendo constituídos os condomínios e apresen-
tadas as respectivas candidaturas ao programa, os prédios em causa
entram em obras, com um plano de trabalhos que visa eliminar infil-
trações de água, corrigir fissuras nas paredes, reparar caleiras e outra
canalização exterior, substituir telhados, proceder a pinturas exteri-
ores e executar outras beneficiações de carácter estético. 

Nova ligação ao Porto
Autarcas unidos sobre traçado 
da futura auto-estrada A32

A proposta mais a Poente para a construção da futura auto-estrada
A32 - gizada no estudo de impacto ambiental - é defendida pelas
câmaras municipais de S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis,
Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia. A posição concertada foi
enviada (por carta) em Setembro passado para o presidente do
Instituto do Ambiente. 
Na missiva, os autarcas dos quatro municípios consideram que a
solução que prevê a passagem da A32 na freguesia oliveirense de
Milheirós de Poiares (próximo da zona industrial das Travessas, em S.
João da Madeira) "é a que mais se aproxima dos espaços/canais
reservados nos respectivos PDMs". 
Ainda de acordo com o documento dirigido ao responsável do
Instituto do Ambiente, esse traçado é aquele que "melhor se articula
com a rede viária existente e a única capaz de se constituir como
uma verdadeira alternativa à EN1", contribuindo "com maior eficácia
para a resolução de mais um problema de acessibilidades" dos con-
celhos em questão.

Menor poluição associada
"No quadro das políticas de desenvolvimento sustentável que
prosseguimos, para além da melhoria das acessibilidades regionais e
intermunicipais e da segurança rodoviária, esta opção constitui um
importante motor de crescimento e desenvolvimento socio-
económico numa região com uma fortíssima implantação industrial,
contribuindo de forma decisiva para a captação de mais investimen-
to e para a manutenção e criação de mais emprego", lê-se na carta
subscrita pelos quatro autarcas.
Convictos de que a construção da A32 no corredor defendido "terá
um efeito estruturante na economia" local, os líderes camarários
sublinham também que "na fase de exploração, esta solução propor-
cionará menor distância a percorrer, menor tempo de percurso,
menor poluição associada, menor custo de circulação, maior cap-
tação de tráfego e, consequentemente, maior sustentabilidade
económica".
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Projecto lançado na AMP
"Táxi Seguro" apresentado em
S. João da Madeira

O projecto "Táxi Seguro" foi dado a conhecer
em S. João da Madeira no início de
Setembro. A apresentação decorreu na
Câmara Municipal, destinando-se aos taxis-
tas da cidade. Sendo um projecto promovi-
do pela Área Metropolitana do Porto (AMP),
a sessão contou com a presença do presi-
dente da Junta Metropolitana, Rui Rio.
Tratou-se da primeira de várias sessões do
género a realizar nos diferentes concelhos
da AMP, onde o processo está a ser imple-
mentado, numa iniciativa do Ministério da
Administração Interna (MAI). O investimen-
to necessário é suportado pelo Governo,
Câmaras Municipais e pelos profissionais
aderentes.
Desenvolvido pela Fundação Vodafone
Portugal, o "Táxi Seguro" é um sistema ino-
vador de prevenção e combate à insegu-
rança dos taxistas. O MAI informa que a uti-
lização do GSM, do GPS e de modernos
mapas digitais permitirá à PSP monitorizar a
localização dos veículos com este equipa-
mento em tempo real, quer esteja parado,
quer em movimento. Para isso, basta o con-
dutor dê o alerta, accionando o sistema de
ligação directa com as forças de segurança.
"A partir de então, além de seguir o seu iti-
nerário, a PSP tem acesso ao som ambiente
do interior do veículo". Desta forma, é pos-
sível "determinar com maior precisão o grau
de perigosidade da situação, possibilitando
uma melhor adequação dos meios a utilizar
e das acções a desencadear". 

Seminário nos Paços da Cultura
Inovação e empreendorismo
no Ambiente

A Associação Portuguesa de Engenharia do
Ambiente (APEA) promoveu, no final de
Junho, um seminário intitulado "Inovação e
Empreendorismo na Área do Ambiente", que
teve lugar no auditório dos Paços da Cultura
de S. João da Madeira.
Integrada no programa EcoEmpresas, esta
iniciativa abriu com o painel temático inti-
tulado "Ecoeficiência e Inovação Tecnológica
na Área do Ambiente", durante o qual se
falou do programa EcoEmpresas e se apre-
sentaram casos práticos sobre os sectores
da cortiça, componentes automóveis e resí-
duos.
Num segundo momento, esteve em cima da
mesa "O Empreendorismo na Área do
Ambiente", sendo Borges Gouveia, da
Universidade de Aveiro, um dos oradores
deste painel temático em que se abordaram
questões relativas à comunicação e gestão
ambiental, à monitorização da qualidade do
ar, bem como à consultoria e formação.
Um dos principais objectivos da APEA é o de
promover a cooperação e solidariedade
entre os seus membros, defendendo os
interesses dos engenheiros do Ambiente,
nomeadamente no campo  profissional,
social e cultural. 
O reconhecimento e divulgação da
Engenharia do Ambiente nas suas carac-
terísticas técnicas e científicas específicas
são outros propósitos da associação, bem
como o fomento, no plano nacional, do pro-
gresso dos conhecimentos e o desenvolvi-
mento da Engenharia do Ambiente e do seu
ensino.

Verão Quente em S. João
Artesanato e espectáculos
na Praça Luís Ribeiro

Entre 21 e 30 de Julho, decorreu uma feira
de artesanato na Praça Luís Ribeiro. Sob a
designação "Há Artesanato na Praça", tra-
tou-se de uma organização da Associação
Comercial, com o apoio da Câmara e da
Junta de Freguesia de S. João da Madeira. 
Assim, ao longo de 10 dias, quem passou
pelo centro da zona pedonal de S. João da
Madeira encontrou três dezenas de "stands"
de exposição e venda, assim como uma
dezena de tasquinhas. 
Esta feira de artesanato inseriu-se no "Verão
Quente em S. João", programa de animação
que esteve em curso entre Julho e até
Setembro, como tem acontecido todos os
anos. Neste âmbito, todas as noites houve
espectáculos na Praça Luís Ribeiro, com
noites latinas, cubanas e cantores a solo. 



Em Julho, voltou a realizar-se mais um pas-
seio dos seniores do concelho. Cerca de mil
reuniram-se na Quinta da Malafaia, em Vila
Nova de Cerveira, para um almoço e uma
tarde de animação e lazer que entusiasmou
os participantes. A iniciativa foi promovida,
como habitualmente, pela Junta de
Freguesia de S. João da Madeira, com o
apoio da Câmara, cujos responsáveis
estiveram presentes neste encontro.
Dois meses depois os sanjoanenses seniores
voltaram a ser protagonistas nas comemo-
rações do Dia Internacional do Idoso em S.
João da Madeira, durante as quais esgo-
taram os lugares disponíveis no Salão do
Quartel-sede dos Bombeiros Voluntários da
cidade. Um diversificado programa prepara-
do pela Câmara Municipal preencheu esse
encontro/convívio de 1 de Outubro. 
Quer o público quer o conjunto de intér-
pretes que subiram ao palco eram formados
por sanjoanenses seniores, que tiveram o
seu primeiro grande momento com a recri-
ação de uma desfolhada à moda antiga,
muito aplaudida por todos os presentes,
entre os quais se contavam muitos autarcas
do concelho.

Centenas de espigas foram "descascadas", pelos traba-
lhadores dispostos numa roda muito bem disposta, que a
cada milho rei descoberto ganhava - como manda a tradição
- uma animação ainda maior.
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Os beneficiários mais carenciados do Cartão Sénior Municipal de S. João da
Madeira passaram a ter um apoio camarário de 50 por cento na parte que
cabe ao utente na aquisição, mediante receita médica, de medicamentos
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. Numa medida inovado-
ra, a Câmara já havia instituído uma ajuda de 25 por cento, que foi agora
duplicada.
Esta comparticipação municipal poderá atingir anualmente, por benefi-
ciário, o montante máximo de 300 euros. O pagamento efectuar-se-á
mediante a entrega, na Divisão de Acção Social da autarquia de S. João da
Madeira, de fotocópia da receita médica e respectivo recibo original emiti-
do pela farmácia em nome do próprio, especificando os medicamentos
prescritos.

Ajudar quem mais precisa
Actualmente, perto de 200 sanjoanenses podem beneficiar desta medida,
correspondendo ao número de beneficiários do Cartão Sénior Municipal-
Classe B, atribuído a munícipes com 65 anos ou mais e com rendimentos
iguais ou inferiores a 75 por cento do Salário Mínimo Nacional. Como frisa
o presidente da Câmara, Castro Almeida, esta é uma ajuda a quem mais
precisa, pois abrange quem "é idoso, está doente e é carenciado"
O reforço desta medida vem ao encontro da "política de dignificação e
melhoria das condições de vida da população idosa", como assinalam os
responsáveis autárquicos, lembrando que "o Cartão Sénior Municipal surge
como uma forma de promover a inclusão e o desenvolvimento social,
criando e dinamizando respostas assentes no princípio da discriminação
positiva dos idosos carenciados".

Vestidos com trajes tradicionais próprios das
lides do campo, os "actores" seniores
entoaram numerosas canções populares, ao
mesmo tempo que se empenhavam a fundo
na boa execução da sua tarefa. Dessa forma,
centenas de espigas foram "descascadas",
pelos trabalhadores dispostos numa roda
muito bem disposta, que a cada milho rei
descoberto ganhava - como manda a
tradição - uma animação ainda maior.
A "cena", que prosseguiu com um cheirinho
à Revista Portuguesa, deu o tom para um
programa que nunca esmoreceu e que man-
teve o público preso até ao final.  

Medida abrange munícipes com Cartão Sénior e rendimentos baixos

Câmara paga metade dos 
medicamentos a idosos 



A dupla campeã nacional de natação de
infantis nos 100 e 200 metros bruços, Ana
Rodrigues (Associação Estamos Juntos),
integrou o lote de atletas sanjoanenses
homenageados a 19 de Setembro, no Dia
dos Campeões, iniciativa promovida pela
Câmara Municipal de S. João da Madeira.
Numa sessão realizada nas piscinas exteri-
ores do Complexo Desportivo Paulo Pinto, a
também recordista nacional de infantis de
100 metros bruços juntou-se a outros san-
joanenses que conquistaram títulos indivi-
duais ou por equipas em competições ofici-
ais, na época 2005-2006.
Ao todo foram distinguidos cerca de 350
atletas, treinadores, seccionistas e dirigentes
de 14 modalidades, assim como as 12 colec-
tividades a que pertencem, pelas quais
foram distribuídos, na mesma cerimónia,
15.800 euros em prémios de sucesso
desportivo.
A ideia subjacente ao Dia dos Campeões de
S. João da Madeira, que se realiza anual-
mente desde 2002, é a de estimular os bons
desempenhos desportivos, agradecendo a
todos quantos defendem, com o seu
esforço, os emblemas da cidade nas mais
diversas provas.
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Campeões  homenageados
no  Complexo  Paulo  Pinto


