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IImmppuullssoo  EEmmpprreeeennddeeddoorr
M. Castro Almeida
Presidente da Câmara

Na comemoração dos 82 anos da criação do Concelho de S. João da Madeira, os sanjoanen-

ses tiveram a honra de receber a visita de Sua Excelência o Presidente da República, que inau-

gurou o primeiro edifício do Centro Empresarial e Tecnológico (CET). Uma presença que é um

gesto de amizade para com a nossa terra, mas também um estímulo e um incentivo.

Como fizeram os sanjoanenses que nos antecederam, devemos procurar abrir novos cami-

nhos de desenvolvimento. S. João da Madeira deve afirmar-se pela aposta em projectos dife-

renciadores e de qualidade.

Não queremos substituir a nossa tradição industrial. Queremos ampliá-la e diversificá-la.

Com a construção do CET, a Câmara Municipal cria condições adequadas para a instalação

de novas empresas. Mas esta acção não dispensa o impulso empreendedor dos nossos

empresários, nem a ousadia e vontade de vencer dos nossos jovens diplomados.

A cidade competitiva que queremos construir está em destaque nesta edição do Boletim

Municipal, mas por estas páginas passa também a cidade solidária que queremos ser. Porque

o desenvolvimento empresarial, o desenvolvimento económico, só fazem sentido se

estiverem ao serviço do desenvolvimento social.

Por isso aprovamos na Câmara Municipal uma proposta para comparticipar os custos dos

medicamentos dos idosos mais pobres da nossa cidade. Pagaremos 75% da parte que com-

pete ao doente. Quando se é idoso e se está doente e se é pobre toda a ajuda é pouca.

Acredito que os Sanjoanenses estão orgulhosos da cidade que hoje somos, mas temos agora

novos desafios para vencer. É o caso do projecto de aproveitamento desde já da Linha do Vale

do Vouga que atravessa a nossa cidade mas com pouquíssimo proveito para os sanjoanenses.

Refiro igualmente a nossa intenção de recuperar o complexo industrial da Oliva para que lá

se possam instalar indústrias tradicionais não poluentes, a par de uma zona para indústrias

criativas ao lado de um Centro de Arte Contemporânea que será fruto da nossa cooperação

com a Fundação de Serralves.

Os tempos que correm não são fáceis. O panorama de instabilidade financeira e de estag-

nação económica deve fazer-nos ponderar detalhadamente cada intenção de investimento.

Tal como fazem os nossos empresários. Porque o futuro constrói-se dia a dia. Com trabalho,

determinação e mesmo com paixão.
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O Presidente da República, Aníbal Cavaco

Silva, inaugurou no dia 11 de Outubro o

Centro Empresarial e Tecnológico (CET) de S.

João da Madeira. O equipamento integra a

sede da Sanjotec-Associação Científica e

Tecnológica de S. João da Madeira e a

incubadora de empresas, com capacidade

para alojar 40 unidades.

"Este centro insere-se claramente num

objectivo estratégico para o nosso País que

eu defendo desde há muito tempo: é preciso

reforçar a capacidade competitiva das nos-

sas empresas", disse o chefe de Estado.

"Ao serem construídas incubadoras de base

tecnológica, estamos a dar mais um passo

de contribuição para a travagem do endivi-

damento externo em que Portugal se encon-

tra", afirmou Cavaco Silva.

"Ninho" de empresas

O edifício inaugurado pelo Presidente da

República - da autoria do arquitecto do

Porto Filipe Oliveira Dias - já tem várias

empresas instaladas, ligadas a alguns dos

11 de Outubro de 2008

Presidente da República Inaugurou
Centro Empresarial e Tecnológico
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centro empresarial e tencológico

O concelho de S. João da Madeira precisa de

"diversificar o seu tecido produtivo e de

preferência alterar também o perfil de espe-

cialização", afirmou o presidente da Câmara,

Castro Almeida, na inauguração do Centro

Empresarial e Tecnológico (CET).

"Não é suficiente trocar um sector de mão-

-de-obra intensiva por outro sector de mão-

-de-obra intensiva. Por isso, a necessidade

de criar condições para atrair para S. João da

Madeira empresas de base tecnológica",

disse o autarca.

"Não queremos substituir a nossa tradição

industrial. Queremos ampliá-la e diversificá-

-la" sustentou, acrescentando que cabe à

Câmara Municipal ajudar a "criar condições

adequadas para a instalação de novas

empresas".

Emídio Gomes, da Associação do Parque de
Ciência e Tecnologia do Porto

"Criar riqueza com
base na actividade
produtiva"
O arranque do Centro Empresarial e

Tecnológico (CET) de S. João da Madeira é

demonstrativo de como o investimento

público pode ser indutor de criação de

emprego, defendeu o presidente do conse-

lho de administração da Associação do

Parque de Ciência e Tecnologia do Porto,

Emídio Gomes. 

"Ao criar um centro empresarial e tecnológi-

co, o município de S. João da Madeira dá

uma indicação clara de qual deve ser a nova

postura por parte das câmaras municipais e

autoridades regionais em geral que é

induzir, através do investimento público, a

criação de riqueza com base na actividade

produtiva", afirmou Emídio Gomes à EDV

Informação.

Iniciativa de sucesso

O presidente do conselho de administração

da Associação do Parque de Ciência e

Tecnologia do Porto, que falava no final da

inauguração do CET, considerou que as

empresas estão a aderir à estrutura que "vai

ter de ser alargada dentro de pouco tempo

devido ao sucesso da iniciativa". 

Para Emídio Gomes, "trata-se de uma apos-

ta efectuada no sentido correcto por parte

das autarquias, que é investimento público

indutor de criação de emprego", sublinhou. 

sectores para os quais o espaço está voca-

cionado: robótica, automação industrial,

biotecnologia, química, design e tecnologias

da informação.

O "ninho" de empresas de base tecnológica

instalado no CET dispõe de módulos de

incubação totalmente equipados e com

acesso a diversos serviços de apoio jurídico,

fiscal e logístico, essenciais aos primeiros

passos de novas ideias de negócio.

Presidente da Câmara de S. João da Madeira, Castro Almeida

“Queremos diversificar a nossa
tradição industrial”

Promover a relação entre 

empresas e universidades

Agora, com o edíficio construído, Castro

Almeida considera que é hora de a autarquia

se afastar de cena e deixar o comando das

operações aos dois sócios que partilham a

administração deste empreendimento: a

Universiade de Aveiro e a Associação do

Parque de Ciência e Tecnologia do Porto.

O presidente da Câmara de S. João da

Madeira mostrou-se convicto de que este

centro será "o espaço propício à transferên-

cia de tecnologia e ao aprofundamento das

relações entre as universidades do Porto e

de Aveiro e as empresas".

Universidades e empresas

A Sanjotec - responsável pela gestão do CET

- é constituída pela autarquia, Associação

do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto,

Universidade de Aveiro, Centro Tecnológico

do Calçado de Portugal, Centro para o

Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos

(Cedintec), Clube de Empresários de S. João

da Madeira e Faurécia (a maior empresa do

concelho).

Apostando na inovação, a Sanjotec assume-

-se como uma plataforma de comunicação

entre as universidades e as empresas.

No fututo, em torno do edifício-sede e

incubadora agora inaugurados surgirá um

total de dez edifícios, completando o projec-

to do CET. 
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OO  CCeennttrroo  EEmmpprreessaarriiaall  ee  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ((CCEETT))

aaiinnddaa  nnããoo  ttiinnhhaa  ssiiddoo  iinnaauugguurraaddoo  ooffiicciiaall-

mmeennttee  ee  jjáá  aallbbeerrggaavvaa  mmaaiiss  ddee  uummaa  ddeezzeennaa  ddee

nnoovvooss  pprroojjeeccttooss..  OO  pprroocceessssoo  ddee  iinnssttaallaaççããoo  ddee

eemmpprreessaass  nnaa  iinnccuubbaaddoorraa  ddoo  CCEETT  tteevvee  iinníícciioo

eemm  SSeetteemmbbrroo,,  llooggoo  qquuee  oo  eeddiiffíícciioo  aapprreesseennttoouu

ccoonnddiiççõõeess  ppaarraa  eennttrraarr  eemm  ffuunncciioonnaammeennttoo..

CCeerrccaa  ddee  uumm  mmêêss  ddeeppooiiss,,  oo  PPrreessiiddeennttee  ddaa

RReeppúúbblliiccaa  ffeezz  qquueessttããoo  ddee  ccoonnhheecceerr,,  uumm  aa

uumm,,  eesssseess  pprroojjeeccttooss,,  ccoonnssttaattaannddoo  ddee  ppeerrttoo  aass

ssuuaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  iinnoovvaaddoorraass..  

NNeessttee  aarrttiiggoo  ddoo  BBoolleettiimm  MMuunniicciippaall  ddee  SS..  JJooããoo

ddaa  MMaaddeeiirraa,,  ddaammooss  aa  ccoonnhheecceerr  uumm  ppoouuccoo

mmeellhhoorr,,  mmaass  ddee  ffoorrmmaa  nneecceessssaarriiaammeennttee  ssiinn-

ttééttiiccaa,,  aass  pprriimmeeiirraass  eemmpprreessaass  qquuee  eessccoollhhee-

rraamm  iinnssttaallaarr-ssee  nnoo  CCEETT..  PPaaggaannddoo  rreennddaass

aacceessssíívveeiiss,,  eessssaass  uunniiddaaddeess  -  ccoommoo  ttooddaass  aass

oouuttrraass  qquuee  vveennhhaamm  aa  ffaazzeerr  aa  mmeessmmaa  ooppççããoo

-  ooccuuppaamm  mmóódduullooss  eemmpprreessaarriiaaiiss  bbeemm

eeqquuiippaaddooss  ee  ttêêmm  aacceessssoo  aa  uumm  ccoonnjjuunnttoo

ddiivveerrssiiffiiccaaddoo  ddee  eessttrruuttuurraass  ee  ddee  sseerrvviiççooss  ddee

aappooiioo  llooggííssttiiccoo,,  ffiissccaall,,  ccoonnttaabbiillííssttiiccoo  ee  jjuurrííddiiccoo..

13 projectos com forte componente tecnológica

As primeiras empresas do CET

centro empresarial e tencológico

As telecomunicações são o objecto social da

"NoniusSoft - Software e Consultoria para

Telecomunicações", que desenvolve e co-

mercializa produtos e soluções para gestão

de acesso à Internet. António Silva, Rui

Castro e Leonel Domingues, os responsáveis

da empresa, apostam numa linha de produ-

tos WirelessGEST vocacionada para garantir

o funcionamento de hotspots. 

Jogos e aplicações multimédia para tele-

fones móveis são a especialidade da "Spawn

Studios" - firma de Diogo Pinheiro e

Fernando Moreira -, que faz a sua dis-

tribuição por operadoras de telecomuni-

cações e outras empresas que operam como

distribuidoras de conteúdos multimédia a

nível nacional e internacional. 

Actividades de ensaio e análises técnicas,

consultoria, planeamento e modelação

matemática no âmbito da poluição atmos-

férica. É assim que se descreve o objecto

social do Grupo Sondar. Actualmente o

"portfolio" de serviços da empresa instalada

no CET, cujos promotores são Carlos Pedro

Ferreira e Eduardo Sousa Fernandes,

abrange os vários segmentos económicos,

contando com a intervenção integrada das

diversas unidades que constituem o Grupo

Sondar.

A "Creativesystems - Sistemas e Serviços de

Consultoria" é uma das primeiras "inquili-

nas" do CET. Os seus promotores - João

Vilaça e Francisco Melo - criaram-na para

comercializar e desenvolver sistemas,

equipamentos e programas informáticos,

disponibilizando também serviços de con-

sultoria informática e de gestão.

No CET tem também sede um projecto pio-

neiro na península ibérica baseia-se na cri-

ação de Unidades de Tratamento de

Efluentes Industriais com recurso a tecnolo-

gia de ponta. Este processo é desenvolvido

pela "Adventech - Advanced Environmental

Technologies", cujos responsáveis são

Adrian Manuel Silva, Paulo Alexandre

Nunes, Rui Carlos Martins e Sérgio Manuel

Silva.

Criada por Luís Valente e Pedro Beça, a

Easysoftware visa acrescentar valor aos seus

clientes através da implementação de

soluções tecnológicas para optimização de

processos produtivos e logísticos, em espe-

cial nas áreas da Electrónica, Sistemas de

Informação, Redes e Telecomunicações.

A "Health Corporation Laborsano", de

Miguel Jorge Maia e Marco André Monteiro,

é uma empresa de base tecnológica/científi-

ca, especializada na promoção, desenvolvi-

mento e monitorização do exercício e da

saúde, com particular atenção às popu-

lações com necessidades específicas (obesi-

dade, diabetes, menopausa, envelhecimento,

entre outros).

Criada no seio do grupo SELF Energy, a "Self

Energy Solutions" dedica-se à promoção da

utilização de energias renováveis e à pro-

dução descentralizada de energia, através

do desenvolvimento de projectos de IDT

(Integrated Device Technology) e Inovação,

da realização de formação especializada e

da produção de conhecimento.

A "2Soft - Equipamentos Informáticos" é

uma empresa que se dedica ao desenvolvi-

mento de soluções informáticas, consultoria

e assistência técnica de software. O promo-

tor deste projecto, Jorge Morais, aposta no

uso da tecnologia para melhorar os proces-

sos de gestão dos seus clientes, proporcio-

nando-lhes, dessa forma, ganhos de com-

petitividade.
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Quem tiver uma boa ideia para criar uma

empresa ligada à tecnologia tem a oportu-

nidade de o fazer no novo Centro

Empresarial e Tecnológico (CET) de S. João

da Madeira. Esta é a "casa" do jovem

empresário na cidade, estando a gestão da

mesma a cargo da Sanjotec. É com esta

Associação Científica e Tecnológica que

devem contactar os interessados em insta-

larem-se no CET (n.º de telefone 256 001

900). 

A Sanjotec pode ser definida como uma ini-

ciativa estratégica do Município de S. João

da Madeira que visa apoiar técnica e cien-

tificamente a comunidade empresarial local

e regional, através da difusão de uma cul-

tura de inovação e no encorajamento a pro-

jectos empresariais de base tecnológica,

Sanjotec

Associação Científica
e Tecnológica gere o CET

A empresa "Dinis Coelho", que tem o nome

do seu promotor, desenvolve a sua activi-

dade no ramo da automação industrial,

identificando as áreas que, nas fábricas,

podem ser intervencionadas no sentido de

diminuir os consumos de energia e/ou me-

lhorar a produtividade, pela aplicação de

novas soluções, recorrendo, designada-

mente, à robotização.

A unidade de I&D (investigação e desen-

volvimento) da Tecmacal está também no

CET, cuja criação veio possibilitar à empresa

sanjoanense a autonomização de tão impor-

tante departamento. Como agente

económico a operar na produção e venda de

bens de equipamento, a componente I&D

garante uma vantagem competitiva impor-

tante, num mercado em que as acções são

cada vez mais pensadas e decididas em

função do grau de inovação geral implicado

à organização como um todo.

A missão da CadTech, cujo responsável é

Carlos Marques, é fornecer soluções para

desenho e fabricação que ajudem as empre-

sas industriais a serem mais efectivas e

competitivas, oferecendo as melhores

respostas às necessidades de tratamento da

informação relativa ao desenvolvimento e

fabricação dos mais diversos produtos.

sanjotec

nomeadamente nas áreas da Robótica,

Automação Industrial, Biotecnologia,

Química, Design e Tecnologias da

Informação.

Sete membros fundadores

Além da Câmara de S. João da Madeira,

fazem parte da Sanjotec, com o estatuto de

membros fundadores, as seguintes enti-

dades: Centro Tecnológico do Calçado de

Portugal, Universidade de Aveiro, Associação

do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto,

Centro para o Desenvolvimento e Inovação

Tecnológicos (Cedintec), Clube de

Empresários de S. João da Madeira e a

Faurécia (a maior empresa do concelho).

Na sessão de inauguração do CET, o presi-

dente da Câmara de S. João da Madeira

referiu-se aos sócios do Município na

Sanjotec: "É com eles que contamos para

garantir que este Centro seja o espaço

propício à transferência de tecnologia e ao

aprofundamento das relações entre as

Universidades do Porto e de Aveiro e as nos-

sas empresas".

A Ubiwhere tem como promotores Rui A.

Costa, Nuno Ribeiro e André Oliveira, sendo

uma empresa de I&D (investigação e desen-

volvimento) com especial enfoque em

Computação Ubíqua, Redes e

Telecomunicações. A sua actividade reparte-

-se pelo Centro Empresarial e Tecnológico

de S. João da Madeira e pelas instalações

situadas no Campus da Universidade de

Aveiro.
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O município de S. João da Madeira inau-

gurou a 18 de Outubro uma nova rua que

passou a permitir a ligação automóvel entre

a zona da entrada nascente do Complexo

Desportivo Paulo Pinto e a Avenida do Brasil,

num traçado paralelo à linha férrea do Vale

do Vouga. 

A cerimónia, integrada nas comemorações

dos 82 anos do Município, ficou marcada

pelo descerramento da placa toponímica

com o nome de Sidónio Pardal, ilustre be-

nemérito sanjoanense que esteve presente

nesta homenagem que lhe foi feita pela

autarquia.

Sidónio de Pinho Álvares Pardal, nascido em

1921, é um nome incontornável na história

de S. João da Madeira, testemunha e prota-

gonista de vários momentos marcantes na

vida do concelho. 

Espírito bairrista

A proposta de atribuição do nome de

Sidónio Pardal à nova rua foi aprovada por

unanimidade em reunião de Câmara. Nesse

texto realça-se o "assinalável espírito bair-

rista, empreendedor e generoso" do home-

nageado, que "assumiu responsabilidades na

direcção de várias instituições de S. João da

Madeira".

Entre as obras que têm o cunho do "impul-

so, dedicação e capacidade mobilizadora" de

Sidónio Pardal, conta-se o Pavilhão dos

Desportos de S. João da Madeira. Datado da

década de 60 do século passado, esse

Quem é idoso e é pobre e está doente pode

contar com uma importante ajuda da

Câmara Municipal de S. João da Madeira: a

autarquia paga 75 % da parte que compete

ao doente no custo dos medicamentos dos

munícipes seniores mais carenciados.

Esta é uma das medidas que o presidente da

Câmara de S. João da Madeira aponta como

das mais importantes que já foram tomadas

pelo seu executivo. "Quando se é idoso e se

está doente e se é pobre toda a ajuda é

pouca", sublinha Castro Almeida.

Bem-estar

É também a pensar no bem-estar dos

seniores de S. João da Madeira que a

Câmara Municipal colabora com a Junta de

Freguesia para lhes proporcionar momentos

como o passeio a Fátima realizado a 1 de

Outubro, Dia Internacional do Idoso, no qual

participaram cerca de 1000 idosos sanjoa-

nenses.

Em grande número são também aqueles que

se dedicam à actividade física para seniores.

É vê-los, por exemplo, na piscina interior do

Complexo Paulo Pinto, ou no pavilhão do

mesmo equipamento desportivo. Ou até, se

as condições meterorológicas o permitem,

nos espaços verdes da cidade. Sempre com o

acompanhamento e orientação de moni-

tores com formação em desporto. 

Boccia

No desporto para os idosos em S. João da

Madeira há um caso recente de assinalável

sucesso para o que muito tem contribuído a

Associação "É Bom Viver". Trata-se do boc-

cia, uma modalidade cuja prática tem

crescido muito entre a Terceira Idade san-

joanense.

Câmara paga 75% da parte que cabe ao doente

Medicamentos mais baratos
para os idosos carenciados

Junto ao Complexo Desportivo Paulo Pinto

Sidónio
Pardal
tem nome
de rua

Essa adesão ficou mais uma vez bem

patente em Julho deste ano, na Taça de

Portugal de Boccia disputada em S. João da

Madeira, no Pavilhão das Travessas. Muitos

foram os sanjoanenses que se juntaram a

equipamento foi um dos primeiros do

género construídos em Portugal.

Considerando essa "marca forte" que

Sidónio Pardal imprimiu na criação de

condições para a prática desportiva em S.

João da Madeira, a Câmara Municipal

aprovou a atribuição do seu nome à nova

rua, que se localiza precisamente junto a um

dos principais espaços desportivos da cidade

- o Complexo Paulo Pinto. 

Mostra reuniu dezenas de veículos

Carros antigos estrearam
a nova via

Vieram de vários pontos do País para se

juntarem às "relíquias" de quatro rodas de S.

João da Madeira, na Mostra de Carros

Antigos que se realizou no município san-

joanense no dia 18 de Outubro.

Integrada nas comemorações do 82.º

Aniversário da Emancipação Concelhia de S.

João da Madeira, esta actividade esteve cen-

trada, durante a manhã, na Praça Luís

Ribeiro, onde os veículos estiveram em

exposição.

À tarde, iniciou-se um desfile dos carros

participantes pelas ruas da cidade, com um

ponto de paragem junto ao Complexo

Desportivo Paulo Pinto, onde se associaram

à inauguração da Rua Sidónio Pardal.

cerca de 300 seniores de vários pontos do

País numa jornada de alguma competição,

mas, acima de tudo, de muito convívio. 
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Dentro do recinto da Escola Básica do 1º

ciclo do Parque nasceu um novo jardim-de-

-infância, com uma área de cerca de 1500

metros quadrados. O edifício entrou em

funcionamento no início deste ano lectivo,

tendo sido inaugurado formalmente a 8 de

Outubro.

São quatro salas de actividades e uma poli-

valente, além de refeitório e copa, sala de

docentes e áreas técnicas. Em volta, há

espaços ajardinados, recreio, pátio central e

parque infantil com piso sintético amorte-

cedor e equipamentos recreativos apropria-

dos para as crianças do ensino pré-escolar.

Na cerimónia de inauguração, o presidente

da Câmara Municipal de S. João da Madeira,

"Pequenos Cientistas Sanjoanenses"

Ciência experimental chega
aos Jardins de Infância

Depois de dois anos de sucesso nas Escolas

do 1.º Ciclo do concelho, o programa

"Pequenos Cientistas Sanjoanenses" é

alargado à Educação Pré-Escolar. Esta

decisão da Câmara Municipal surge em

resposta aos pedidos dos educadores de

infância que gostariam que esta medida

educativa municipal abrangesse também as

crianças mais pequeninas da cidade.

E é assim que, no âmbito do Projecto

Educativo Municipal 2008/2009, a Câmara

incluiu as actividades de ciência experimen-

tal nos jardins-de-infância da rede pública,

o que mereceu de imediato a adesão de

100% das salas deste grau de educação,

num universo de cerca de 500 crianças.

Fomentar o interesse 

pela descoberta

Levar a Ciência até às crianças mais peque-

nas de forma divertida é o que pretende a

Câmara ao promover o projecto.

Assim, todas as crianças da rede escolar

pública até ao 4.º ano de escolaridade são

colocadas frente-a-frente com actividades

experimentais diversificadas, interactivas e

adaptadas à idade e às orientações curricu-

lares oficiais, com o objectivo máximo de

desenvolver e manter o seu interesse pela

descoberta e aplicação do método científico. 

Da programação prevista para o ano lectivo,

está agendada a 'III Feira da Ciência', a

decorrer de 23 a 31 de Março de 2009, nas

instalações do Museu da Chapelaria.

Novo edifício abriu no início do ano lectivo

Jardim-de-Infância do Parque:
a qualidade tem muitas cores

Castro Almeida, mostrou-se muito satisfeito

com esta obra em concreto e com o parque

escolar sanjoanense em geral, mas não

deixou de sublinhar, acima de tudo, o bom

trabalho desenvolvido por quem trabalha na

área da Educação na cidade.

Bom gosto

A qualidade arquitectónica, o bom gosto da

decoração e a conjugação de cores são mar-

cas fortes do Jardim-de-Infância do Parque,

que tem capacidade para cerca de 100 cri-

anças em idade pré-escolar.

O edifício dispõe de quatro salas de activi-

dades com 52 metros quadrados cada, além

de uma área ampla com 124 metros quadra-

dos, constituída por um espaço polivalente e

uma zona lúdica.

Exteriormente, abrangendo uma área de 840

metros quadrados, foram beneficiados os

espaços de recreio, de estar e de jardim,

complementados com mobiliário de apoio,

tais como bebedouros, bancos e papeleiras. 
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Quadros interactivos, computadres, internet sem fios...

Revolução tecnológica na 
Secundária Serafim Leite 
A Secundária Dr. Serafim Leite, em S. João

da Madeira, iniciou o ano lectivo 2008/2009

de braço dado com as novas tecnologias.

Esta escola sanjoanense, a par de uma outra

em Évora, é pioneira em Portugal na imple-

mentação do primeiro eixo do Plano

Tecnológico da Educação, tendo mesmo

recebido a visita da ministra da Educação,

Maria de Lurdes Rodrigues.

Agora não faltam, um pouco por todo o

lado, modernos viedoprojectores e, em 20

das 44 salas de aula, passou a haver quadros

interactivos, com o giz a dar lugar à caneta

electrónica, possibilitando até que se façam

anotações sobre imagens ou textos.

Os computadores com acesso à Internet

estão em todas as salas da "Serafim Leite", e

o acesso sem fios à rede é possível em todo

o perímetro escolar. A escola tem também

um sistema de comunicações de voz

preparado para funcionar sobre protocolo

de Internet.

Ensino à distância

Para o presidente do Conselho Executivo,

Pedro Gual, esta "revolução" tecnológica

traz uma multiplicidade de vantagens,

incluindo o aperfeiçoamento do sistema de

e-learning (ensino à distância) já existente

na escola há três anos. 

Neste domínio, "passa a ser tudo mais fácil",

considera aquele responsável escolar, expli-

cando: "Um professor com quadro interacti-

vo pode gravar tudo o que ali escreveu e

enviar para a plataforma. Isso permite que

os alunos revejam a matéria dada quando

quiserem". A apresentação de sumários

electrónicos das aulas é outra possibilidade.

Cartão electrónico

A segurança também foi contemplada, já

que em todo o perímetro escolar está insta-

lado um sistema de vídeovigilância, com 16

câmaras. Complementarmente, existe  um

cartão electrónico do aluno, que regista

entradas e saídas da escola e funciona como

uma espécie de cartão multibanco interno

na secretaria, bar e cantina.

A aposta do Plano Tecnológico da Educação

nesta escola foi da responsabilidade da

tutela, mas Pedro Gual acredita que a opção

teve em conta a apetência da "Serafim Leite"

para a formação na área informática.



A PSP de S. João da Madeira passou a dispor

do primeiro veículo "segway" ao serviço

desta força de segurança em todo País.

"Os municípios não têm competências em

matéria de segurança, mas nós temos um

dever geral de colaboração com as autori-

dades que tratam das diversas áreas da vida

de uma cidade", considera Castro Almeida.

O presidente da Câmara de S. João da

Madeira falava, no início de Outubro,

durante a sessão de entrega do veículo à

PSP da cidade, um investimento da autar-

quia de cerca de seis mil euros.

O equipamento já se encontrava na posse da

PSP, mas, como explicou Castro Almeida,

"não tinha sido ainda usado devido à

existência de indefinições internas no seio

da polícia quanto à utilização deste tipo de

veículos".
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comunidade
O primeiro ao serviço desta força de segurança  

Câmara ofereceu veículo
“Segway” à PSP

Certificado de qualidade ambiental  

Bandeira Verde da Eco-escola
hasteada na EB 2,3 da cidade

"Policiamento 

de proximidade"

O "segway" é utilizado prioritariamente na

zona central de S. João da Madeira, onde é

restrita a circulação automóvel. 

Para o comandante da Divisão Norte da PSP

de Aveiro, comissário Cristina Marques,

"trata-se de um meio que dá outra mobili-

dade aos agentes para acorrer às situações

mais rapidamente", facititando um "policia-

mento de proximidade".

O "segway" é um veículo de duas rodas eléc-

trico que utiliza o equilíbrio do condutor

para originar os movimentos de deslocação.

A EB 2,3 de S. João da Madeira é um dos

estabelecimentos de ensino do País con-

templados com a Bandeira Verde do pro-

grama Eco-Escola. Este é um projecto

vocacionado para a educação ambiental e

para a cidadania, implementado em

Portugal pela Associação Bandeira Azul da

Europa, desde o ano lectivo 1996/97.

Este estabelecimento de ensino sanjoa-

nense vê assim reconhecido e encorajado o

trabalho que desenvolveu em benefício do

ambiente no último ano lectivo. Um

esforço para ter continuidade, como revela

a professora Irene Coelho, destacando a

importância da "melhoria da qualidade e

educação ambiental" na escola.

A coordenadora do Projecto Eco-Escolas

na EB 2,3 de S. João da Madeira sublinha o

envolvimento da comunidade educativa,

"com um empenho mais directo de 18 tur-

mas, de 24 professores, auxiliares da acção

educativa e alguns encarregados de edu-

cação". Deixa ainda uma palavra para "a

excelente parceria e apoio da Câmara

Municipal".

Grupo de alunas criou par de sapatos especial

Escola Oliveira Júnior
premiada na iniciativa "Pense
Indústria" 

Quatro alunas da Escola Oliveira Júnior, de S.

João da Madeira, estiveram entre os estudantes

distinguidos na iniciativa "Pense Indústria",

desenvolvida pela Associação dos Centros

Tecnológicos de Portugal. A cerimónia de

entrega dos prémios realizou-se no dia 7 de

Julho na FIL (Feira Internacional de Lisboa). 

O projecto sanjoanense - que teve o apoio do

Centro Tecnológico do Calçado - é designado

por BAP. Trata-se de um "kit" que consiste

numa base de um par de sapatos e numa mala

com duas bolsas que incluem todos os seus

acessórios. 

Acessórios de moda

"Hoje em dia é cada vez mais difícil articular o

ritmo da nossa vida, com a escolha da indu-

mentária certa. Com o custo de vida a subir,

torna-se difícil adquirir todos os acessórios de

moda que necessitamos para nos sentirmos

bem", referiram as criadoras do BAP, que como

prémio receberam computadores portáteis.

"A partir da base e com os acessórios de diver-

sas cores e formatos, podemos criar vários

tipos de sapatos que se ajustam a inúmeras

situações e gostos. Podemos ainda usar a mala

para transportar os sapatos ou os artigos pes-

soais", explicaram as estudantes.

Envolvimento de alunos, 

professores e funcionários

Irene Coelho afirma que o desenvolvimen-

to do projecto - articulado com a imple-

mentação da Agenda 21 local - levou ao

"incremento do envolvimento" dos alunos,

professores e funcionários na separação de

resíduos. Contribuiu igualmente para a

existência de "mais espaços verdes na

escola", bem como para uma "maior sensi-

bilização para as questões da poupança de

água e de energia".

Entre as várias medidas concretas postas

em prática neste âmbito, contam-se a

colocação de ecopontos dentro e fora das

salas de aulas, a constituição de "brigadas"

de inspecção ambiental, a elaboração de

um jornal de parede e a criação de uma

horta biológica.

A Bandeira Verde do programa Eco-Escola

foi hasteada à entrada da EB 2,3 sanjoa-

nense no dia 24 de Outubro, momento

marcado pelo envolvimento dos alunos

que emprestaram o seu entusiasmo a este

acto simbólico. 
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Uma Loja do Cidadão de "Segunda Geração"

vai abrir em S. João da Madeira no segundo

trimestre do próximo ano, tratando-se da

segunda do género em toda a Área

Metropolitana do Porto.

O secretário de Estado Adjunto e da

Administração Local, Eduardo Cabrita, e a

secretária de Estado da Modernização

Administrativa, Maria Leitão Marques, pre-

sidiram à assinatura do protocolo, numa

sessão que se realizou no dia 16 de Outubro,

na Câmara Municipal, em cujo edifício ficará

instalada a Loja do Cidadão. 

O projecto das lojas do cidadão de "Segunda

Geração" só faz sentido com a "envolvência

activa" das autarquias, defendeu na ocasião

o secretário de Estado Eduardo Cabrita, em

declarações à EDV Informação.

Porta única de acesso

aos serviços do Estado

Para o presidente da Câmara Municipal,

Castro Almeida, trata-se de "um serviço que

vai facilitar a vida dos cidadãos de S. João da

Madeira e das populações vizinhas, pois

passam a ter aqui uma porta única de entra-

da perante todos os serviços do Estado".

Segundo o autarca, com este modelo de Loja

do Cidadão "há uma maior proximidade dos

serviços públicos para com os cidadãos, o

que quer dizer que há uma melhor atenção

às necessidades das pessoas para as servir

melhor".

As novas lojas do cidadão concentram no

mesmo espaço serviços públicos (da admi-

nistração central e também municipal) e

serviços privados conexos, em função da

procura e das necessidades existentes em

cada local. 

A Loja do Cidadão de "Segunda Geração" de

S. João da Madeira representa um investi-

mento aproximado de cerca de 1,25 milhões

de euros e deverá abrir ao público no segun-

do trimestre de 2009. 

Para mostrar no futuro Centro de Arte Contemporânea

José e Norlinda Lima cedem
mil obras de arte ao município

No edifício da Câmara Municipal

Loja do Cidadão de
“Segunda Geração”abre em
2009 em S. João da Madeira Cerca de mil obras de arte de uma colecção

privada de S. João da Madeira foram cedidas

à Câmara Municipal para integrar o espólio

do futuro Centro de Arte Contemporânea da

cidade. Essencialmente formado por pintura,

este conjunto inclui trabalhos de Vieira da

Silva, Arpad Szenes, Paula Rego e Júlio

Pomar, entre vários outros artistas plásticos,

na grande maioria portugueses.

O casal José e Norlinda Lima, de S. João da

Madeira, começaram a reunir a sua colecção

de arte nos anos 60, sendo actualmente

considerada uma referência nacional, pela

sua qualidade, dimensão e diversidade. 

Para receber a colecção cedida por José e

Norlinda Lima, a autarquia prevê a criação

de um espaço expositivo próprio no futuro

Centro de Arte Contemporânea, equipamen-

to cultural que a Câmara Municipal espera

concretizar, no prazo de cinco anos, nas

instalações desactivadas do complexo

industrial da Oliva.

A cedência da colecção de José e Norlinda

Lima ao Município de S. João da Madeira

acontece em regime de comodato, ficando a

mesma depositada em instalações pro-

visórias da autarquia, devidamente

preparadas para o efeito, enquanto não se

concretiza a criação do Centro de Arte

Contemporânea. 

Núcleo cultural na Oliva

O complexo industrial da Oliva, edifício cuja

torre principal se encontra em processo de

classificação pelo IPPAR, é um importante

marco na história económica e social de S.

João da Madeira e do País. Fundada em 31

de Julho de 1925, sob a liderança do

empresário António José Pinto de Oliveira, a

Oliva acabou por marcar a vida de gerações

de sanjoanenses, dando um enorme contri-

buto ao desenvolvimento da cidade.

Indústria de fundição, aí foram fabricadas,

por exemplo, as populares antigas máquinas

de costura Oliva.

Actualmente, grande parte das instalações,

com uma área de cerca de 30.000 metros

quadrados, está desactivada, mantendo-se

em laboração o corpo principal. A intenção

da Câmara de S. João da Madeira é a de

instalar o Centro de Arte Contemporânea

num núcleo cultural a criar na parte desocu-

pada da Oliva, onde pretende disponibilizar

ainda um espaço para a instalação de indús-

trias criativas.

S. João da Madeira ganha estatuto 

de membro fundador de Serralves

O Centro de Arte Contemporânea será geri-

do com o apoio da Fundação de Serralves,

em relação à qual o município sanjoanense

passa a ter o estatuto de membro-fundador.

Através de um donativo de 100 mil euros

liquidável em três anos, a Câmara Municipal

de S. João da Madeira obtém assim uma

série de regalias que, na sua maior parte,

revertem para os habitantes do concelho.

Entre essas, inclui-se a entrada gratuita na

Fundação de Serralves para todos os

munícipes que sejam menores de 18 anos,

estudantes universitários ou maiores de 65

anos.

Ao tornar-se fundador de Serralves, S. João

da Madeira garante também que terá o

apoio dessa entidade na organização anual

de uma grande exposição de arte contem-

porânea e que será sua parceira no desen-

volvimento dos projectos na área das

"Indústrias Criativas".
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Dois ex-alunos do Centro de Formação

Profissional da Indústria do Calçado (CFPIC)

de S. João da Madeira obtiveram lugares

cimeiros no concurso internacional de

design "Sulle Orme del Cuoio", recentemente

realizado em Itália. Os jovens estilistas

foram premiados na categoria de calçado

para homem.

Marco Egídio Freitas, sanjoanense de 26

anos, conquistou o primeiro lugar, tendo

caracterizado o calçado que desenha como

"moderno, 'glamouroso' e minucioso, com

muitos pormenores", como explicou ao

Jornal de Notícias.

Em declarações ao jornal "O Regional", con-

siderou que o CFPIC "é uma mais-valia para

quem quer singrar"" na área do design de

calçado. "Temos boa formação, muitos

incentivos e apoio, o que é muito impor-

tante", sublinhou o estilista.

Actualmente, Marco Freitas frequenta o

curso de Design da Universidade de Aveiro.

Uma forma de adquirir habilitações que vão

para além do calçado, como referiu em arti-

go publicado no jornal Labor: "Quero traba-

lhar noutras áreas".

Do vizinho concelho de Oliveira de Azeméis

Alunos do Centro de Formação do Calçado em destaque

Sapatos portugueses
distinguidos em Itália

é Rosário Alves, também ela distinguida no

mesmo concurso com um segundo lugar.

"Quando soube, nem queria acreditar, senti

que valeu a pena tudo o que aprendi nestes

três anos", disse ao Jornal de Notícias, a

estilista de 23 anos, que iniciou a sua for-

mação no CFPIC em 2005.

Prémio GAPI

Em Setembro, igualmente em Itália, o calça-

do sanjoanense estivera já em destaque: a

Chibs - com um novo conceito de sola de

couro injectado de borracha - foi uma das

marcas que arrecadou "Prémios Inovação na

Fileira do Calçado", conhecidos pela sigla

GAPI, na categoria Design.

Atribuídos durante a feira de calçado

MICAM, em Milão, pelo Instituto Nacional

da Propriedade Industrial (INPI) e pelo

Centro Tecnológico do Calçado de Portugal

(CTCP), estes prémios são atribuídos, em

várias categorias, a empresas portuguesas

que se distinguem no desenvolvimento de

calçado de elevado valor acrescentado e que

utilizam matérias-primas inovadoras.

A marca Chibs, da fábrica de calçado

Evereste, de S. João da Madeira, desen-

volveu, em parceria com o estilista Luís

Henrique, um "novo conceito de sapatilha

All Star" que se distingue pela sola de couro

injectada de borracha e pelas duas formas

alternativas (uma mais quadrada e a tradi-

cional bicuda).

prémios 23
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S. João continua a mudar

66  - Há uma nova rua em S. João da
Madeira com o nome do ilustre sanjoanense
Sidónio Pardal. Paralelo à Linha do Vouga,
esta via vem ligar a Avenida do Brasil à Rua
de Ribes

77  - Arranjo urbanístico na zona envol-
vente ao CET

88  - Está em curso a obra do crematório no
Cemitério nº 3 da cidade

11,,22  - A Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, também conhecida pela rua dos
jeitos está a ser alargada e benefeciada

33,,  44,,  55  - O Mercado Municipal já parece
outro. Depois dos melhoramentos no
exterior, é agora o interior, que ganha em
qualidade e funcionalidade
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obras na cidade

AA,,  BB,,  CC  - Vai ser mais fácil a circulação
automóvel entre as ruas Oliveira Júnior e
Alão de Morais graças à requalificação e
alargamento da Rua do Calvário

DD,,  EE,,  FF  - Com a nova ligação entre a
Avenida do Brasil e a Rua 5 de Outubro,
aproveitando o túnel sob a Linha do Vouga,
a cidade ganha uma importante e qualifica-
da via de atravessamento nascente-poente

GG,,  HH,,  II  - O largo de S. João está a ser alvo
de obras que vão corrigir a rotunda local e
permitir a criação de espaços ajardinados

JJ  - Construção de rotunda elevada, com
atravessamento de peões, para redução de
velocidade de circulação na Rua do Vale,
junto ao parque urbano do Rio UL
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EE FF
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A Câmara Municipal de S. João da Madeira

promoveu mais uma edição do já tradicional

Dia dos Campeões, que decorreu, a 29 de

Setembro, no Complexo Desportivo Paulo

Pinto. Uma cerimónia em que a cidade

agradece aos seus atletas, técnicos e diri-

gentes desportivos.

Tendo por base uma temporada (2007/2008)

recheada de êxitos para as cores da cidade,

foram homenageados cerca de 450

campeões em 16 modalidades diferentes,

distribuídos por dez clubes e duas escolas. 

Além do troféu "Campeão Sanjoanense",

foram também atribuídos prémios mone-

tários no valor global de 50 mil euros, uma

verba que reflecte, em grande medida, o

número recorde de campeões nacionais em

modalidades diferentes: mais de uma cente-

na, entre seccionistas, treinadores e prati-

cantes de Andebol, Atletismo, Basquetebol,

Damas, Natação e Paintball. 

Campeões nacionais têm 

apoio para material escolar

Novidade já a partir deste ano é a atribuição,

aos campeões nacionais sanjoanenses nos

escalões de formação, de uma bolsa para

ajudar a pagar material escolar, até ao li-

mite de 150 euros. Uma medida que vem

aprofundar a política de valorização do

sucesso desportivo em S. João da Madeira,

acentuando a sua desejável ligação com o

sucesso escolar.

Os bons resultados que os atletas e clubes

da cidade têm obtido constituem um exce-

lente incentivo para quem está ligado ao

fenómeno desportivo em S. João da

Madeira, confirmando que a qualificação

dos técnicos das diferentes modalidades

tem sido uma aposta de sucesso.

Estudantes universitários e técnicos da área

do desporto, assim como todos os interessa-

dos pelo fenómeno do futebol, tiveram a

oportunidade de participar num importante

encontro de troca de ideias e experiências,

realizado em S. João da Madeira.

A cidade recebeu, no dia 3 de Outubro, o III

Meeting Internacional de Treinadores de

Futebol promovido pela Faculdade de

Ciências do Desporto e Educação Física da

Universidade de Coimbra. O local escolhido

foi o auditório do recém-criado Centro

Empresarial e Tecnológico de S. João da

Madeira.

Com um programa em que se destacaram os

mais recentes avanços na área do treino, o

meeting contou com a presença de especia-

listas internacionais como Mark Williams, da

John Moores University (Liverpool), Carlo

Castagna, da Università Tor Vergata (Roma),

Vasquéz Folgueira, do Institut Nacional

d'Educació Física de Catalunya (Barcelona) e

António Figueiredo, da Universidade de

Coimbra.

"Grande interesse"

A Câmara Municipal de S. João da Madeira

colaborou na organização do evento, que

teve o apoio de diversas outras entidades:

Sociedade Portuguesa de Educação Física,

Associação de Futebol de Aveiro, Associação

Nacional de Treinadores de Futebol e Núcleo

de Treinadores de Futebol de Aveiro,

Associação Desportiva Sanjoanense e Junta

de Freguesia de S. João da Madeira.

A Organização do meeting destacou a "feliz

combinação de prelectores", aspecto tam-

bém sublinhado por Paulo Cavaleiro,

vereador da Câmara de S. João da Madeira,

para quem não faltaram razões para susten-

tar o "grande interesse" que o encontro sus-

citou. 

Sarau Aquático da Escola de
Natação do Município

Nadar é fixe!
No final de cada ano lectivo, responsáveis,

professores e alunos da Escola de Natação

do Município de S. João da Madeira

preparam um espectáculo que inunda de

entusiasmo a piscina interior do Complexo

Desportivo Paulo Pinto. Este Sarau Aquático

proporciona momentos de muita partici-

pação e criatividade, que se traduzem em

imagens de grande expressividade.

Em 27 de Junho deste ano, foram cerca de

200 os alunos da Escola de Natação sanjoa-

nense que tomaram parte nesta actividade,

preenchida com apresentações em que a

fantasia e teatralidade se aliou ao domínio

do meio aquático revelado pelos partici-

pantes. 

Tendo como "palco" a piscina onde apren-

dem a nadar e desenvolvem essa prática,

alunos de diferentes faixas etárias colo-

caram em "cena" representações muito bem

preparadas e orientadas, com títulos tão

sugestivos como "As Abelhinhas", "Nadar é

Fixe", "Dança dos Sapos" e "Jogos sem

Fronteiras", entre muitos outros.

Distinguidos mais de 450 atletas, treinadores e dirigentes

Obrigado campeões
sanjoanenses!

Meeting de treinadores decorreu em S. João da Madeira

Cidade recebeu especialistas
internacionais de futebol
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Diego Manjate
Diego Manjate, atleta Juvenil dos Serviços

Sociais da Câmara Municipal de S. João da

Madeira, com 17 anos de idade, passou os

últimos cinco anos da sua vida a participar

em provas e a somar medalhas. A sua moti-

vação é visível na expressão e é reforçada

pelo título de campeão nacional. Diego con-

quistou o primeiro lugar no nacional de

juvenis de 1500 metros em pista e ainda a

medalha de bronze, ao conseguir o 3º lugar

nos 800 metros, provas realizadas em Julho

deste ano, em Abrantes. O atleta provou a

todos que já tem o passaporte carimbado

para um futuro promissor no mundo do

atletismo. 

Há, no percurso de Diego, pormenores que

fazem a diferença. É modesto e sabe bem o

que quer, veio de Moçambique aos seis

meses de idade, é estudante de artes, sonha

um dia poder vir a ser ilustrador e, acima de

tudo, poder conciliar essa actividade profis-

sional com o atletismo. 

Dotado de uma simplicidade e humildade

fora do comum, Diego recorda o momento

em que subiu ao lugar mais alto do pódio e

recebeu a medalha de ouro: "Fiquei surpre-

so, quando a prova acabou fiquei mesmo

espantado, nem queria acreditar, quando

recebi a medalha é que encarei a realidade e

disse para mim mesmo que eu era um

campeão".

Duas modalidades
Dois atletas
Uma cidade
Um sonho

Diego Manjate
Correr com arte

Ana Rodrigues
Nadar para sempre

AA  cciiddaaddee  ddee  SS..  JJooããoo  ddaa  MMaaddeeiirraa  vviiuu  ddooiiss  ddooss

sseeuuss  aattlleettaass  ddaarreemm  ppaassssooss  ddee  ggiiggaannttee  aa  nníívveell

ddaa  ccoommppeettiiççããoo  nnaacciioonnaall..  DDiieeggoo  MMaannjjaattee  -

ccaammppeeããoo  ddee  jjuuvveenniiss  ddee  11550000  mmeettrrooss  eemm

aattlleettiissmmoo  -  ee  AAnnaa  RRooddrriigguueess  -  ccaammppeeãã

nnaacciioonnaall  ddee  nnaattaaççããoo,,  eessttiilloo  bbrruuççooss  -

mmoossttrraarraamm  aa  ttooddooss  qquuee  aa  hhuummiillddaaddee  ee  oo  ttrraa-

bbaallhhoo  ssããoo  aass  ssuuaass  mmeellhhoorreess  aarrmmaass..  AAppeessaarr  ddee

pprraattiiccaarreemm  mmooddaalliiddaaddeess  ddiiffeerreenntteess,,  ttêêmm

uummaa  ccooiissaa  eemm  ccoommuumm::  ssããoo  ddooss  mmeellhhoorreess  ddoo

ppaaííss..

Ana Rodrigues
Determinada, dedicada e tolerante, é assim

que o treinador, Luís Margalho descreve Ana

Rodrigues. A nadadora da Associação

Estamos Juntos (AEJ), sagrou-se campeã

nacional juvenil e absoluta (a melhor entre

todos os escalões) nos 200 metros Bruços e

vice-campeã no estilo livre e também

bruços. 

Aos 14 anos, a atleta tornou-se a jovem

mais rápida a nadar os 200 metros de

bruços, numa prova que colocou o seu nome

entre os heróis desportivos de Portugal.

O "ouro" que Ana conseguiu alcançar na

piscina do Jamor, em Julho deste ano,

começou a ser construído há oito anos, com

muita dedicação e sacrifico.

A sua colecção de títulos e medalhas com-

prova que a nadadora é uma verdadeira

força da natureza. "Nunca faltar aos treinos

e ter pensamento positivo" é o segredo para

se ser uma boa atleta, confessa Ana.

A campeã pratica aulas de natação desde os

dois anos, tendo iniciado a sua carreira de

atleta aos seis anos de idade, quando o seu

treinador descobriu que tinha potencial.

Aquilo que à primeira vista parecia apenas

um "hobbie" depressa se transformou numa

paixão. "Na altura não tinha noção do que

aquilo era, depois é que comecei a gostar

cada vez mais", diz a nadadora.

continua na pág. 30 continua na pág. 31

à conversa com
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Disciplina, persistência e dedicação não fal-

tam a Ana Rodrigues, ainda mais quando a

intenção é competir. "Ir sempre aos treinos e

acreditar, isso é o mais importante", considera,

revelando o seu segredo para o sucesso. 

Com treinos diários, procura conciliar a

escola com o ritmo da competição: "É um

bocado difícil, mas consigo fazê-lo bem,

tenho que aproveitar todos do momentos

livres". É assim que a nadadora sanjoanense

pretende levar cada vez mais a sério a activi-

dade que começou como passatempo e que

serviu para colocá-la entre os melhores do

país.

Com 14 anos de idade, a atleta diz que

nunca vai abandonar as piscinas, sublinhando

que o seu principal objectivo é continuar

integrada na selecção e, quem sabe, um dia

ir aos jogos olímpicos, o seu maior sonho.

Ana Rodrigues tem um currículo que dis-

pensa comentários e que merece todo o

nosso aplauso e admiração.

Diego abre mão do lazer para treinar até três

horas por dia, seis dias por semana. Há dois

grandes motivos para tanta dedicação: o

sonho de entrar para o Sporting - "porque

sei que ia ter as condições necessárias para

me focar a nível europeu e quem sabe,

mundial" - e o sonho de "ser um bom atleta,

ganhar competições e participar nos jogos

olímpicos". E sublinha: "Isso é um grande

sonho meu, mesmo". 

Diego caracteriza-se como um atleta com-

pleto, que consegue "fazer todas as distân-

cias e estar sempre acima do razoável". Com

uma atitude profissional, o campeão afirma

que não se importa de treinar todos os dias.

"É uma forma de manter a forma física",

acrescenta.

Mas os sonhos deste sanjoanense não pas-

sam só pelo atletismo, estudante do 10º ano,

imagina-se futuramente com uma boa car-

reira, dentro das artes. "A ilustração é outro

dos meus desejos, é mesmo o que eu quero

fazer", afirma com convicção.

Diego é o primeiro a reconhecer que as suas

vitórias nunca teriam sido possíveis sem o

trabalho e o apoio de todos os que o rodea-

ram ao longo deste ciclo. Por isso, ele realça,

com gratidão, o treinador (Alberto Batista), a

Câmara Municipal e os amigos do atletismo. 

O "ouro" e "bronze" conquistados em

Abrantes são um prémio ao seu talento,

dedicação, capacidade de trabalho e de sa-

crifício. Mas são também um prémio muito

especial ao esforço e à paixão de todos os

que o acompanharam ao longo dos últimos

cinco anos. 

A performance de Diego não só lhe valeu

títulos, como também lhe valeu um lugar

especial no coração dos sanjoanenses. 

"Nunca faltar aos treinos e ter pensamento positivo" é o
segredo para se ser uma boa atleta, confessa Ana.

Diego é o primeiro a reconhecer que as suas vitórias
nunca teriam sido possíveis sem o trabalho e o apoio de
todos os que o rodearam ao longo deste ciclo.
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Volta a Portugal em Bicicleta

Multidão acolheu de braços abertos 
a prova rainha do ciclismo nacional

Como era de se esperar, a cidade de S.
João da Madeira recebeu com brilhan-
tismo a 5º etapa da Volta a Portugal em
Bicicleta. Um dos maiores e mais popu-
lares eventos do País. O entusiasmo do
público foi um espectáculo à parte, mi-
lhares de pessoas, entre crianças, adultos
e idosos, seguiram a emocionante chega-
da dos ciclistas ao município e assistiram
ao programa "Há Volta" da RTP.

Tal como nos anos anteriores, a RTP voltou a

transmitir o programa "Há Volta" que teve

uma das suas edições realizadas em S. João

da Madeira. Foi no dia 19 de Agosto, a

propósito da chegada à cidade da 5.ª etapa

da Volta a Portugal em bicicleta. Uma emis-

são televisiva que contribuiu para dar a co-

nhecer e divulgar a cidade, aos olhos aten-

tos do país e do mundo.

O Jardim Municipal, junto ao edifício da

Câmara, foi o palco da transmissão em

directo de um programa que incluiu inter-

venções de personalidades sanjoanenses das

mais diversas áreas, além de passatempos,

concursos e animações. 

João Baião, Margarida Barreiros e Isabel

Figueira foram os protagonistas de uma

emissão em que o apresentador começou

Presidente da Câmara agradece 

trabalho dos sanjoanenses

O presidente da Câmara, Castro Almeida,

falou sobre os espaços de lazer, equipamen-

tos culturais e industriais de S. João da

Madeira e agradeceu aos sanjoanenses o seu

esforço e o seu trabalho, que ao longo dos

anos tem sido decisivo para o progresso da

cidade.  

Referindo que a base industrial é o principal

modo de subsistência da cidade, Castro

Almeida falou ainda da forte aposta na cri-

ação de condições para a instalação de

empresas e da aposta na educação, numa

cidade que se destaca pela qualidade de vida

que apresenta.

por realçar a forma como todos foram rece-

bidos em S. João da Madeira. "Hospitaleiros

e acolhedores", foi desta forma que João

Baião caracterizou os sanjoanenses. 

Foram centenas, as pessoas que vibraram a

aplaudir, incentivar e acarinhar os apresen-

tadores e participantes.

RTP divulga cidade

A música, as curiosidades, a realidade social,

cultural e industrial da região foram o tema

para a conversa, com um conjunto alargado

de convidados. 

Nos directos que entraram em cena,

pudemos ouvir e ver: Castro Almeida, presi-

dente da Câmara, que mencionou que S.

João da Madeira era uma cidade com uma

forte tradição desportiva; ouvimos também

Carlos Coelho, presidente dos Bombeiros

Voluntários, no ano em que comemoram 80

anos de existência; Diego Manjate atleta dos

Serviços Sociais da Câmara e Campeão

nacional de 1500 metros revelou o seu

sonho de elevar o nome da cidade. 

Uma emissão de mais de uma hora, na qual participaram

ainda Cecília Rocha em representação da Associação de

Jovens Ecos Urbanos e a coordenadora do Museu de

Chapelaria, Susana Menezes, que destacou alguns dos tra-

balhos e projectos desse equipamento cultural municipal.

António Pedro, estilista, e Méssio Trindade, antigo

chapeleiro, deram a conhecer melhor a actualidade e a

história da chapelaria, a todos os que acompanharam o

programa.

Ao longo da emissão, os momentos foram vividos ao ritmo

da música, da dança, dos passatempos e dos concursos com

a oferta de prémios. 

As actuações musicais de grupos sanjoanenses, nomeada-

mente, a Tuna dos Voluntários e a Companhia da Música,

conferiram momentos de muita animação que encheram o

jardim de alegria.
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No mês de Junho, os ecos festivos espa-
lharam-se um pouco por todo o municí-
pio. As Festas da Cidade cumpriram mais
uma edição, com um programa que
envolveu diversas actividades de carácter
religioso e lúdico. Dias antes, "A Cidade
no Jardim" voltou a juntar colectividades
e associações do concelho, atingindo um
recorde de participações. Todos os anos,
estes são dois dos eventos mais esperados
em S. João da Madeira. 

Há muito que as Festas da Cidade de S. João

da Madeira entraram no calendário dos san-

joanenses, pelos finais de Junho. Este ano,

um cartaz muito preenchido proporcionou a

toda a população residente, e não só, muita

animação, divertimento e actividades cul-

turais. 

Um dos momentos mais aguardados foi,

sem dúvida, o desfile de Marchas Populares,

que decorreu no dia 19 de Junho. Dando

largas à criatividade, cerca de 1500 alunos

do ensino básico de S. João da Madeira des-

filaram de arco e balão pela avenida da

Liberdade, ao som das músicas tradicionais

do S. João, culminando no Jardim Municipal.

Festas da Cidade e "A Cidade no Jardim"

S. João em Festa
A tradição das Festas

com marchas e procissão 

Presenciado por uma multidão, o desfile dos pequenos figurantes das mar-

chas deu o mote para o resto do programa das Festas da Cidade, numa noite

feita de muita cor, alegria, quadras e manjericos, como manda a tradição.

Muito aguardada pelos visitantes, a Procissão Solene decorreu no dia 22 de

Junho, tornando-se num importante momento de meditação. Uma enorme

multidão de devotos, figurantes e músicos acompanhou pelas ruas da

cidade os andores com imagens de santos. 

Concerto dos "Da Weasel"

e fogo de artifício

Os "Da Weasel" foram a grande atracção musical das Festas da Cidade,

com um concerto realizado no dia 24 de Junho, no Jardim Municipal.

Milhares de pessoas não perderam a oportunidade de ver e ouvir

sonoridades do Hip-Hop, numa actuação que se prolongou durante

duas horas. 

Após o concerto, o público pôde ainda assistir a uma sessão mul-

timédia e de fogo de artifício que, à semelhança dos anos ante-

riores, se revelou monumental, entusiasmando quem assis-

tiu a este encerramento do programa.

A Cidade reunida

no Jardim Municipal

À Semelhança dos anos anteriores, de 6 a 10 de

Junho, decorreu mais uma edição de "A Cidade

no Jardim". Este ano, com uma ainda maior

participação: os 140 stands e as 30 tasqui-

nhas fizeram desta sexta edição a maior de

sempre. 

Actividades de âmbito cultural, desporti-

vo, ambiental, lúdico e institucional,

animaram a cidade durante cinco dias,

num Jardim que juntou diversas

colectividades e instituições do con-

celho. 

Grande momento para

associações e instituições

Os concertos e as actuações, os

stands e as habituais tasquinhas,

com os seus comes e bebes foram

a origem da passagem de milhares

de pessoas, residentes e não resi-

dentes em S. João da Madeira.

Um evento que teve o brilho a que

sempre nos habituou, proporcionan-

do muita festa, convívio e animação,

graças, em grande medida, ao empenho

e dinamismo de todas as associações e

instituições envolvidas.
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paços da cultura
Rita Redshoes e Donna Maria

Qualidade das novas vozes
portuguesas encanta público
dos Paços da Cultura

Para assinalar o 82º aniversário da criação

do concelho de S. João da Madeira, o

auditório dos Paços da Cultura foi palco, a

10 de Outubro (véspera do Dia do

Município), de um concerto comemorativo

que deixou uma forte impressão no muito

público presente. 

Os Donna Maria - Marisa Pinto (Voz); Miguel

Ângelo Majer (Samples, Bateria e Voz); e

Ricardo Santos (Piano acústico,

Sintetizadores e Voz) - foram os protago-

nistas desse excelente espectáculo.  

Algum tempo antes, fora a qualidade da voz

de Rita Redshoes a entusiasmar o público

dos Paços da Cultura, que teve a oportu-

nidade de ouvir temas de grande sucesso de

público e de crítica, como "Dream on Girl",

presença constante nas emissões das princi-

pais rádios nacionais.

Teatro para 

todas as idades

Se a música continua a ter presença forte

nos Paços da Cultura de S. Soão da Madeira

- Donna Maria e Rita Redshoes são apenas

mais dois exemplos -,aí também se encon-

tram propostas na área do teatro, traduzin-

do uma oferta de qualidade. Veja-se o caso

da comédia "A Separação", que trouxe à

cidade os conhecidos actores Helena Isabel e

Heitor Lourenço.

Como sempre, os mais novos contam com

momentos que lhes são especialmente

dirigidos, nos quais se procura também o

envolvimento das famílias. Das marionetas

("Lenheiras de Cuca Macuca") aos espec-

táculos para bebés ("Quem come a minha

casinha?"), passando pela dança para cri-

anças ("Odete Odile"), sucedem-se as

sessões infantis nos Paços da Cultura.

Artes plásticas e... 

animação de rua

Quanto à galeria de exposições deste

equipamento cultural sanjoanense, actual-

mente está aí patente a exposição "The

Order of Today is the Disorder of Tomorrow",

de Pedro Valdez Cardoso. Uma iniciativa

promovida pelo Centro de Arte da cidade

também integrada no programa das

comemorações do 82.º Aniversário do

Município de S. João da Madeira.

Novidade no último Verão foi a progra-

mação de ar livre dos Paços da Cultura, com

destaque para o espectáculo "Magic Ball

Parade", que decorreu na zona envolvente

ao edifício, seguindo depois para a Praça

Luís Ribeiro. Uma actividade de animação de

rua, que juntou música e efeitos especiais.

Musicatos

Jovens talentos
revelam-se
O violinista Tomás Costa foi o jovem talento

que mais recentemente se mostrou nos

Paços da Cultura de S. João da Madeira, no

âmbito do ciclo Musicatos. Promovida em

conjunto pela Câmara Municipal e Academia

de Música da cidade, esta é uma iniciativa

que dá ao público a oportunidade de assis-

tir, mensalmente, a concertos de jovens

músicos da região. 

Os violinistas Eduardo Simão, Oksana

Kurtash e Catarina Resende, assim como o

clarinetista Vitor Hugo Familiar, foram ou-

tros jovens que, nos últimos meses, pas-

saram também por esta montra de talentos

locais e regionais que é o Musicatos.

Eles e tantos outros músicos em formação

que têm subido ao palco dos Paços da

Cultura de S. João da Madeira vêm reve-

lando perante largas plateias uma qualidade

assinalável, que tem merecido o aplauso dos

sanjoanenses.
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OO  cchhaappééuu  ccoonnffiirrmmoouu-ssee  ccoommoo  uumm  ddooss

ggrraannddeess  ííccoonneess  ddee  SS..  JJooããoo  ddaa  MMaaddeeiirraa

dduurraannttee  oo  HHaatt  WWeeeekkeenndd,,  uumm  eevveennttoo  aa  qquuee  aa

cciiddaaddee  aaddeerriiuu  eemm  mmaassssaa  dduurraannttee  ttrrêêss  ddiiaass  -

2277,,  2288  ee  2299  ddee  JJuunnhhoo..  

O programa, muito diversificado, abriu com

um leilão de chapéus a favor da Fundação

do Gil. Esta sessão permitiu reunir verbas

para apoiar crianças que necessitam de

cuidados de saúde, uma das principais ver-

tentes da actividade solidaria da Fundação

do Gil. 

Além do montante obtido através da venda

dos chapéus, foi ainda entregue à institui-

ção um cheque com parte do valor das

inscrições no jantar, oferta do restaurante

Casa do Morgado, um dos parceiros da ini-

ciativa.

Destaque também para a associação "S. João

da Madeira.com" que apoiou financeira-

mente a contratação da banda que animou

a noite e para a "cake designer" Filomena

Rangel que confeccionou e cedeu 12 bolos

em formato de chapéu.

Hat Weekend entusiasmou a cidade

Chapéus há muitos!

Marca diferenciadora

Além do leilão de chapéus, muitas outras

actividades marcaram o fim-de-semana,

com o chapéu a confirmar-se como um ele-

mento aglutinador dos sanjoanenses, com

muita gente a ser atraída pelas diversas

realizações incluídas no evento. 

Especial relevo merece o trabalho desen-

volvido pela Associação Comercial do con-

celho, numa parceria com a Câmara

Municipal, que envolveu neste processo um

dos seus equipamentos culturais de referên-

cia: o Museu da Chapelaria.

O vereador Paulo Cavaleiro destaca o facto

de o programa ter apresentado "uma assi-

nalável diversidade de actividades, tendo

como tema comum o chapéu", um produto

que constitui "uma marca diferenciadora"

da cidade de S. João da Madeira, "com uma

carga e um significado históricos que não

encontram paralelo noutros pontos do País".

Estilistas desenharam
chapéus para ajudar
Fundação do Gil
Doze chapéus criados por estilistas por-

tugueses foram leiloados na abertura do Hat

Weekend, durante um jantar de beneficência

a favor da Fundação do Gil.

Entre os nomes da moda envolvidos con-

taram-se Ana Salazar, Miguel Vieira,

Anabela Baldaque, Maria Gambina, Nuno

Gama, Katty Xiomara, Pedro Alves, Andrea

Prado Marques, Celsus, Jordann Santos,

Juliana Cerdeira e Storytailors.

Segundo o vice-presidente da autarquia, Rui

Costa, a ideia, para além de revelar "a con-

sciência social do município através do

apoio a um projecto que vai proporcionar

mais alguns sorrisos a muitas crianças", foi a

de "divulgar o Museu e associá-lo, bem

como ao chapéu, ao tema da Moda, que é

uma das marcas da cidade de S. João da

Madeira".
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O conto russo "A minha mãe é a mulher

mais bela do mundo" inspirou dezenas de

ilustradoras portuguesas a executarem tra-

balhos gráficos que evocam a feminilidade e

a maternidade. 

Foram cerca de 100 obras que estiveram em

exposição em S. João da Madeira, durante o

1.º Encontro Nacional de Ilustração no

Feminino, que decorreu nos dias 2, 3 e 4 de

Outubro deste ano. 

Este evento incluiu ainda a realização de um

conjunto diversificado de actividades, desig-

nadamente conferências, oficinas de traba-

lho nas escolas da cidade e visitas culturais. 

O 1.º Encontro Nacional de Ilustração no

Feminino foi organizado pela Junta de

Freguesia de S. João da Madeira, em parce-

ria com a Câmara Municipal, e contou com

o apoio de diversas outras entidades.

Uma organização da Junta de Freguesia

S. João da Madeira promoveu evento 
inédito de ilustração no feminino

Qualidade e diversidade

Sylviane Rigolet, comissária artística deste

evento único, considera que o 1.º Encontro

Nacional de Ilustração no Feminino consti-

tuiu uma oportunidade para ver "trabalhos

de uma qualidade exímia", representando

"uma grande diversidade de estilos" de ilus-

tração. 

Ao mesmo tempo, a organização pretendeu

valorizar uma profissão que em Portugal

ainda "não é suficientemente reconhecida".

Para o presidente da Junta de Freguesia de

S. João da Madeira, Carlos Coelho, o 1.º

Encontro Nacional de Ilustração no

Feminino veio "colmatar uma lacuna a nível

nacional". 

Destacando a participação de pessoas de

todo o país, o autarca local sublinhou que se

tratou de um programa "muito diversifica-

do", tendo sido preparado para agradar a

vários públicos, com destaque para os pro-

fessores e estudantes.



45

boletim municipal S. João da Madeira

45centenário da linha vale do vouga

Centenário da via férrea do Vale do Vouga

Em linha com o futuro
SS..  JJooããoo  ddaa  MMaaddeeiirraa  ee  oouuttrrooss  mmuunniiccííppiiooss

aattrraavveessssaaddooss  ppeellaa  LLiinnhhaa  FFéérrrreeaa  ddoo  VVaallee  ddoo

VVoouuggaa  aassssiinnaallaamm  oo  CCeenntteennáárriioo  ddeessttaa  iimmppoorr-

ttaannttee  vviiaa  ddee  ttrraannssppoorrttee  ffeerrrroovviiáárriioo..  SSããoo  110000

aannooss  ddee  hhiissttóórriiaa  ccoommeemmoorraaddooss  nnoo  ttrriillhhoo  ddaa

mmooddeerrnniiddaaddee..  OO  pprrooggrraammaa  tteemm  oo  sseeuu  ppoonnttoo

aallttoo  nnoo  ddiiaa  2233  ddee  NNoovveemmbbrroo,,  ccoomm  uummaa

vviiaaggeemm  ddee  ccoommbbooiioo  qquuee  rreeccoorrddaa  aa  pprriimmeeiirraa

ddee  ttooddaass,,  pprroottaaggoonniizzaaddaa  ppeelloo  rreeii  DD..  MMaannuueell

IIII,,  eemm  11990088..  

Ao associar-se às comemorações dos 100

anos da Linha do Vale do Vouga, S. João da

Madeira celebra a história desta importante

via de comunicação regional, mas também

promove o futuro do comboio na cidade e

na região. No dia 23 de Novembro, esta

efeméride é assinalada com um vasto pro-

grama nos vários municípios da região,

tendo como "fio condutor" uma viagem de

comboio entre Espinho e Oliveira de

Azeméis. 

S. João da Madeira assumiu desde a primeira

hora um papel importante na realização

destas comemorações, que se vão estender

por um ano e que são organizadas pela CP,

REFER, Fundação do Museu Nacional

Ferroviário e câmaras municipais da região,

com o envolvimento de antigos e actuais

ferroviários.

O município sanjoanense olha para esta

centenária via férrea como uma mais-valia

que importa potenciar. Com esse objectivo,

a autarquia planeia criar um comboio fre-

quente dentro da cidade, aproveitando a

Linha do Vale do Vouga e prevendo uma

futura ligação ao Metro do Porto.

Rasgar horizontes

A intervenção já realizada pelo Município de

S. João da Madeira na envolvente à Estação

de Caminho de Ferro da cidade e a sua

articulação com o renovado Centro

Coordenador de Transportes são investi-

mentos recentes reveladores da aposta san-

joanense na valorização da Linha do Vale do

Vouga.

Quando, em 23 de Novembro de 1908, a

Linha do Vale do Vouga foi inaugurada pelo

Rei D. Manuel II, esse momento representou

um extraordinário impulso no desenvolvi-

mento da região. Cem anos passados, S.

João da Madeira acredita que vale a pena

voltar a investir no transporte ferroviário

como um caminho de futuro. 

A abertura da Linha do Vale do Vouga "ras-

gou os horizontes da modernidade e do pro-

gresso" da região, como assinala a mono-

grafia "São João da Madeira - Cidade do

Trabalho", de M. Antonino Fernandes. Nessa

mesma publicação se citam palavras do

escritor sanjoanense João da Silva Correia

no romance "Os Outros", referindo o

"alvoroço de alegria indescritível" que a

chegada do comboio - que ficaria conhecido

por Vouguinha - gerou entre a população.



Na Biblioteca Municipal de S. João da

Madeira está patente a edição de 2008 da

Exposição World Press Cartoon Top 50. A

inauguração aconteceu no dia 7 de

Novembro, com a presença de António

Antunes, director do World Press Cartoon e

um dos grandes "cartoonistas" nacionais,

World Press Cartoon na Biblioteca Municipal

Cartoons de todo o mundo
para ver em S. João da Madeira

exposição que faz uma apresentação dos

melhores cartoons que se têm publicado a

nível mundial", afirma Rui Costa, vice-presi-

dente da Câmara Municipal de S. João da

Madeira.

O autarca sublinha que esta é "uma

expressão artística inteligente, interessante

e que dificilmente deixa alguém indiferente",

pelo que convida o público em geral a ver

estes trabalhos na Biblioteca Municipal Dr.

Renato Araújo. 

Humor gráfico

O World Press Cartoon assume-se como

salão não temático e o seu objectivo é dis-

tinguir os melhores trabalhos produzidos e

publicados, ao longo de cada ano, em jornais

ou revistas de vários países. 

Em S. João da Madeira, podem ser agora

apreciados aqueles que foram classificados

como os melhores 50 "cartoons" dados à

estampa na imprensa no ano passado. A

exposição é constituída por três grandes

áreas do humor gráfico de imprensa: dese-

nho de humor, "cartoon" editorial e caricatura.

world press cartoon 47

particularmente conhecido pelo seu traba-

lho no semanário Expresso. 

Esta conceituada exposição internacional de

"cartoons" pode ser vista em S. João da

Madeira até 6 de Dezembro. Oportunidade

para descobrir ângulos novos e pormenores

surpreendentes sobre a actualidade, tendo

por base os grandes temas tratados pela

comunicação social.

Ninguém fica indiferente

"Esta é uma oportunidade de proporcionar

aos sanjoanenses, e ao Norte do País em

geral, a possibilidade de contactar com esta

ANTÓNIO JORGE GONÇALVES
PÚBLICO (POR) - 14.9.2007
DALAI LAMA
2º PRÉMIO
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Autarquia eleita para o Comité Executivo

S. João da Madeira no Fórum 
Europeu para a Segurança
Urbana

O Município de S. João da Madeira foi eleito

para o Comité Executivo do Fórum Europeu

para a Segurança Urbana (FESU), na assem-

bleia-geral deste organismo realizada, no

final de Julho, em Barcelona. 

O Comité Executivo do FESU é constituído

por 21 membros de diferentes cidades e

organizações europeias, entre as quais se

contam três portuguesas: Loures,

Matosinhos e S. João da Madeira, sendo a

representação sanjoanense assegurada por

Rui Costa, vice-presidente da Câmara

Municipal. 

Este Fórum Europeu para a Segurança

Urbana, com sede em Barcelona, articula-se

com uma rede de estruturas à escala

nacional existentes em diversos países, uma

das quais é o Fórum Português para a

Prevenção e Segurança Urbana, criado em

2005. Este é presidido por Matosinhos e dele

faz parte, desde a primeira hora, o município

de S. João da Madeira.

Redução da criminalidade

O FESU, que está a comemorar os 20 anos da

sua criação, tem estatuto de parceria e

aconselhamento, trabalhando em estreita

colaboração com a Comissão Europeia,

Conselho da Europa, o Parlamento Europeu,

o Comité Europeu das Regiões e com a Rede

Europeia para a Prevenção da Criminalidade.

Semana da Mobilidade

S. João da Madeira recebeu
Bandeira de Prata da Mobilidade 

A Associação Portuguesa dos Planeadores

do Território (APPLA) entregou ao município

de S. João da Madeira a Bandeira Verde da

Mobilidade, galardão criado por aquela enti-

dade no âmbito da Rede Nacional de

Cidades e Vilas "com Mobilidade para

Todos".

Inês Marrazes, representante da APPLA, deu

os parabéns à autarquia por ter eliminado as

barreiras arquitectónicas em 62 por cento

do território urbano. Referiu ainda que,

nesta fase, o município apenas precisava de

chegar aos 30 por cento para garantir essa

distinção.

Maior responsabilidade

Inês Marrazes assinalou que o problema da

mobilidade deverá ser um tema de interesse

"de todos", uma vez que ninguém está livre

de se deparar com obstáculos

intransponíveis. Referiu que, além das pes-

soas com deficiência, os idosos são um

grupo de risco.

Sobre a atribuição a S. João da Madeira da

Bandeira de Prata da Mobilidade, o vereador

Paulo Cavaleiro referiu que o facto acarreta

para o Município "uma ainda maior respon-

sabilidade relativamente ao combate às bar-

reiras arquitectónicas no espaço urbano

sanjoanense". E acrescentou: "O trabalho

que temos feito a este nível está a ser reco-

nhecido, mas temos consciência de que pre-

cisamos de continuar a dar atenção a esta

área".

Ao longo do Verão

Praça Luís Ribeiro animada
com Verão Quente e Mercadinho 

Nos meses de Julho, Agosto e parte de

Setembro houve vários espectáculos, todas

as semanas, na Praça Luís Ribeiro, na zona

pedonal de S. João da Madeira. 

Tratou-se de mais uma edição do "Verão

Quente em S. João", que assegura a realiza-

ção de actuações musicais na zona pedonal

da cidade nas noites dos meses de Verão.

O objectivo deste programa é proporcionar

ainda mais factores de atracção à zona

pedonal da cidade de S. João da Madeira,

complementando com outro tipo de espec-

táculos e actividades a oferta de espaços

como os Paços da Cultura, a Biblioteca

Municipal e o Museu da Chapelaria.  

Compras com animação

Outra iniciativa que teve lugar na Praça Luís

Ribeiro com sucesso assinalável foi o

Mercadinho de Rua, realizado no primeiro

domingo de cada mês, também com organi-

zação da Associação Comercial do concelho,

com o apoio da Câmara Municipal. 

Esta iniciativa, cuja primeira edição arran-

cou no dia 1 de Junho deste ano, permitiu

aliar compras com animação, constituindo

mais uma forma de dinamização do centro

da cidade e do comércio local sanjoanense.

Dia cheio de actividades 

Piquenique Municipal animou
Parque Ferreira de Castro

Foram muitos os sanjoanenses que partici-

param, e partilharam merendas, em mais

uma edição do Piquenique Municipal no

Parque Ferreira de Castro, iniciativa que este

ano se realizou a 14 de Setembro. 

Preparado pela Rede Social do concelho, o

programa iniciou-se com a Caminhada

"Família Gira", já na oitava edição, e um

"safari fotográfico", promovido pela

Associação de Jovens Ecos Urbanos. Estas

actividades antecederam a celebração da

Missa Campal. 

Depois da partilha de merendas, à hora de

almoço, seguiu-se uma tarde recreativa,

com diversas actividades desportivas, lúdi-

cas e culturais. Destaque ainda para o insu-

flável infantil e para a mini Feira de Saúde,

que incluiu a realização de rastreios diversos

e aconselhamento médico, em colaboração

com entidades do sector.

Sentimento de partilha

"O Piquenique Municipal é um momento

que já conquistou um lugar incontornável

no calendário anual de actividades do con-

celho, possibilitando o convívio de centenas

de sanjoanenses de diferentes gerações",

lembrou, a propósito, o vereador João

Oliveira. 

"É, por isso, um evento que ajuda a reforçar

a coesão da cidade e o sentimento de parti-

lha entre os munícipes, o que é muito

importante para que S. João da Madeira se

afirme, cada vez mais, como uma cidade

solidária", acrescentou.

Iniciativa do Município

Concurso Literário João da Silva
Correia distingue "Viagem ao Fim
do Império" 

"Viagem ao Fim do Império" é a obra vence-

dora, na categoria de Prosa, da edição de

2008 do Concurso Literário João da Silva

Correia, promovido pela Câmara Municipal

de S. João da Madeira. O autor é Emídio

Ferreira de Aguiar, nascido em 1945, na vila

de Carregosa, e residente no município san-

joanense. 

Conhecido pelo pseudónimo Martz Inura -

embora tenha concorrido com outro

(Cesário Ramos) por razões de confidencia-

lidade impostas no regulamento -, o autor

recebe como prémio a garantia de publi-

cação da obra, mediante a comparticipação

financeira, pela Câmara Municipal de S. João

da Madeira (até ao limite de 2.500 Euros),

nos custos da edição.

"Cativante leitura"

O júri - constituído por Rui Costa (vice-pre-

sidente da Câmara), Josias Gil (escritor e

professor) e Helena Cruz (responsável pela

Biblioteca Municipal) - salienta a "escrita

elegante e fluida, de cativante leitura, não só

pela economia e ritmo do discurso mas

ainda por transparecer a verdade de um

testemunho vivido em tempo e lugar de que

urge falar, se queremos compreender este

Portugal recente: a guerra colonial em

Angola".

Programa abre a 30 de Novembro

O Natal desce à rua
por toda a cidade

A iluminação e as decorações de Natal que

invadem as ruas de S. João da Madeira no

mês de Dezembro voltam a ser marcas

fortes da cidade numa quadra que tanto

representa para os sanjoanenses. Este ano, a

programação volta a ser enriquecida com

um novo presépio gigante de areia, que

promete ser ainda maior e mais completo do

que o de 2007.

A abertura do programa "O Natal desce à

rua" está marcada para 30 de Novembro,

num momento marcado pela inauguração

da iluminação de Natal, que incluirá a actu-

ação de coros sanjoanenses e uma concen-

tração de barretes de Natal com luz.

Cumprindo o que já é quase uma tradição,

volta a merecer destaque a realização dos

concursos de decoração de rotundas e de

iluminação de edifícios, este último com a

novidade de passar a ser aberto também às

fábricas.

Os interessados em qualquer dos concursos

podem obter as informações necessárias na

página da Câmara na Internet (www.cm-

sjm.pt), sendo que as rotundas se devem

manter decoradas entre 8 de Dezembro e 6

de Janeiro, período durante o qual também

os edifícios inscritos em "A Cidade ilumina-

da pelas suas mãos" devem estar ilumina-

dos.
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