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Marcas de cidade, marcas de futuro

Por muitos edifícios e construções que se apresentem, o que sobressai nesta publicação é o 
trabalho, o dinamismo e a força dos Sanjoanenses.

Foi há 25 anos que S. João da Madeira foi elevada à categoria de cidade. Por isso registamos 
aqui 25 obras importantes realizadas neste período.

São 25 razões, entre muitas outras, para que os Sanjoanenses se orgulhem da cidade que 
têm construído e se sintam ainda mais motivados para dar continuidade ao seu desenvol-
vimento. 

Nestes textos e imagens percebem-se os traços fortes de S. João da Madeira, cidade do 
trabalho e da qualidade de vida, cidade competitiva e solidária. 

São 25 anos de progresso pelos quais S. João da Madeira e os Sanjoanenses estão de 
parabéns.  

        M. Castro Almeida
        Presidente da Câmara de S. João da Madeira
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Inaugurada a 11 de Outubro de 1961, a 
Biblioteca Municipal Dr. Renato Araújo 
ocupa um edifício que foi construído de 
raiz para o efeito e, no seu próprio nome, 
presta homenagem ao autarca que iniciou 
todo esse processo. 
A valorização deste  equipamento obrigou 
a trabalhos de ampliação e remodelação 
na década de 1990, prolongando-se até 
aos dias de hoje os cuidados de adaptação 
necessários para que possa corresponder 

Biblioteca Municipal
sempre às exigências da sua missão. 
Isso verifica-se, por um lado, ao nível do 
seu fundo documental: da fase em que 
esse era constituído sobretudo por livros, 
jornais, revistas e legislação, passou-se a 
uma etapa mais consciente da importância 
das novas tecnologias, pelo que o utente 
pode, desde há anos, requisitar CD e DVD 
com conteúdos musicais, cinematográfi-
cos e pedagógicos, e também consultar os 
títulos que procura através de uma base de 

dados ou da internet. 
O trabalho que a biblioteca desenvolve no 
sentido da sua permanente actualização 
verifica-se ainda, por outro lado, ao nível 
da sua oferta de actividades complementa-
res: aí se promovem sessões de animação 
da leitura, projecções de vídeo e encena-
ções de teatro, lançamentos de livros, con-
ferências e acções de formação, exposições 
e ateliês diversos. 
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A Câmara Municipal de S. João da Madeira 
funcionou no mesmo local entre 1937 e 
1993, praticamente desde que o concelho 
foi criado até ao momento em que o actual 
edifício dos Paços da Cultura se revelou in-
capaz de acomodar todos os serviços asso-
ciados ao crescimento do município.
Surgiu então o Fórum Municipal, cuja de-
signação tem implícito o conceito centra-
lizador que levou a reunir no mesmo equi-
pamento os serviços da Câmara Municipal, 
os da Junta de Freguesia e os da repartição 
local de Finanças.
Operacional desde o dia 11 de Outubro de 
1993 mas inaugurado oficialmente apenas 
a 16 de Maio de 1995, o espaço projectado 
pelo arquitecto Adalberto Dias funciona até 
hoje nos mesmos moldes de polivalência.
A modernização regista-se ao nível da es-
trutura física do edifício e da agilização 
dos serviços prestados ao público. 

Câmara Municipal
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Em Setembro de 1988, o Centro Coorde-
nador de Transportes veio concentrar num 
mesmo espaço geográfico as rotas de dife-
rentes empresas, proporcionando à popu-
lação residente e móvel de S. João da Ma-
deira um acesso mais cómodo e eficaz aos 
autocarros de que se servia diariamente. 
A cidade foi nessa altura uma das primeiras 
do país a aderir a uma estrutura do género 
e, vinte anos depois, a Câmara Municipal 
voltava a antecipar as remodelações viárias 
já anunciadas para o futuro, efectuando 
no Centro Coordenador uma remodelação 
funcional que, no imediato, veio garantir 
maior conforto aos utentes desse serviço 
e, a médio prazo, preparou o edifício para a 
chegada do sistema de comboios frequen-
tes que em 2011 vai ser instalado na linha 

Centro Coordenador de Transportes
de caminho-de-ferro do Vale do Vouga.
No novo formato intermodal do Centro 
Coordenador de Transportes, a estação de 
comboios e o parque de autocarros conti-
nuam a distar 50 metros entre si mas estão 
agora ligados fisicamente por uma estru-
tura em que escadas e tapetes rolantes 
ajudam a ultrapassar as acentuadas dife-
renças de cota que sempre caracterizaram 
a geografia do local e se revelaram incon-
venientes para os utentes do espaço.
Outra mudança implementada no Centro 
Coordenador foi ainda o sistema de pro-
dução de electricidade que, recorrendo a 
painéis fotovoltaicos de conversão directa 
de energia solar, permite ao edifício pou-
panças consideráveis em termos de consu-
mo energético. 
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Clubes profissionais, clubes amadores e 
grupos de cidadãos particulares, todos 
passaram a ter no Centro de Formação 
Desportiva um local privilegiado para a 
prática de exercício físico, nas condições 
adequadas que a cidade já há muito recla-
mava.
Os três campos de jogos do equipamento 
que a autarquia inaugurou em 2005 conti-
nuam, desde então, a ser constantemente 
requisitados para modalidades em que a 
relva sintética e o ar livre são motivos de 
satisfação adicional, e ao local é também 
reconhecida a vantagem de permitir a pre-
sença de 850 espectadores em condições 

Centro de Formação Desportiva
de comodidade.
Não são apenas actividades a céu aberto 
as que se desenvolvem no Centro de For-
mação Desportiva: o seu edifício de apoio 
integra também uma sala de reabilitação 
física, sauna e jacuzzi, e um auditório para 
acções de formação teórica. 
O espaço conta ainda com quatro balne-
ários, um gabinete de primeiros socorros, 
salas de reunião e uma cafetaria, sendo 
que todas essas valências correspondem – 
ao nível técnico e da qualidade dos mate-
riais – ao grau de exigência adoptado para 
os estádios do Euro 2004.
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O Centro de Saúde de S. João da Madeira ocu-
pa desde 2006 aquele que, nas várias décadas 
de funcionamento dessa estrutura, é o edifício 
mais condigno à sua actividade. 
Para que assim fosse possível, a autarquia não 
só cedeu ao Governo o terreno onde o edifício 
foi construído como também se responsabili-
zou pela execução do projecto de arquitectura.  
Foi essa diligência que acabou com os anos de 
atrofiamento do Centro de Saúde num espaço 
que já não correspondia às necessidades da 
população e que também pôs fim aos sucessi-

Centro de Saúde
vos adiamentos por parte do Estado no que se 
refere a propor uma solução para o problema.
Com 16 gabinetes médicos, diversas salas de 
enfermagem, espaços reservados a documen-
tação médica e planeamento, e várias secreta-
rias de atendimento e zonas de espera, o novo 
Centro de Saúde de S. João da Madeira afir-
mou-se também como um marco na paisagem 
urbanística da cidade. Para isso contribuem as 
suas linhas arquitectónicas invulgares e o re-
curso a um desenho que lhe garante luminosi-
dade natural no interior.
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Robótica, Automação Industrial, Biotecno-
logia, Química, Design e Tecnologias da In-
formação – são estas as indústrias de futu-
ro que o Centro Empresarial e Tecnológico 
de S. João da Madeira se propõe explorar 
desde 11 de Outubro de 2008, para garan-
tir à cidade a liderança da inovação nesses 
domínios.
O projecto tem como símbolo principal o 
edifício-sede desenhado pelo arquitecto 
Filipe Oliveira Dias, mas em causa está uma 
estrutura que abrange também uma incu-
badora de empresas, um centro de inova-
ção e formação empresarial, zonas reser-
vadas à instalação de empresas e uma área 

 Centro Empresarial e Tecnológico
destinada à expansão industrial.
Ainda em 2009, o empreendimento de 
80 mil metros quadrados passa também 
a acolher um dos 12 Centros Locais de 
Aprendizagem que a Universidade Aberta 
gere em todo o país.
Considerando todos esses aspectos e ain-
da a sua proximidade física e ideológica ao 
Centro Tecnológico do Calçado de Portu-
gal, é seguro afirmar que o Centro Empre-
sarial e Tecnológico de S. João da Madeira 
fez nascer no país um novo laboratório de 
desenvolvimento industrial.
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Começou por chamar-se Centro Tecnológico 
do Calçado de S. João da Madeira mas entre-
tanto afirmou-se como Centro Tecnológico 
do Calçado de Portugal, e é essa mudança o 
exemplo que melhor ilustra a importância de 
que esse organismo se reveste para a indústria 
do calçado e dos seus componentes.
Fundado em 1986 para apoiar as empresas do 
sector ao nível da formação técnica dos recur-
sos humanos, do desenvolvimento do produto 
e da investigação de materiais e equipamen-
tos, o Centro Tecnológico é hoje um parceiro 

Centro Tecnológico do Calçado
indispensável para centenas de empresas 
em todo o país.
Num espaço de 3000 metros quadrados 
equipado com tecnologia de ponta, o Cen-
tro Tecnológico presta todos os serviços 
que se revelem de interesse para os seus 
associados: ensaios físicos e químicos em 
materiais diversos, certificação de pro-
dutos e empresas, consultoria ambiental, 
vigilância tecnológica e protecção da pro-
priedade industrial são apenas algumas 
dessas actividades.
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S. João da Madeira conta desde 1979 com 
uma Cooperativa de Educação e Reabili-
tação de Cidadãos Inadaptados (CERCI), 
empenhada em promover o seu desenvol-
vimento social, familiar e profissional para 
garantir a optimização das suas potencia-
lidades e do seu bem-estar. 
Os objectivos dessa missão foram evoluin-
do com o decorrer dos anos e em 2002 a 
CERCI mudava-se para um edifício cons-
truído de raiz para corresponder às neces-
sidades da instituição e dos seus cerca de 
100 utentes de diversas faixas etárias e 
graus de deficiência.
Nesse novo espaço da Mourisca, a CERCI 
vem desenvolvendo o seu trabalho ao nível 

CERCI
da Intervenção Precoce e do Apoio Sócio-
- Educativo, dinamizando também Activi-
dades de Tempos Livres e gerindo um Cen-
tro de Actividades Ocupacionais e Forma-
ção Profissional.
Para complementar essa componente de 
apoio à qualificação, a CERCI passou em 
2006 a dispor também de um Lar Residen-
cial que, na Praça Barbezieux, em aparta-
mentos cedidos para o efeito pela autar-
quia, acomoda de forma permanente ou 
temporária os cidadãos deficientes que, 
embora com alguma autonomia pessoal e 
social, não disponham de retaguarda fami-
liar ou se encontrem em situação de risco. 





25 anos 25 marcas S. João da Madeira20

O complexo das Corgas já estava em ac-
tividade há vários anos antes de passar a 
ser designado em 11 de Setembro de 2004 
como Complexo Desportivo Paulo Pinto, 
para assim perpetuar a título póstumo o 
nome do atleta local que em poucos anos 
se destacara no panorama desportivo na-
cional como exímio basquetebolista e di-
versas vezes campeão da modalidade. 
O jogador recebera nesse recinto parte de-
cisiva da sua formação desportiva e o es-
paço foi sujeito a obras de valorização para 
que pudesse homenagear devidamente a 
sua memória e servir de inventivo a outros 

Complexo Desportivo Paulo Pinto
jovens em início de carreira. 
Assim vem acontecendo desde então, não 
só no basquetebol mas também nas outras 
modalidades potenciadas pelo Complexo 
Desportivo Paulo Pinto, onde funcionam 
quatro courts de ténis, dois campos outdoors 
para prática de voleibol e futebol de praia, 
uma piscina coberta com oito corredores 
de dimensão olímpica, outra piscina exte-
rior com zona de saltos e área de crianças, 
e um pavilhão onde também se pratica 
andebol, futsal, ginástica e desportos de 
combate. 
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O edifício da antiga Caixa de Previdência 
de S. João da Madeira acolhe desde De-
zembro de 2005 a Escola Nacional de Estu-
dos e Formação da Inspecção do Trabalho, 
que forma todos os novos inspectores que 
irão exercer em Portugal e proporciona 
formação contínua aos profissionais já em 
actividade. 
A escolha do local reflectiu, na altura, a 
política do Governo no sentido da descen-
tralização de serviços e ao facto também 
não foi alheia a reputação de S. João da 
Madeira como “cidade do trabalho”.

A inauguração desse equipamento per-
mitiu ainda assinalar outro facto pouco 
habitual ao nível das finanças públicas: 
na recuperação dos cerca de 600 metros 
quadrados do edifício onde se instalou a 
escola e no arranjo dos seus 1400 metros 
quadrados de envolvente, o investimento 
global foi menor do que o orçamento ini-
cialmente aprovado.
Para essa poupança de recursos contribuiu 
o envolvimento da Câmara Municipal, que 
assumiu a coordenação da obra e a fiscali-
zação da empreitada. 

Escola Nacional de Estudos e
Formação da Inspecção do Trabalho
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Em S. João da Madeira, a Polícia de Segu-
rança Pública começou por ter apenas um 
posto. A situação alterou-se em 1971, com 
a ordem governamental que elevava essa 
estrutura à condição de esquadra, mas o 
gradual crescimento do município teve 
inevitáveis implicações ao nível do policia-
mento local e, no final da década de 80, o 
edifício que a PSP então ocupava na Rua 
João de Deus já deixara de revelar-se sufi-
ciente para as exigências.
O novo quartel chegava em Maio de 1994, 
quando a esquadra da Polícia se mudou 
para as instalações da Rua Alão de Morais. 
Aí se concentram ainda hoje, em condições 
superiores, os meios de que essa força po-
licial se serve no seu trabalho de manuten-
ção da ordem pública, em que se destacam 
particularmente as acções de apoio a ido-
sos e o programa Escola Segura. 

Esquadra da PSP
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Em 1975, quando a Câmara Municipal 
anunciou a construção de 188 apartamen-
tos de habitação social em Fundo de Vila, 
candidataram-se a essas casas 670 famí-
lias. 
O número permite adivinhar a importância 
que essa estratégia de habitabilidade viria 
a representar para o concelho de S. João da 
Madeira nas décadas seguintes. Ao longo 
dos anos, a autarquia investiu sucessiva-
mente nessa área, construindo habitação 

Habitação Social 
não só em Fundo de Vila mas também nos 
outros pontos da cidade onde essa era uma 
necessidade premente para as respectivas 
comunidades. 
No início dos anos 2000, foi a vez de re-
qualificar todo esse parque habitacional. 
Recuperaram-se edifícios, substituíram-se 
infra-estruturas obsoletas, instalaram-se 
nessas casas as comodidades agora essen-
ciais a uma residência. 
A tarefa foi entregue à empresa municipal 



Habitar S. João, que coordenou essa rea-
bilitação com cada condomínio envolvido 
no processo.
Em causa estão mais de 1200 famílias, que, 
longe das restrições dos anos 70, agora po-
dem também beneficiar de um programa 
de apoio à aquisição desses apartamentos, 
usufruindo de condições especiais caso 
pretendam tornar-se proprietárias daquela 
que já há muito tempo vem sendo a sua 
casa. 
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Depois das obras de recuperação a que foi 
sujeito faseadamente ao longo dos últimos 
três anos, o Mercado Municipal de S. João 
da Madeira apresenta-se finalmente com 
uma estética e funcionalidade adequadas 
aos tempos actuais.
Desde a sua abertura nos anos 40 (com 
ampliação em 1981-82), o local sempre 
teve uma dinâmica própria, tanto ao nível 
do seu funcionamento como da procura 
por parte dos clientes, e foi essa mesma 
actividade – que se manteve sem interrup-
ções – que condicionou o andamento dos 
trabalhos. 
A compreensão de comerciantes e consu-

Mercado Municipal
midores foi recompensada com um espaço 
que beneficia agora de infra-estruturas 
renovadas e cuja modernização passou 
por dotar o edifício de estruturas hoje tão 
essenciais ao funcionamento de um espa-
ço comercial quanto portas automáticas e 
acesso directo a um parque de estaciona-
mento subterrâneo. 
O investimento foi também considerável ao 
nível da requalificação dos inúmeros espa-
ços comerciais que compõem o mercado, o 
que representa uma melhoria significativa 
do serviço prestado ao público, sobretudo 
ao nível da garantia de segurança alimen-
tar. 
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Outro exemplo de um equipamento recen-
te cuja estrutura física preserva uma por-
ção considerável da história de S. João da 
Madeira é o Museu da Chapelaria, que hoje 
se pode visitar naquele que foi o edifício 
mais importante da indústria nacional do 
chapéu. 
O imóvel começou por acolher a Empresa 
Industrial de Chapelaria, fundada em 1914 
por António José Oliveira Júnior, e man-
teve-se em actividade até 1995, quando 

Museu da Chapelaria
tanto o edifício como o respectivo espólio 
foram adquiridos pela autarquia. 
A fábrica que serviu de inspiração ao ro-
mance “Unhas Negras”, de João da Silva 
Correia, reabriu depois as portas a 22 de 
Junho de 2005, como morada do único 
museu da Península Ibérica dedicado ao 
fabrico do chapéu. 
Além de uma colecção permanente que in-
tegra sobretudo objectos fabris e registos 
testemunhais da época áurea da chapela-

ria, o Museu promove também exposições 
temporárias de temática diversa, conferên-
cias e acções de formação, e várias activi-
dades pedagógicas com que os seus servi-
ços educativos procuram envolver crianças 
e famílias. 
O sentido de actualidade do Museu da 
Chapelaria manifesta-se também na loja 
e no restaurante com que complementa a 
sua oferta à comunidade.
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Aquele que é hoje um dos pólos mais dinâ-
micos da vida cultural de S. João da Madei-
ra vem desempenhando um papel determi-
nante no progresso do município há mais 
de 70 anos, mas só em 2005 se afirmou 
como estrutura adequada às exigências de 
uma cidade contemporânea. Na sua pró-
pria designação, os Paços da Cultura com-
binam duas atitudes: uma de respeito para 
com a história do edifício que entre 1937 
e 1993 funcionou como Paços do Conce-
lho (expressão que ainda hoje se aplica a 
Câmara Municipal); e outra que afirma a 
vocação actual do equipamento, que privi-
legia eventos de índole cultural e artística. 
Mas se é um facto que o passado do edifí-
cio ainda está patente na sua fachada, cuja 

Paços da Cultura
traça original foi preservada no decurso 
das obras de recuperação executadas em 
2004 e 2005, também não deixa de ser 
verdade que os Paços da Cultura guardam 
toda a história de S. João da Madeira nas 
salas que estão reservadas ao espólio do 
Arquivo Municipal. Na chamada Sala da 
Memória podem apreciar-se, aliás, alguns 
dos documentos mais importantes da his-
tória do município, como a escritura que 
cria a vila de S. João da Madeira em 1088 e 
a própria Carta de Elevação a Cidade. 
Teor mais contemporâneo têm as outras 
valências dos Paços da Cultura: um audi-
tório, uma galeria de exposições, um café-
-concerto, duas salas para formação e um 
espaço de acesso à internet.
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O Parque da antiga “Quinta da Dona Jane” 
foi inicialmente delineado no princípio da 
década de oitenta e experimentou nos seus 
primeiros anos uma vitalidade que acaba-
ria por perder.
No início do novo milénio, o estado de 
abandono em que se encontrava era par-
ticularmente evidente a dois níveis: na 
degradação dos seus espaços verdes e na 
sucessiva vandalização do monumento ao 
escritor Ferreira de Castro, que desde 1981 
dá nome ao parque.

Parque Ferreira de Castro
A dignidade desse espaço natural só viria a 
ser reposta em 2005, depois de uma requa-
lificação profunda com que a autarquia o 
dotou de percursos pedonais, um circui-
to de manutenção, um campo de jogos e 
outro de mini-golfe, um parque infantil e 
outro geriátrico.
Hoje, o Parque Ferreira de Castro é procu-
rado por quem aprecia a actividade física e 
o contacto próximo com a natureza, sem 
prescindir de comodidades como o estacio-
namento fácil e um serviço de cafetaria.
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O Parque do Rio Ul ainda tem muito por onde 
crescer mas em 2007 já veio transformar a vi-
vência de S. João da Madeira, ao provocar a re-
aproximação entre a comunidade local e uma 
vasta área verde que, durante anos, esteve ao 
abandono. 
O projecto do arquitecto paisagista Sidónio 
Pardal veio, contudo, alterar a realidade des-
se recurso natural que se estende ao longo de 
dois quilómetros de rio, ocupando uma área 
total de 300 mil metros quadrados. 
Após uma intervenção prolongada e intensi-
va em vários domínios desse território, a po-
pulação de S. João da Madeira rapidamente 

Parque Urbano do Rio UL
o adoptou como parte integrante do 
seu quotidiano semanal. Hoje, o parque 
é procurado para passeios a pé ou de 
bicicleta, para conversas e piqueniques 
sobre a relva, para a prática de jogos e 
até para visitas ao moinho de água que 
o projecto permitiu recuperar. 
A vegetação é autóctone, mas, desde a 
sua abertura, o Parque do Rio Ul tem 
ainda sido valorizado com a plantação 
de centenas de árvores pelas crianças 
que frequentam as escolas do 1.º Ciclo 
do concelho.
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Em 2005, a carência de lugares de estacio-
namento no centro da cidade foi sanada 
com a inauguração de dois parques sub-
terrâneos, com capacidade para acolher 
um total de 467 viaturas.
Cento e sessenta e sete desses lugares es-
tão disponíveis no parque da Rua João de 
Deus, junto ao tribunal. A estrutura ajudou 
à requalificação urbanística da zona e essa 
valorização deve-se não só ao serviço em 
si mesmo mas também à estética colori-
da dos murais cerâmicos com que o pintor 
Victor Costa decorou a entrada do parque 

Parques de estacionamento
e recantos dos seus diversos pisos.
Os outros 300 lugares de estacionamento 
estão disponíveis no parque subterrâneo 
do Mercado Municipal. Abaixo do solo, há 
quatro pisos decorados com painéis de azu-
lejo assinados por José Emídio e um túnel 
que, a partir das áreas de estacionamento, 
permite o acesso directo à zona comercial; 
no exterior, a estrutura é rematada por um 
jardim em que o arquitecto Eduardo Souto 
Moura assegurou também o devido espaço 
para uma maior fruição pedonal. 
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Com uma área bruta de 9000 metros quadrados, o Pavilhão Mu-
nicipal das Travessas foi inaugurado em 1995 e transformou a já 
acentuada dinâmica desportiva de S. João da Madeira.
Veio possibilitar a prática de diversas modalidades em simultâ-
neo, graças aos seus 4600 metros quadrados de área exclusiva 
de jogo, e estimulou também o envolvimento da comunidade de 
espectadores, graças a uma plateia em que se podem acomodar 
até 6000 pessoas. 
Quatro balneários, um ginásio para musculação e outro para 
desportos de combate, uma sala para conferências de imprensa 
e um posto médico são apenas algumas das restantes valências 
do Pavilhão Municipal das Travessas. 
A sua actividade registou um novo fôlego a partir de 2003, quan-
do aí se realizou o Campeonato Mundial de Andebol. O evento 
revelou ao país as potencialidades do recinto, tanto em termos 
da sua dimensão física como do seu apetrechamento técnico, e 
o pavilhão também passou a ser o cenário escolhido para inicia-
tivas de índole não competitiva, como é o caso de convenções 
de fitness, feiras e exposições, lan-parties e concertos musicais. 

Pavilhão das Travessas
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A 26 de Outubro de 2005 abriu portas em S. 
João da Madeira o primeiro centro de forma-
ção de bombeiros construído de raiz em Portu-
gal. O seu nome oficial é Centro de Formação 
da Escola Nacional de Bombeiros de S. João da 
Madeira, mas na cidade o equipamento é refe-
rido sobretudo como “quartel-escola”, o que, 
além de revelar sentido prático, denuncia a fa-
miliaridade com que a população se relaciona 
com a corporação de bombeiros local.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de S. João da Madeira desenvolveu, 
aliás, um trabalho incansável para a concreti-
zação do projecto, que sempre encarou como 
decisivo para a formação dos agentes da pro-

Quartel-Operacional / Escola Nacional
de Bombeiros de S. João da Madeira

tecção civil a operar no Norte litoral do país.
Beneficiando da proximidade ao Quartel Ope-
racional das Travessas, já em funcionamento 
desde 1996 , o quartel-escola especializou-se 
na oferta de cursos de combate a incêndios 
urbanos e industriais, podendo acomodar até 
80 alunos em simultâneo, metade desses em 
regime de internato.
À disposição desses formandos está uma área 
total de 7000 metros quadrados, distribuídos 
por cinco estruturas: um edifício principal, 
onde decorre a formação teórica; três campos 
para a componente prática dos cursos; e um 
terceiro espaço para alojamento dos alunos 
em internato.
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A 1 de Janeiro de 1923, S. João da Madeira ainda não era 
sequer município mas já tinha o seu próprio hospital. O 
mérito cabia à Santa Casa da Misericórdia, que ao longo 
da sua história, sempre acompanhou de forma determi-
nante o progresso local, prestando um apoio insubstituí-
vel às famílias de S. João da Madeira.
A actividade da instituição reparte-se por diversos equi-
pamentos, mas aquele que é apontado como sede da 
Misericórdia é o edifício que há décadas funciona junto 
ao hospital, abrangendo estruturas de apoio à infância, 
à Terceira Idade e também a grupos de risco. A abertura 
da Casa de Repouso e do Centro de Acolhimento são dois 
dos marcos da história da Instituição nos anos 90.
Em 2007, com a inauguração da sua unidade de cuidados 
continuados, a Santa Casa concretizou o projecto am-
bicioso que vinha preparando durante anos e, em 2008, 
o mesmo se verificava com a abertura da sua creche e 
ludoteca, dois espaços que alteram particularmente o 
panorama arquitectónico do património edificado da 
instituição.
Ao nível da qualidade dos serviços, a Santa Casa da Mi-
sericórdia de S. João da Madeira revela-se, no entanto, 
constante, denunciando um esforço permanente por ga-
rantir a evolução de processos e métodos de trabalho.

Santa Casa da
Misericórdia
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O dia 26 de Setembro de 2007 não é ape-
nas o da inauguração do centro comercial 
8.ª Avenida: é o dia em que os habitantes 
de S. João da Madeira e das localidades li-
mítrofes deixaram de ter nos núcleos urba-
nos de Aveiro, Gaia e Porto os seus únicos 
recursos quando procuravam uma oferta 
comercial diversificada em horário alarga-
do; e é sobretudo o dia em que S. João da 
Madeira voltou a ter cinema. 
O empreendimento do Grupo Sonae pro-
porcionou à cidade um novo poder de 
atracção e trouxe consigo não apenas os 
benefícios associados à criação de 1000 
postos de trabalho em 130 lojas, 14 restau-
rantes e cinco salas de cinema, mas tam-
bém vantagens de ordem social, cultural e 
ambiental. 
Os exemplos são concretos. O primeiro é 
que a construção do 8.ª Avenida previu a 

Shopping 8.ª Avenida
criação de lugares de estacionamento es-
pecíficos para os sanjoanenses que, resi-
dindo nas mediações, não dispunham de 
garagem própria. 
O centro comercial optou por uma estraté-
gia estética em que privilegia o chapéu e o 
calçado como os seus principais elementos 
decorativos, promovendo assim dois pro-
dutos simbólicos de S. João da Madeira, 
numa opção com que a Sonae já mereceu 
um prémio internacional
Finalmente, graças aos seus painéis foto-
voltaicos, o 8.ª Avenida veio também re-
forçar a política de sustentabilidade que a 
autarquia defende para todo o município. 
Em cada ano, o shopping consegue assim 
produzir 13.000 kw de energia, o que lhe 
permite poupar electricidade e reduzir dió-
xido de carbono emitido para a atmosfera.
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A comarca de S. João da Madeira foi criada em 1973, 
mas só em 2001 – depois de décadas a funcionar em 
espaços adaptados como o palacete do Conde Dias Gar-
cia e o Centro Coordenador de Transportes – o tribunal 
recebeu uma morada permanente.
Junto à Câmara Municipal, o edifício desenhado pelo 
arquitecto Adalberto Dias tornou-se um novo pólo de 
actividade na cidade, mas faltava ainda que a sua en-
volvente acompanhasse essa evolução.
Átrios exteriores, espaços verdes, acessibilidades e o 
próprio edifício do tribunal foram então intervenciona-
dos, em 2005, de acordo com um projecto abrangente 
que previu, a vários níveis, as exigências futuras desse 
equipamento.
O mapa judiciário português está a ser reestruturado, 
mas tanto os representantes do poder político como os 
profissionais da Justiça partilham da opinião de que o 
Tribunal de S. João da Madeira reúne condições excep-
cionais para o exercício da sua actividade.

Tribunal
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No final de 2006 abria em S. João da Madei-
ra o primeiro hotel da cidade, uma unidade 
de quatro estrelas que o grupo WR Hotels 
teve o cuidado de equipar com materiais 
sofisticados e com recursos tecnológicos 
adequados aos interesses da comunidade 
empresarial. 
Ocupando seis pisos térreos e dois subter-
râneos, o edifício disponibiliza ao público 
não apenas 109 quartos e oito suites, mas 
também uma série de outras valências 

WR Hotel 
destinadas a eventos e lazer: quatro salas 
de conferências, um bar e um restaurante, 
além de um spa com piscina e ginásio que 
a direcção do hotel se propõe explorar em 
conjuntura mais favorável.
Entretanto, o WR Hotel de S. João da Ma-
deira vem registando, ao nível do aloja-
mento, uma crescente procura por parte 
de quem visita a cidade e a própria região, 
seja por motivo de negócios ou por razões 
turísticas. 
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As principais mudanças na Praça Luís Ri-
beiro tiveram início em 1953, mas, desde 
então, várias foram as intervenções que 
mudaram o coração de S. João da Madei-
ra. 
Primeiro, a praça rasgou-se para receber 
a Estrada Nacional n.º1. Depois, deixou-se 
observar sob novos ângulos para que pu-
dessem abarcar a polémica verticalidade 
do seu Elemento Arquitectónico de home-
nagem à indústria local. Entretanto, tor-
nou-se habitada por novos focos de con-
vívio quando as suas coberturas de vidro 
fizeram despontar esplanadas.
Entre 2006 e 2008, o que aconteceu à Pra-
ça Luís Ribeiro foi ver a sua influência alar-

Zona Pedonal
gada – a um centro urbano mais vasto que, 
embora ainda essencialmente pedonal, se 
mostra agora mais activo.
Essa dinâmica conseguiu-se graças a um 
depuramento urbanístico de todo o centro 
da cidade e implicou intervenções como a 
reintrodução do tráfego viário na praça, a 
redefinição do sentido de circulação auto-
móvel em ruas problemáticas, a identifica-
ção precisa dos lugares de estacionamen-
to permitido, a criação de novos espaços 
verdes e a instalação de mobiliário urbano 
mais ajustado ao estatuto de sofisticação 
da cidade.
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