
abertura

Bons resultados

M. Castro Almeida
Presidente da Câmara

As grandes dificuldades que Portugal atravessa levaram a Câmara Municipal de 
S. João da Madeira a reduzir fortemente as despesas de funcionamento, manten-
do as suas contas equilibradas. Esse esforço permitiu manter as despesas que são 
verdadeiramente essenciais: o apoio à infância, com uma atenção especial à 
alimentação das crianças das escolas, e o apoio aos idosos, destacando-se aqui 
o pagamento de medicamentos aos mais carenciados.

Outro sector em que não houve cortes foi no financiamento de obras que podem 
beneficiar de comparticipações da União Europeia, como é o caso da Oliva 
Creative Factory, um projecto diferenciador sobre o qual se pode ficar a conhecer 
mais pormenores nesta edição do Boletim Municipal, que não esquece também 
a requalificação do emblemático edifício da Torre.

Essas duas obras culminam uma profunda recuperação do património do 
Município, o que é uma marca importante desta gestão autárquica, como se 
verifica com outras três empreitadas, só para citar empreendimentos em curso: 
a transformação do antigo Cine-teatro Imperador na Casa das Artes e da 
Criatividade, a modernização da Academia de Música, e a requalificação do 
Palacete dos Condes. 
 
Mas há também a salientar a construção de edifícios de raiz que vão ter igual-
mente um papel decisivo no nosso desenvolvimento, como são os casos da nova 
escola no Parrinho/Mourisca – onde vai passar a funcionar a Secundária João da 
Silva Correia já no ano lectivo que se segue – e do Núcleo de Inovação e 
Desenvolvimento (I&D) Empresarial, que corresponde à segunda fase da 
Sanjotec.

Estes são alguns dos temas que passam pelas páginas que se seguem e que 
reflectem a afirmação de S. João da Madeira como a cidade do trabalho e da 
qualidade de vida, mas também como uma cidade competitiva e solidária, para 
qual tanto contribuem industrias como a Helsar (a empresa sanjoanense em 
destaque neste número do Boletim Municipal) e personalidades como o Padre 
Domingos Milheiro (o entrevistado desta edição). 

Ainda em festa pelos recentes bons resultados desportivos, em particular ao nível 
dos escalões de formação, os Sanjoanenses têm todos os motivos para se orgu-
lharem da cidade que têm construído e para se sentirem ainda mais motivados 
a dar continuidade ao seu desenvolvimento. Graças ao seu esforço, esta é uma 
cidade cada vez mais atractiva para se investir e para viver. 
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As transformações ocorridas na sociedade 
nos últimos anos determinaram a mudança 
da Escola Secundária João da Silva Correia 
para novas instalações, capazes de responder 
aos inúmeros desafios da inovação educa-
cional. 
A nova área de construção passa pela exce-
lência dos espaços, amplos e luminosos, por 
jardins interiores, pela duplicação e moderni-
zação dos laboratórios das disciplinas das 
ciências exatas, pela existência de laborató-
rio de línguas, de gabinetes de trabalho de 
docentes, da funcional Biblioteca de design 
moderno, de auditório tecnologicamente 
equipado, pavilhão gimnodesportivo e cam-
pos exteriores de jogos. Não podemos esque-
cer, o espaço arquitectónico adequado às 
exigências do ensino actual e toda a paisa-

Nova escola João da Silva Correia: 

Melhores instalações, mais
modernidade, a mesma marca
de qualidade!

gem natural dominante. 
O carácter ”familiar” como mais valia desta 
escola, permitindo um acompanhamento de 
proximidade aos alunos e assegurando um 
clima de segurança na Escola e espaços 
envolventes, fundamentais para o sucesso 
educativo e para o desenvolvimento equili-
brado da personalidade, continuará a ser a 
marca da João da Silva Correia.
Ser Escola de referência ao nível da Qualidade 
e Segurança na comunidade envolvente é o 
propósito do Projecto Educativo desta Escola, 
que defende a ideia de educar não só para o 
conhecimento científico, comprovado pelas 
posições cimeiras que a escola tem obtido, 
mas também educar para a formação pesso-
al e social e para a cidadania. Este Projecto 
Educativo prima por uma cultura de escola 

que zela pela participação, partilha e coope-
ração de todos os envolvidos na construção 
de identidade(s).
No dia 28 de Maio, as novas instalações da 
escola estiveram abertas à comunidade, para 
que todos pudessem visitar os novos espa-
ços.



Investimento de 13,5 milhões de euros

Escola Oliveira Júnior 
ampliada e requalificada

5escola oliveira júnior

As obras de reabilitação da escola Oliveira 
Júnior, em S. João da Madeira, foram inau-
guradas no dia 29 de Janeiro de 2011. O 
secretário de Estado da Administração Local, 
José Junqueiro, presidiu à cerimónia, que 
contou com a presença do autarca sanjoa-
nense Castro Almeida.
Enquadrada no Programa de Modernização 
do Parque Escolar, a intervenção de amplia-
ção e requalificação da “Oliveira Júnior” 
orçou em 13,5 milhões de euros, um “inves-
timento que tem retorno”, como referiu o 
secretário de Estado, sublinhando a impor-
tância da aposta na educação.

Área prioritária 
para a autarquia
A educação tem sido precisamente uma área 
prioritária da acção da Câmara de S. João da 
Madeira, assim assumida por Castro Almeida 
desde o seu primeiro mandato à frente da 
autarquia. “Os sanjoanenses valorizam muito 
o trabalho das suas escolas”, frisou o presi-
dente do Município.
Numa intervenção marcada pela emoção, o 
director da Escola Oliveira Júnior deu teste-
munho do sentimento vivido neste estabele-
cimento de ensino sanjoanense na hora de 

inaugurar o renovado edifício: “Todos os que 
aqui trabalham vivem um sonho”.

Edifício novo
A Intervenção na Escola Básica e Secundária 
Oliveira Júnior caracterizou-se pela constru-
ção de um edifício único, fazendo a articula-
ção de um conjunto diversificado de funções 
e acessibilidades. Previamente foi necessária 
a demolição de todo o edifício central origi-
nal, de forma a libertar espaço para a ligação 

física dos restantes blocos.
As áreas exteriores da escola foram igual-
mente remodeladas, incluindo o “tratamento 
das zonas verdes de forma a tornar este 
equipamento educativo mais confortável”, 
como lê na brochura editada pelo Ministério 
da Educação sobre o Programa de 
Modernização das Escolas do Ensino 
Secundário. 
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16 de maio

boletim municipal S. João da Madeira
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No âmbito das comemorações do 27.º ani-
versário da elevação de S. João da Madeira a 
cidade, a Câmara Municipal promoveu, na 
segunda-feira, 16 de Maio, uma visita guiada 
a diferentes obras em curso no concelho. 
Além dos membros do executivo municipal, 
participaram nesta iniciativa representantes 
de outros órgãos autárquicos e de associa-
ções e instituições sanjoaneneses.
O programa começou na Casa das Artes e da 
Criatividade, seguindo daí a comitiva para 
um périplo de autocarro de cerca de duas 
horas pela cidade, com paragem e visita às 
seguintes empreitadas: nova escola secun-
dária (Parrinho/Mourisca), Quinta dos 
Condes, Academia de Música e Centro 
Empresaria e Tecnológico – 2ª fase (Núcleo 
de Investigação e Desenvolvimento).

Investimentos no valor global de 20 milhões de euros

Retrato das obras da cidade 
marcou o 16 de Maio

Investimentos de proximidade
As cinco obras visitadas representam um 
valor global de cerca de 20 milhões de euros, 
números que “traduzem uma grande aposta 
no investimento, porque não queremos per-
der a oportunidade de aproveitar fundos 
comunitários”, como sublinha o Presidente 
da Câmara Municipal.
“Entendo que as autarquias devem ser agen-
tes de desenvolvimento”, acrescenta Castro 
Almeida, sustentando que “é nestes investi-
mentos de proximidade que se deve concen-
trar o investimento público e não em obras 
megalómanas ou faraónicas”.

Inauguração do Crematório
Do programa do Dia da Cidade fez parte 
ainda uma passagem pela capela que a paró-
quia de S. João da Madeira tem em constru-

ção no Parrinho, assim como a inauguração 
do Crematório Municipal, que já se encon-
trava em funcionamento, mas no qual falta-
va terminar e corrigir alguns aspectos ainda 
da responsabilidade do empreiteiro, tendo a 
obra só agora sido recebida definitivamente.
Cidade desde 16 de Maio de 1984, S. João da 
Madeira tem-se afirmado por um assinalável 
desenvolvimento e progresso, como hoje se 
pode atestar em diversas vertentes, desde a 
competitividade e o empreendedorismo à 
solidariedade e à cultura, passando pelo des-
porto e pela qualidade de vida.

O presidente da Câmara Municipal desta-
cou que as obras visitadas “traduzem uma 
grande aposta no investimento, porque 
não queremos perder a oportunidade de 
aproveitar fundos comunitários”,
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Edifícios desactivados há uma década vão ser recuperados

Oliva Creative Factory:
obra arranca este ano
A Câmara Municipal de S. João da Madeira aprovou por unanimidade, em 
Fevereiro deste ano, o projecto da “Oliva Creative Factory”, da autoria do arqui-
tecto da autarquia Joaquim Milheiro, e a abertura do concurso público para a 
realização da obra, com um preço base de 5,7 milhões de euros.
Nesta empreitada, que arranca neste ano de 2011, está em causa uma área de 
construção de 14.000 metros quadrados, englobando a recuperação e benefi-
ciação dos dois edifícios das antigas Oficinas de Fabricos Gerais (Zona 2) do 
complexo industrial da Oliva, que se encontravam desactivadas há cerca de 10 
anos e que o município adquiriu.

Indústrias criativas 
As obras, que deverão ter o seu início neste Verão, dotarão esses dois edifícios 
de diversas valências, designadamente um centro de indústrias criativas, um 
núcleo de arte contemporânea, espaços para formação em artes e ofícios e para 
residência artística.
A empreitada da “Oliva Creative Factory” é financiada pelo Programa Operacional 
da Região Norte, ascendendo o investimento elegível a 9,4 milhões de euros, 
verba que contempla ainda a aquisição dos dois edifícios em causa e do equi-
pamento necessário.

Problema transformado
numa oportunidade
“Da mesma forma que S. João da Madeira tem zonas industriais e tem um 
centro para empresas de base tecnológica, passará a ter também a Oliva 
Creative Factory como um centro de excelência vocacionado para a instalação 
e desenvolvimento das indústrias criativas”, destaca o presidente da Câmara.
Castro Almeida realça que “o aproveitamento dos edifícios da zona 2 da Oliva 
– desactivados há mais de 10 anos – permitirá que jovens empreendedores e 
criativos possam ter o seu negócio na área da criação artística”. 

Mantendo o carácter originário do edifício

Torre da Oliva
também vai ser
reabilitada
A Torre da Oliva, edifício correspondente às áreas administrativas da antiga 
unidade industrial, vai ser requalificada. O investimento será de cerca de 
um milhão de euros. O imóvel a recuperar tem uma área de aproximada-
mente 3850 metros quadrados.
Prevê-se a reabilitação genérica do edifício, mantendo na globalidade o 
carácter originário do mesmo, o que será concretizado de modo articulado 
com a criação de áreas destinadas a novos usos, direccionadas para forma-
ção, exposições e eventos diversos. A solução preconizada pretende asse-
gurar aos vários espaços alguma flexibilidade de utilização futura, designa-
damente para acolher um núcleo museológico do calçado.

Novo acesso será
pela fachada sul
A requalificação da fachada sul da edificação – actualmente descaracteri-
zada e objecto de inúmeras patologias – passa pela criação de um novo 
acesso à edificação, conciliado com as áreas contíguas ao Museu de 
Chapelaria. Complementarmente será construída uma passagem subterrâ-
nea, de ligação entre o piso de aparcamento desse espaço cultural e o piso 
em cave do edifício da Torre da Oliva.
Internamente, as intervenções pautam-se pela conservação/reabilitação do 
existente, com alguns ajustamentos à compartimentação, sem no entanto 
desvirtuar a morfologia originária do edifício. No piso 0, onde se integra o 
núcleo central da recepção e a partir do qual se processa a distribuição 
para os restantes pisos, será instalado o Welcome Center do projecto de 
Turismo Industrial de S. João da Madeira. 



semana da terra

boletim municipal S. João da Madeira

Edifício emblemático e exemplar das chama-
das “casas de brasileiros”, o Palacete dos 
Condes beneficiou de uma importante obra 
de recuperação, que se encontra em fase de 
conclusão e que resgatou o imóvel de longos 
anos de degradação, devolvendo-lhe a digni-
dade de outros tempos. 
Os trabalhos são custeados pela empresa 
municipal “Águas de S. João” e resultam de 
um projecto da arquitecta Luísa Coutinho, da 
Câmara Municipal de S. João da Madeira. A 
obra abrange também os jardins e o muro 
delimitador, assim como o alargamento da 
rua em frente ao portão principal.

Incêndio quase 
destruiu o edifício
Esta intervenção de manutenção, recupera-
ção e restauro respeita as características 
originais do Palacete, muitas delas forte-
mente afectadas pelo incêndio que parcial-
mente destruiu o edifício em 1990, quando 
aí funcionava o Tribunal de S. João da 

Obras de recuperação custeadas pelas “Águas de S. João”

Palacete dos Condes
recupera a nobreza e
a dignidade de outrora
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Uma vez mais a Semana da Terra de S. João 
da Madeira contou com o envolvimento de 
centenas de munícipes distribuídos por deze-
nas de iniciativas, realizadas no dia 21 de 
Abril e entre 26 e 30 de Abril. 
Esta é uma organização da Câmara Municipal 
com a participação de várias entidades do 
concelho e que decorre no âmbito do pro-
cesso da Agenda 21 Local.
Com o intuito de motivar e informar os san-
joanenses relativamente ao Ano Internacional 
do Voluntariado, na edição deste ano ape-
lou-se em particular à realização de activida-
des de carácter social, tendo os sanjoanenses 
demonstrado a sua solidariedade para com 
quem mais precisa.

Recolhidas mais de 500 
embalagens de alimentos
Em destaque esteve uma caminhada da luta 
contra a fome, com mais de uma centena de 
participantes. Esta acção solidária, aliada a 
outras recolhas de alimentos da Semana da 
Terra, permitiu juntar mais de 500 embala-
gens de diversos produtos: arroz, massa, 

Destaque para Caminhada da Luta Contra a Fome

Voluntariado, solidariedade e
ambiente marcaram actividades da 
Semana da Terra 

Madeira. 
O Palacete dos Condes é um dos mais belos 
exemplares de casa de brasileiro construído 
na região. Foi mandado construir pelo Conde 
Dias Garcia, célebre benemérito sanjoanense, 
nascido em 1859, em S. João da Madeira, e 
falecido em 1940, no Brasil. A propriedade 
foi adquirida em 1964 pela Câmara Municipal, 
quando esta era presidida por Daniel Ferreira 
Pinto. O preço foi de cerca de 1.400 contos. 

“Nobreza e história”
O actual presidente da Câmara Municipal, 
Castro Almeida, destaca a importância dos 
trabalhos de recuperação do Palacete, consi-
derando que “a cidade não podia continuar a 
assistir à degradação de um dos seus edifí-
cios mais importantes”.
Para o autarca, “o Palacete dos Condes 
merece voltar a ter a dignidade própria de 
um edifício com a nobreza e a história que 
lhe estão associadas e que são absolutamen-
te emblemáticas para S. João da Madeira”.

Mais de 10 de obras nos últimos 9 anos

Recuperação de edifícios emble-
máticos marca acção da Câmara 
Municipal

“Somos uma cidade jovem, por isso temos 
pouco património arquitectónico, o que nos 
responsabiliza ainda mais para valorizarmos 
os edifícios que são referências na cidade”. 
As palavras são de Castro Almeida, para 
quem a recuperação dos edifícios municipais 
com valor patrimonial tem sido uma preocu-
pação desde a primeira hora. 
“Em nove anos, temos obras de recuperação 
em praticamente todos edifícios emblemáti-
cos de S. João da Madeira, entre as quais se 
conta a intervenção na Quinta dos Condes”, 
assinala o presidente da Câmara, acrescen-
tando: “Quando começarem os trabalhos na 
zona 2 da Oliva e no edifício da Torre, tere-
mos abrangido com obras de recuperação 
todos os edifícios mais relevantes”.
Castro Almeida assinala que “sempre que foi 
possível optar entre demolir ou recuperar 
edifícios marcantes da cidade, a escolha da 
Câmara foi recuperar”. Assim, desde 2002, a 
autarquia de S. João da Madeira já recuperou 
ou lançou obras de beneficiação em mais de 
uma dezena de edifícios municipais relevan-
tes, entre os quais os seguintes: 
- Paços da Cultura 
- Museu da Chapelaria 
- Escola Nacional da Inspecção do Trabalho 
- As três escolas do Plano Centenário
- Casa das Artes e da Criatividade
- Mercado Municipal
- Externato D. Dinis 
- Estação Elevatória das Águas, no Parque 
Urbano do Rio Ul
- Academia de Música
- Quinta do Rei da Farinha
- Quinta dos Condes...
…E em 2011 vão ser lançadas mais duas 
obras de preservação e aproveitamento de 
outros dois imóveis sanjoanenses com histó-
ria e arquitectura marcante: o edifício da 
Torre e a Zona 2 da Oliva (futura Oliva 
Creative Factory).

leite, cereais, salsichas, atum, papas, feijão...
O programa do evento incluiu ainda sessões 
de musicoterapia e baptismos de mergulho 
para pessoas com deficiência, desporto para 
idosos, visitas a lar da terceira idade, entre 
outras. 

Também não faltaram acções de carácter 
ambiental, nomeadamente campanhas de 
sensibilização sobre resíduos, água e polui-
ção atmosférica, recolha de resíduos, limpeza 
e arranjo de espaços públicos como o rio Ul.
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Já é uma tradição da cidade e as escolas já 
não dispensam: a Feira da Ciência de S. João 
da Madeira registou neste mês de Maio a sua 
5.ª edição. Esta é uma organização do projec-
to “Pequenos Cientistas Sanjoanenses” da 
Câmara Municipal de S. João da Madeira, 
resultando do sucesso que o programa tem 
tido junto das escolas do 1.º ciclo e jardins-
de-infância do concelho. 
Ao longo de quase duas semanas, cerca de 
2000 crianças passaram pelo Museu da 
Chapelaria, interagindo em diferentes expe-

Divertimento pedagógico para crianças e famílias 

Feira da Ciência:
experiência de sucesso!

13ciência no museu

riências divertidas e pedagógicas no Museu 
da Chapelaria. As famílias tiveram também a 
oportunidade de participar em dois dias do 
evento que foram dedicados a pais e filhos. 

Champimóvel foi novidade 
A Câmara Municipal de S. João da Madeira 
convidou a Fundação Champalimaud a asso-
ciar-se a esta quinta edição da Feira da 
Ciência através do seu camião interactivo: o 
já famoso “Champimóvel”. Cerca de 1700 
alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secun-
dário da cidade entraram nesta “viagem” 3D 
pela ciência.
Os pequenos passageiros foram conduzidos 
pelo "Champi”, que os guiou num “passeio” 
virtual através do corpo humano, a fim de 
poderem conhecer melhor algumas das 
questões mais relevantes e mais contempo-
râneas da ciência médica, tais como as célu-
las estaminais, as nanotecnologias, o DNA e 
a terapia genética.

Elogios da Presidente do 
Conselho Nacional de Educação
A Feira da Ciência de S. João da Madeira 
recebeu a visita de Ana Maria Bettencourt, 
Presidente do Conselho Nacional da 
Educação, um órgão independente, com fun-
ções consultivas, que emite opiniões, parece-
res e recomendações sobre todas as questões 
educativas, por iniciativa própria ou em res-
posta a solicitações que lhe sejam apresenta-
das pela Assembleia da República e pelo 
Governo.
Aquela responsável mostrou-se muito bem 
impressionada com o evento e a grande par-
ticipação das crianças. No mesmo sentido, 
foi a sua apreciação ao trabalho global feito 
no Município na área da Educação, que ficou 
a conhecer melhor numa reunião com pro-
fessores da cidade e nas deslocações que 
efectuou à nova escola secundária em cons-
trução na Mourisca/Parrinho e à EB1 de 
Fundo de Vila. O concelho foi apontado por 
Ana Bettencourt como um bom exemplo.
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Aprovadas pela Câmara e Assembleia

Contas de 2010 do município 
demonstram redução da dívida

As Contas do Município de S. João da 
Madeira relativas ao ano de 2010 reflectem 
uma diminuição global da despesa corrente, 
incluindo as despesas com pessoal. 
Há também uma redução da dívida de médio 
e longo prazo e da dívida de curto prazo. A 
dívida global está agora abaixo dos 14 
milhões de euros.
 O património municipal aumentou e as con-
tas demonstram ainda um resultado líquido 
positivo 145.000 euros. 
A diminuição de receitas que afectou a gene-
ralidade dos municípios obrigou a Câmara 
Municipal de S. João da Madeira a cortar nas 
despesas. Cerca de 2/3 desses cortes verifica-
ram-se ao nível das despesas correntes de 
funcionamento e apenas 1/3 no investimen-
to.
Estes resultados ganham ainda maior signi-
ficado, tendo em consideração que a taxa de 
IMI em S. João da Madeira baixou em três 
anos seguidos e foram diminuídas ou elimi-
nadas várias outras taxas cobradas pelo 
Município. 
As principais diferenças entre o orçamentado 
e o realizado têm origem numa venda de 
património inferior ao previsto e no atraso 
nas transferências de verbas do FEDER.
Em resumo, a Câmara Municipal tem as con-
tas em ordem e os pagamentos em dia.

Câmara não parou na quinta-feira de Páscoa

Marcar o ponto e trabalhar

“Os tempos não estão para folgas, mas para 
trabalhar”. Esta foi uma das frases do 
Presidente da Câmara Municipal de S. João 
da Madeira, a propósito do facto de não ter 
havido tolerância de ponto na autarquia na 
quinta-feira de Páscoa. 
Nessa data, e apesar da decisão governativa 
em sentido contrário, os serviços do municí-
pio funcionaram normalmente. Uma posição 
assumida em articulação com os trabalhado-
res.
Nesta matéria como noutras, o Município 
não temeu “remar contra a maré”, como fri-
sou o presidente da Autarquia, mostrando-se 
orgulhoso dos trabalhadores da Câmara. 

Exemplo a seguir
“Gosto de ver S. João da Madeira ser referen-
ciado como exemplo a seguir”, afirmou 
Castro Almeida, reagindo à atenção que o 
concelho recebeu na comunicação social por 
não ir na “onda” da tolerância de ponto 
generalizada.
Efectivamente, a posição da Câmara 
Municipal de S. João da Madeira não tardou 
a correr o país através da comunicação 
social, com notícias na internet, nos jornais e 
na rádio, além de reportagens na televisão. 
Com quatro dias de fim-de-semana alargado 
à porta (Sexta-Feira de Páscoa, sábado, 
domingo e “25 de Abril”) e com a “Troika” a 
negociar a ajuda a Portugal sem fazer folgas, 
a tolerância de ponto dada pelo Governo 
para a tarde de quinta-feira motivou várias 
reacções contrárias de comentadores e ana-
listas políticos, que elogiarem quem não 
seguiu o mesmo caminho.

Jornadas da Educação 

Curso de Design de Produto da Universidade 
do Porto passa por S. João da Madeira

A  Câmara Municipal de S. João da Madeira, a Associação Científica e Tecnológica Sanjotec e 
a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto assinaram um protocolo de cooperação 
para a criação, já neste ano lectivo, de uma especialização em Design de Produto, que evolui-
rá nos dois anos lectivos seguintes para curso de Mestrado.  
A formação decorre na Faculdade de Belas Artes do Porto, sob responsabilidade desta insti-
tuição, mas a componente prática tem lugar em empresas localizadas em S. João da 
Madeira. 
No nosso concelho, estão ainda disponíveis as instalações da Sanjotec e os respectivos equi-
pamentos para a realização de actividades de ordem académica, designadamente para a 
componente teórica do curso, workshops, reuniões e seminários. 

Competitividade e inovação
Este protocolo – assinado por Castro Almeida, Presidente da Câmara Municipal de S. João da 
Madeira, Francisco Laranjo, Director da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e 
Emidio Gomes, da direcção da Sanjotec – articula-se com a implementação no município 
sanjoanense do programa “Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação”, aprovado pela 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).
A criação de uma pós-graduação em Design e Desenvolvimento Produto foi um dos aspectos 
identificados como de maior impacto na Região, surgindo a Faculdade de Belas Artes como 
parceiro natural para a concretização desse objectivo, já que um dos seus fins é a promoção 
da investigação científica e o desenvolvimento de acções de prestação de serviços à comuni-
dade, nomeadamente nos domínios das Artes Plásticas e Design.

breves
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Deliberações da Câmara
Municipal na internet

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

“European Industrial Engineer” na Sanjotec

Decorreu em S. João da Madeira
formação inédita em Portugal 

Decorreu no edifício sede da Sanjotec (Associação Científica e Tecnológica de S. João da 
Madeira), o seminário “European Industrial Engineer”, naquela que foi a primeira vez que esta 
formação se realizou em Portugal. O objectivo foi o de dotar os participantes de conhecimen-
tos e competências que aumentem a competitividade das respectivas empresas, onde se 
encontram inseridos. Esta formação foi desenvolvida, ao longo de quatro meses, pela 
Academia de Formação ATEC da Auto Europa.
Para o vereador Ricardo Figueiredo, a iniciativa insere-se na aposta que vem sendo feita em 
S. João da Madeira no sentido de um “reforço da competitividade” da economia do concelho. 
“Quanto maior for o valor acrescentado que é gerado nas empresas, melhor é a qualidade do 
emprego, melhor é o nível de remuneração das pessoas... Saímos todos a ganhar”, sublinha o 
autarca.

Curso reconhecido 
internacionalmente
“Este é um curso reconhecido internacionalmente, que tem sido ministrado na Suíça e na 
Alemanha com bastante notoriedade e que a ATEC soube ter a audácia de trazer para 
Portugal”, salientou Ricardo Figueiredo, dando nota da satisfação que representa para o 
Município o facto de os primeiros european industrial engineers de Portugal se formarem em 
S. João da Madeira”.
Ao longo dos quatro meses deste seminário, os participantes foram submetidos a um conjun-
to de exercícios e estudos de caso que, através da prática simulada, permitiram avaliar a 
aquisição de conhecimentos, a destreza mental e a criatividade na resolução de problemas 
complexos.
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Padre Domingos Milheiro, pároco de S. João da Madeira

Depois de dois anos como professor no 
Seminário do Bom Pastor, o Padre 
Domingos Milheiro foi para Timor como 
capelão militar. Essa missão haveria de 
marcá-lo para sempre e deixar-lhe memó-
rias bem vincadas. Percebe-se nesta con-
versa que esses tempos o fortaleceram 
como condutor espiritual de homens, 
preparando-o para ser o pastor desse 
grande “rebanho” que é a paróquia de S. 
João da Madeira, onde chegou em 1998. 
Pela frente tinha a exigente tarefa de 
suceder ao Padre Moura Aguiar. Fê-lo 
com distinção e hoje é ele próprio uma 
referência na cidade, para a qual tem um 
sonho do tamanho da comunidade que o 
acolheu: uma nova Igreja, projectada por 
um dos maiores arquitectos portugueses.

Cabe na palma da mão a representação do 
sonho do Padre Domingos Milheiro para a 
sua paróquia, mas concretizar essa aspiração 
é um desafio monumental. Entre os dedos do 
sacerdote baila uma pequeníssima maqueta 
em cartolina branca. Entregou-lha o arqui-
tecto Eduardo Souto Moura, projectando 
naquela miniatura os contornos da futura 
igreja da cidade. 
“Como a comunidade é grande, nós precisa-
mos de celebrações de mil pessoas”, sustenta 
o Abade de S. João da Madeira. A crise eco-
nómica que afecta o país pode ter adiado a 
ideia, mas não abalou a fé numa concretiza-
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ção futura. “Embora possa não ser para mim, 
porque daqui a 10 anos estou velhíssimo...”, 
desabafa, com uma jovialidade que teima em 
desmentir o que acaba de dizer.
“Como em S. João da Madeira as realidades 
sociais estão muito bem tratadas pela 
Misericórdia e por outras instituições, enten-
do que a paróquia se deve especializar na sua 
matriz de formação cristã, de liturgia, de 
reunião de fiéis, de celebrações de Fé...”, 
explica, acrescentando: “Nós temos mais de 
4.000 pessoas a ir à Igreja em cada domingo, 
e precisamos de em 3 celebrações reunir a 
comunidade toda”.

Dos contentores de obra,
à obra da Capela
Com a futura Igreja à espera de melhores 
dias, no Parrinho avança a construção da 
capela que vai ocupar o lugar dos velhos 
contentores de obras abandonados na 
empreitada dos chamados prédios da Polícia. 
É nessas instalações improvisadas que os 
fiéis dessa zona da cidade se vêm reunindo 
para as celebrações religiosas há mais de 25 
anos. 
Agora, vão ter um espaço novo, com uma 
qualidade arquitectónica que promete valo-
rizar a paisagem urbana. Por isso, “não é só a 
paróquia que está interessada, a própria 
cidade também se interessa” por este novo 
edifício.

“Eu achava que devíamos fazer a Capela do 
Parrinho como um treino, para saber como é 
construir uma coisa nova e o que é arranjar 
dinheiro para uma coisa nova”, revela o 
Padre Milheiro, confessando que “achava 
que não seria uma coisa do outro mundo” 
reunir o dinheiro necessário. 
Mas a verdade é que “a crise complicou 
muito as coisas”, até porque a paróquia não 
tem outras fontes de rendimento “que não 
as ofertas das pessoas”. Ainda assim, mostra-
se confiante: “Espero que possamos, dentro 
de um ano, ter a Capela feita”.

Vocação religiosa
Realidade de muitos anos é a Igreja Matriz de 
S. João da Madeira, que continuará no centro 
da vida religiosa da paróquia, mesmo que no 
futuro possa surgir ali perto – no local onde 
fica a residência do pároco – o novo templo 
esboçado pelo arquitecto Souto Moura. Uma 
zona da cidade por onde, há cerca de 60 
anos, o então pequeno Domingos fazia cami-
nho para chegar às “aulas em casa da D. 
Rosália”, onde aprofundava o que aprendia 
na escola primária, na terra Natal, Escapães, 
freguesia do vizinho concelho da Feira.
“Lembro-me de atravessar aqui nesta rua, à 
beira da Igreja”, recorda o padre, nascido há 
70 anos. Nesses tempos de criança, não pen-
sava na possibilidade de a vida o devolver a 
esse mesmo local, anos mais tarde, como 
líder de uma comunidade de milhares de 

“Temos mais de 4000 
pessoas a ir à Igreja em 

cada domingo”

á conversa com
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paroquianos – uma das maiores da Diocese 
do Porto. Talvez a luz da vocação religiosa já 
começasse a despontar, mas desses verões 
radiosos em que tinha “aulas onde agora é o 
Hospital” lembra-se de coisas bem mais pro-
saicas, como procurar a “sombra dos eucalip-
tos” que então aí existiam.
No entanto, o apelo da Igreja não tardaria, 
até por influência da professora dos seus 
tempos da instrução primária: “Fui para o 
Seminário e a D. Rosália nesse aspecto tam-
bém ajudou”. Ao todo, foram os habituais 
“12 anos de estudos” para padre. Passou 
pelos seminários de Ermesinde, Gaia, Vilar e 
Sé, onde concluiu o Curso Teológico em 
1964. Nesse mesmo ano, foi ordenado pres-
bítero na Sé do Porto e celebrou missa nova 
em Escapães.

Saudades de Timor
Até ao início da década de 70, Domingos 
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Milheiro desempenhou várias funções em 
diferentes localidades do norte do país: foi 
coadjutor em Santo Ildefonso (Porto) e 
depois pároco de Eiriz e Sanfins (Paços de 
Ferreira), seguindo-se dois anos como pro-
fessor no Seminário do Bom Pastor. Em 
1971, iniciou o cumprimento de uma missão 
que não mais esqueceria: “Fui para a tropa 
em Timor”.
Dos seus tempos de capelão militar na então 
colónia portuguesa, onde se manteve até 
Abril de 1974 (chegou poucos dias antes da 
Revolução), guarda memórias marcantes, ao 
ponto de admitir que teria gostado de voltar 
a Timor e de “ser missionário naquelas ter-
ras”. Não assistiu à invasão Indonésia, mas 
adivinhou que “ia dar mau resultado”.
O Padre Milheiro assinala que “a maior parte 
da população era contra a Indonésia, não 
gostava de ser indonésia”. E, talvez como 
forma de reacção a essa ameaça, os timoren-

ses desenvolveram uma relação tão marcan-
te com Portugal, que chegava a ser de 
autêntica devoção: “Adoravam a nossa ban-
deira. Punham-na até nas igrejas”.

A responsabilidade de 
suceder ao Padre Aguiar
Regressado de Timor, Domingos Milheiro foi 
pároco de Alpendorada e Matos e S. Lourenço 
do Douro, no concelho do Marco de 
Canaveses, além de secretário e presidente 
na Fraternidade Sacerdotal do Porto, entre 
outras funções que desempenhou até ser 
chamado a liderar a paróquia de S. João da 
Madeira, em 1998. Fora escolhido para suce-
der a um nome que constitui uma referência 
no município sanjoanense: o Padre Moura 
Aguiar.
A herança era pesada, mas também moti-
vante. “O Padre Aguiar foi uma figura mar-
cante. Encontrou sistema, organização e 

semanas” e “não há maneira de o fazer como 
quem vai dar um recado”. Mesmo para um 
homem ao serviço de Deus, ou principalmen-
te por isso, “é muito doloroso partilhar o 
sofrimento”. É que “a dor dos outros também 
nos dói”.
A Fé é sempre o caminho apontado pelo 
Padre Milheiro para enfrentar esses inevitá-
veis sentimentos de perda quando um ente 
querido parte, que ele próprio viveu este ano 
com o falecimento da mãe e do irmão. O 
tema expõe-lhe a emoção, mas não lhe 
rouba a serenidade: “Tive essa graça e essa 
alegria de poder ter mãe até aos 69 anos”.
Quanto à angústia provocada pelas dificul-
dades que o País enfrenta, o pároco de S. 
João da Madeira aponta igualmente o cami-
nho da Fé para que os portugueses possam 
encontrar uma saída: “Quanto mais estamos 
em crise económica, mais eu sinto que a Fé é 
a tábua de salvação. É o que nos salva da 
crise e nos resolve a crise”.

O futebol depois do terço
Não é fácil afastar o Padre Domingos Milheiro 
das suas responsabilidades enquanto líder da 
comunidade religiosa, mesmo que só por 
alguns momentos. A excepção talvez seja 
uma só: o futebol. Tendo esta conversa 
decorrido numa segunda-feira, o assunto 
acabou por vir a jogo. 
“Ainda ontem estive a ouvir um bocadinho 
do relato da Sanjoanense na Rádio Regional, 
porque tinha trabalhos e não fui ao estádio”, 
revelou, adiantando sentir-se um adepto 
especialmente afortunado no corrente ano. 
Afinal, tudo correu às mil maravilhas às 
equipas com que simpatiza.
Os clubes da paróquia (Associação Desportiva 
Sanjoanense) e da terra natal (Feirense) subi-
ram de divisão, na mesma época em que a 
principal equipa da Diocese (F.C. Porto) 
ganhou tudo o que havia para ganhar. “Este 
ano tem corrido muito bem...”, conclui.
O gosto pela bola vem de trás e chegou a ser 
levado à prática em jogos amadores. Em 
Eiriz, a sua primeira paróquia, “jogava com os 
jovens da terra” em partidas entre aldeias. 
“Às vezes rezava o terço e no fim íamos 
directos para o futebol”, confessa. Mais 
tarde, já em Alpendorada, “ia muito ao fute-
bol” e ocupou mesmo cargos directivos 

pessoas para construir uma paróquia gran-
diosa”, afirma o actual Abade, sublinhando 
que “S. João da Madeira pode ser uma cidade 
de pequena dimensão, mas dentro da dioce-
se é uma terra grande”. 
O número elevado de paroquianos acarreta 
uma responsabilidade e preocupação acres-
cidas. “Vejo outros párocos dizerem que têm 
100, 70 ou 50 crianças num catecismo e eu 
tenho duzentos e tantos em cada um dos  
primeiros catecismos”, refere, confessando: 
“Aqui, é tudo em grande”. Por isso, as dificul-
dades também o são. Para as ultrapassar, um 
dos segredos do Padre Milheiro é “ser previ-
dente e preparar as coisas com antecedên-
cia”. Até porque “a aflição e a preocupação 
diminuem capacidades, esgotam, cansam...”, 
assevera.
“Às vezes, à segunda-feira estou a preparar a 
homilia do domingo seguinte”, revela o páro-
co de S. João da Madeira. Até na preparação 

de cada edição do jornal da paróquia há a 
mesma preocupação de não deixar para 
depois o que se pode ir adiantando hoje. 
“Mal um número do Restaurar está a ir para 
a gráfica, começo já a pensar no outro”.

Tábua de salvação
 “Se a gente não lê, não estuda, não reza, não 
pensa, é claro que depois fazemos asneiras, 
ou andamos hoje a dizer uma coisa e ama-
nhã outra”, sustenta o Padre Milheiro, que 
dedica muita da sua atenção à leitura. 
“Procuro ler muita coisa, até mesmo da his-
tória da cidade. E sobretudo procuro ler 
sobre a paróquia, sobre a pastoral, sobre as 
necessidades pastorais, sobre o que tenho a 
fazer como pároco e como membro da 
Vigararia Pastoral e da Diocese”.
O que os livros não lhe dizem é como habi-
tuar-se aos funerais. São sempre momentos 
difíceis, com os quais tem de lidar “todas as 
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Pela primeira vez na sua história, a Associação 
Desportiva Sanjoanense vai disputar os cam-
peonatos nacionais de futebol dos três esca-
lões de formação: iniciados, juvenis e junio-
res. Este facto inédito é fruto dos excelentes 
resultados obtidos na temporada que agora 
termina pelas equipas jovens do clube. 
No basquetebol há igualmente a registar o 
desempenho da formação masculina de sub-
18, que se sagrou recentemente vice-campeã 
nacional, na “final four” disputada na nossa 
cidade.
 São prestações de assinalável mérito, que 

Futebol sénior também beneficiou

Jovens da ADS confirmam
importância da aposta nos
escalões de formação 

reflectem uma aposta importante nas cama-
das jovens, indo ao encontro da política de 
apoio ao desenvolvimento desportivo assu-
mida pela Câmara Municipal de S. João da 
Madeira.
A atenção dada aos escalões de formação 
constata-se também na equipa sénior de 
futebol da Sanjoanense, que assegurou a 
subida de divisão, com um plantel que inte-
gra diversos atletas oriundos dos escalões de 
formação do clube.
São feitos que levaram a Câmara Municipal 
de S. João da Madeira a aprovar um voto de 

saudação à Associação Desportiva 
Sanjoanense, enaltecendo o trabalho realiza-
do ao nível da formação desportiva em 
diversas modalidades e felicitando directo-
res, seccionistas, técnicos e atletas pelos 
resultados obtidos.   



Clube de Campismo
O Clube de Campismo de S. João da Madeira 
qualificou-se para o Campeonato Nacional 
de Atletismo da 1.ª Divisão, na sequência do 
sexto lugar obtido na fase de apuramento, 
na qual estiveram envolvidas dezenas de 
equipas de diferentes pontos do país. Assim, 
a formação sanjoanense vai bater-se direc-
tamente com os grandes clubes portugueses 
da modalidade, entre os quais o Sporting e o 
Benfica. O mesmo já tinha acontecido no 
início do ano, no Nacional de Pista Coberta, 
que decorreu em Pombal. Já aí os atletas 
sanjoanenses enfrentaram os melhores spor-
tinguistas e benfiquistas, entre outros, con-
quistando uma excelente quinta posição.  

Serviços Sociais do Município
A fotografia é elucidativa dos bons resulta-
dos que vêm sendo obtidos no atletismo 
pelos Serviços Sociais dos Trabalhadores do 
Município de S. João da Madeira. Alberto 
Batista, responsável técnico da formação 
juntamente com Alberto Marques, está habi-
tuado a ver-se rodeado pelas taças conquis-
tadas pelos seus pupilos em provas de estra-
da, corta-mato e pista. Esta imagem diz res-
peito a apenas uma competição! Ao todo, 
são mais de 200 atletas federados, a grande 
maioria dos quais pertencentes aos escalões 
jovens. Uma das figuras principais é Diego 
Manjate, que conta no seu currículo com os 
títulos nacionais de juvenis de 800 e 1500 
metros. 

Pedro Martins
Depois de ter terminado o ano de 2010 em 
grande com a conquista do título de cam-
peão nacional de taekwondo universitário, o 
jovem Pedro Martins, do Centro de Cultura e 
Desporto de S. João da Madeira, entrou em 
2011 também em excelente forma. Em 
Grândola, disputou o nacional de taekwondo 
Sub 21, sagrando-se vice-campeão na cate-
goria de menos 69 kg. Nesta competição 
participaram mais de 200 atletas de 12 asso-
ciações distritais.

Desporto sanjoanense em grande!
23bombeiros
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Ana Rodrigues
A jovem nadadora da Associação Estamos 
juntos continua a sua trajectória ascendente, 
somando marcas e vitórias. Em Abril deste 
ano, mês em que completou 17 anos, con-
quistou os primeiros títulos nacionais senio-

Esta está a ser mais uma boa época para 
o desporto sanjoanense, com os bons 
resultados a surgirem em diferentes 
modalidades. Embora ao nível sénior tam-
bém se registem resultados a merecer 
referência, o destaque vai para as cama-
das jovens, nas quais S. João da Madeira 
vem conquistando posições de relevo. Esta 
aposta na formação desportiva reflecte-se 
igualmente na realização de eventos na 
cidade, como os Campeonatos Nacionais 
de Ténis de Mesa em infantis e iniciados e 
de Desporto Escolar nas modalidades de 
Voleibol e Andebol ou a “final four” de 
basquetebol sub 18. Nesta página dei-
xam-se mais algumas referências ao bom 
trabalho desportivo que é feito pelas 
associações sanjoanenses.

res, sagrando-se campeã nos 50 metros 
livres, 50 metros bruços e 100 metros bruços. 
Êxitos para somar ao seu impressionante 
currículo em provas do escalão júnior. Por 
isso, não surpreende que Ana Rodrigues 
tenha recebido a “Medalha de Prata” atribu-
ída pela federação portuguesa da modalida-
de, uma distinção honorífica que premeia 
“relevantes serviços prestados à Natação 
portuguesa”. Habituada à presença em gran-
des provas internacionais, a atleta tem já 
participação assegurada nos mundiais de 
juniores a disputar em Agosto no Peru.  

Além do futebol, também o basquetebol da Associação Desportiva Sanjoanense esteve em 
destaque, com a equipa de Sub-18 a sagrar-se vice-campeã nacional.
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Nas modalidades de andebol e voleibol

Campeonatos Nacionais de
desporto escolar passaram pelo
Pavilhão das Travessas 

O desporto de formação esteve mais uma vez 
em destaque em S. João da Madeira, que 
recebeu os jogos finais de Andebol e Voleibol, 
em masculinos e femininos, dos Campeonatos 
Nacionais de Desporto Escolar. Foram três 
dias (20, 21 e 22 de Maio) de competição e 
convívio no Pavilhão das Travessas. 
Ao todo, estiveram envolvidos cerca de 350 
alunos, de duas dezenas de escolas de diver-
sos pontos do país, que receberem as boas-
vindas do vereador João Oliveira, da Câmara 
Municipal de S. João da Madeira. 
“O nosso município tem uma grande tradi-
ção desportiva e faz uma aposta importante 

nos escalões de formação. É por isso com 
interesse redobrado que recebemos em S. 
João da Madeira tantas crianças e jovens que 
conciliam o estudo com a actividade física”, 
disse o autarca.
João Oliveira deixou palavras de “incentivo a 
vencedores e vencidos”, manifestando con-
fiança na prevalência de um espírito de 
“saudável competição”, como se veio a veri-
ficar, já que o desportivismo imperou ao 
longo da competição.
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Mais de 2000 atletas abrangidos pelo apoio municipal aos clubes

Cidade aposta no
desenvolvimento desportivo 
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Os contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo assinados em 2011 entre a 
Câmara Municipal de S. João da Madeira e 21 
colectividades do concelho traduzem-se num 
apoio financeiro global de cerca de 300 mil 
euros, a que se soma um apoio logístico 
avaliado em aproximadamente 110 mil 
euros.
Esta ajuda, que regista uma diminuição em 
relação a 2010, abrange mais de 2000 atletas 
de 32 modalidades diferentes, sendo que 
quase 1500 pertencem aos escalões jovens. 
O grande objectivo destes acordos é mesmo 
o de valorizar a formação desportiva. Por 
isso, os apoios são atribuídos tendo por base 
o número de atletas, de equipas e de moda-
lidades nos escalões de formação, sendo esse 
valor tanto maior quanto maior for o nível de 
preparação dos treinadores.

Seniores têm de ter 50%  
de atletas da cidade
O Município paga ainda a totalidade dos 
custos com inscrições de praticantes dos 
escalões jovens nas respectivas associações. 
São igualmente atribuídas quantias relativas 
às equipas seniores, ajustadas à divisão com-
petitiva em que se encontram, existindo a 
obrigação de os respectivos plantéis incluí-
rem 50 por cento de atletas de S. João da 
Madeira.
Em função das necessidades das associações 
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e da disponibilidade de instalações munici-
pais, é ainda cedida gratuitamente a utiliza-
ção de equipamentos desportivos do 
Município (apoio logístico).

Jovens carenciados 
não pagam quotas
Entre as diversas obrigações que cabem aos 
clubes no âmbito destes contratos-progra-
ma, conta-se a de não cobrarem quaisquer 
quotas para a prática de desporto aos atletas 

abrangidos pelo apoio sócio-económico nas 
escolas que frequentam.
Estes contratos-programa prevêem ainda a 
atribuição, em cada época, de prémios de 
sucesso desportivo – também com compo-
nente financeira – às colectividades que 
conquistem títulos para a cidade, nas mais 
diversas modalidades. Essas distinções são 
entregues num cerimónia anual a realizar em 
Setembro, designada por “Dia dos 
Campeões”.

andebol • atletismo • basquetebol • bilhar • cicloturismo • damas • dança 

desportos de combate • desportos motorizados • desportos subaquá-
ticos • futebol • hóquei em patins • montanhismno • natação • ténis de 
mesa • vóleibol • xadrez



As novas piscinas cobertas de S. João da 
Madeira vão nascer no Complexo Desportivo 
Paulo Pinto, na zona dos actuais “courts” de 
ténis. A prática desta modalidade passará, 
entretanto, para a zona desportiva das 
Travessas. Para já, ainda é tempo de projectar 
as futuras instalações, para seguidamente 
candidatar a empreitada a comparticipação 
de fundos europeus.
A Câmara Municipal pretende que as novas 
piscinas constituam um centro inovador de 
apoio à prática desportiva, de lazer e de pro-
moção de processos de aprendizagem. 
Destaque particular merecerá o desempenho 
ambiental e energético do equipamento, de 
forma a promover o desenvolvimento sus-
tentado e financeiramente equilibrado do 
Complexo Desportivo.

Eficiência energética será mais-valia

Município projecta novo 
complexo de piscinas

boletim municipal S. João da Madeira
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O novo edifício – solução economicamente 
mais vantajosa do que uma intervenção pro-
funda na actual piscina interior – terá uma 
área total de sensivelmente 6500 metros 
quadrados, 75% da qual destinada à implan-
tação dos espaços de lazer, de prática des-
portiva e respectivas estruturas funcionais. O 
espaço restante incluirá dependências técni-
cas associadas aos planos de água e um 
parque de estacionamento coberto para 
perto de 50 veículos ligeiros.

Quatro piscinas
As futuras piscinas cobertas terão capacida-
de para cerca de 190 utentes por hora, 
havendo ainda a considerar espaços de giná-
sio com uma lotação aproximada para 80 
pessoas. Ao todo, as futuras instalações vão 

incluir quatro planos de água, junto aos 
quais se prevê a instalação de uma bancada 
com perto de 150 lugares.
Assim, haverá um tanque principal destinado 
a formação, com seis pistas de 25 metros e 
outras duas acopladas, para formação avan-
çada, com 50 metros. Estas irão dispor de 
cais amovível para permitir a sua subdivisão 
em mais quatro corredores de 25 metros.
Os restantes planos de água serão os seguin-
tes: um tanque destinado a aprendizagem, 
com 12,5x10 metros; um tanque lúdico/
terapêutico, com área aproximada de 200 
metros quadrados; um tanque destinado a 
bebés, com 4,5x4 metros, a implantar em 
local individualizado, com climatização autó-
noma das restantes áreas do cais das pisci-
nas.

“Health Club”
Uma das grandes novidades das futuras pis-
cinas cobertas de S. João da Madeira será a 
criação de um “Health Club”. Este disporá de 
SPA, sauna, jacuzzi, hidromassagem e solário 
natural, numa área total aproximada de 150 
metros quadrados. Quanto ao espaço para 
ginásio, prevê-se que inclua salas destinadas 
à prática de modalidades desportivas diver-
sas e uma para cardio-musculação. 
Além das áreas de vestiário/balneário neces-
sários para cada valência das novas piscinas, 
o edifício incluirá espaços complementares 
diversos: recepção; bar; sala de professores 
(piscinas); sala de monitores (ginásio); servi-
ços administrativos; arrecadações diversas; 
posto de primeiros socorros/gabinete médico 
e vestiários de pessoal.
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um casamento real entre
o sonho e a elegância feminina

A notícia esteve em destaque na imprensa, 
rádio e televisão do nosso país: a mãe e a 
irmã de Kate Middleton usaram sapatos 
fabricados na Helsar na cerimónia de casa-
mento da jovem com o príncipe William. O 
facto reflecte bem a qualidade que é reco-
nhecida internacionalmente ao calçado pro-
duzido na empresa de S. João da Madeira. 
Os modelos em causa foram concebidos pela 
designer britânica Emmy Scaterfield, que já 
não dispensa o recurso à unidade produtiva 
sanjoanense para dar corpo às suas criações. 
Por isso não é de estranhar que na loja 
Emmy Shoes, em Londres, se encontrem 
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Helsar
vários modelos fabricados pela Helsar e que 
são procurados por clientes da alta socieda-
de londrina.
Na verdade, e como é destacado no blogue 
da marca portuguesa, “já não é a primeira 
vez que sapatos fabricados pela Helsar, cal-
çam pés de famosos em festas britânicas”. 
Aquando do casamento de Elton Jonh, entre 
várias personalidades que calçaram sapatos 
fabricados pela empresa da nossa cidade 
destaca-se a Anastácia. E o sucesso da 
empresa sanjoanense não se fica pelos sapa-
tos que faz, reflectindo-se também num 
importante acessório de senhora, como se 

constatou no recente casamento real, já que 
a mãe da noiva, além dos sapatos, levava 
ainda uma clutch saída da mesma unidade 
industrial.
Os sapatos de noiva e cerimónia são mesmo 
uma grande especialidade da Helsar, que os 
fabrica para Portugal e para estrangeiro. 
Como os responsáveis da empresa destacam 
“são modelos personalizados, originais e 
exclusivos”. 

Fundada em 1929
A Helsar foi criada em 1979, começando por 
fabricar sapatos de criança. Mas não tardou 



33empresas em destaque

a opção que havia de distinguir a empresa 
pela qualidade e elegância do seu produto: o 
calçado de senhora. Talvez não surpreenda a 
opção, quando se constata que um dos 
sócios sempre trabalhou em sapatos de 
senhora e, posteriormente, a marcante pre-
sença feminina em lugares de grande res-
ponsabilidade dentro da unidade industrial.
Embora reconhecendo a importância do 
toque feminino na Helsar, Lurdes Correia, 
responsável financeira, prefere destacar 
outro ponto forte: “É uma empresa familiar. 
Estão cá o meu pai e o meu tio, eu e a minha 
irmã e ainda a filha mais nova do meu tio”. E 
este cenário não se esgota nas funções diri-
gentes. Também entre a restante equipa, há 
laços semelhantes. 
“Sou eu e os meus pais aqui dentro. E tenho 
mais um primo e mais um tio”, descreve a 
colaboradora Elisabete Pinho, que desde 
muito cedo se lembra de caminhar para a 
fábrica: “Desde miudita que vinha da escola 
para aqui esperar pelos meus pais”. Nesses 
tempos, naturalmente, limitava-se a obser-
var o trabalho dos adultos, mas já via bem 

reais os sapatos de princesa com a maioria 
das amigas da sua idade ainda só sonhava. 
A competência e dedicação de homens e 
mulheres, que no seu conjunto formam uma 
grande família de 70 pessoas, asseguram à 
Helsar a “experiencia, know-how e destreza” 
que garantem à empresa “uma posição 
dominante no seu sector, estando no topo 
do mercado de sapatos de alta qualidade e 
entre os melhores fabricantes de sapatos de 
senhora, a nível nacional”.

Aposta na qualidade
e na internacionalização 
Se nos primeiros anos de actividade, a Helsar 
esteve direccionada sobretudo para o merca-
do nacional, nos últimos tempos “a empresa 
desenvolveu uma aproximação internacional 
e as suas colecções estão a ser exportadas 
para diversos países”. Uma estratégia que se 
revela essencial nestes tempos de crise.
Lurdes Correia não tem dúvidas de que a 
exportação é a melhor forma de vencer as 
dificuldades colocadas às empresas pela 
situação económica do país. Pelo menos está 

a ser assim na Helsar: “Uma das saídas foi 
voltarmo-nos mais para a exportação. Há 4 
anos, cerca de 15 por cento do que produzí-
amos era para exportação. Mas em 2010 já 
atingimos 45 por cento”. E acrescenta: “A 
tendência sustentável é a de fabricarmos 
com grande qualidade que se reflecte em 
maior valor acrescentado”. 
É esse o caminho seguido nesta empresa 
sanjoanense, o que, naturalmente, se reflecte 
no preço do produto. Não é invulgar ver 
sapatos fabricados na Helsar serem vendidos 
entre 200 a 300 euros o par. Para fazer bara-
to, de menor qualidade e aos milhares de 
pares por dia, há outros países, com os quais 
Portugal não pode concorrer, como é o caso 
da China. A opção na Helsar para triunfar no 
mercado nacional e internacional é, por isso, 
muito clara: “Trabalhamos exclusivamente 
para o segmento médio-alto”, afirma Lurdes 
Correia.
“Neste momento, existe uma contrariedade 
que são os preços da matéria-prima que não 
param de subir e que nos podem tirar algu-
ma competitividade”, adiantam os responsá-

veis da empresa. Neste quadro, a Helsar 
espera um apoio estatal às empresas portu-
guesas, particularmente às exportadoras, das 
quais muito depende a recuperação econó-
mica do país e a “continuação do sucesso 
que actualmente existe na nossa indústria”.  

Produtos especiais
Os responsáveis da Helsar têm consciência 
que há países onde é muito difícil implemen-
tar uma marca portuguesa, pois “ainda há 
muito preconceito” e “ainda se pensa muito 
que o produto italiano é que é bom”. Mas a 
situação tem mudado gradualmente, graças 
a empresas como a Helsar, que entre os seus 
clientes conta a com as melhores marcas de 
Itália, Dinamarca, Alemanha, França, 
Inglaterra e outras.

Para além do calçado que fabrica para outras 
marcas, a unidade industrial sanjoanense 
produz a sua própria linha, para o mercado 
português, em que cada modelo é “inspirado 
nas mais recentes tendências de moda e 
design”, o que permite à empresa oferecer 
“uma vasta escolha de sapatos para mulhe-
res modernas e sofisticadas”. 
Para além das vertentes até aqui descritas a 
Helsar também foi pioneira no fabrico de 
sapatos entrançados à mão, o que lhe confe-
re um estatuto de especialização neste seg-
mento.

HELSAR
Av. Dr. Adolfo Coutinho 230 • Ap.206
3701-911 S. João da Madeira
www.helsar.com

Propostas diferenciadoras
Em pele de peixe ou com cristais

A Helsar trabalha com grandes designers 
internacionais da área da moda e com alguns 
clientes que associam a elegância das suas 
propostas a matérias-primas exóticas. Por 
isso, já fabricou sapatos em materiais tão 
inesperados como pele de avestruz ou de 
peixe. 
Mas a Helsar também produz calçado asso-
ciado a outro tipo de “extravagâncias”, como 
aconteceu, por exemplo, com um sapato 
alusivo ao Dia dos Namorados, cujo salto era 
“decorado” com cristais Swarovski.

boletim municipal S. João da Madeira



passeio sénior

Idosos sanjoanenses visitaram Barcelos e a Vila Praia de Âncora 

Passeio sénior é um sinal de 
agradecimento e reconhecimento

35

boletim municipal S. João da Madeira

ve
ja

-n
os

 n
o 

yo
ut

ub
e

pr
oc

ur
e:

 t
vc

m
sj

m

Cerca de um milhar de seniores sanjoanenses 
visitaram Barcelos e Vila Praia de Âncora no 
início de Maio. Foi mais uma edição do pas-
seio gratuito promovido pela Junta de 
Freguesia e pela Câmara Municipal de S. João 
da Madeira.
Já em Barcelos, os participantes tiveram a 
oportunidade de seguir a missa celebrada 
pelo pároco de S. João da Madeira, padre 
Domingos Milheiro. O programa prosseguiu 
com uma deslocação por esse município 
minhoto.
Ao final da manhã, as duas dezenas de auto-
carros rumaram a Vila Praia de Âncora, onde 
decorreu o almoço, que antecedeu os já 
habituais momentos de animação musical e 
baile, tão do agrado de quem não perde estes 
passeios.

“Merecem o melhor”
Houve também tempo para o presidente da 
Câmara Municipal e o presidente da Junta de 
Freguesia de S. João da Madeira dirigirem 
aos seniores umas curtas, mas significativas, 
palavras de agradecimento pelo que traba-
lharam em prol da sua terra e pela forma 
como continuam a dignificá-la.

“Temos orgulho em vós. Desejamo-vos muita 
saúde, muitas felicidades e bem-estar”, disse 
Castro Almeida aos presentes, considerando 
que, por tudo o que fizeram e fazem por S. 
João da Madeira, “merecem o melhor”. O 
presidente da Câmara Municipal classificou 
o passeio sénior como “um sinal de agrade-
cimento e de reconhecimento” para como os 
idosos.

Boa disposição
Às palavras dos autarcas, responderam os 
seniores com versos cantados em coro, nos 
quais deixaram clara a sua satisfação pela 
iniciativa: “Vamos felizes e contentes, para S. 
João da Madeira.
A boa disposição foi uma nota dominante 
deste convívio em que, como já é tradição, 
houve bolo e champanhe para todos, numa 
oferta da casa onde teve lugar o almoço e a 
muito animada tarde de convívio. 
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Instituição assinala 25 anos

Centro de Arte: um traço forte 
no desenho cultural da cidade
Não é possível falar de cultura nos últimos 
25 anos em S. João da Madeira sem destacar 
o papel do Centro de Arte da cidade. A 
importância da acção que tem desenvolvido 
é alvo de um alargado reconhecimento den-
tro e fora dos limites do concelho. A sua 
actividade teve início em 16 de Maio de 
1996, com a 1ª Mostra de Arte Contemporânea 
que teve a presença do então Presidente da 
República, Mário Soares. 
São 25 anos de contributos decisivos para a 
afirmação de S. João da Madeira ao nível 
artístico: graças ao trabalho desenvolvido 
pelo Centro de Arte, sob a égide da Associação 
Cultural Alão de Morais, os sanjoanenses 
têm tido contacto privilegiado com a obra de 
grandes artistas plásticos nacionais e inter-

nacionais. 
Paralelamente, muitos são os jovens que têm 
beneficiado das acções de formação que 
proporciona em áreas como a pintura, a 
escultura, o desenho, a fotografia, o design 
gráfico e o multimédia, sempre sob a orien-
tação de professores de reconhecida quali-
dade e experiência.

Projecto inovador
Nas palavras do seu director, Victor Costa, o 
Centro de Arte de S. João da Madeira “foi um 
projecto cultural inovador numa cidade sem 
tradição na arte moderna e contemporânea”, 
tendo a sua criação correspondido a “um 
anseio que o tempo acabou por legitimar”. 
A instituição rapidamente “alcançou prestí-

gio no meio artístico e cultural português, 
graças à coerência e qualidade dos seus pro-
jectos, criando uma identidade e uma marca 
única no país”, sustenta num texto escrito a 
propósito dos 25 anos da instituição. 
Na área da divulgação, destaca-se em espe-
cial “o esforço contínuo de ligar a Arte ao 
meio”, patente em projectos sobre 
“Arqueologia Industrial”, nas exposições 
“Banhos Públicos” e “Sapataria Ideal”, assim 
como na criação dos Prémios Nacionais de 
Design de Calçado, entre outros.
O Centro de Arte “afirmou-se também atra-
vés de produções próprias ao longo dos 
anos”, realça Victor Costa, sublinhando “uma 
política de aposta na diversidade de lingua-
gens artísticas”. E acrescenta: “Os grandes 

nomes da Arte portuguesa passaram por S. 
João da Madeira. Contribuímos para a noto-
riedade de alguns deles. Lançamos alguns 
artistas emergentes que se afirmaram no 
meio artístico português”.

Aposta na formação
O responsável do Centro de Arte destaca a 
aposta em “dar qualidade a todas as acções 
de formação de professores, desde a foto-
grafia, teatro de sombras, multimédia, ani-
mação e expressões artísticas”. Salienta tam-
bém a contribuição para a “formação dos 
jovens e de todos os que frequentaram” ate-
liers de expressão artística. “A nossa relação 
com as escolas foi sempre de disponibilidade 
e colaboração e foram muitos os projectos 
comuns”, acrescenta.
“O Centro de Arte é também uma referência 
para os mais jovens através dos cursos de 
Verão. Passaram pelo nosso espaço centenas 
de crianças que experimentaram uma diver-
sidade de linguagens artísticas que, com 
certeza, as ajudaram a escolher o seu futu-
ro”, assinala igualmente Victor Costa.
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Olhando para o trabalho feito, o balanço 
global só pode ser claramente positivo: 
“Sentimos, passados 25 anos, que construí-
mos junto com os alunos, um percurso de 
que nos orgulhamos pela qualidade desen-
volvida e pelo espaço de experimentação que 
constituiu o nosso Centro no meio dos 
jovens artistas de hoje”.

Marca de qualidade
A propósito do 25.º aniversário do Centro de 
Arte, o presidente da Câmara Municipal de S. 
João da Madeira realça que a divulgação e 
formação cultural proporcionadas pela insti-
tuição “constituem um inestimável serviço 
público que merece o aplauso generalizado”. 
Castro Almeida sublinha o “envolvimento 
com a comunidade sanjoanense, aproximan-
do as mais diversas manifestações artísticas 
dos cidadãos, conquistando novos adeptos 
para a causa das artes e incentivando o apa-
recimento e a formação de talentos”.
O autarca felicita os responsáveis do Centro 
de Arte, em particular o seu director, Vítor 
Costa, pintor de reconhecido talento. “Estou 

certo de que a instituição continuará a deixar 
bem vincada a sua marca de qualidade que 
constitui um traço forte no desenho da cida-
de que somos e no futuro que projectamos: 
uma cidade cada vez mais apelativa para 
viver”, afirma Castro Almeida.

CENTRO DE ARTE
Av. Dr. Renato Araújo, 441 1º andar
3700 - 244 S. João da Madeira
www.centrodearte.org
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Serviço Educativo distinguido

Associação Portuguesa de
Museologia atribui Menção Honrosa 
ao Museu da Chapelaria

De 12 de Fevereiro a 8 de Maio

“Vidas de Mar” mostraram-se 
no Museu da Chapelaria 

“Vidas de Mar” abriu o ciclo de exposições 
temporárias de 2011 do Museu da Chapelaria, 
em S. João da Madeira, que teve como tema 
“Artes e Ofícios. Memórias e Identidades”. A 
inauguração aconteceu a 12 de Fevereiro e 
prolongou-se até 8 de Maio.
Assumindo-se como um espaço privilegiado 
de reflexão acerca da importância do traba-
lho na estruturação das identidades de dife-
rentes comunidades, o Museu da Chapelaria 
alarga assim o seu olhar a outras áreas de 
actividade não directamente ligadas a S. 
João da Madeira.

Histórias e códigos sociais
A exposição “convidou” os visitantes a con-
tactar de perto com histórias, instrumentos 
de trabalho e contextos daqueles que têm no 
mar o sustento da sua vida, expondo tam-

O Museu da Chapelaria recebeu uma menção 
honrosa na categoria “Melhor Serviço de 
Extensão Cultural” atribuída pela Associação 
Portuguesa de Museologia (APOM). A ceri-
mónia de entrega de prémios decorreu no 
dia 13 de Dezembro de 2010, no Museu do 
Oriente, em Lisboa. Este reconhecimento 
reflecte “o intenso trabalho didáctico e peda-
gógico” desenvolvido naquele espaço inau-
gurado em 2005, afirmou o vice-presidente 
da Câmara, Rui Costa.
O autarca frisou que “a distinção é, sem 
dúvida, um orgulho para S. João da Madeira, 
que volta a ver reconhecido o trabalho feito 
neste equipamento”, o único museu dedica-

do à temática da chapelaria na Península 
Ibérica, inaugurado em Junho de 2005 pelo 
então Presidente da República, Jorge 
Sampaio.

Actividades para
diferentes públicos
O serviço educativo tem vindo a organizar 
diversos programas orientados em função 
das necessidades dos diferentes grupos de 
públicos. Entre eles, contam-se visitas orien-
tadas com exploração pedagógica, quer ao 
museu quer ao restante património indus-
trial do concelho, oficinas temáticas, cele-
bração de datas comemorativas, acções de 

sensibilização e dinamização dos espaços 
patrimoniais, promoção e desenvolvimento 
de projectos escolares.
Localizado na Rua Oliveira Júnior, o Museu 
tem três pisos de área de exposição com 
todo o processo de fabrico do chapéu, bem 
como uma área destinada ao Serviço 
Educativo (onde as crianças podem realizar 
diversos trabalhos manuais com recurso a 
materiais utilizados no fabrico do chapéu), 
uma área destinada a exposições temporá-
rias, um Centro de Documentação e 
Investigação e uma loja onde podem ser 
adquiridos chapéus, entre outros artigos.

bém os diferentes códigos sociais e até 
mesmo linguísticos que habitam este mundo 
tão especial.
Esta exposição contou com diversas colabo-
rações: APAM - Associação dos Pescadores 
Aposentados de Matosinhos; Centro de 
Documentação e Informação do Movimento 

Operário e Popular da Universidade Popular 
do Porto; Estação Litoral da Aguda; Fernando 
Graça; Museu da Cidade de Aveiro; Museu de 
Espinho; Museu Marítimo de Ílhavo; Museu 
de Portimão e Núcleo de Amigos dos 
Pescadores de Matosinhos
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“O Oficio de Sapateiro” é a exposição que se 
segue no ciclo dedicado pelo Museu da 
Chapelaria, em S. João da Madeira, ao tema 
“Artes e Ofícios: Memórias e Identidades”. A 
cerimónia de inauguração decorreu a 18 de 
Maio, Dia Internacional dos Museus.
“Um dos mais antigos ofícios de que há 
registo é o de sapateiro, actividade quase tão 
antiga como o próprio homem”. É com esta 
frase que o Museu da Chapelaria apresenta a 
exposição, que estará patente até 2 de 
Outubro e que é dedicada a uma actividade 
que faz parte da história e do presente de S. 
João da Madeira.
As histórias, os costumes e as crendices 
deste ofício podem ser descobertas nesta 
exposição do Museu da Chapelaria, na qual 
se “propõe ainda uma viagem à história do 
próprio calçado, quer enquanto objecto utili-
tário quer enquanto objecto de design e, por 
isso, de desejo”.

Do artesão ao industrial
Como se lê no painel de abertura da exposi-
ção, o ofício de sapateiro “foi-se desenvol-
vendo de forma gradual”. Aos poucos, o 
artesão torna-se industrial e “da pequena 

Exposição patente até ao início de Outubro

Museu tira o chapéu ao ofício de 
sapateiro

oficina nasce a grande fábrica”. Assim cres-
ceu um sector que, em finais do século XX, 
“progrediu excepcionalmente na sua capaci-
dade técnica e artística e seduziu os merca-
dos internacionais”.
Esta exposição conta com diversas colabora-
ções: Nuno Moreira (fotografias); Centro de 
Formação Profissional da Indústria do 
Calçado (cedência de peças e informações); 
Junta de Freguesia de S. Roque; empresas 
“Calçado Ibérico” e M J Costa; Nelson Dias de 
Oliveira e Alberto Dias da Cunha, sapateiro 
reformado de S. João da Madeira. Em expo-
sição encontram-se ainda peças do acervo 
do Município doadas pelas fábricas de calça-
do Lusolindo e Evereste.

Com o ciclo dedicado às “Artes e Ofícios” 
no qual se insere a exposição “O Oficio de 
Sapateiro”, o Museu da Chapelaria assu-
me-se como um espaço privilegiado de 
reflexão acerca da importância do traba-
lho na estruturação das identidades de 
diferentes comunidades, alargando o seu 
olhar a outras áreas de actividade.
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A edição deste ano da Campanha Poesia à 
Mesa foi a que teve o custo “mais baixo de 
sempre” para a autarquia, reflexo da política 
de redução de despesas assumida pelo exe-
cutivo municipal de S. João da Madeira. 
Em declarações à EDV Informação, o vice-
presidente da Câmara, Rui Costa, afirmou 
que o corte efectuado nas verbas destinadas 
ao evento não prejudicou a qualidade do 
mesmo, já que - como frisou - foi possível, 
“fruto de muito empenho e de muita criati-
vidade”, manter um programa diversificado e 
atractivo, ao nível dos anos anteriores.
Ao longo do evento, os escritores Pedro 
Mexia e Nuno Higino, o actor Pedro Lamares, 
o jornalista da TSF Fernando Alves e o músico 
Manuel Freire passaram por S. João da 
Madeira, onde estiveram também os Social 
Smokers, que apresentam o seu novo álbum 
“Magnetic Poetry”, além da presença habitu-
al do poeta e declamador José Fanha.
Nos tempos de crise que o País atravessa, o 
custo da 9ª edição da Campanha Poesia à 
Mesa não foi além dos 12.800 euros para o 
orçamento da Câmara Municipal, montante 
complementado por diversos apoios obtidos 
no âmbito das parcerias estabelecidas pela 
autarquia para este evento que decorreu 
entre 12 e 21 de Março, Dia Mundial da 
Poesia.

84.000 sacos do pão, 
50.000 toalhetes…
As entidades parceiras da Poesia à Mesa 
2011 contribuíram, designadamente, com a 
oferta de refeições e alojamento às figuras 
da cultura convidadas, assim como com a 
disponibilização de grande parte dos mate-
riais associados à campanha, entre os quais 
se contaram 84.000 sacos do pão, 50.000 

Pedro Mexia, Fernando Alves, Pedro Lamares, Manuel Freire...

Nomes dos livros, das artes, da
rádio e da TV deixaram a sua
marca na Poesia à Mesa
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toalhetes, 20.000 bases de copos, 15 mil 
bases de chávenas, meio milhar de aventais e 
centenas de lápis.
Nesses materiais surgiram impressos os ros-
tos e poemas dos seis autores homenagea-
dos neste ano durante a Poesia à Mesa: 
Cecília Meireles, David Mourão Ferreira, 
Gonçalo M. Tavares, Nuno Higino, Pedro 
Mexia e Rosa Lobato Faria. Assim se levou a 
poesia ao encontro das pessoas em lugares 
tão inesperados como restaurantes, cafés, 
pastelarias, bares...
Outras vertentes importantes deste evento 
decorreram também em espaços culturais 
sanjoanenses como a Biblioteca Municipal e 
os Paços da Cultura, assim como na Feira do 
Livro, na Rua Padre Oliveira, na zona pedonal 
da cidade, com a presença das Livrarias 
locais e de algumas Editoras.



festival de teatro

Festival de Teatro reuniu produções nacionais e grupos locais

E assim se abriu mais uma janela 
para o palco de talentos da cidade

45

A peça “Se uma janela se abrisse”, com texto 
e encenação de Tiago Rodrigues, abriu a 
quinta edição do Festival de Teatro de S. 
João da Madeira. Nomeado para o Prémio 
Autor 2011 promovido pela Sociedade 
Portuguesa de Autores e RTP, o espectáculo 
centrou-se num hipotético telejornal das 
notícias que nunca chegam ao telejornal.
Depois da abertura com essa produção 
nacional, subiram ao palco diversos grupos 
de teatro da cidade e da região, dando corpo 
a um evento que resulta de uma parceria 
entre a Câmara Municipal e a comunidade 
educativa, assumindo a Escola Secundária 
Serafim Leite um papel especial, no âmbito 
do seu projecto Espaço Aberto.
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Actor Virgílio Castelo
encerrou o programa
O Festival de Teatro de S. João da Madeira 
decorreu entre 26 de Abril e 15 de Maio nos 
Paços da Cultura, com uma enorme adesão 
de público que se traduziu em sucessivas 
sessões com lotação esgotada. Acentuou-
se assim a afirmação do evento como uma 
referência no calendário cultural da cidade 
e da região.
No último dia do programa foi representada 
a peça “Um, ninguém e cem mil”, com Virgí-
lio Castelo, tendo por base num romance de 
Luigi Pirandello, Prémio Nobel da Literatura. 
Com uma carreira nos palcos e nos ecrãs 
muito apreciada pelo público e reconhecida 
pela crítica, o conhecido actor assumiu o 
papel de um banqueiro influente, pai de fa-
mília, que através de um simples comentário 
da mulher ao seu nariz vê a sua identidade 
posta em causa. 

Grupos da cidade e da região que 
participaram no Festival de Teatro 
de S. João da Madeira

A Bem Dizer
(Agrupamento de Escolas da Oliveira Júnior)
ATUS
(da Universidade Sénior da Feira)
Lua Nova
(Escola Secundária João da Silva Correia)
CEI
(Centro de Educação Integral)
Cultura Viva
Janela Aberta
(Escola EB2/3 de S. João da Madeira)
Anim’Arte
(Universidade Sénior de S. João da Madeira)

GEDE
(Grupo de Expressão Dramática de Escapães)
Sol & Lua
(Teatro Infantil)
TAL
(Teatro Amador de Loureiro)
TOJ
(Escola Secundária Oliveira Júnior)
TEPAS
(Teatro Experimental por Amadores Sanjoa-
nenses)
Serafins e Troupe
(Escola Secundária Serafim Leite)
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semana da juventude 47

A 13ª Semana da Juventude de S. João da 
Madeira decorreu nas instalações da Oliva, 
entre os dias 15 e 21 de Abril, contando com 
um vasto programa de actividades diurnas e 
nocturnas que se alargaram ainda à Praça 
Luís Ribeiro e Parque Urbano do Rio Ul. 
As associações Ecos Urbanos e Estamos 
Juntos (AEJ) e a Câmara Municipal partilha-
ram a organização do evento, cuja grande 
novidade foi integração do “Ecos Rock” no 
programa, com as duas primeiras noites do 
cartaz reservadas ao referido festival. 
Da programação nocturna da Semana da 
Juventude fez ainda parte a exibição do acla-
mado "Filme do Desassossego", de João 
Botelho, nos Paços da Cultura, assim como a 
peça de teatro "O Vegetal", criada pela com-
panhia de teatro galega NUT especialmente 
para ser representada na Oliva e que contou 

Programa incluiu o Festival “Ecos Rock”

Instalações da Oliva receberam 
actividades da Semana da Juventude
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com a participação de uma actriz sanjoanen-
se.
A Semana da Juventude encerrou com um 
baile à volta das "músicas do mundo”, con-
tando com a actuação de vários grupos de 
dança da cidade, com o grupo de acção cul-
tural Mundibaile e com a banda Fanfarra 
Kaustica.
Durante as tardes, foram diversas as activi-
dades pedagógicas, lúdicas e desportivas, 
preparadas para jovens, como expressão 
musical, canoagem, mergulho, city golf, entre 
outras. Para as crianças, houve pinturas 
faciais, caça ao tesouro, pedi-paper, mini-
futebol e origami.



A proposta de Plano Director Municipal 
(PDM) de S. João da Madeira, os pareceres 
emitidos e outra documentação de apoio 
estiveram em consulta pública até ao dia 3 
de Junho de 2011. 
Todos os interessados tiveram a oportunida-
de de aceder aos referidos documentos no 
sítio da Câmara Municipal na internet ou no 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe, no 
edifício da autarquia, podendo deixar recla-
mações, observações ou sugestões.
Nesta edição do Boletim Municipal apresen-
tamos o mapa da proposta de revisão do 
PDM de S. João da Madeira que esteve em 
consulta pública, que terá ainda de ser vota-
do e aprovado pela Assembleia Municipal 
para entrar em vigor.

Mapa da proposta de revisão do 
PDM de S. João da Madeira 


