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SOLIDARIEDADE
As crianças e os idosos
estão no centro das prioridades da ação social
do Município de S. João
da Madeira, assim como
quem sofre com dificuldades económicas. Essas
são também áreas em
que se constata a generosidade da comunidade
sanjoanense, confirmando que esta uma Cidade
Solidária.

EDUCAÇÃO
Entre as prioridades da
ação da Câmara de S. João
da Madeira estão sempre
as escolas, colocadas ao
nível das melhores do
País. Neste jornal, aborda-se o início de ano letivo na nossa cidade, que
decorreu com tranquilidade, e o alargamento do
ensino do mandarim, entre outros destaques.
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COMPETITVIDADE
A ampliação da Zona Industrial das Travessas
é uma obra muito importante para uma ainda
maior dinamização da
economia sanjoanense,
contribuindo para uma
cidade cada vez mais
competitiva, que se prepara para investir mais
de 7,5 milhões de euros
no seu desenvolvimento, com recurso a fundos
europeus que a Câmara
conseguiu captar.
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S. João da Madeira alcançou a sua Emancipação Concelhia em 11 de
Outubro de 1926. Desde
então cumpriram-se 90
anos de uma história de
sucesso, que estão a ser
celebrados com um vasto
programa comemorativo.
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S. JOÃO DA MADEIRA ESTÁ DE PARABÉNS!
Ricardo Figueiredo
Presidente da Câmara Municipal

CIDADE

DESPORTO

CULTURA

EVENTOS

O concelho de S. João da
Madeira lidera a tabela do rating nacional de
municípios da Marktest,
à frente de Lisboa, Albufeira, Braga e Porto. Esta
classificação resulta da
avaliação conjunta dos
indicadores de dinamismo demográfico, económico e qualidade de vida.

S. João da Madeira é uma
cidade que valoriza o
desporto. Os Sanjoanenses têm uma verdadeira
paixão por diferentes
modalidades,
algumas
das quais merecem referência neste primeiro número do “Viver S.
João”. Em destaque estão
também
investimentos
recentes, nomeadamente
no Centro de Formação
Desportiva.

A Casa da Criatividade, o
Núcleo de Arte da Oliva,
o Museu da Chapelaria,
entre outros equipamentos municipais, dizem
bem da aposta que o
município faz na Cultura e na requalificação do
património edificado do
concelho. Em S. João da
Madeira vive-se cultura,
com espetáculos e exposições de arte, com a Poesia à Mesa e o Festival de
Teatro.

Com epicentro na Praça
Luís Ribeiro – “coração”
da cidade –, foram milhares as pessoas que viveram o “Verão de S. João”,
um ciclo de eventos e espetáculos ao ar livre que
marcou a estação quente
na cidade. Mas muitos
outros momentos passam
por estas páginas.
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O MUNICÍPIO
NO FACEBOOK

VÍDEOS INSTITUCIONAIS
DO MUNICÍPIO

A atividade municipal e
muitas notícias da vida da
cidade de S. João da Madeira, envolvendo associações e instituições, podem
ser acompanhadas diariamente nas páginas de
Facebook da Câmara Municipal, do Presidente da
Câmara, da TV S. João e de
diversos espaços/projetos
municipais.

Nos Paços da Cultura, Biblioteca Municipal, Mercado, Complexo Paulo Pinto e Câmara
Municipal, há televisores a
passar vídeos institucionais
de várias das iniciativas abordadas neste jornal, que podem
também ser vistos no canal TV
S. João (tvcmsjm) do Youtube, a
que pode aceder diretamente
ou através da página do Município de S. João da Madeira.
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DELIBERAÇÕES DA
CÂMARA MUNICIPAL
NA INTERNET
Na página do Município
de S. João da Madeira,
em
www.cm-sjm.pt/34,
os munícipes e todos os
interessados podem ter
acesso às deliberações e
às atas das reuniões de
Câmara.
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É bom vermos o coração da nossa cidade a pulsar e a irradiar vida, reforçando a centralidade de S. João da
Madeira no seu todo. A imagem de
capa desta nova publicação do nosso
Município é elucidativa do novo impulso que os Sanjoanenses estão a
dar ao centro cívico da sua cidade – a
Praça Luís Ribeiro – bem patente nas
páginas seguintes, nas quais se faz
uma resenha da atividade municipal
dos últimos meses.
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Nesse processo de revitalização, é
fundamental o Plano Estratégico de
Regeneração Urbana (PEDU). Toda
essa zona que se estende da Praça
até à Oliva se vai transformar no próximo par de anos e será o renovado
“motor” de progresso da nossa cidade, refletindo um belo exemplo de articulação entre investimento público,
do município e de fundos europeus,
e investimento privado que será potenciado por um quadro de incentivos
fiscais suportados pela Câmara.
Alicerçada no nosso comércio e nos
serviços, essa é uma das principais
vertentes da visão estratégica que
temos para a nossa cidade, também
fortemente assente na nossa indústria tradicional moderna e inovadora,
reforçada com uma indústria tecnológica pujante e com indústrias criativas fulgurantes.

A expansão da Zona Industrial das
Travessas e a afirmação da Sanjotec
e da Oliva Creative Factory são instrumentos importantes desta estratégia
de desenvolvimento e da transformação muito importante que estamos
coletivamente a levar a cabo na nossa
cidade. Um novo impulso que está a
modificar o tecido produtivo e a tipologia dos recursos humanos necessários, contribuindo para mais emprego,
emprego mais qualificado e emprego
de melhor qualidade.
Nesta visão de futuro de S. João da
Madeira, outras áreas estão a registar
significativos avanços. No Desporto
estão em marcha projetos municipais
que dotarão a cidade de oferta mais
diversificada e mais qualificada, nomeadamente na área do futebol, do
ténis e da natação. Na Educação, vamos proceder a uma importante ampliação da Escola Serafim Leite, com
mais salas de aula e principalmente
investindo nas oficinas e laboratórios
para o ensino profissional. Na Cultura
destaca-se a abertura do Museu do
Calçado, um projeto ao serviço de Portugal, em respeito à nossa história e
ao nosso património, mas também um
museu vivo e moderno, voltado para
o design, para o futuro, para o valor
económico da indústria que pretende
honrar e que se constitui como um
instrumento de competitividade para
a indústria.

A inauguração do Museu do Calçado é
um dos principais momentos das comemorações dos 90 anos da criação
do nosso Concelho, aniversário que,
com muito orgulho, celebramos com
um programa que se estenderá por
um ano, homenageando a nossa história e abrindo janelas para o nosso
futuro.
S. João da Madeira está de parabéns!
O Dia 11 de Outubro de 1926 é o marco
maior de uma história de sucesso que
resultou de anos de muito trabalho,
esforço, dedicação e visão estratégica.
E elevou os patamares de exigência e
de responsabilidade ao longo de todo
o caminho que se seguiu e que nos
cabe hoje aprofundar, como fizeram
gerações antes de nós.
A história de S. João da Madeira é a
prova de que não se deve ficar à espera de que o futuro venha ao nosso
encontro. Somos nós que temos de
avançar sobre o desconhecido e ir ao
encontro do futuro.
É isso que faz dos Sanjoanenses um
povo empreendedor, que escreve a
sua própria história, que agarra o seu
destino nas próprias mãos. A nossa
maior tradição, cultivada ao longo de
gerações, é a capacidade de fazer futuro. Cumprir essa tradição é a nossa
maior responsabilidade.

TODOS JUNTOS, ESTAMOS A FAZER FUTURO!
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COMEMORAÇÕES
DOS 90 ANOS
DA CRIAÇÃO
DO MUNICÍPIO
DE S. JOÃO DA
MADEIRA
EMANCIPAÇÃO
CONCELHIA

S. João da Madeira concretizou a sua Emancipação Concelhia, materializada no dia 11
de outubro de 1926, através
de decreto do Governo da República Portuguesa, que veio
fazer justiça à verdadeira
revolução protagonizada pelos nossos antepassados de
então.
Nessa página de ouro da nossa história coletiva, S. João da
Madeira era já apresentado como “o centro industrial
mais importante do distrito
de Aveiro”, com “numerosas fábricas e oficinas”, que
empregavam “alguns milhares de operários”, uma base
económica que sustentava
“grandes transações com o
país e as colónias”, para o
que dispunha, diz o texto, de
“meios de comunicação, mantendo também muito notáveis
e benéficas instituições de
carácter social, criadas pela
iniciativa particular”.

O decreto governamental
considerava, muito justamente, que o desenvolvimento económico e social de
S. João da Madeira estava
“sendo prejudicado, sufocado, pela sua inferior categoria administrativa”, a qual
não permitia “a criação dos
estabelecimentos de crédito
indispensáveis ao seu movimento industrial, à realização
de medidas de carácter higiénico e social em benefício
da população, como o abastecimento e canalização de
águas, a construção de casas
económicas para operários e
o desenvolvimento de outras
instituições já existentes”.

MISSA EM MEMÓRIA
DE AUTARCAS E
FUNCIONÁRIOS
FALECIDOS, SEGUIDA
DE ROMAGEM AOS
CEMITÉRIOS E DEPOSIÇÃO
DE COROAS DE FLORES
EM HOMENAGEM A
PRESIDENTES DA
CÂMARA E BOMBEIROS
JÁ FALECIDOS.
INAUGURAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO “BREVE
HISTÓRIA DO
PARLAMENTARISMO
PORTUGUÊS”.

INAUGURAÇÃO DOS
BALNEÁRIOS DE
ATLETISMO PARA OS
SERVIÇOS SOCIAIS NO
ORREIRO.

DIA 11

Assim, foi tomada a decisão
de atribuir a “independência
municipal” a S. João da Madeira e de conceder à então
vila as “correspondentes regalias administrativas” para
que esta pudesse “efectivar
a resolução de necessidades
urgentes e cada vez maiores,
quer de expansão industrial,
quer de progresso social”.
Tudo isto tendo em atenção ainda que a separação
“nenhum prejuízo” causaria
ao concelho de Oliveira de
Azeméis, do qual se emancipava.
Ao longo de um ano, S. João
da Madeira vai evocar esse
documento fundador e a
história do Município, com
um vasto programa de atividades, que teve o seu primeiro ponto alto no passado
dia 11 de Outubro, data em
que se completaram 90 anos
da emancipação concelhia.
Um dia preenchido com um
diversificado
co njunto
de
atividades
comemorativas,
homenageando o passado e
projetando o futuro.

VISITA AO
PAVILHÃO DOS
DESPORTOS DA
ADS, NO ÂMBITO
DA RENOVAÇÃO
DO PISO DESTE
RECINTO
DESPORTIVO.

HASTEAR DE
BANDEIRAS
NA CÂMARA
MUNICIPAL, COM
A PRESENÇA
DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS E DA
BANDA DE MÚSICA
DE S. JOÃO DA
MADEIRA.

INAUGURAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA
BANDA DE MÚSICA,
A MAIS ANTIGA
INSTITUIÇÃO DE S. JOÃO
DA MADEIRA, FUNDADA
HÁ 153 ANOS.
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SESSÃO SOLENE DO DIA DO MUNICÍPIO,
NA CASA DA CRIATIVIDADE, MARCADA
PELA ASSINATURA DO ACORDO DE
GEMINAÇÃO COM CASTELO BRANCO
E PELA ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE
MÉRITO MUNICIPAL A TÍTULO PÓSTUMO
A JOSIAS GIL. CERIMÓNIAS FORAM
PONTUADAS POR MOMENTOS MUSICAIS,
ASSEGURADAS POR INSTITUIÇÕES
SANJOANENSES E ALBICASTRENSES.

INAUGURAÇÃO DA
REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO
DE FORMAÇÃO DESPORTIVA,
TRABALHOS QUE INCLUÍRAM
A COLOCAÇÃO DE TRÊS NOVOS
RELVADOS SINTÉTICOS E A
BENEFICIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS.
ESTIVERAM PRESENTES
VÁRIAS GLÓRIAS DO FUTEBOL
SANJOANENSE, QUE REALIZARAM
UM JOGO COMEMORATIVO FRENTE
A UMA EQUIPA DAS CAMADAS
JOVENS DA ADS.

OUTROS
MOMENTOS DAS
COMEMORAÇÕES
6 DE OUTUBRO
APRESENTAÇÃO DO ROMANCE
“OS SAPATOS VERMELHOS DO
PAPA”, DE MANOEL CÓRREGO, NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
7 DE OUTUBRO
DECORAÇÃO DE ÁRVORES EM
FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL
COM CRIAÇÕES EM CROCHÉ E
TRICÔ, DA AUTORIA DE UM GRUPO
DE MULHERES SANJOANENSES
DA ZONA DO ORREIRO.
CONCERTO DO GRUPO DANÇAS
OCULTAS COM A ORQUESTRA
FILARMÓNICA DAS BEIRAS, NA
CASA DA CRIATIVIDADE.
8 DE OUTUBRO
21.º OPEN NACIONAL DE DAMAS
“CIDADE DE S. JOÃO DA MADEIRA”,
NO AUDITÓRIO MUNICIPAL.
CERIMÓNIA DE ENTREGA DE
DIPLOMAS 2016 DO INSTITUTO DE
LÍNGUAS HELENA NICOLAU.
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“FIGURAS, FIGURINHAS
E FIGURÕES. 40 ANOS DE
CARICATURA POR ANTÓNIO”, NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA
DE DANÇA NACIONAL JOVEM,
NA SALA DOS FORNOS DA OLIVA
CREATIVE FACTORY, COM A PEÇA
“I WISH I WAS A MOLE IN THE
GROUND”, DE MAFALDA DEVILLE.
10 DE OUTUBRO
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL
DA SAÚDE MENTAL, NA OLIVA
CREATIVE FACTORY, NUMA
PARCERIA COM O CENTRO
HOSPITALAR DO ENTRE DOURO E
VOUGA.
CONCERTO DOS BRUTA, NA OLIVA
CREATIVE FACTORY.
12 DE OUTUBRO
7.º ANIVERSÁRIO DO ECOCENTRO
MUNICIPAL, COM ENTREGA
DE PRÉMIOS ÀS ESCOLAS
VENCEDORAS DO CONCURSO “100%
RESÍDUOS”.

INAUGURAÇÃO
DA EXPOSIÇÃO “A
MINHA CASA É
A TUA CASA”, NO
NÚCLEO DE ARTE
DA OLIVA, NUMA
PARCERIA DO
MUNICÍPIO DE S.
JOÃO DA MADEIRA
COM O MUSEU DE
SERRALVES.

13 DE OUTUBRO
ATIVIDADE INTERGERACIONAL
“AVÓS E NETOS COM ALEGRIA
A CELEBRAR O CONCELHO”, NO
PAVILHÃO PAULO PINTO.

INAUGURAÇÃO
DA EXPOSIÇÃO
“DO FERRO À
CRIATIVIDADE”, NA
TORRE DA OLIVA.

14 DE OUTUBRO
CONCERTO DE ANIVERSÁRIO
DA BANDA DE MÚSICA DE S.
JOÃO DA MADEIRA, NA CASA DA
CRIATIVIDADE, NO PRIMEIRO
MOMENTO DO CICLO RAÍZES,
INICIATIVA QUE VISA PROMOVER
A MULTIFACETADA RIQUEZA DAS
ASSOCIAÇÕES SANJOANENSES.  
15 DE OUTUBRO
GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO
“11 DE OUTUBRO”, PROMOVIDO
PELOS SERVIÇOS SOCIAIS DA
CÂMARA MUNICIPAL, COM
A PARTICIPAÇÃO DE LARGAS
CENTENAS DE ATLETAS DE
DIFERENTES ESCALÕES ETÁRIOS.
16 DE OUTUBRO
GRANDE BAILE SÉNIOR, NA SALA
DOS FORNOS DA OLIVA CREATIVE
FACTORY, NUMA INICIATIVA
REALIZADA EM PARCERIA PELO
CCD E PELA CÂMARA MUNICIPAL.
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5.000
AVÓS

PROVA DE
BOCCIA
SÉNIOR

EM FESTA NO
PAVILHÃO DAS
TRAVESSAS
TAÇA DE
PORTUGAL
DE BOCCIA

REUNIU
CENTENAS DE
PRATICANTES EM
S. JOÃO DA
MADEIRA

Mais de 60 formações de vários pontos do país participaram na Taça de
Portugal de Boccia Sénior por Equipas que se realizou a 29 de junho, em
S. João da Madeira.
Foram cerca de 300 praticantes da
modalidade, oriundos de vários concelhos, que passaram pelo Pavilhão
Municipal das Travessas.
No final todos saíram a ganhar com
este dia de convívio desportivo, mas,
como em todas as competições, houve
quem subisse ao pódio.

BAIRRO
DO ORREIRO

MALHAS
DE TRICÔ

ENVOLVEM
ÁRVORES
E PROMOVEM
LAÇOS
COMUNITÁRIOS

1.º lugar - Universidade Sénior de Amarante
2.º lugar - Junta de Freguesia de Canelas
3.º lugar - Lousada Século XXI
Os prémios foram entregues pelo Vice-Presidente e Vereador do Desporto, Paulo Cavaleiro, e pela Vereadora
da Ação Social, Dilma Nantes.
A organização foi da APPC, com a
colaboração da Câmara Municipal,
bem como da Associação É Bom Viver, grande promotora da modalidade
na nossa cidade e na região, a que se
junta agora também a Santa Casa da
Misericórdia de S. João da Madeira,
outra das instituições participantes
nesta prova.

Ao longo de cada ano, a Câmara Municipal, através da Habitar S. João e dos
seus técnicos da área social, desenvolve diversas iniciativas junto das
comunidades residentes na habitação
social do município.
Essas ações de proximidade às comunidades locais vão desde a formação e sensibilização, até atividades
de promoção da inclusão social e de
ocupação de tempos livres.
Um desses casos são as tardes de
tricô realizadas no Orreiro, no âmbito
das quais a comunidade local embelezou árvores aí existentes com malhas
coloridas, produto da criatividade de
quem participa nessas sessões.
Essa foi uma forma de chamar a atenção para esta iniciativa, contribuindo para atrair mais moradores para
a mesma, com vantagens ao nível da
realização pessoal e do reforço dos
laços comunitários.

DIA
METROPOLITANO
DOS AVÓS

A nossa cidade foi escolhida
para acolher o Dia Metropolitano dos Avós, evento que
neste ano de 2016 chegou à
sua 10.ª edição. Foram cerca
de 5000 avós de vários concelhos da região – entre os
quais cerca de 200 sanjoanenses – que participaram
nesta grande festa realizada
no nosso Pavilhão das Travessas.

MUNICÍPIO
PASSA A PAGAR
100% DOS
MEDICAMENTOS
A IDOSOS
CARENCIADOS

CARTÃO SÉNIOR
MUNICIPAL

Esse equipamento desportivo do Município de S. João da
Madeira foi, assim, palco do
maior evento organizado pela
Área Metropolitana do Porto
(AMP), com um programa de
animação que incluiu a atuação dos grupos Trocopasso e
Abbakadabra, danças latinas
e a artista Maria Lisboa.

A Câmara Municipal de S.
João da Madeira passou este
ano a atribuir uma comparticipação de 100% – até ao
montante de 600 euros por
beneficiário e mediante receita médica – na aquisição
de medicamentos por parte de idosos sanjoanenses
portadores do Cartão Sénior,
cujo rendimento per capita
não exceda o Indexante de
Apoios Sociais.
Estes seniores sanjoanenses beneficiam também de
reduções na fatura da água,
na utilização das Piscinas
Municipais e dos autocarros
do TUS, entre outras tarifas,
mediante análise dos pedidos realizada pela Divisão de
Ação Social e Inclusão da autarquia.

VALORIZAÇÃO
DO PAPEL
DOS AVÓS
Mantendo o seu carácter intermunicipal, de reconhecimento e valorização do papel
que os avós desempenham
na comunidade, este evento
– que decorreu a 26 de julho
– privilegiou a oferta cultural
e recreativa dos concelhos da
AMP, reforçando, dessa forma, toda a sua dimensão metropolitana.

Em articulação com outras
instituições da Rede Social
do concelho de S. João da Madeira, a atenção aos idosos do
Município, tem uma ênfase
especial para com aqueles
que vivem isolados, de forma
que lhes seja prestado acompanhamento e auxílio.
A autarquia disponibiliza
também teleassistência domiciliária para os idosos com
mobilidade reduzida que vivem sós ou com familiares
também idosos, de modo a
permitir o prolongamento da
sua permanência em casa
nas melhores condições de
segurança. Este serviço é
gratuito para os idosos que
se encontram em situação de
maior fragilidade económica,

Todos os presentes tiveram
a oportunidade de assistir,
logo na abertura do evento, à atuação de crianças de
jardins de infância de S. João
da Madeira, tendo o Presidente da Câmara de S. João
da Madeira, Ricardo Oliveira
Figueiredo, realizado uma
intervenção de boas-vindas
aos avós presentes, duranta a qual destacou a enorme
importância do seu papel no
seio das famílias.

inserindo-se num programa
de intervenção no âmbito do
Cartão Sénior Municipal.
E, porque o exercício físico e
a ocupação dos tempos livres
também são muito importantes, a Câmara proporciona
aos sanjoanenses em idade
sénior a prática de diversas
atividades que decorrem em
diferentes espaços municipais, no âmbito dos programas Movimentar, Refrescar
e Animar Sénior. Entre essas atividades contam-se a
hidroginástica, yoga, tai shi,
ginástica de manutenção,
boccia – com participação
em campeonatos individuais
e por equipas –, teatro, coro
e expressão plástica e artística.
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“

24 HORAS
A CORRER
POR UMA
CAUSA
A Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) de
S. João da Madeira promoveu,
a 16 e 17 de abril, a segunda
edição das “24 horas a correr
por uma causa”.
O objetivo desta atividade de
cariz social foi o de sensibilizar a comunidade em geral
para a prevenção dos maus
tratos na infância.

BOLSAS DE ESTUDO

Realizada pela primeira vez
em 2015, esta iniciativa teve
este ano a sua segunda edição, que decorreu na zona
pedonal de S. João da Madeira, entre as 12h00 do dia 16
de abril e as 12h00 de 17 de
abril.

BOMBEIROS
NO CORAÇÃO
DA CIDADE

”

DIA
MUNICIPAL
DO BOMBEIRO

PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E
JOVENS

S. João da Madeira assinalou
o Dia Municipal do Bombeiro a 25 de junho, com parte
da atividade dos Bombeiros
Voluntários da cidade a ser
deslocada para a Praça Luís
Ribeiro – em pleno “coração
da cidade” –, de forma a possibilitar uma maior interação
entre a corporação e os sanjoanenses em geral.

Com apoio da Câmara Municipal e de muitas outras entidades, este evento envolveu
centenas de participantes
que mantiveram bem viva
esta corrida/caminhada, que
percorreu a Praça Luís Ribeiro e ruas adjacentes.

Assim, nessa data e nessa
zona da cidade, foram dinamizadas atividades de informação e formação para a
população em geral, sobre as
áreas de missão dos bombeiros, nomeadamente no que se
refere a assistência pré-hospitalar e a incêndios, entre
outros aspetos.

À semelhança das suas congéneres noutros pontos do
país, a CPCJ de S. João da Madeira é uma instituição que
visa promover os direitos das
crianças e prevenir ou pôr
termo a situações suscetíveis
de afetar a sua segurança,
saúde, formação, educação ou
desenvolvimento integral.

43.000 EUROS
PARA APOIAR
ALUNOS
CARENCIADOS
NO ENSINO
SUPERIOR

Câmara Municipal de S. João da Madeira atribuiu este ano 40 bolsas de estudo a
outros tantos estudantes sanjoanenses do
ensino superior, no valor global de cerca de
43.000 euros.
Para proceder à entrega das primeiras
prestações destes apoios, realizou-se uma
sessão no Salão Nobre da Autarquia, para a
qual foram convidados os alunos em causa e
respetivas famílias.
As 40 bolsas de estudo da Câmara Municipal de S. João da Madeira são atribuídas
anualmente a estudantes sanjoanenses do
ensino superior, com idade igual ou inferior
a 25 anos e cujo rendimento anual bruto per
capita dos respetivos agregados familiares
não seja superior a 12 vezes o valor do IAS
(Indexante dos Apoios Sociais).

APROVEITAMENTO
ESCOLAR
Também é condição para poder aceder a estes apoios, ter uma média de aproveitamento
escolar igual ou superior a 12 valores, no ano
letivo imediatamente anterior à candidatura,
no caso de concorrer pela primeira vez ao
ensino superior.
Quem já esteja a frequentar curso superior
tem de apresentar uma aprovação a 80%
dos ECTS-European Credit Transfer System (Sistema Europeu de Transferência de
Créditos) em que esteve inscrito no ano anterior.

PASSEIO SÉNIOR
ORGANIZADO
PELA JUNTA
DE FREGUESIA

Numa iniciativa destinada
aos seniores, a Junta de Freguesia realizou um passeio
à Nazaré, no dia 14 de junho,
iniciativa que contou com o
apoio financeiro da Câmara
Municipal.
É um justo investimento que
reflete a gratidão aos nossos seniores, por tudo o que
fizeram pela cidade e pelo
importante papel que naturalmente continuam a ter
em cada família.
S. João da Madeira continua
a contar com os seus seniores para se desenvolver
e afirmar, beneficiando da
sua sabedoria, experiência
e dedicação.

O programa incluiu a atribuição de condecorações e
promoções e a apresentação/
inauguração simbólica de
equipamentos de proteção
individual e de uma motobomba de grande débito.
Estas comemorações – que
se realizam anualmente no
último sábado de junho – foram organizadas em parceria pela Câmara Municipal e
pela Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de S. João da Madeira, tendo
estado inseridas nas comemorações do 88.º aniversário
desta corporação.

ATIVIDADES
JUNTARAM

“AVÓS” E
“NETOS”
ATIVIDADES
INTERGERACIONAIS

ORGULHO DOS
SANJOANENSES
Entretanto, no mês de agosto,
o Presidente da Câmara reuniu com o Comandante dos
Bombeiros, quem transmitiu
– em meu nome pessoal e dos
Sanjoanenses – uma palavra
de grande reconhecimento
pela forma extraordinária
como a corporação se dedica à proteção das populações
nas situações mais difíceis.
Nos momentos particularmente exigentes como aqueles que se viveram neste
verão com os incêndios na

nossa região, mais de 50 elementos do corpo de bombeiros sanjoanense – e diversos
veículos – estiveram envolvidos no combate ao flagelo dos
fogos noutros concelhos.
Essa foi uma importante participação que encheu a cidade de orgulho e que mereceu
a solidariedade dos Sanjoanenses, como ficou bem patente ao longo desta reunião,
durante a qual várias pessoas se dirigiram ao Quartel
das Travessas e entregaram
bens de primeira necessidade para apoio à intervenção
dos bombeiros no terreno.

Reforçar o papel dos avós na comunidade escolar, criando oportunidades de partilha de saberes e
experiências, foi o objetivo principal da atividade intergeracional
que decorreu no final de março,
no Pavilhão Paulo Pinto. Neste recinto desportivo, idosos e crianças participaram, juntos, em jogos
desportivos e atividades lúdicas,
previamente preparados pelos
técnicos da Divisão de Educação
da autarquia.
Esta foi uma forma diferente para
ocupação dos tempos livres dos
mais novos na interrupção letiva
da Páscoa, proporcionando também que os “avós” recordassem
brincadeiras de outros tempos.
Desta forma, uns e outros tiraram
partido desta partilha de brincadeiras, valores e experiências.
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EDUCAÇÃO É
PRIORIDADE
Das iniciativas que marcaram o início do novo ano letivo em S. João da Madeira fez
parte uma receção a mais de
120 representantes da comunidade escolar que decorreu
no edifício da Torre da Oliva,
onde o Presidente da Câmara
deu as boas vindas a professores, educadores e auxiliares.

CRIANÇAS
DESENVOLVEM
GOSTO PELAS
CIÊNCIAS

Nessa sessão, Ricardo Oliveira Figueiredo frisou que a
Educação é uma prioridade
da ação da Câmara e destacou que “as escolas de S. João
da Madeira têm o mérito de
envolver toda a comunidade,
e esta interação, em especial
com as famílias, é absolutamente fundamental”.

FEIRA
DA CIÊNCIA

Organizada pela Câmara Municipal
de S. João da Madeira, a “Feira da
Ciência” teve este ano a sua 10.ª edição, refletindo o sucesso que o programa “Pequenos Cientistas Sanjoanenses tem tido junto das escolas do
1.º ciclo e jardins de infância do concelho.”

NOVO
ANO LETIVO

Cerca de 2000 crianças participaram
nesta 10.ª Feira da Ciência, que decorreu em janeiro no Museu da Chapelaria, onde tiveram a oportunidade de
interagir em diferentes experiências
divertidas e pedagógicas. As famílias
também puderam participar no sábado que lhes foi especialmente dedicado.

REGRESSO ÀS
AULAS COM TODA A
TRANQUILIDADE
O novo ano letivo em S. João
da Madeira iniciou-se com
tranquilidade nas diferentes
escolas do 1.º ciclo e jardins
de infância, níveis de ensino
que são da responsabilidade
da Câmara Municipal. Nesse
sentido, tudo foi atempadamente preparado pela autarquia e pelos agrupamentos
escolares da cidade, de forma
que as aulas recomeçassem
com toda a normalidade e assim possam prosseguir.
Como é habitual o Município
aproveitou a paragem letiva
do verão para realizar trabalhos de manutenção e beneficiação de edifícios escolares,
intervenções muito importantes para o bom andamento do
ano letivo e que dificilmente
poderiam ser realizados com
a mesma profundidade noutra altura do ano.

VISITAS A
ESCOLAS

Para assinalar o arranque
das aulas, o Presidente da
Câmara, Ricardo Oliveira Figueiredo, e a Vereadora da
Educação, Dilma Nantes, visitaram simbolicamente uma
escola de cada um dos agrupamentos da cidade: Jardim
de Infância da Devesa Velha
(agrupamento Oliveira Júnior), Escola do 1.º ciclo com

Jardim de Infância de Carquejido (Agrupamento João
da Silva Correia) e Escola do
1.º ciclo com Jardim de Infância de Fundo de Vila.
Neste último estabelecimento de ensino esteve também
o Secretário de Estado dos
Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, natural de

S. João da Madeira. No âmbito de uma iniciativa do poder central para assinalar a
abertura do ano letivo, esse
membro do Governo marcou
igualmente presença na Escola Secundária Dr. Serafim
Leite, onde se deslocou ainda
o Presidente da Câmara, assim como os membros do seu
executivo.

PROGRAMA
INOVADOR

E precisamente por se tratar da 10.ª
edição, a feira foi dedicada aos 10
anos de existência do projeto “Pequenos Cientistas Sanjoanense”, desenvolvido por professores das áreas
da Biologia, Geologia, Ciências da Natureza, Física e Química, contratados
pela Câmara Municipal de S. João da
Madeira.

“O programa Pequenos Cientistas
Sanjoanenses é um programa pioneiro e inovador que a Câmara de S.
João da Madeira leva a cabo de forma
regular e permanente há já 10 anos”,
realça o Presidente da Autarquia, Ricardo Oliveira Figueiredo.

Deste modo, é seu objetivo principal
desenvolver programas educativos
e de entretenimento em vários campos do conhecimento científico, tecnológico e social para que os alunos
compreendam,
progressivamente,
que existem assuntos, metodologias,
técnicas e formas de pensar mais associados ao caráter investigativo.

“Com este projeto transmite-se aos
jovens o gosto pelas ciências, e isso
é algo muito importante quer para o
seu sucesso futuro como estudantes,
quer para despertar nestes jovens o
interesse pelas ciências e engenharias, áreas com forte empregabilidade”, acrescenta o autarca.

CRESCER
ANO A ANO

ENSINO DO
MANDARIM
CHEGA AO
7.º ANO
PROGRAMA
PIONEIRO
Por iniciativa do Município
de S. João da Madeira, o Mandarim começou a ser lecionado no 3.º ano do 1.º ciclo em
todas as escolas básicas de S.
João da Madeira no ano letivo
2012/2013, tendo sido alargado no ano letivo seguinte ao
4.º ano de escolaridade, em
ambos os casos integrando
a componente curricular. São
cerca de 600 as crianças
que, anualmente, aprendem
mandarim nesses níveis de
ensino.

PEQUENOS
CIENTISTAS

Entretanto, em 2014/2015, o
Mandarim passou a integrar
a oferta complementar do 2.º
ciclo, chegando já ao 7.º ano.
Desta forma, alunos que tenham começado a ter mandarim em 2013 têm a possibilidade de seguir com o estudo
desta língua em S. João da
Madeira.

A intenção da Câmara é, em
articulação com o Ministério da Educação, continuar a
alargar gradualmente o ensino desta língua a mais anos
de escolaridade, até ao 12.º
ano, sendo que a tutela já o
faz em algumas escolas no
10.º ano, estando a Secundária Oliveira Júnior, de S. João
da Madeira, nesse lote de estabelecimentos de ensino.
A coordenação científica e
pedagógica deste programa
é garantida pela Universidade de Aveiro, através do seu
Departamento de Línguas e
Culturas. É também esta instituição de ensino superior a
fornecer, no âmbito da parceria estabelecida com o Município de S. João da Madeira,
os professores, que são cerca
de uma dezena. As aulas são
ministradas em dupla pedagógica: um professor chinês
que fala mandarim e um professor português que fala
chinês/mandarim.
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A Câmara Municipal de S.
João da Madeira tem tido
como pretensão iniciar os
anos letivos com a promoção
de um espaço para a reflexão
e debate em torno das questões que, nos dias de hoje,
despertam a atenção no seio
da comunidade educativa.
Assim, foram organizadas
as VII Jornadas da Educação,
que decorreram nos dias 6 e
7 de setembro, no edifício da
Torre da Oliva. Professores
do Ensino Básico e Educadores de Infância foram o público-alvo principal do evento,
também aberto à comunidade
em geral.

COMUNIDADE
EDUCATIVA
DEBATEU A ESCOLA
CONTEMPORÂNEA

CARNAVAL
DAS ESCOLAS

Este ano, saiu à rua o
35.º Carnaval das Escolas de S. João da Madeira, edição marcada pela
temática alimentar, que
registou mais de 1500
participantes. Promovido pela Câmara em articulação com as escolas
da cidade, este é um dos
mais relevantes desfiles
do género na região.

JORNADAS DA
EDUCAÇÃO

DUAS
CENTENAS DE
PARTICIPANTES

A BRINCAR
TAMBÉM SE
APRENDE

Contando com perto de 200
participantes, as jornadas
dividiram-se em três painéis
temáticos distribuídos pelos
dois dias: “Potencial humano
na educação”, “A escola como
SOS” e Sala de aula: espaço de
constante desafio”.
“Decorreram ainda diversos
workshops, incluindo “Coaching para professores”, “ColorADD, o alfabeto das cores”,
“Benefícios do yôga na infân-

cia”, “Educação na infância:
imaginar e criar” e “Criatividade: a revolução na sala de
aula”.

O DESAFIO DA
MULTICULTURALIDADE

Para a avaliação destas VII
Jornadas da Educação, foram
entregues questionários aos
participantes, cujas respostas permitem concluir que
mais de 95% consideram que,
em termos globais, a iniciativa foi boa ou mesmo muito
boa.

Na abertura destas Jornadas
da educação, o Presidente
da Câmara, Ricardo Oliveira
Figueiredo, deu as boas vindas a todos os participantes,
realçando a importância que
S. João da Madeira dá à Educação, área que conta com um
forte envolvimento e empenho de toda a cidade.

Estando o debate da edição
deste ano centrado na educação contemporânea, suas
complexidades e desafios
para o século XXI, o autarca
lançou o repto para uma futura abordagem da comunidade escolar à questão da multiculturalidade que se está a
viver na Europa.

SÁBADOS À
DESCOBERTA
EM FAMÍLIA

de S. João da Madeira,
bem como as seguintes instituições: Museu
da Chapelaria, Biblioteca Municipal, Casa da
Criatividade, Turismo
Industrial, Núcleo de
Arte da Oliva, Mercado
Municipal e Divisão de
Educação da Câmara
Municipal.

COMUNIDADE
ESCOLAR

O programa “Sábados à
Descoberta em Família”
estreou-se no último
ano letivo e vai continuar no que agora se
está a iniciar, como reflexo do sucesso alcançado e que ficou bem
expresso na festa final
dessa primeira edição,
na Escola do 1.º Ciclo
com Jardim de Infância
dos Ribeiros.

Estiverem aí dezenas
de pessoas, que participaram em atividades
ligadas ao desporto, à
ciência e à educação
alimentar e ambiental,
preenchendo a tarde
de 14 de maio, véspera
do Dia Internacional da
Família.

Promover
momentos
ESCOLAS E
propícios à criatividade, à espontaneidade e
OUTRAS
ao convívio familiar e
INSTITUIÇÕES desenvolver atividades
Este programa decorreu ao longo do ano letivo passado, abrangendo
todas as associações de
pais das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins
de Infância do concelho

ligadas às artes, à leitura, ao património, ao
desporto, à educação
alimentar e ambiental e
à fruição dos espaços
públicos são alguns dos
objetivos deste programa.

As fantasias inspiraram-se no facto de 2016
ser o Ano Internacional
das Leguminosas, definido pelas Nações Unidas, e o Ano Nacional de
Combate ao Desperdício
Alimentar, assim declarado pela Assembleia da
República.
Foram 9 os grupos que
realizaram o corso escolar sanjoanense: Escola Secundária João
da Silva Correia (Ma-

joretes); Universidade
Sénior; Creche Alberto
Manuel Pacheco; Abrigo Infantil das Laranjeiras; Centro Infantil de
S. João da Madeira (IOS);
Colégio Infantil Santa
Filomena/Creche Albino
Dias Fontes Garcia; E.B.
2/3; Escola Secundária
Oliveira Júnior e Agrupamento de Escolas Dr.
Serafim Leite.
Com acompanhamento
de técnicos da Câmara,
professores e auxiliares, as crianças e jovens – assim como os
seus “colegas” da Universidade Sénior de S.
João da Madeira – realizaram um percurso entre o Hospital da cidade
e o Estádio Conde Dias
Garcia, passando pelas avenidas Dr. Renato
Araújo e Eng Arantes e
Oliveira.

DIA
DIFERENTE
VIVIDO
NAS PISCINAS
MUNICIPAIS

DIA DA
CRIANÇA

Cerca de 1700 crianças do 1.º
ciclo e da educação pré-escolar do concelho viveram um
dia diferente a 1 de junho, Dia
Mundial da Criança. À semelhança dos últimos anos, esta
comemoração
organizada
pela Câmara teve lugar no
recinto das Piscinas Munici-

pais exteriores, no Complexo
Desportivo Paulo Pinto.
O programa incluiu jogos
tradicionais, jogos coletivos,
insufláveis e muitas brincadeiras, que decorreram sob
a orientação dos professores
de educação física das ati-

vidades de enriquecimento
curricular das escolas do 1.º
ciclo e pré-escolar de S. João
da Madeira e com acompanhamento da Escola de Natação do Município e de nadadores-salvadores.

Muitas das atividades contaram com a colaboração da
Associação Estamos Juntos
(ténis e xadrez) e APROJ (gira-vólei). Refira-se ainda a
presença dos Bombeiros de
S. João da Madeira em apoio
ao evento.
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OBRAS DE
2,5 MILHÕES
NA ESCOLA
SERAFIM LEITE
ARRANCAM
EM 2017

PEDU

FINANCIAMENTO
EUROPEU
GARANTIDO

Era uma luta da escola, da
Câmara e da própria cidade
de S. João da Madeira: a “Serafim Leite” vai ser requalificada e ampliada. O valor do
investimento é de 2,5 milhões
de euros, sendo 85% oriundos de fundos comunitários
e 15% de contrapartida nacional, vertente esta suportada
em partes iguais pelo Município e pelo Ministério da
Educação.
As obras devem arrancar lá
para meio do próximo ano,
consistindo na requalificação e grande ampliação das

oficinas de formação profissional, além da construção
de novas salas de aula e de
trabalhos de manutenção
do pavilhão e respetivos de
balneários.

OFICINAS
VÃO TER
DOIS PISOS

Após a realização de todas
as formalidades no que concerne aos fundos comunitários, serão lançados os procedimentos concursais para
consignação da empreitada,
que serão desencadeados e
acompanhada pela Câmara
Municipal, cujos serviços
são também responsáveis
pela elaboração dos projetos.

“Atendendo ao tempo exigido
para concluir todos esses
processos, o que se perspetiva
é que esta obra se inicie em
meados de 2017, tendo uma
duração de cerca de um
ano”, explica o Presidente
da Câmara, Ricardo Oliveira
Figueiredo.
“Em conjunto com a direção do
Agrupamento Escolar Dr. Serafim Leite, decidimos investir
essencialmente na melhoria
da operacionalidade da escola,
o que passará pela construção
de seis novas salas, realização
trabalhos de manutenção do
pavilhão e respetivos balneá-

UNIVERSIDADES
DO PORTO E DE
SHEFFIELD DE
OLHOS POSTOS
NA SANJOTEC
E OLIVA

rios, bem como pela requalificação e grande ampliação
das oficinas, que, no final das
obras, ficarão com dois pisos”,
revela o autarca.
Para Ricardo Figueiredo,
“estas são obras muito relevantes, que vão transformar
a Escola Dr. Serafim Leite,
nomeadamente ao nível das
suas oficinas, cuja importância para o tecido empresarial
da cidade e da região é bem
reconhecida, mas que necessitam absolutamente de
renovação e ampliação para
prosseguirem a sua notável
função”.

EMPREENDEDORISMO
SANJOANENSE EM
ESTUDO

CRIATIVIDADE E
EMPREENDEDORISMO

S. João da Madeira recebeu a visita do Reitor da
Universidade do Porto,
Sebastião Feyo de Azevedo, acompanhado por
responsáveis e diretores das faculdades de
Engenharia, Psicologia,
Letras e Belas Artes.
No início de junho, esses docentes univer-

sitários deslocaram-se
à Sanjotec - Centro Empresarial e Tecnológico,
assim como à incubadora de indústrias criativas da Oliva Creative
Factory e ao Núcleo de
Arte da Oliva.
Estes contactos proporcionaram à Universidade do Porto um

conhecimento
mais
aprofundado daqueles
projetos do Município,
no sentido reforçar parcerias, designadamente
ao nível da formação
superior e da colocação
de jovens licenciados.
Seguir-se-á agora o trabalho com cada uma daquelas faculdades.

Sensivelmente dois meses antes, no princípio
de março, o Presidente
da Câmara de S. joão
da Madeira deslocara-se ao Reino Unido para
proferir uma apresentação na Universidade
de Sheffield, inserida no
“Industrial Renaissance
Forum”, uma conferência sobre re-industrialização promovida pela
Information School daquela instituição britânica de ensino superior.
Esta foi uma iniciativa
inserida num projeto
internacional que investiga as trajetórias
de re-industrialização

e especialização inteligente na região Norte de Portugal, tendo
a cidade de S. João da
Madeira sido escolhida
como estudo de caso
nesse âmbito, pelas dinâmicas de empreendedorismo emergentes,
alicerçadas em estruturas como a Sanjotec e a
Oliva Creative Factory.
Assim, o nosso Município foi convidado a
transmitir nesse fórum
a experiência e o “know
how” sanjoanense, dando a conhecer aos participantes as práticas e
dinâmicas de inovação.

ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTO

7,5 MILHÕES
A FUNDO
PERDIDO PARA
URBANISMO,
COESÃO SOCIAL
E MOBILIDADE
O Presidente da Câmara de
S. João da Madeira, Ricardo
Oliveira Figueiredo, assinou
com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN) o
contrato do Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano
(PEDU) da cidade. A sessão,
na qual participaram outros
concelhos, decorreu no Europarque, em Santa Maria da
Feira.

BONS
RESULTADOS
PARA A NOSSA
CIDADE

Ficou assim formalizado o pacote de 7,5 milhões de euros
de incentivos comunitários
que a Câmara de S. João da
Madeira conseguiu no âmbito deste processo, apoio financeiro para aplicar em três
vertentes: Regeneração Urbana; Comunidades Desfavorecidas; Mobilidade Sustentável. Essa verba representa
85% do investimento global,
que chegará, portanto, aos
8,8 milhões de euros, sendo
os 15% restantes suportados
pelo Município.

DESAFIOS E
OPORTUNIDADES
PARA JOVENS
À PROCURA DE
EMPREGO
EUROPEAN
CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES

S. João da Madeira, como centro urbano de nível superior,
é um dos 29 municípios da
Região Norte abrangidos por
este instrumento de programação, no âmbito do “Portugal
2020”. “Conseguimos levar
a bom porto esta longa negociação, com total correção
e transparência para com a
CCDRN e os restantes municípios da Área Metropolitana
do Porto, alcançando, ao mesmo tempo, bons resultados
para a nossa cidade”, subli-

Foi apresentado em março, nos Paços da Cultura, o projeto “European
Challenges and Opportunities”, coordenado pela Câmara Municipal de S.
João da Madeira e que inclui outras
instituições da cidade – Escola Inglesa e Centro Tecnológico do Calçado de
Portugal –, bem como três entidades
estrangeiras provenientes de Inglaterra, Escócia e República Checa.
O financiamento é assegurado pelo
programa Erasmus + Juventude em
Ação. O projeto inclui um programa
de formação para desempregados, ou
à procura do primeiro emprego, para
jovens com idades compreendidas
entre 17 e os 30 anos de idade. São
abrangidas as áreas do empreendedorismo, criatividade e inovação, com
ações a realizar em Portugal, na República Checa e no Reino Unido.

nha o Presidente da Câmara,
Ricardo Oliveira Figueiredo.
Tendo por base o diagnóstico para o efeito realizado e as
necessidades/prioridades do
Concelho adequadas ao contexto do PEDU, foi definida uma
estratégia para o Município
que assenta em três objetivos,
para os quais foram elaborados planos de ação específicos.
Foi este trabalho que esteve
na base do financiamento europeu agora formalizado.

WORKSHOP COM
FORMADORES
DE UNIVERSIDADE
ESCOCESA
No âmbito deste projeto, foi realizado
no final de outubro o workshop “Me
and Co – How to build your own future” (Eu e os outros, como construir o
meu futuro) teve lugar na Oliva Creative Factory.

Entretanto, já se iniciaram
as obras de criação, na velha
Garagem Ouro, de uma Clínica CUF, naquele que é um dos
primeiros empreendimentos
privados que a cidade conseguiu atrair na sequência
da criação da Área de Reabilitação Urbana, processo que
proporciona a quem investir
nessa zona de S. João da Madeira um conjunto relevante
de benefícios e incentivos.
É um importante investimento privado que constituirá
um serviço-âncora, que vai
criar uma grande dinâmica
na zona central de S. João da
Madeira, com efeitos muito
positivos na cidade e em toda
a região, reforçando a nossa
centralidade, permitindo reabilitar um edifício emblemático, criar postos de trabalho e
aumentar o fluxo de pessoas
ao centro da cidade.

O objetivo foi preparar os jovens
para o início ou desenvolvimento das
suas carreiras, tendo esta formação
sido ministrada por Peter Noble e
Mark Sheridan, da Universidade de
Highlands and Islands – Inverness
(Escócia, Reino Unido), versando as
áreas da conceção de novas ideias,
comunicação, marketing, liderança,
ética e dinamismo.
“Os jovens hoje têm também oportunidades à escala europeia. Somos cidadãos da Europa e é esta perspectiva
global que estamos a tentar promover
através do programa transnacional
«European Challenges & Opportunities», que além de formação, permite
também estágios no estrangeiro para
jovens desempregados”, refere o Presidente Ricardo Figueiredo a propósito desta iniciativa.

NOVA
VIDA

18 | viver COMPETIVIDADE

viver COMPETIVIDADE | 19

O momento presente e as perspetivas
de futuro que se abrem para a Oliva
foram também alvo de abordagem,
através da divulgação em vídeo de
projetos que estão a dar uma nova
vida às instalações deste antigo gigante da indústria do ferro: o Turismo Industrial e a Oliva Creative Factory.

EXPOSIÇÃO
SOBRE O
PASSADO,
PRESENTE E
FUTURO
DA OLIVA

Paralelamente, a iniciativa foi enriquecida com a criação de uma agenda de atividades de dinamização desse espaço, promovidas pelas várias
entidades e empresas que integram
a Oliva Creative Factory, onde têm
vindo a ser acolhidos projetos de empreendedorismo nas áreas da criatividade, designadamente no design de
produto.

NOVOS
PROJETOS

NO
8.ª AVENIDA

Uma viatura elétrica futurista é dos mais
recentes destaques deste ecossistema
empreendedor sanjoanense que, cada
vez mais, se distingue pela introdução
de valor acrescentado no tecido empresarial e na economia criativa da região. O
“UOU” – como é conhecido esse veículo –
foi o protagonista de uma das ações complementares à exposição sobre a Oliva
que esteve patente no centro comercial
8.ª Avenida.

Os factos mais relevantes da história
da Oliva, desde a sua abertura, em
1925, até aos dias de hoje, estiveram
em destaque numa exposição preparada pela Oliva Creative Factory e que
foi inaugurada no Centro Comercial
8.ª Avenida, no final de julho.
Com o título “Oliva”, esta exposição
incluiu uma estrutura central de
apresentação cronológica dos principais momentos relacionados com
essa empresa emblemática de S. João
da Madeira e com o seu complexo industrial. Além dessa informação, tratada graficamente e valorizada com
recurso a fotografias, puderam ser
vistos também alguns dos produtos
marcantes.

Trata-se de um produto desenvolvido no
Centro de Inovação Criativa da empresa
ERT, instalado na Oliva Creative Factory.
A ideia deste pequeno veículo elétrico
começou a ganhar contornos noutras paragens, mas veio ainda embrionário para
S. João da Madeira, onde está a crescer.

BAZAR
CONGREGOU
PÚBLICO E
COMUNIDADE
CRIATIVA

AMPLIAÇÃO DA
ZONA INDUSTRIAL
DAS TRAVESSAS

PARA ATRAIR
MAIS EMPRESAS E
CRIAR EMPREGO
CRIAÇÃO
DE VALOR

INVESTIMENTO
DE 1,5 MILHÕES
Este investimento de cerca
de 1,5 milhões de euros (com
comparticipação de 85% de
fundos comunitários no âmbito do QREN), permite disponibilizar 54 novos lotes para
a instalação de empresas,
abrangendo um total de mais
de 77 mil metros quadrados
de terreno.
As faixas de rodagem e os
lugares de estacionamento
construídos perfazem mais
45 mil metros quadrados,
aproximadamente, a que se
somam ainda passeios e espaços para áreas verdes.
Globalmente, este empreendimento municipal abrange
mais de 120 mil metros quadrados.

OLIVA
CREATIVE
FACTORY

A Oliva Creative Factory recebeu, durante o dia 18 de
junho, a 6.ª edição do Oliva
Bazar, uma iniciativa que
proporcionou o contacto e a
interação entre jovens criadores e o público em geral,
assim como com entidades e
espaços que comercializam
produtos de design.
O evento incluiu ainda um

programa cultural e criativo, com a realização de workshops, conversas, performances, música ambiente e
um espaço de animação para
os mais pequenos.
Considerado já um evento de
referência junto da comunidade criativa, o Oliva Bazar
deste ano apresentou marcas
de criadores portugueses

nas áreas do Design de Produto, Moda, Joias de Autor,
Design de Interiores, Biocosmética e Gourmet.
O evento abriu com uma oficina de flores de papel e com
workshops de dança protagonizados pela Escola de
Dança Ana Luísa Mendonça
(EDALM). Realizou-se depois
a mesa redonda “Novos Cria-

dores – Tendências, Desafios
e Oportunidades de Mercado”.
Durante a tarde, decorreram
novos workshops e performances de dança, antecedendo a inauguração do ciclo de
exposições e workshops [D]
IN Design na Inovação Industrial, com a apresentação do
caso Viarco.

Para além dos trabalhos no
terreno, este empreendimento envolveu o reparcelamento de um conjunto de perto
de três dezenas de terrenos
pertencentes a diversos proprietários, além de parcelas
do próprio Município de S.
João da Madeira. Através do
sistema de perequação, promove-se a distribuição equitativa dos custos e benefícios
desta operação.

As estimativas da Câmara de
S. João da Madeira apontam
para que o investimento efetuado na ampliação da Zona
Industrial das Travessas
permita uma criação de valor
de cerca de 5 milhões de euros com a venda, por parte do
Município e dos privados, da
totalidade de lotes agora disponibilizados.
Como o Presidente da autarquia, Ricardo Oliveira Figueiredo, referiu na sessão de
inauguração desta ampliação, estima-se também que
as empresas que aí venham
a instalar-se criem cerca de
1500 postos de trabalho e
possam atingir um volume de
negócios anual da ordem dos
100 milhões de euros.
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CONCERTO
SOLIDÁRIO
COMEMORAÇÕES

A 16 de Maio, S. João da Madeira comemorou o 32.º aniversário da sua
elevação a cidade, com o dia a ficar
marcado pela inauguração da ampliação da Zona Industrial das Travessas, pela assinatura de autos de
consignação e relatórios finais de diversas empreitadas e pela realização
da Gala dos Campeões Sanjoanenses,
na Casa da Criatividade.
Aí estiveram mais de 400 representantes de clubes e associações sanjoanenses que conquistaram títulos
desportivos na última época, a quem
a Câmara Municipal prestou homenagem, assim como à bailarina e ex-ginasta da ADS São Castro (também
conhecida por Suzy), e, a título póstumo, a João Araújo, um “Campeão de
Sempre”, com uma história de grande
sucesso desportivo, em especial no
hóquei em patins.
Este dia de comemorações começou
logo de manhã, com a abertura da
exposição “English Portfolio”, no Instituto de Línguas Helena Nicolau, a
que se seguiram dois momentos que
assinalaram a concretização de duas
das propostas vencedoras da edição
de 2015 do Orçamento Participativo
Municipal: “Lavandaria e Balneário
Social” e “Inform@tica Interger@ções”.

32.º ANIVERSÁRIO
DA ELEVAÇÃO DE
S. JOÃO DA MADEIRA
A CIDADE
EXPOSIÇÃO DA
COLEÇÃO NORLINDA
E JOSÉ LIMA
Também no âmbito das comemorações do aniversário da elevação
a cidade, foi inaugurada no Núcleo
de Arte da Oliva Creative Factory, a
exposição “Paradoxos da Torre de
Marfim – A Pintura e o Pictórico na
Coleção Norlinda e José Lima”, comissariada pelo curador espanhol David Barro, diretor da Fundação Luis
Seoane, na Corunha.
Apresentando 41 obras de artistas
como Fiona Rae, Tobias Lehner, Julião
Sarmento e Alexandre Farto, esta exposição reflete um novo olhar sobre
essa coleção que é uma referência
no panorama do colecionismo privado português. Um acervo impressionante que leva o curador convidado a
colocar o próprio conceito de pintura
no centro da sua abordagem. Afinal,
“a que chamamos pintura hoje?”
Para além da Coleção “Norlinda e José
Lima” – composta por artistas e projetos interdisciplinares onde se cruzam o desenho, a pintura, a escultura,
a fotografia e o vídeo –, o Núcleo de
Arte da Oliva acolhe também a Coleção Treger/Saint Silvestre, constituída por núcleos de arte bruta, artes
marginais e arte contemporânea e
ainda núcleos de vocação etnográfica.

O programa comemorativo incluiu
ainda um espetáculo solidário na
Casa da Criatividade, em cujo palco
se ouviu de novo a extraordinária
voz de Sofia Escobar. Dirigido ao piano pelo compositor Artur Guimarães,
este concerto íntimo foi uma viagem
para toda a família ao melhor do teatro musical, na voz fantástica da atriz
Sofia Escobar.
Os fundos gerados foram utilizados
para ajudar crianças com cancro, de
zonas remotas do planeta (nomeadamente do Myanmar, antiga Birmânia),
numa missão coordenada pela Organização Não Governamental (ONG)
Projeto Amélia (www.projetoamelia.
org).

POLO DE
ATRAÇÃO

PISCINAS
MUNICIPAIS
EXTERIORES
GANHAM
DIVERSÕES
AQUÁTICAS

Muitas instituições e cidadãos, entre os quais várias figuras públicas
das mais diversas áreas de atividade, têm-se envolvido nesta causa
internacional, que tem como um dos
principais mentores o sanjoanense
Fernando Pinho.

O recinto das piscinas municipais de S. João da Madeira, no Complexo Desportivo
Paulo Pinto, passou a contar
a partir deste verão com um
miniparque aquático, uma
nova oferta que veio tornar
ainda mais atrativo este equipamento muito procurado por
pessoas de toda a região.
São dois grandes escorregas
de água, o maior dos quais
com cerca de 70 metros de

extensão e um outro com
aproximadamente 30 metros.
Porque estes “toboggans”
não são para crianças mais
pequenas, a Câmara decidiu
em paralelo avançar com uma
outra intervenção no sentido
que colocar equipamentos de
diversão aquática na piscina
infantil.
Desta forma, este grande espaço municipal de lazer ao

ar livre, que dispõe de três
piscinas – uma de 50 metros,
uma de saltos e uma infantil –, parque infantil, extenso relvado arborizado e bar,
passou a oferecer também
uma área de escorregas de
água e “toboggans” e equipamentos lúdicos de água para
os mais pequenos.
Esta valorização das piscinas exteriores veio reforçar
ainda mais a sua condição de

grande polo de atração regional. Isso mesmo é confirmado
pelo aumento do número de
utilizadores em relação aos
anos anteriores.
No total, entre o dia 25 de junho e 18 de setembro, período
em que estiveram abertas ao
público as Piscinas Municipais exteriores de S. João da
Madeira, foram registadas
mais de 72 mil entradas neste equipamento de lazer.

MUNICÍPIO
PROMOVE
USO DA
BICICLETA

lidade sustentável e o
uso de modos suaves de
deslocação na cidade.

MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL

A Câmara de S. João da
Madeira participou na
iniciativa “Pedalar pela
AMP”, que decorreu a
22 de maio, em colaboração com a Área Metropolitana do Porto, no
âmbito do evento “European Cycling Challenge”,
com o objetivo de incentivar a mudança de es-

tilo de vida favorecendo
uma mobilidade mais
ativa e reduzindo as
viagens de carro.
Entretanto, o Município
apoiou também, juntamente com outras entidades, o passeio de BTT
da Cerci de S. João da
Madeira, que se reali-

zou a 3 de julho, tendo
registado mais de 200
inscritos. A partida
aconteceu no largo em
frente ao edifício da Câmara e o final nas instalações daquela instituição de apoio a pessoas
portadoras de deficiência.

DIVERSÃO
SOBRE 2
RODAS
Mais recentemente, no
dia 18 de setembro, a
autarquia de S. João da
Madeira realizou mais
uma edição da “Diversão Sobre 2 Rodas”,
para promover a mobi-

Inserido na comemoração da Semana Europeia da Mobilidade e
do Dia Mundial do Turismo, este passeio de
bicicleta registou 80
participantes, que foram desafiados a usar
adereços
divertidos,
aspeto que deu direito
a prémios para quem se
revelou mais criativo.
Contando com a colaboração de diversas entidades, o evento incluiu
uma componente solidária, uma vez que foi pedido a cada um dos participantes que fizesse
a oferta de um produto
alimentar, de forma a
apoiar o Centro Comunitário da associação Ecos
Urbanos.
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VIAGEM PELOS
TRANSPORTES
PÚBLICOS DA
REGIÃO

FINALMENTE
VAMOS VOLTAR
A TER SERVIÇO
DE URGÊNCIA

Inserida na Semana Europeia da Mobilidade, decorreu no dia 20 de setembro uma Jornada de Trabalho da
Área Metropolitana do Porto (AMP),
dedicada à divulgação da intermodalidade e dos diferentes transportes
que servem a população da AMP.
Assim, responsáveis e técnicos da
AMP acompanharam autarcas de vários municípios numa viagem pela região em transportes públicos, sendo
que, no caso concreto do Entre Douro
e Vouga, a iniciativa privilegiou a Linha do Vouga,

HOSPITAL

DIA DA CIDADE

No Diário da República des-

se dia foi publicado o despacho do Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, que altera a classificação dos serviços de
Urgência que constituem os
pontos da Rede de Urgência/Emergência, passando
a prever uma Urgência Básica no Hospital de S. João
da Madeira. Esta decisão,
que terá que estar concretizada no terreno até ao final do ano, vem ao encontro
da melhoria da prestação de
cuidados de saúde na nossa
região, como referiu então o
Presidente Ricardo Figueiredo na sua comunicação
pública sobre o assunto.

BREVES

A 19 de agosto, o Presidente
da Câmara, Ricardo Figueiredo, deu uma grande notícia aos Sanjoanenses: estava escrito preto no branco
que o hospital de S. João da
Madeira passaria a ter uma
Urgência Básica, dando-se
assim um passo concreto no
sentido de se poder vir a reverter, pelo menos em parte,
uma das principais consequências da reestruturação
do setor da saúde realizada em 2008, processo que
sempre mereceu forte contestação do Município sanjoanense.

UMA LUTA
DE TODOS OS
SANJOANENSES
“Na defesa da população e
do interesse público na prestação de cuidados de saúde
na região, sempre enfatizei
junto do Governo e deste Secretário de Estado a absoluta
necessidade de reforço da
rede de urgências da região
e manifestei que - desde que
no Serviço Nacional de Saúde - estaria sempre do lado
da solução que permitisse
a reabertura da Urgência e
reforço das valências do Hos-

pital de S. João da Madeira”,
assinalou o autarca.
Realçando que “esta foi uma
luta de todos os Sanjoanenses e é uma justa e merecida
conquista de todos os Sanjoanenses”, Ricardo Figueiredo enalteceu igualmente a
postura do seu interlocutor
neste processo: “É de inteira
justiça saudar o Secretário
de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, pela boa
decisão que tomou, pela força política que demonstrou,
e por honrar as promessas e
garantias dadas nas reuniões
que mantivemos”, adiantou
ainda Ricardo Figueiredo.

CIDADE NO AEROPORTO
SÁ CARNEIRO
A exposição “S. João da Madeira – Tradição, Inovação e Criatividade” esteve
patente na Loja Interativa do Turismo
do Porto e Norte no Aeroporto Francisco
Sá Carneiro. Promovida pelo Município
sanjoanense, esta mostra foi visitada por
quase 6000 pessoas em apenas uma
semana (de 17 a 23 de maio). Juntamente
com materiais gráficos e vídeos promocionais da cidade e de projetos sanjoanenses, estão patentes diversos artigos
e produtos reveladores da tradição, inovação e criatividade que caracterizam S.
João da Madeira.

INICIATIVA
DA AMP

DIVERSAS
REUNIÕES
O Presidente da Câmara revelou também ter recebido o compromisso do “reforço do hospital, com mais valências e mais
atividade”, garantia essa que
lhe foi “recentemente reiterada
pelo senhor Secretário de Estado, estando a Administração
do Centro Hospitalar do Entre
Douro e Vouga comprometida
com a sua rápida concretização”.
Anulado que foi o acordo entretanto assinado com a Misericórdia de S. João da Madeira – que constituía a primeira
oportunidade de inverter o ciclo de esvaziamento do hospital de S. João da Madeira –, o
Município não baixou os braços na procura de uma solução para o nosso hospital e
desenvolveu diligências com
os responsáveis governativos,
com quem o Presidente da Câmara se reuniu em diferentes
ocasiões, quer no Ministério
da Saúde, quer em S. João da
Madeira.

CAMINHADA E PALESTRA
ABRIRAM COMEMORAÇÕES
O programa comemorativo do 32.º Aniversário da
Elevação de S. João da Madeira começou a 13 de
maio, com a Caminhada pela Família, promovida pela Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Núcleo de Ensino Estrela Guia (Rua
Padre Oliveira). Nesse mesmo dia, decorreu a palestra “Monografia Ilustrada da Praça”, nos Paços
da Cultura, uma organização do Rotary Club de
S. João da Madeira, com a participação de Daniel
Neto, estudioso da história local.

COMBOÍO E
VEÍCULOS
ELÉTRICOS

Marcaram presença em diferentes
momentos dessa viagem de comboio,
os Presidentes de Câmara e outros
autarcas de Espinho, Santa Maria da
Feira, Oliveira de Azeméis e S. João da
Madeira.

Nessa via férrea foi realizada uma
viagem com passagem pelos diferentes concelhos que a mesma atravessa
nesta região, no que constituiu um
alerta para que o poder central dê
devida atenção a esta infraestrutura
centenária.

No nosso concelho, o programa incluiu uma visita ao Centro Coordenador de Transportes e à zona pedonal,
onde foi possível testar os inovadores
veículos elétricos UOU que estão a
ser desenvolvidos pela empresa ERT
na Oliva Creative Factory e que constituem um tipo de viatura que futuramente será disponibilizada pelo
município.

BANDA DE MÚSICA
CELEBROU A CIDADE
A mais antiga instituição sanjoanense,
com mais de 150 anos de existência, associou-se ao 32.º Aniversário da Elevação de S. João da Madeira a Cidade, com
um concerto comemorativo que encheu
o auditório dos Paços da Cultura, na noite
de 14 de maio. Um espetáculo em que foi
homenageado o partilheiro Mário Sousa,
pelos seus 50 anos ao serviço da instituição.

TUS GRATUÍTO
Ainda no âmbito das atividades da
Semana Europeia da Mobilidade em
S. João da Madeira, refira-se o facto
de as deslocações nos autocarros dos
Transportes Urbanos do Município
sanjoanense (TUS) terem sido gratuitas de 18 a 22 de setembro.

SÃO CASTRO NA CASA
DA CRIATIVIDADE
Após “Play False” (Prémio Autores 2015,
SPA - Melhor Coreografia), a dupla criativa
formada por António Cabrita e pela sanjoanense São Castro – ex-ginasta da ADS
– regressou a S. João da Madeira com o espetáculo de dança contemporânea “Rule of
Thirds”, para quatro bailarinos. Uma peça
coreográfica inspirada na poética existente na obra fotográfica de Henri Cartier-Bresson e na sua maneira de pensar o
ato criativo, que subiu ao palco da Casa da
Criatividade a 14 de maio.

Esta foi uma forma de promover uma
utilização ainda maior deste serviço
público de S. João da Madeira, contribuindo para uma melhor mobilidade
e uma cidade ambientalmente mais
sustentável.

GASTRONOMIA
Nos dias 20, 21 e 22 de Maio, decorreu
o Fim de Semana Gastronómico de S.
João da Madeira, promovido em articulação com o Turismo do Porto e Norte de
Portugal. Nas suas ementas, os estabelecimentos aderentes incluíram propostas que, pela sua forma ou ingredientes,
evocam a tradição industrial do concelho. Participaram no evento os restaurantes “A Harpa”, “Bacana”, “Fábrica dos
Sentidos”, “Homenagem”, “O Almeida”, “O
País”, “Ponto Zero”, “River” e “Tudo aos
Molhos”. Complementarmente, houve um
programa de visitas a circuitos do Turismo Industrial.
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UM NOVO
IMPULSO
PARA A
CIDADE

PROJETOS
AVANÇAM

ELEIÇÕES
INTERCALARES
Das eleições intercalares para a Câmara Municipal de S. João da Madeira, realizadas no início deste ano,
resultou uma maioria, com capacidade de concretização que permite
prosseguir e aprofundar o trabalho já
efetuado e cumprir o programa eleitoral que os Sanjoanenses maioritariamente elegeram, dando um novo
impulso ao desenvolvimento da nossa
cidade.

BREVES

Logo após as eleições, em reuniões
que o Presidente da Câmara, Ricardo
Figueiredo, realizou com os diretores
e chefes de divisão da autarquia, foram colocados em marcha os compromissos do programa que os Sanjoanenses elegeram.

Com a Ação Social e a Habitar S. João,
foram dados passos essenciais para
aumentar para 100% a comparticipação na aquisição de medicamentos
pelos nossos seniores carenciados e
para se proceder a um abatimento de
10% no cálculo das rendas da habitação social. Ambas as medidas foram
entretanto já aprovadas em reunião
de Câmara e entraram em vigor.
Com a Divisão Cultural, foram definidas atividades para as comemorações do 90º aniversário do Concelho
que se assinala neste ano e nas quais
se inclui a inauguração do Museu do
Calçado.

Desenvolveram-se também diligências para o lançamento de projetos
desbloqueados pelos Sanjoanenses
nessas eleições intercalares, o que
passou pela realização de diversas
reuniões com os departamentos de
obras municipais, de obras particulares e de ordenamento e planeamento,
assim como com a Divisão Financeira,
de forma a dar andamento ao processo de financiamento do plano de 22
projetos aprovado pela Assembleia
Municipal.
Assim, e a título de exemplo, foi possível concretizar o mini-parque aquático ainda a tempo de ser usufruído
neste verão e procedeu-se à substituição da cobertura do Salão de Chá
do Parque de Nossa Senhora dos Milagres. Os balneários para atletas do
Orreiro estão concluídos bem como a
requalificação dos balneários do Centro de Formação Desportiva e substituição dos relvados sintéticos deste
equipamento municipal, para referir
alguns exemplos de investimentos do
município que foi possível impulsionar na sequência das eleições intercalares de janeiro.

INVESTIMENTO
PROSSEGUE
Entretanto, a Câmara Municipal começou já a tratar do próximo pacote
de investimentos para o desenvolvimento da cidade, no valor de 1,8 milhões de euros, cujo financiamento
foi já aprovado pelo executivo e pela
Assembleia Municipal.
Este novo pacote de investimentos
inclui a ampliação do Parque Urbano
do Rio Ul, a segunda fase de requalificação do Parque Ferreira de Castro,
a compra e beneficiação do estacionamento da Oliva Creative Factory, a
construção de balneários na Academia dos Campeões e campos de ténis
nas Travessas e a ampliação do cemitério n.º 1.

SEMANA DA
TERRA

HORA DO
PLANETA

BAIXAR
CONSUMOS

CISNES
DO RIO UL

A apresentação do projeto para a
requalificação do Parque Ferreira de Castro fez parte do programa da 13.ª edição da Semana da
Terra de S. João da Madeira, que
decorreu entre 18 e 23 de abril,
ficando marcada pela realização
de inúmeras atividades em diferentes pontos da cidade, com
assinalável participação de associações e instituições sanjoanenses, bem como dos cidadãos
em geral. Com uma tónica acentuadamente ambiental e social,
este evento incluiu operações de
limpeza e de requalificação, exposições, campanhas de sensibilização, palestras, caminhadas,
teatro, recolha de alimentos e outros bens, apoio à terceira idade,
entre outras atividades.

A Câmara de S. João da Madeira
aderiu à iniciativa “Hora do Planeta”, que decorreu a 19 de março. Nesta data, entre as 20h30
às 21h30, as luzes interiores e
exteriores de vários edifícios
públicos da cidade foram desligadas. A nossa cidade juntou-se assim a outras localidades
de diferentes pontos do planeta
que também se envolveram nesta organização da WWF (“World
Wild Fund for Nature”). Esta
ação ambientalmente sustentável de combate às alterações
climáticas tem o objetivo de estimular a consciência do mundo
para esta problemática que se
torna uma questão incontornável da atualidade.

O Município de S. João da Madeira instalou novas baterias de
condensadores em edifícios públicos, para reduzir os consumos
de energia reativa, optimização que permite baixar o valor
da fatura energética. A Casa da
Criatividade, Paços da Cultura,
Biblioteca, Museu da Chapelaria,
Sanjotec e escolas do 1.º ciclo são
edifícios abrangidos. Esta é uma
das ações do Plano de Sustentabilidade Energética do Municipio
de S. João da Madeira preparado
pela agência de energia Energaia.

Estiveram em votação online, na
página da Câmara na Internet, os
nomes propostos para os quatro
cisnes do Parque do Rio Ul pelas
crianças dos estabelecimentos
educativos de S. João da Madeira que aderiram à iniciativa: os
jardins de infância dos Ribeiros,
de Carquejido e da Devesa Velha, o Centro Infantil e a Creche
Alberto Pacheco. Registou-se
um total de 762 votos, sendo que
os nomes mais votados para as
fêmeas foram Gertrudes e Kika.
Nos machos, os nomes que reuniram mais votos foram Billy e
Felisberto.
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GRANDE
PRÉMIO

S. JOÃO DA
MADEIRA LIDERA
CLASSIFICAÇÃO
DOS MELHORES
CONCELHOS DA
MARKTEST

Paralelamente ao trabalho
social e desportivo desenvolvido com os jovens, que tem
valido aos Serviços Sociais
do Pessoal do Município de S.
João da Madeira um alargado
reconhecimento, a secção de
atletismo desta associação
integra igualmente atletas
veteranos inseridos nas competições Masters.

Os ratings concelhios de 2016 da
Marktest colocam S. João da Madeira no topo da lista. Esta classificação
foi noticiada no site desta entidade
especializada na área de estudos de
mercado no passado dia 11 de outubro, precisamente a data em que se
assinalaram os 90 anos da criação do
município sanjoanense.
Os ratings concelhios são novas métricas criadas pela Marktest – grupo
português com maior projeção nacional e internacional na sua área de
atuação – que permitem observar de
forma rápida e intuitiva os principais
pontos fortes e fracos de cada concelho do país.

LISBOA, ALBUFEIRA,
BRAGA E PORTO
COMPLETAM TOP 5
Como se pode ler na página da Marktest na internet, “uma análise do
rating concelhio global permite observar como o concelho de S. João da
Madeira lidera a tabela, seguido de
Lisboa, Albufeira, Braga e Porto”.

A BOA
FORMA
NÃO TEM
IDADE

São estes os concelhos que “obtêm as
melhores classificações quando analisados conjuntamente os seus indicadores de dinamismo demográfico,
económico e qualidade de vida”.
No âmbito do Plano de Ação da Regeneração
Urbana integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de S. João da
Madeira, a Câmara Municipal promove um
concurso público internacional de ideias para
a reabilitação e revitalização do centro da cidade.
Está prevista a atribuição de prémios pecuniários no valor global de 16.000 euros, sendo 10.000 para o 1.º lugar, 4.000 para o 2.º e
2.000 para o 3.º.

NO ÂMBITO
DO PEDU

Essa competição, que atrai participantes de vários pontos do país, faz
parte, há vários anos, do programa
comemorativo de cada aniversário
da criação do Município de S. João
da Madeira. E este ano assim voltou a
acontecer, com as provas dos diferentes escalões etários a realizar-se a 15
de outubro.

Vários desses atletas menos
jovens dos serviços sociais
fizeram parte da seleção nacional que participou este
ano no Campeonato Europeu
de Estrada desses escalões
etários, que se realizou em
Vila Real de Santo António.

INDICADORES
DE DINAMISMO
DEMOGRÁFICO,
ECONÓMICO E
QUALIDADE DE VIDA

CONCURSO DE
IDEIAS PARA
O CENTRO
DA CIDADE

A atividade desta associação destaca-se também pela organização de
provas, com especial relevo para o
Grande Prémio de Atletismo “11 de Outubro”, título que remete para a data
em que se celebra o Dia do Município.

Prevê-se também que na sequência do concurso possa vir a ser celebrado ajuste direto
com a equipa cuja proposta venha a ser selecionada, tendo em vista a elaboração dos projetos técnicos se suporte à execução da ideia,
estabelecendo-se um limite de 75.000 euros
para o valor dos honorários.
O limite para o investimento público nesta
operação encontra-se fixado nos quatro milhões de euros pelo que as soluções a apresentar deverão estar contidas neste valor.
A abertura deste concurso foi publicada no
Diário da República de 14 de setembro de
2016, decorrendo durante 90 dias. A data limite para submissão de propostas é o próximo dia 15 de dezembro.

ATLETISMO

MEDALHAS
DE BONS
“SERVIÇOS”
Na 15.ª edição desse evento
internacional de veteranos
que reuniu cerca de 3000
participantes oriundos de
28 países, os atletas dos Serviços Sociais contribuíram
diretamente para diversas
conquistas coletivas da equipa de Portugal na marcha e
nas provas de cross por estafetas, designadamente dois
primeiros lugares, dois segundos e dois terceiros.
A qualidade da participação
nesta competição organizada
pela Associação Europeia de
Atletismo Master e pela Federação Portuguesa de Atletismo, entre outras entidades,
foi a todos os títulos assinalável e mereceu o aplauso
generalizado da cidade de S.
João da Madeira.

BALNEÁRIOS
NO ORREIRO
Entretanto, para apoio à prática de atletismo na cidade e,
muito em particular, no bairro do Orreiro, foram criados
novos balneários/vestiários,
aproveitando
instalações
municipais localizadas nesta
zona de S. João da Madeira.
Esta é uma importante medida que vem reforçar desportiva e socialmente o trabalho
desenvolvido pelos Serviços
Sociais do pessoal da autarquia com atletas de todas a
idades, já distinguido a nível
nacional.
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O programa das comemorações do Dia da Cidade
incluiu a realização da Gala
dos Campeões Sanjoanenses, na Casa da Criatividade.

GALA DA AFA
Entretanto, noutro importante espaço para eventos do
nosso Município – a Sala dos
Fornos da Oliva Creative Factory – realizou-se a 1.ª Gala
da Associação Futebol Aveiro
(AFA), cerimónia que contou
com a colaboração da Câmara
Municipal de S. João da Madeira.

Aí estiveram mais de 400
representantes de clubes e
associações sanjoanenses
que conquistaram títulos
desportivos na última época, a quem a Câmara Municipal de S. João da Madeira
distinguiu.
GALA DOS
CAMPEÕES
SANJOANENSES

Tratou-se de um relevante
momento a decorrer na nossa
cidade, durante o qual se procedeu à distinção de quem
mais se destacou no futebol
distrital.

OBRIGADO,
CAMPEÕES!
HOMENAGEM
PÓSTUMA A
JOÃO ARAÚJO

A autarquia prestou também
homenagem à bailarina e
ex-ginasta da ADS São Castro (também conhecida por
Suzy) e, a título póstumo, a
João Araújo, um “Campeão de
Sempre”, com uma história
de grande sucesso desportivo, em especial no hóquei em
patins.

BREVES

Para além da distinção aos
desportistas – entregues por
autarcas, dirigentes e atuais
e ex-atletas sanjoanenses –,
a Gala dos Campeões incluiu
diversas atuações de grande
qualidade de associações e
artistas da cidade que mereceram os fortes aplausos de
todos quantos estiveram na
Casa da Criatividade.

MEDICINA
DESPORTIVA
Realizou-se, no dia 9 de abril, o 2.º
Simpósio de Medicina Desportiva
organizado pela Associação Desportiva Sanjoanense, que teve o apoio
da Câmara Municipal. Este evento,
que decorreu no Auditório da Sanjotec, registou a participação de preletores de grande relevo.

WUSHU
Nadine Castro, da associação Shaolin
Si, subiu ao pódio do Campeonato da
Europa de Wushu, arte marcial conhecida como kung fu. Em representação da seleção nacional que esteve
neste importante evento internacional realizado em Moscovo - com a
chancela da Federação Europeia de
Wushu - a atleta daquela coletividade sanjoanense obteve um excelente
terceiro lugar na disciplina de Taolu,
uma competição em que os participantes são classificados pela forma
como realizam os movimentos básicos deste desporto.

INTERESCOLAS
DE
BASQUETEBOL
As crianças do 3.º ano do 1.º ciclo
de S. João da Madeira participaram
num torneio interescolas de basquetebol, no Pavilhão Paulo Pinto. Esta
iniciativa foi organizada em parceria pela Câmara Municipal e pela
Associação Desportiva Sanjoanense. A vereadora da Educação, Dilma
Nantes, e o dirigente da ADS Carlos
Borges entregaram os diplomas de
participação a estes pequenos basquetebolistas de grande futuro.

DESPORTO
ESCOLAR
Com apoio da Câmara de S. João da Madeira, a piscina interior do Complexo Desportivo Paulo Pinto recebeu em fevereiro um
encontro regional de natação escolar, enquanto no Pavilhão das Travessas decorreram jogos da fase de apuramento para
o campeonato do mundo de futsal escolar, em masculinos e femininos, envolvendo equipas de diversos estabelecimentos de ensino de vários pontos da região
Norte. Mais tarde, no início de maio, várias competições da fase final regional de
juvenis do Desporto Escolar decorreram
na nossa cidade, envolvendo centenas de
jovens atletas de diversas escolas.

FESTIVAL
SPRINT
Dezenas de nadadores participaram em mais uma edição do Festival
Sprint, iniciativa da Câmara Municipal que decorreu a 16 de abril, na
piscina coberta do Complexo Desportivo Paulo Pinto. Esta competição
em distâncias curtas valoriza a vertente da velocidade, tendo envolvido
praticantes masculinos e femininos
inscritos na Escola Municipal de Natação, que funciona naquele espaço
desportivo. O programa incluiu percursos 12,5 e 25 metros nos diferentes estilos: mariposa, costas, bruços
e livres.

TORNEIOS DE
FUTEBOL E
NATAÇÃO
S. João da Madeira recebeu em junho mais de
mil atletas oriundos de diversos pontos do país,
que participaram em eventos desportivos promovidos por coletividades sanjoanenses, com
a colaboração da Câmara Municipal e outras
entidades. No Centro de Formação Desportiva
e Estádio Conde Dias Garcia, 70 equipas de infantis, benjamins e traquinas deram forma ao
4º Torneio de Futebol ADS CUP. Nas piscinas
exteriores do Complexo Desportivo Paulo Pinto, decorreu a 10ª edição do Torneio de Natação da Associação Estamos Juntos (AEJ), que
registou a participação de diversos clubes.
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PORTUGALRÚSSIA NAS
TRAVESSAS

SELEÇÕES
REGIONAIS
JOVENS
JOGARAM
TORNEIO
NACIONAL NAS
TRAVESSAS

OS PAIS
TAMBÉM
JOGAM

O Pavilhão das Travessas foi o local escolhido pela Federação Portuguesa de Andebol
para um jogo da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa de Seniores Femininos.

Do programa constou também uma ação de formação,
na Torre da Oliva, centrada
no papel dos pais no acompanhamento da atividade desportiva dos filhos, intitulada
“Os pais também jogam”.

Portugal jogou com a Rússia, numa emocionante partida realizada a 2 de junho, com
um público vibrante na bancada e transmissão em direto no canal cabo “A Bola TV”.

A realização deste torneio em
S. João da Madeira inseriu-se
na linha da política desportiva que o município tem vindo
a seguir nos últimos anos, de
promover e apoiar eventos
desportivos de escalões da
formação.

FUTSAL

A cidade de S. João da Madeira recebeu o Torneio Interassociações de futsal masculino
sub-15. Entre 28 de Março
e 1 de Abril, passaram pelo
Pavilhão das Travessas as
seleções de 21 associações
distritais e regionais da modalidade, que disputaram um
total de 41 jogos, envolvendo
cerca de 250 atletas.

ANDEBOL

Este evento foi uma grande
festa desportiva, organizada
pela Federação Portuguesa de Futebol, em parceria
com a Associação de Futebol
de Aveiro e contando com o
apoio da Câmara Municipal.

A MAIOR EDIÇÃO
DE SEMPRE DO
ANDEBOLMANIA
APOSTA NA
FORMAÇÃO
Assim, as associações desportivas
sanjoanenses recebem maiores subsídios municipais quanto mais apostarem nos escalões jovens e na formação dos respetivos técnicos, como
foi destacado na sessão de assinatura
destes documentos, que decorreu no
recinto das piscinas exteriores do
Complexo Desportivo Paulo Pinto, em
S. João da Madeira.

CONTRATOS-PROGRAMA

MAIS DE 400
MIL EUROS DE
APOIO A CLUBES
E ASSOCIAÇÕES

As coletividades de S. João da Madeira que recebem apoios financeiros e
logísticos da autarquia, na sequência
dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo assinados com
a Câmara Municipal, cujo montante
global é superior a 400 mil euros,
abrangendo perto de 2500 atletas,
dos quais mais de 1600 são dos escalões jovens.

Foi mais uma grande jornada desportiva
em S. João da Madeira, numa organização
que contou com a parceria da Câmara Municipal, entre outras entidades.

Estes apoios têm como grande objetivo a valorização da formação desportiva, pelo que são atribuídos, tendo
por base critérios como o número de
atletas, de equipas e de modalidades
nos escalões jovens, sendo esse valor
tanto maior quanto maior for o nível
de formação dos treinadores.

Em relação a 2015, estes números traduzem um aumento de mais de uma
centena de atletas apoiados, registando-se um crescimento de 16 mil euros
no montante global do apoio concedido pela Câmara de S. João da Madeira,
“um concelho com uma grande tradição no desporto e cuja população vive
o fenómeno com uma enorme paixão”,
como destaca o Presidente da Autarquia, Ricardo Oliveira Figueiredo.

S. João da Madeira tem uma forte tradição no desporto, e o Andebolmania,
promovido pela Associação Desportiva Sanjoanense (ADS), é um evento
muito marcante no plano nacional e
um dos principais a nível municipal.
Cerca de 300 jogos, 120 equipas, 1700
atletas e muitos visitantes mexeram
com a cidade toda em diversos recintos desportivos, nesta que foi a maior
edição de sempre deste torneio, que
mais uma vez contou com o apoio da
Câmara.
A competição, que começou em 1991,
registou a participação de perto de
60 equipas portuguesas, incluindo
grandes clubes do desporto nacional,
como o FC Porto e o Benfica.
Registo também para a presença de
formações oriundas de Espanha,
mais concretamente do País Basco,
Galiza e Madrid, e, pela primeira vez,
três provenientes de França.

JUVENIS
MASCULINOS

MODALIDADE
EM ALTA
Dando continuidade ao espírito vivido na cidade com o Andebolmania, a equipa de juvenis masculinos de andebol da ADS sagrou-se
campeã nacional da 2ª divisão, tendo sido recebida na Câmara Municipal, onde foi enaltecido esse feito
desportivo que encheu de orgulho
S. João da Madeira.

A formação sanjoanense venceu
com grande mérito a disputadíssima fase final da competição realizada em Braga, onde os alvinegros
defrontaram a equipa local do ABC,
o S.C. Horta e o 1.º de Dezembro.

Este título culmina uma época de
grande qualidade que ficara já
marcada pela obtenção da subida
à 1.ª divisão nacional desta modalidade que tantos sucessos desportivos tem proporcionado ao clube e,
consequentemente, à cidade de S.
João da Madeira.
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JOVENS EM
DESTAQUE
A fase final de sub 18
masculinos não contou
com a presença sanjoanense, mas o basquetebol da ADS registou também vários
momentos de relevo nos
escalões jovens, como
aconteceu com a equipa
masculina de sub 16 que
se sagrou bi-campeã
distrital e vice-campeã
nacional, enquanto a
formação feminina de
sub 14 se apurou para
a fase final do respetivo
campeonato nacional.

SANJOANENSE
ASCENDEU À
PROLIGA

Nota de destaque também para Sofia Pinheiro, de S. João da Madeira, que integrou a
seleção nacional de sub
20 que conquistou o 6.º
lugar no Europeu - Divisão A, que decorreu
recentemente em Espanha. Esta foi a melhor
prestação de sempre a
nível internacional do
basquetebol português.

BASQUETEBOL
Num pavilhão Paulo
Pinto repleto de público
entusiasta, a Associação Desportiva Sanjoanense alcançou a
subida à Proliga de basquetebol na temporada
em curso, na sequência
da vitória sobre a formação da ACR Vale de
Cambra por 80-50, em
partida disputada no final de abril.

RELVADOS
NOVOS E
BALNEÁRIOS
REQUALIFICADOS
NO CENTRO
DE FORMAÇÃO
DESPORTIVA

A cidade de S. João da Madeira é apaixonada pelo desporto e tem produzido grandes
campeões. No futebol, muitos
deles começaram a dar os
primeiros pontapés mais a
sério no antigo campo de treinos “pelado”, junto ao Estádio
Conde Dias Garcia. Entretanto, esse espaço municipal foi
requalificado e transformou-se, em 2005, num Centro de
Formação Desportiva, que
constituiu um passo inovador na aposta nas camadas
jovens na nossa região.

EURO
2016

FINAL
NACIONAL
DE SUB 18

Um mês depois, no final de maio, o mesmo
recinto desportivo do
Município de S. João da
Madeira acolheu a Fase
Final Nacional de Sub
18 Masculinos de basquetebol, naquele que
foi mais um importante evento desportivo a
realizar-se na nossa cidade.

A disputar o título nacional estiveram as equipas do Dragon Force,
Sport Lisboa e Benfica,
Clube Basket de Queluz
e Guifões Sport Clube,
com esta última equipa
a sagrar-se campeã.

O programa desta competição incluiu ainda
um clinic de treinadores, com os reconhecidos técnicos da modalidade José Ricardo e
Luís Magalhães a abordarem, respetivamente,
os temas “Construção
do ataque por princípios” e “Construção de
uma defesa ganhadora”.

Apadrinhado por numerosas
glórias da Associação Desportiva Sanjoanense, que
participaram no jogo inaugural deste renovado espaço,
rapidamente se confirmou
como uma referência regional, com uma utilização muito
intensa por centenas de jovens jogadores.

FUTEBOL
JOVEM

No lugar do velhinho “pelado”, surgiram três campos de
relva sintética, de diferentes
dimensões e características, potenciando a formação
de jogadores, de acordo com
novas exigências na área
da preparação dos escalões
mais jovens do futebol sanjoanense.

Esta excelente jornada desportiva começou
com uma sentida homenagem a título póstumo
a Gabriel Dias, seccionista da ADS que dedicou mais de 30 anos da
sua vida à modalidade.

UTILIZAÇÃO
INTENSA

JOGOS DE
PORTUGAL
VIVIDOS COM
ENTUSIASMO
NA PRAÇA

Cerca de 10 anos depois da
sua entrada ao “serviço”, impunha-se a substituição dos
relvados sintéticos e a requalificação deste equipamento,
com destaque para os balneários (incluindo posto de
primeiros socorros, sauna,
jacuzzi e sala de fisioterapia).
Uma importante intervenção
que a Câmara Municipal concretizou neste verão.

MELHORES
CONDIÇÕES
O Centro de Formação Desportiva, está agora com nova
cara e pronto para continuar
a responder aos crescentes
desafios da formação desportiva em S. João da Madeira,
cuja qualidade é amplamente
reconhecida e que passa a ter
condições acrescidas de desenvolvimento.
Entretanto, e face às cada
vez maiores solicitações em
termos desportivos da nossa
cidade, a autarquia prepara a
construção de um novo campo de futebol na zona das Travessas, no âmbito do projeto
da Academia dos Campeões
Sanjoanenses, que abarcará
diferentes modalidades.

Na Praça Luís Ribeiro, houve várias estadias para acompanhar
os jogos da caminhada
da seleção de Portugal
em França, que levou a
equipa das “quinas” à
fantástica conquista do
título Europeu de Futebol.
Partida a partida até à
final de 11 de julho, muitos adeptos vibraram
com os feitos da nossa
seleção,
juntando-se
com a família e/ou amigos nas áreas de estar
criadas na zona pedonal da cidade para mui-

tos sanjoanenses e não
só que quiseram aí assistir às transmissões
televisivas da prova,
num conceito diferente
em relação aos habituais ecrãs gigantes.
A ideia deste “Há Bola
na Praça” foi transportar para estas zonas de
lazer o ambiente acolhedor que se pode ter
em casa, mas ao ar livre
e com mais espaço para
juntar muitas pessoas à
volta desta paixão comum pelo chamado desporto rei e pela seleção
nacional.
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AS PALAVRAS
DOS POETAS
PERCORRERAM
A CIDADE
A 14ª edição da Campanha
Poesia à Mesa, evento promovido pela Câmara Municipal, arrancou a 11 de março,
na Biblioteca Municipal, com
a inauguração da exposição
“Mulheres que Partem”, da
autoria de Dominika Gorecka
(ilustração) e Sandra Guerreiro Dias (poesia).
No dia seguinte, na Casa da
Criatividade, realizou-se o
espetáculo “Os Poetas”, de Rodrigo Leão e Gabriel Gomes.
Durante a semana que se
seguiu decorreram muitas
outras iniciativas e a poesia
andou por restaurantes, fábricas e escolas da cidade.

CAMPANHA
POESIA
À MESA

FIGURAS
PÚBLICAS
A Peregrinação Poética e o
Serão Poético voltaram a ser
dois momentos de destaque
do evento, com a presença
de figuras públicas da área
da cultura, como a atriz e
apresentadora de televisão
Filomena Cautela, o ator Sinde Filipe e o seu filho Laurent

qual Sara F. Costa venceu a
mais recente edição do PréNo Dia Mundial da Poesia (21 mio Literário João da Silva
de março), foi apresentado na Correia, instituído pelo MuBiblioteca Municipal o livro nicípio de S. João da Madeira
“O Movimento Impróprio do em homenagem a esse granMundo”, obra poética com a de escritor sanjoanense.
Filipe (músico).

S.JOÃO DA MADEIRA
SUBIU AO PALCO
FESTIVAL
DE TEATRO

O Festival de Teatro de S. João da Madeira chegou este ano à sua 10.ª edição. De 8 a 30 de abril, dezenas de
atores e largas centenas espetadores
passaram pela Casa da Criatividade
e Paços da Cultura, mas também por
uma fábrica da cidade, naquela que
foi uma das novidades do programa
de 2016. Ao todo, participaram no
evento dois grupos profissionais e 14
de amadores.

O cartaz abriu na Casa da Criatividade com a comédia “Plaza Suite”, com
nomes grandes dos palcos nacionais,
como Alexandra Lencastre e Diogo Infante. No encerramento, esteve
em cena a peça “Arte”, interpretada
igualmente por atores bem conhecidos do público: João Lagarto, Vítor
Norte e Adriano Luz.

ESCOLAS E
ASSOCIAÇÕES
Entre esses dois momentos, o Festival
de Teatro de S. João da Madeira foi
preenchido com 14 peças de outros
tantos grupos locais e regionais, cuja
qualidade constitui um fator determinante para o sucesso alcançado pelo
evento.

O festival é organizado pelo Projeto
Espaço Aberto, do Agrupamento de
Escolas Serafim Leite, em parceria
com a Câmara Municipal e com o envolvimento de diversas associações
e escolas da cidade. Este ano contou,
pela primeira vez, com a participação de um grupo associado ao mundo
empresarial: o ACEITE, da CEI-Companhia de Equipamentos Industriais,
com “A Peça”, levada à cena nas instalações da própria fábrica.
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BAILADO
“O QUEBRA
NOZES” NO
NATAL

GRANDES
ESPETÁCULOS
NA CASA DA
CRIATIVIDADE
E PAÇOS DA
CULTURA

O mês de novembro na Casa
da Criatividade abre com
fado, na voz de Gisela João,
uma das mais importantes
intérpretes da música portuguesa da atualidade, tendo já
sido distinguida com inúmeros prémios, com destaque
para os atribuidos pelo Blitz,
Time Out e Expresso, além
do Globo de Ouro para Melhor
Intérprete Nacional. Um espetáculo marcado para 5 de
novembro.

PROGRAMAÇÃO
ATÉ FINAL DO ANO
Com a chegada do mês de setembro, o Município anunciou
os espetáculos programados
para a Casa da Criatividade
e Paços da Cultura até ao final do ano. Pedro Abrunhosa,
Gisela João e o britânico Scott
Matthews, entre outros, são
nomes que marcam os últimos quatro meses do ano,
havendo também teatro e espetáculos infantis, culminando com bailado, pelo Russian
Classical Ballet.

BREVES

Depois de no período de verão se terem privilegiado as
atuações ao ar livre, a “rentrée” cultural nas salas de es-

VIEIRA
ARAÚJO
EM LIVRO
Decorreu no auditório do
Museu da Chapelaria a apresentação de um livro sobre a
vida, a obra e a terra de Manoel Vieira Araújo, da autoria
de José António de Araújo
Pais Vieira, seu neto e atual
Provedor da Santa Casa da

petáculos do município aconteceu a 9 de setembro, data
em que os Paços da Cultura
receberam um nome bem conhecido dos Ornatos Violeta.
Nuno Prata apresentou neste
concerto a sua vertente de
cantautor, com letras acutilantes e melodias cativantes.
Sensivelmente uma semana
depois, no dia 17, o mesmo
equipamento cultural sanjoanense foi palco para um
espetáculo de teatro e música
para bebés, intitulado “Afinal
o Ibis”. A fechar o mês de setembro, nota para o regresso
de Pedro Abrunhosa à Casa

Misericórdia de S. João da
Madeira. Figura proeminente da cidade, Manoel Vieira
Araújo foi um brilhante industrial sanjoanense, tendo
fundado, em 1919, a Vieira
Araújo & Companhia, dedicada à produção de chapéus.
Em meados do século XX,
diversificando a sua atividade, criou a fábrica de Lápis
Viarco. Foi ainda Presidente
da Câmara Municipal de S.
João da Madeira, entre 1954
e 1962, tendo prestado particular atenção ao desenvolvimento cultural da sua terra.

da Criatividade, juntamente
com o Comité Caviar.
No início de outubro, no âmbito das comemorações dos
90 anos da criação do Município de S. João da Madeira,
a sonoridade singular das
concertinas do grupo Danças Ocultas partilhou o palco
da Casa da Criatividade com
os sons clássicos dos instrumentos de cordas da Orquestra Filarmonia das Beiras,
num espetáculo surpreendente e de grande qualidade, que combinou repertório
clássico e tradicional.

EXPOSIÇÕES
DO CENTRO
DE ARTE

Esteve patente nos Paços da
Cultura, de 23 de janeiro e
26 de março, a 29ª Exposição de alunos do Centro de

SCOTT
MATTHEWS
E GISELA
JOÃO

Arte de S. João da Madeira,
com trabalhos relativos ao
ano letivo 2014/2015, representando as áreas departamentais de pintura,
desenho, fotografia e banda desenhada. Esta mostra
constitui um elemento estruturante do programa expositivo que esta instituição
desenvolve paralelamente
ao seu programa formativo.
No mesmo espaço esteve
patente a exposição “Arquivo e Dispositivo”, de José
Maçãs, também organizada
pelo Centro de Arte.

CHAPÉUS
DAS
NOSSAS
FÁBRICAS

Milhares os modelos e marcas
de chapéus passaram, ao longo de todo o século XX, pelas
hábeis mãos dos chapeleiros
de S. João da Madeira. Este é
o tema da exposição temporária “O que as nossas mãos
fizeram”, que o Museu da
Chapelaria mostrou ao público
até 19 de junho, revelando a
heterogeneidade de chapéus
de homem, senhora e criança
produzidos nas fábricas de
chapelaria de S. João da Madeira, assim como algumas
facetas do mundo publicitário
dessas empresas.

Igualmente para a Casa da
Criatividade, realizou-se a 28
de outubro um concerto de
Scott Matthews, um dos mais
carismáticos
“singer/songwriter” britânicos. Com a sua
banda, interpretou temas do
seu novo disco - “Home part 1”
-. que mistura a new folk com
a pop mais indie, piscando o
olho a ambientes psicadélicos. Tudo desenvolvido com a
mestria e bom gosto característicos deste compositor.

NÚCLEO
DE ARTE
EXPÕE EM
CASTELO
BRANCO

A 22 deste mesmo mês, realiza-se o Concerto de Santa
Cecília, nos Paços da Cultura,
em que a padroeira dos músicos será homenageada pelos
professores da Academia de
Música de S. João da Madeira.
No dia 25 de novembro, será
a vez do teatro subir ao palco
na Casa da Criatividade, com
a comédia “As mentiras que
os homens contam”, interpretada por Joaquim Nicolau, Fernando Ferrão, António
Melo e Almeno Gonçalves.

O Núcleo de Arte da Oliva produziu e apresentou uma nova exposição
no Centro de Cultura
Contemporânea de Castelo Branco. Sob o título
“Corpo e Fisicalidade na
Coleção Norlinda e José
Lima”, esta mostra apresentou perto de 80 obras
de quase 60 artistas,
constituindo mais uma
demonstração de reconhecimento da qualidade
desse acervo artístico e
prova inequívoca da sua
extensão e diversidade.

No Natal, o destaque vai para
o bailado clássico “O Quebra-Nozes”, que o “Russian
Classical Ballet” apresenta
na Casa da Criatividade. Um
espetáculo que vai encher
de magia essa quadra festiva, com uma interpretação
excecional daquela aclamada
companhia liderada por Evgeniya Bespalova e composta
por um elenco de estrelas do
ballet russo. Uma obra-prima
de ballet clássico a não perder do dia 11 de Dezembro.
Refira-se ainda que, nos finais de outubro e de novembro (nos dias 29 e 26, respetivamente), têm lugar nos
Paços da Cultura sessões do
ciclo Musicatos, recitais em
que são divulgados jovens
artistas da cidade e de toda
a região, numa iniciativa
promovida em parceria pela
Academia de Música e Câmara Municipal de S. João da
Madeira.
Os bilhetes para os espetáculos programados podem ser
adquiridos na BilheteiraOnline (http://cmsjm.bol.pt/), na
Casa da Criatividade, Paços
da Cultura, lojas FNAC, CTT,
Centro Comercial 8.ª Avenida (Worten), El Corte Inglês,
Pousadas da Juventude, a
linha 24h de reservas e informações 18 20 do MEO e os
Quiosques Serveasy.

CONVERSAS
SOBRE
FOTOGRAFIA

Em abril, decorreu um
ciclo de conversas sobre fotografia promovido pelo Centro de Arte
de S. João da Madeira,
nas suas instalações
na Oliva Creative Factory. Com vários convidados ligados à fotografia, as diferentes
sessões tiveram como
moderador o professor,
fotógrafo e investigador Aníbal Lemos, que
coordena o departamento de Fotografia do
Centro de Arte.
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GRANDES TESOUROS DA

ARTE BRUTA

PARA DESCOBRIR NO
NÚCLEO DE ARTE DA OLIVA
COLEÇÃO
TREGER/SAINT
SILVESTRE
No mapa mundial dos maiores tesouros das chamadas “artes marginais”
há um lugar de destaque para o Núcleo de Arte da Oliva Creative Factory,
em S. João da Madeira. Na Península
Ibérica não há mesmo outro espaço
museológico dedicado a essas obras
nascidas do génio atormentado de artistas marginais de todo o mundo.
Essas antigas instalações da emblemática metalúrgica Oliva, reconvertidas pelo Município sanjoanense à
promoção da arte e da criatividade,
acolhem um dos mais impressionantes acervos de Arte Bruta e Arte Singular à escala global: a Coleção Treger/Saint Silvestre.

COLEÇÃO
INVULGAR
Com base nessa coleção invulgar que
reúne pinturas, desenhos e esculturas de autores sem qualquer ligação
ao meio artístico, abriram ao público
em junho, no Núcleo de Arte da Oliva,
duas novas exposições: “Arte Bruta:
Uma História de Mitologias Individuais”, comissariada pelo curador
francês Christian Berst, e “Acordar,
sair, caminhar, desacelerar… olhar, parar. Olhar de novo”, comissariada pela
curadora italiana Antonia Gaeta.
A coleção privada que está na base
destas duas exposições, que estiveram patentes até outubro, é composta
por cerca de 1000 obras reunidas ao
longo de quatro décadas por Richard
Treger e António Saint Silvestre. Um
acervo que se encontra cedido em
depósito ao Município de S. João da
Madeira para que possa ser mostrado ao público no Núcleo de Arte da
Oliva Creative Factory.

DIA DOS
MUSEUS

MUSEU DA
CHAPELARIA
REVISITOU
MOMENTOS
MARCANTES
DA HISTÓRIA
DE S. JOÃO DA
MADEIRA

ESPETÁCULO “O
ÚLTIMO TURNO”
“Venha descobrir o passado
de S. João da Madeira caminhando ao longo das ruas e
ruelas da cidade”. Foi a este
convite feito pelo Museu da
Chapelaria que responderam
afirmativamente os participantes na visita comentada
intitulada “paisagens culturais, realizada em meados de
maio.”
Tratou-se de um passeio pedestre por um percurso marcado por velhas chaminés e
fábricas, casas e palacetes,
“cicatrizes” de um “passado
que foi construído laboriosamente por homens e mulheres ao longo de todo o século
XX”.

“UILLA SANCTO
IOANNE”
Por essa altura, o Museu da
Chapelaria também inaugurou a exposição “Uilla Sancto
Ioanne que dicent de mateira”, título que reproduz a primeira referência escrita conhecida a S. João da Madeira,
datada de 1088.
Esta é uma mostra que revisita momentos marcantes
da história sanjoanense e o
intenso desenvolvimento da
localidade, que culminou na
sua independência administrativa, no ano de 1926.

Estas iniciativas inseriram-se nas comemorações do
32.º Aniversário da Elevação de S. João da Madeira a
Cidade (16 de Maio) e do Dia
Internacional dos Museus
(18 de Maio), nas quais se
incluiu também o espetáculo
“O Último Turno”, baseado no
romance “Unhas Negras”, de
João da Silva Correia.
Esse excelente espetáculo
decorreu, com entrada gratuita, no edifício da Torre da
Oliva, tendo sido interpretado
por atores de grupos de teatro da cidade: A Bem Dizer,
Anim’art, Aproj, Associação É
Bom Viver, Cultura Viva, Tepas, TOJ e Troupe.

ARTE,
CHAPELARIA
E CALÇADO

S. JOÃO DA MADEIRA
HARMONIZA OS PREÇOS
DE ENTRADA
NOS MUSEUS MUNICIPAIS

A diversificada oferta de equipamentos e produtos culturais
e turísticos do Município de S.
João da Madeira tem registado
um crescimento assinalável nos
últimos anos, tendo passado a
contar também com o Museu do
Calçado, instalado no edifício da
Torre da Oliva.
Neste contexto, constatando-se
as vantagens de uma crescente articulação entre os diversos
equipamentos e produtos culturais e turísticos do Município
de S. João da Madeira, a Câmara
procedeu a um reajustamento e
harmonização das respetivas
tabelas de preços e isenções no
que se refere ao Núcleo de Arte
da Oliva, Museu da Chapelaria e
Museu do Calçado.
Assim, cada um dos equipamentos referidos passou a praticar preços iguais (2 euros por
pessoa), havendo uma redução
do valor unitário em caso de
aquisição de bilhetes combinados para visitar mais do que um
desses espaços culturais.

ENTRADAS
GRATUITAS
AO DOMINGO
DE MANHÃ

São também alargadas a esses três museus as entradas
gratuitas aos domingos, até
às 13h00. Fora desse período,
também não pagam entrada
os naturais ou residentes em
S. João da Madeira, bem como
as IPSS, as Escolas e os ATL
públicos que tenham sede no
concelho.
O mesmo acontece com ex-trabalhadores da chapelaria,
do calçado ou da Oliva, assim
como profissionais acompanhantes de grupos em visitas
organizadas, além das crianças até aos 12 anos (quando
não integradas em visitas escolares ou de entidades públicas ou privadas).
Desta forma o Município potencia a promoção conjunta
e estruturada da sua oferta
cultural e turística, maximizando a sua fruição por parte
do público.
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PINTURA E
FILATELIA
Para além de exposições que
chegam de outras paragens,
a Biblioteca Municipal recebe
igualmente mostras que têm
origem em S. João da Madeira
e em localidades vizinhas.
Nesse contexto, realizaram-se mais recentemente nesse
edifício cultural do município
sanjoanense duas mostras
muito interessantes: os trabalhos artísticos finais dos
alunos da Universidade Sénior do Rotary Clube da nossa
cidade e a exposição “O Selo”.
Esta última iniciativa tem por
base a grande dedicação à
filatelia de colecionadores da
nossa região, entre os quais o
antigo diretor do Hospital de
S. João da Madeira e ex-Presidente da Assembleia Municipal de S. João da Madeira,
Fernando Portal.

CARTOONS,
FOTOGRAFIAS,
QUADROS E
SELOS
TAMBÉM TÊM
LUGAR NA
“CASA” DOS
LIVROS

MILHARES
ACOMPANHARAM
VIA SACRA…

PARÓQUIA
A Câmara concedeu apoio logístico à realização da procissão da Via Sacra, manifestação
religiosa com grande tradição
na cidade, atraindo numerosos
visitantes a S. João da Madeira,
quer movidos pela sua fé, quer
rendidos à espetacularidade
dos quadros vivos representados em cada uma das 14 estações do percurso.
A organização pertenceu à
Paróquia de S. João da Madeira, que contou com a colaboração de associações e outras
instituições da cidade, entre
as quais a Câmara Municipal,
cujos serviços asseguraram,
nomeadamente, a execução e
colocação das estruturas necessárias à representação das
diferentes estações.

Na Biblioteca Municipal foi
inaugurada a exposição da
edição de 2015 do “World
Press Cartoon”. A sessão contou com a presença do “cartoonista” António, comissário
da exposição, que efetuou
uma visita guiada à mesma.
O World Press Cartoon nasceu há 11 anos para exaltar
um género jornalístico que
dá mais cor e alegria à liberdade de imprensa, qualquer
que seja a língua, o horizonte
e a cultura em que seja praticado.
De então para cá, consolidou-se como o grande evento de
referência do humor gráfico
de imprensa internacional,
distinguindo os autores dos
melhores desenhos humorísticos publicados na imprensa
mundial nas áreas de Caricatura, Cartoon Editorial e Desenho de Humor.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

IMAGENS DE
MACAU
Como se viu com o “World
Press Cartoon”, a Biblioteca
Municipal Dr. Renato Araújo apresenta à comunidade
muitas outras propostas de
atividades, para além da divulgação do livro e da leitura,
promovendo laços entre diferentes manifestações culturais.

Foi o que aconteceu também
com a exposição fotográfica
“Macau é um espetáculo”, que
esteve patente na Biblioteca
Municipal, onde chegou na
sequência de uma itinerância que, em 2015, a levou a
países como o Canadá, Brasil
e Estados Unidos da América,
além de Portugal.

Essa mostra integrou o programa comemorativo do 10º
aniversário da Região Administrativa Especial de Macau
(China), sendo constituída por
imagens de manifestações
artísticas nas ruas de Macau,
numa iniciativa promovida
pelo Instituto Internacional
de Macau e pela Associação
Fotográfica de Macau.

… E IMAGEM
PEREGRINA
No início de abril, S. João da
Madeira recebeu a visita da
imagem peregrina da Nossa
Senhora de Fátima, iniciativa
integrada nas comemorações
do Ano Santo da Misericórdia. Quer na chegada à Capela da Nossa Senhora dos
Milagres, quer depois na pro-

cissão que se seguiu, foi impressionante a participação
de tantos Sanjoanenses, e de
muitos vizinhos das freguesias envolventes, salientando-se a presença do Bispo do
Porto, D. António Francisco
dos Santos, o que diz bem da
relevância deste momento.
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GRANDES
DESIGNERS
E ARTISTAS
FLORAIS
REUNIDOS EM
S. JOÃO DA
MADEIRA

PARTY
SLEEP
REPEAT

A CELEBRAÇÃO
DA VIDA
NUM FESTIVAL
EXTRAORDINÁRIO

CONCURSO
INTERNACIONAL
Vários dos melhores designers florais do mundo estiveram em S. João da Madeira
para participar no concurso
“Flowers World Portugal - International Cup 2016”.
Com a colaboração da Câmara
Municipal, este evento decorreu ao longo de uma semana, no início de setembro, na
Casa da Criatividade e Praça
25 de Abril, com os últimos
dois dias do programa a serem abertos ao público em
geral.

Num dos momentos de maior
destaque público deste evento,
os concorrentes mostraram as
suas capacidades na elaboração de cerca de duas dezenas
de instalações de rua com flores, que estiveram patentes no
local até 18 de setembro.

Vencedor do prémio para Melhor
Festival Indoor da Península Ibérica, atribuído pelos Iberian Festival
Awards, o Party Sleep Repeat voltou
a colocar S. João da Madeira na rota
dos grandes eventos musicais do
género, com duas noites extraordinárias na Sala dos Fornos da Oliva
Creative Factory.

O Turismo Industrial de S.
João da Madeira tem crescido
também no que diz respeito à
oferta de circuitos temáticos.
A Oliva Creative Factory (OCF)
passou a integrar este roteiro, reforçando ainda mais a
sua diversidade e atratividade.
TURISMO
INDUSTRIAL

A vertente gratuita e ao ar
livre da programação incluiu
ainda um desfile e show de
arte floral, também na Praça
25 de Abril, sessão em que a
Organização procedeu à entrega de prémios e ao encerramento oficial do concurso.

O Turismo Industrial de S.
João da Madeira comemorou
no início deste ano o seu o
seu quarto aniversário com
a realização de visitas gratuitas às diversas entidades
que integram os Circuitos
Pelo Património Industrial da
cidade,
Este é um projeto que trouxe
um cunho muito particular ao
panorama turístico da região
e mesmo do país, o que se
tem refletido no aumento significativo do número de visitantes: ultrapassou já os 80
mil, desde o seu lançamento
em 23 de janeiro de 2012.

Este ano, para além de manter a tradicional vertente solidária, em que
uma parte da verba reverte em prol
do projeto “Apadrinhe esta Ideia”, da
Associação de Jovens Ecos Urbanos,
apresentou a novidade de afetar outra parte das receitas de bilheteira
à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

CIRCUITO DO
FERRO
PASSOU A
INTEGRAR
OFERTA

CIRCUITOS
PELO
PATRIMÓNIO
INDUSTRIAL
A CAMINHO
DOS CINCO
ANOS

De uma forma diferenciadora,
e com a colaboração de uma
empresa da vizinha localidade
de Arrifana, esses arranjos foram realizados em banheiras
de ferro fundido – e não nos
habituais vasos -, numa alusão
a um dos produtos marcantes
da antiga metalúrgica sanjoanense Oliva.

Organizado pela Associação Luís
Lima, este festival assume-se como
uma celebração da vida através da
cultura e da solidariedade, e constitui já um momento fundamental
na convergência jovem que se pretende para a Oliva Creative Factory,
contando com a parceria da Câmara
Municipal e com o envolvimento de
outras entidades.

Assim, foi criado um novo
circuito – o do Ferro - que começa na Torre da Oliva, com
uma apresentação da história da emblemática fábrica e
uma subida à característica
Torre, terminando com uma
visita à OCF, um imenso espaço vocacionado para as indústrias criativas e culturais
e para a arte.

GASTROFORMAS
Outra novidade neste programa turístico são as “GastroFormas da Indústria Sanjoanense”, que começam a
chegar à mesa dos sanjoanenses e de quem visita a
cidade.
A ideia é dar aos sabores da
gastronomia tradicional da
região as formas de produtos marcantes da indústria
de S. João da Madeira, como
são os sapatos, os chapéus e
os lápis.
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JOVENS
SANJOANENSES
DEIXAM A SUA
MARCA NA CIDADE

Animação de rua, concertos, teatro,
dança, artes visuais e performativas
e animação infantil fizeram parte do
diversificado programa da Semana da
Juventude de S. João da Madeira, que
decorreu entre os dias 22 e 24 de setembro. As atividades foram, na sua
maioria, de entrada livre.

“VERÃO DE S. JOÃO”
ARRANCOU EM
GRANDE
COM “GIN AND
STREET FOOD
SESSIONS”
O programa de animação de rua “Verão de S. João” abriu da melhor maneira, proporcionando aos Sanjoanenses
e a muitos visitantes um “cocktail” de
atividades que deu o mote para uma
estação quente cheia de eventos em
S. João da Madeira.
Este programa arrancou no dia 22 de
julho, com o evento “Gin and Street
Food Sessions”, juntando aquela que
é uma das bebidas do momento à comida de rua, para dar o mote a três
dias em grande na Praça Luis Ribeiro, numa organização da Câmara Municipal, com a colaboração de outras
instituições e associações.

Organizada pela Associação de Jovens
Ecos Urbanos e Câmara Municipal,
com apoio de várias outras entidades,
a edição deste ano aprofundou a lógica
de envolvimento de toda a comunidade,
procurando a diferença, inovação e a
conquista de novos públicos.
A Semana da Juventude culminou a
programação do “Verão de S. João”,
adaptando, numa das suas principais
vertentes, um modelo de animação da
Praça Luís Ribeiro que marcou a animação da cidade nesta época quente.
Assim, decorreu nessa zona de S. João
da Madeira a atividade “A Tónica vai
com Todos”, dando o mote para o envolvimento de bares e pessoas em nome
individual.

PROGRAMA
DE ANIMAÇÃO
Nas “Gin and Street Food Sessions”,
foram dadas a conhecer as principais
referências de Gin, bem como as suas
filosofias, processo de destilação e
sabores únicos. Tudo num ambiente
em que a animação não faltou, com
atuações de DJ e espetáculos em diversos palcos distribuídos pela Praça
Luís Ribeiro, onde houve também atividades infantis e workshops de arte,
de fotografia, de sumos e de banda
desenhada, entre outras propostas.
No sábado, 23 de julho, um dos principais destaques do dia foi para o
espetáculo dos Prana, uma banda
sanjoanense que tem conquistado
o país. Já no domingo, 24 de julho, a
música e o humor revelaram-se num
“cocktail” imperdível, servido em doses generosas pelo inimitável Pedro
Neves, um filho da terra com lugar
reconhecido no mundo da chamada
“stand up comedy”.

Embora o último dia de programação
tenha saído prejudicado pelas más
condições meteorológicas, não faltou
também animação com DJ, concertos,
dança e diversas outras atividades
como o “Peddy Paper Junta”, “Fábrica
das Gravatas”, “Pintar Pássaros à Força” e o “Projeto Cacos”.
Deste último projeto resultou um mural executado pelo artista de rua sanjoanense Francisco Pessegueiro, que
veio, de forma criativa, dar novas cores ao Largo do Souto, junto ao anfiteatro ao ar livre aí existente.

ANIMAÇÃO NA
PRAÇA DEU
QUE FALAR
Música, poesia, dança, moda e… sangria deram que falar em S. João da
Madeira, em mais um evento inserido no programa de animação “Verão
de S. João”. Nas noites de 26 e 27 de
agosto, foram muitos os que passaram pela Praça Luís Ribeiro e ruas
adjacentes para participar no “Toca
a Falar”, pondo a conversa em dia, tomando um copo e assistindo a atividades culturais que reforçaram o papel dessa zona da cidade como ponto
de encontro e de convívio.
Tal como aconteceu no “Gin and Street
Food Sessions”, o “Toca a Falare” juntou a animação de rua a uma das
bebidas típicas desta época do ano
– a sangria –, o evento envolvendo
associações sanjoanenses, bares da
cidade e comércio local, tendo a organização disponibilizado, a estabelecimentos e a particulares, espaços com

banca para venda de sangria nessas
duas noites. Houve também uma área
dedicada às crianças, com atividades
manuais, pinturas faciais, modelagem
de balões e ainda um insuflável.
Animação de rua itinerante (com os
Anima Dixie e a Fanfarra Kaustica)
ligou as diferentes atuações que decorreram nas “praças” definidas para
o efeito: Elemento Arquitetónico da
Praça Luis Ribeiro, área das esplanadas, Rua Padre Oliveira (zona dos
bares) e Capela de Santo António.
Os espetáculos aí realizados incluíram performances poéticas (pela
Associação APROJ e pela tertúlia “Fugas Poética”), dança (hip hop do CCD),
música (Jack Daniel’s, Escola da Banda de Música e Companhia da Música, para além de DJ Set) e desfiles de
moda (Gilmoda e Purple Fashion), bem
como a Festa Final do Campo de Férias dos Ecos Urbanos.
É de sublinhar ainda a vertente de
apoio aos Bombeiros de S. João da
Madeira, para quem reverteu a receita com a venda de copos para a
sangria.
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Já é quase uma tradição no início de
junho: o Jardim Municipal de S. João
da Madeira transforma-se no ponto
de encontro dos sanjoanenses e de
muitos visitantes. Este ano não fugiu
à regra, com a 14.ª edição do evento
“A Cidade no Jardim” a proporcionar
cinco dias de animado convívio, num
recinto repleto de propostas interessantes para o público de todas as idades.
Assim, de 9 a 13 de Junho, o Jardim
Municipal acolheu mais de 80 stands
de exposição, cerca de duas dezenas de tasquinhas e um diversificado programa de animação. Tudo isto
com a chancela das associações e
instituições locais, grandes protagonistas deste certame promovido pela
autarquia e que, todos os anos, atrai
milhares de pessoas.
Este é, por excelência, o momento em
que o movimento associativo sanjoanense mostra a sua atividade nos
stands de exposição, assegurando
simultaneamente a vertente gastronómica do evento nas 23 tasquinhas,
assim como a animação de palco e de
todo o recinto, onde houve música,
dança, teatro, desporto, rastreios de
saúde, sensibilização ambiental, campanha de adoção de animais, ações de
solidariedade...

MAR
DE GENTE
NO JARDIM
MUNICIPAL
CIDADE
EM FESTA

FESTAS DA
CIDADE
Pouco mais de uma semana depois do
encerramento de “A Cidade no Jardim”
começaram as “Festas da Cidade”, que
decorreram de 23 a 27 de junho, comemorando o tradicional S. João. Este
ano, o evento contou com uma novidade: um arraial, no Jardim Municipal
(junto ao edifício da Câmara), com tasquinhas, diversões e música.
Um dos grandes destaques do programa, esteve reservado para o dia
de S. João, com a realização das Marchas Populares, que reuniram perto
de 2000 participantes, a maioria dos
quais alunos das escolas sanjoanenses. Ao longo da Rua da Liberdade,
aglomeraram-se milhares de pessoas
para aplaudir esse animado cortejo,
com miúdos e graúdos vestidos como
manda a tradição.

Outro dos momentos altos das “Festas
da Cidade” foi o concerto dos D.A.M.A.
com uma multidão entusiasmada a
encher o Jardim Municipal para vibrar com um espetáculo inesquecível, que antecedeu o encerramento
das Festas da Cidade, marcado pela
sempre muito aguardada sessão de
fogo-de-artifício.
Como é tradição, estes festejos incluíram também uma importante
vertente religiosa, com particular relevo para a Procissão das Velas e a
Procissão Solene, que atraíram uma
multidão de devotos e envolveram
numerosos figurantes e músicos no
acompanhamento dos andores dos
santos.

