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Nos 81 anos do Município de S. João da Madeira

PPeennssaarr  gglloobbaall,,  aaggiirr  llooccaall
M. Castro Almeida
Presidente da Câmara O sonho dos sanjoanenses que lutaram pela emancipação do concelho há mais de 80 anos

tornou-se realidade. S. João da Madeira é uma história de sucesso. Temos um percurso que
nos enche de orgulho, graças a sucessivas gerações de sanjoanenses que tiveram o génio
necessário para concretizar a ambição herdada dos "fundadores" do município. 

Como fizeram os sanjoanenses que nos antecederam, devemos procurar abrir novos cami-
nhos de desenvolvimento. S. João da Madeira deve andar à frente, afirmando-se pela apos-
ta em projectos diferenciadores e de qualidade. 

Somos um concelho territorialmente pequeno. A grande marca das nossas realizações não
pode ser a dimensão. Não podemos fazer em grande, só nos resta fazer diferente e bem.
Felizmente, não faltam exemplos de sucesso em diferentes áreas, como se constata pelos
casos apresentados nesta edição do Boletim Municipal. 

Acredito que assim S. João da Madeira será ainda mais uma cidade competitiva. As empre-
sas poderão vender me-lhor os seus produtos, gerar bons salários e, dessa forma, aumentar
o rendimento das pessoas. 

Este caminho trilha-se, em grande medida, agarrando as oportunidades abertas pelas
novas tecnologias, pensando de forma global e agindo localmente. É isso que a Câmara
Municipal está a fazer ao disponibilizar a cobertura total do concelho com banda larga sem
fios para acesso à Internet, através de um projecto-piloto explicado nestas páginas. 

Mas esta aposta tecnológica de nada serviria se não houvesse uma atenção especial à área
que está na base do desenvolvimento: a Educação. Por isso, a Câmara lançou o programa
municipal "Escola Solidária S. João da Madeira", através a autarquia passa a pagar os livros
e material escolar dos alunos com menores possibilidades económicas.

Esses são temas deste número do Boletim Municipal por onde "passam" vários dos momen-
tos que marcaram as comemorações dos 81 anos da Emancipação Concelhia sanjoanense,
concretizada em Outubro de 1926. 

Em destaque nestas páginas está ainda o Dr. Fernando Portal, numa conversa que revela a
frontalidade e verticalidade de um homem a quem S. João da Madeira muito deve, em par-
ticular nessa outra área tão importante para a vida das pessoas que é a Saúde.
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NNoo  ddiiaa  1155  ddee  OOuuttuubbrroo,,  ffooii  aapprreesseennttaaddoo  ppuu-
bblliiccaammeennttee  oo  ""PPrrooggrraammaa  ddee  IInnoovvaaççããoo  ee
CCoommppeettiittiivviiddaaddee  ppaarraa  oo  CCoonncceellhhoo  ddee  SS..  JJooããoo
ddaa  MMaaddeeiirraa  -  PPeerrssppeeccttiivvaa  EEmmpprreessaarriiaall  ee
TTeeccnnoollóóggiiccaa""..  AA  sseessssããoo  ddeeccoorrrreeuu  nnoo  SSaallããoo
NNoobbrree  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ee  tteevvee  ccoommoo
oorraaddoorreess  oo  aannttiiggoo  mmiinniissttrroo  MMiirraa  AAmmaarraall  ee  oo
pprrooffeessssoorr  ccaatteeddrrááttiiccoo  AAuugguussttoo  MMeeddiinnaa,,
aammbbooss  rreessppoonnssáávveeiiss  ddaa  SSoocciieeddaaddee
PPoorrttuugguueessaa  ddee  IInnoovvaaççããoo  ((SSPPII)),,  qquuee  eellaabboorroouu
oo  ddooccuummeennttoo..  

Este plano aponta linhas estratégicas e
acções concretas que podem funcionar
como elementos mobilizadores para o con-
celho em torno da temática da inovação e
competitividade, enquadrado no contexto
actual de mercado global. 
São três as linhas de orientação estratégica
definidas para o concelho: Valorizar o
potencial económico; criar condições de
base para a inovação e competitividade;
Apoiar e dinamizar o Centro Empresarial e
Tecnológico, empreendimento que se
encontra em construção.

Aulas de empreendedorismo
O Programa de Inovação e Competitividade
para S. João da Madeira define um conjunto
de projectos mobilizadores, entre os quais se

Programa define linhas estratégicas

Por uma cidade ainda mais 
inovadora e competitiva

conta um programa de dinamização de uma
cultura de empreendedorismo nas escolas
básicas, secundárias e profissionais, através
de um conjunto de acções, designadamente
aulas sobre o tema.
A cobertura total do concelho por banda
larga sem fios para acesso à Internet (quer
por rede wifi, quer por wimax), além da
expansão da rede de fibra óptica para
empresas e instituições, são outras medidas
preconizadas, que até já começaram a ser
postas em prática.
Propõe-se ainda a criação de um "Living Lab
S. João da Madeira", que constituirá uma
plataforma de inovação voltada para a par-
tilha de conhecimento e serviços e para o
desenvolvimento de novos produtos.
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Quatro projectos de arquitectura relativos a
S. João da Madeira integraram a edição de
estreia da Trienal de Arquitectura de Lisboa,
uma mostra de âmbito internacional que
decorreu de 31 de Maio a 31 de Julho deste
ano, em quatro locais da capital. 
Inserido na programação cultural da
Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia, o evento foi promovido pela
Secção Regional Sul da Ordem dos
Arquitectos, com o Alto Patrocínio do
Presidente da
República.
S. João da Madeira
foi único município
do Entre Douro e
Vouga a marcar pre-
sença na Trienal de
Arquitectura, onde
mostrou os seguintes
projectos: os planos
de pormenor das
Corgas e do Largo do
Souto, ambos da
autoria do arquitecto
Eduardo Souto
Moura; o Estudo
Urbanístico da Área
de Acolhimento do
Centro Empresarial e Tecnológico, do arqui-
tecto Joaquim Milheiro; e o projecto do
Parque Urbano do Vale do Rio Ul, já em obra,
pelo arquitecto paisagista Sidónio Pardal.
Esses trabalhos puderam ser apreciados no
espaço dedicado à Área Metropolitana do
Porto, no Pólo II da Trienal, no edifício da
Cordoaria Nacional, em Belém.

Castro Almeida destaca 
qualidade e competitividade
Castro Almeida, presidente da Câmara
Municipal de S. João da Madeira, considerou
a Trienal de Lisboa como "uma excelente
oportunidade para divulgar e debater, em

Evento decorreu de 31 de Maio a 31 de Julho

Quatro projectos de S. João
da Madeira na Trienal de
Arquitectura de Lisboa

Planeamento precisa da
opinião de todos
Participar é palavra de ordem

Já é conhecido o Programa de Inovação e
Competitividade para o Concelho de S.
João da Madeira; está em fase de con-
clusão o Plano de Desenvolvimento
Económico e Social Local; inicia-se agora
um período essencial na revisão do Plano
Director Municipal (PDM).  Estes são três
importantes documentos de planeamento
que vêm definir linhas estratégicas indis-
pensáveis para a cidade se abalançar a
novos desafios. Concretizados que estão
projectos fundamentais para colmatar
carências antigas, é tempo de definir ou-
tras metas.
"Isto não é uma tarefa apenas para o
presidente da Câmara. O meu dever aqui é
estimular à participação de todos.
Precisamos da opinião de todos os san-
joanenses para sabermos que cidade
queremos ter", afirma Castro Almeida.
Para o líder da autarquia de S. João da
Madeira é imprescindível que os
munícipes "arrisquem participar". Esta é
mesmo a palavra de ordem nesta fase
decisiva do desenvolvimento da cidade.
Por estes dias, os sanjoanenses estão a
receber em suas casas cartas apelando ao
seu envolvimento na revisão do PDM, no
sentido de que apresentem sugestões e
informações que entendam importantes
para o processo. "Em conjunto, podere-
mos fazer de S. João da Madeira um con-
celho ainda mais competitivo e mais
solidário. Uma cidade com mais qualidade
de vida", sustenta o presidente da Câmara.

parceria com outros municípios, os projec-
tos urbanísticos e de arquitectura de quali-
dade que estão em desenvolvimento no
concelho". 
Os quatro projectos sanjoanenses dados a
conhecer em Lisboa respeitam "à construção
de novos espaços e equipamentos públicos",
pensados como formas de reforço da ino-
vação e do urbanismo de excelência. Para
Castro Almeida, "a competitividade do
pequeno território que é a cidade de S. João

da Madeira só pode ser garantida por uma
forte aposta na qualidade". 

Evento mostrou novos conceitos
Ocupando quatro pólos, numa área total de
6000 metros quadrados, a Trienal de
Arquitectura de Lisboa envolveu 250 parti-
cipantes, 37 comissários, 40 conferencistas
e 20 universidades. 
Afirmando-se como um fórum global sobre
a actualidade da Arquitectura, teve como
tema da sua primeira edição os "Vazios
Urbanos", espaços ignorados ou caídos em
desuso que obrigam a novos conceitos e
estratégias de intervenção.

Maqueta do Plano de Pormenor das Corgas, do Arq. Souto Moura



Uma das principais apostas da Câmara de S.
João da Madeira prende-se com a intensifi-
cação da rede de acessibilidades especial-
mente no sentido tecnológico - melhorando
o relacionamento entre a autarquia e os
cidadãos pela via digital.
Nesse âmbito, a Câmara Municipal de S.
João da Madeira  assinou um protocolo com
a Broadmedia, com o objectivo de lançar um
projecto piloto Wimax no município com
pelo menos uma Estação Base, promover as
suas funcionalidades às empresas e enti-
dades do Município e desenvolver novas
aplicações que utilizem extensivamente a
Banda Larga.
Em resultado desse protocolo foi decidido
inaugurar a 11 de Outubro, no dia do
Município, o projecto-piloto Wimax/Wi-fi
Mesh que dará ao concelho uma infra-
estrutura wireless de Banda Larga de nível

elevado de qualidade permitindo ao cidadão
acesso à Internet em qualquer local da
Cidade.

Projecto pioneiro na Europa
Este projecto, pioneiro na Europa, colocará
S. João da Madeira como uma cidade de
referência pela cobertura wireless alcançada
em resultado da instalação de uma rede de
antenas colocadas estrategicamente em
edifícios de referência pela sua localização e
altitude permitindo uma total mobilidade de
acesso à Internet.
Pretende-se, por último, avaliar as soluções
tecnológicas e os modelos de negócio pro-
postos, de forma a enriquecer o conheci-
mento com vista a futuros projectos de
Internet "Wireless" para a Região de Entre
Douro e Vouga.

Acesso gratuito
O sistema comporta uma rede Wi-fi Mesh a
2,4 Ghz - acessível gratuitamente a todos os
equipamentos Wi-fi - e uma rede sobrepos-
ta de Wimax experimental a 3,5 Ghz com 30
utilizadores seleccionados.
O projecto piloto, com a duração de um ano,
irá abrir perspectivas para a divulgação da
banda larga e o aparecimento de aplicações
novas que irão ser promovidas com os par-
ceiros do Município.

S. João da Madeira,
Cidade Wireless



"A experiência do EDV Digital foi importante
porque, além do seu interesse a outros
níveis, envolveu muitos actores que tiveram
o seu papel no processo". As palavras são de
Jaime Quesado, gestor do Programa
Operacional Sociedades do Conhecimento
(POS_C). 
Este responsável fazia assim o balanço do
projecto EDV Digital, que marcou a região
do Entre Douro e Vouga nos últimos dois
anos. Um período durante o qual foram
lançadas iniciativas como o "Net sobre
Rodas", o "EDV Solidário" e o "3D EDV".
Jaime Quesado realça, em particular, o
alcance das medidas de combate à info-
exclusão que o EDV Digital adoptou desde o
início. "Pessoas sem condições económicas
puderam ter acesso [às novas tecnologias e
à Internet] e esse conhecimento é, ele
mesmo, indutor de coesão social", sublinhou
o gestor do POS_C.

Interligar projectos
Uma das últimas concretizações do projecto
EDV Digital foi o lançamento do Portal
Regional do Entre Douro e Vouga. Este
poderá vir a ser uma das mais úteis ferra-
mentas para a região. Essa referência é feita

pelo sanjoanense Luís Ferreira, o primeiro
director do EDV Digital e actualmente mem-
bro do Gabinete do Plano Tecnológico. 
"Há todas as condições para se criar aqui,
também ao nível das regiões, alguma econo-
mia de escala e a sustentabilidade para
interligar os vários projectos e enraizar a
sociedade de informação no território, sem
exclusão", considera ainda Luís Ferreira.

Novas parcerias
Paula Sousa, a então directora do EDV
Digital (agora dirigido por Elísio Mata),
referiu que o projecto passa agora pelo esta-
belecimento de novas parcerias e definição
novas áreas de actuação. E deixou um apelo
à apresentação de propostas nesse sentido

Computadores "solidários"
O presidente da Câmara de S. João da
Madeira, Castro Almeida, procedeu em Maio
à entrega de 20 computadores a colectivi-
dades locais, reutilizados no âmbito do pro-
jecto EDV Solidário. 
O autarca aproveitou a inauguração do
"Espaço Intergeracional" - inserida nas
comemorações do 23º aniversário da ele-

vação a cidade - para distribuir os equipa-
mentos pela Associação Estamos Juntos,
Coro de Câmara de S. João da Madeira,
Habitar S. João (Empresa Municipal de
Habitação), CERCI, Universidade Sénior,
Centro de Acolhimento Temporário da Santa
Casa da Misericórdia e Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola
Secundária João Silva Correia.
O "EDV Solidário" é um programa promovi-
do pelo EDV Digital - em parceria com a
Escola Superior Aveiro Norte  -para
aproveitamento de equipamento informáti-
co usado que após a requalificação é doado
a instituições de acção social e humanitária.

5cidade wireless

Projecto EDV Digital

A tecnologia da informação
ao encontro das pessoas
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Em pouco mais de um mês, o ministro
Manuel Pinho, que tutela a pasta da
Economia e da Inovação, esteve duas vezes
em S. João da Madeira: na primeira visita,
veio assinalar o início do ano lectivo na
Escola Secundária Serafim Leite; na segun-

da, o seu objectivo era premiar a empresa
Fepsa - Feltros Portugueses, S.A.. 
A passagem de Manuel Pinho pela escola
sanjoanense deu-se no dia 12 de Setembro,
quando arrancava o novo calendário escolar.
O ministro presidiu à cerimónia oficial de

Escola Secundária Serafim Leite e empresa Fepsa são exemplos

Indústria e ensino
sanjoanenses
na rota da excelência
e inovação

abertura do ano lectivo 2007/2008 e entre-
gou a 10 alunos e 20 docentes os computa-
dores portáteis que esses adquiriram em
condições especiais, ao abrigo dos progra-
mas "e-escola" e "e-professor", com que o
Governo se propõe generalizar o uso de
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Secundária João da Silva Correia com 
contrato de autonomia com Ministério
A Escola Secundária João da Silva Correia, de S. João da Madeira, é um
dos cerca de 20 estabelecimentos de ensino e agrupamentos escolares
com contratos de autonomia assinados com o Ministério da Educação. 
O acordo foi rubricado no início de Setembro, tendo constituído um
passo decisivo para aquela instituição sanjoanense poder gerir os
recursos educativos de forma mais flexível, seguindo o seu projecto
educativo e atendendo ao contexto em que se encontra inserido. O
objectivo final é potenciar o sucesso educativo dos alunos.
Os contratos estarão em vigor até ao ano lectivo de 2010/2011, inclu-
sive, mas existe a possibilidade de serem revistos por acordo entre as
partes. Findo esse período, a eventual renovação dos acordos terá em
conta os resultados da avaliação externa que entretanto será realizada
a cada uma das escolas.

Avaliação muito positiva
O processo exigiu já a execução de uma avaliação externa prévia à João
da Silva Correia, como aconteceu às restantes candidatas de outros pon-
tos do país. Os cinco aspectos considerados na análise foram os resulta-
dos obtidos, a prestação do serviço educativo, a organização e gestão
escolar, a liderança e capacidade de auto-regulação e o progresso da
escola. Em todos os casos, a apreciação foi claramente positiva, oscilan-
do entre o "Muito Bom" e o "Bom". 
De acordo com o Ministério da Educação, as escolas aderentes passam a
dispor de "um instrumento de gestão essencial para criar condições para a
melhor prestação do serviço público", já que as respectivas direcções con-
quistam maiores competências quer a nível administrativo, quer pedagógico. 

excelência e inovação

computadores pessoais e facilitar o acesso à
Internet de banda larga a preços acessíveis.
Na Escola Secundária Serafim Leite, uma das
22 do país que aderiram a esses programas,
outros 66 alunos e 49 professores recebe-
ram computadores nas mesmas circunstân-
cias. Na prática, o "e-escola" e o "e-profes-
sor" proporcionam a estudantes e profes-
sores, respectivamente, a possibilidade de
adquirirem um portátil por 150 euros de
entrada e três anos de prestações entre os
17,5 e os 35 euros, sempre com acesso gra-
tuito a uma linha telefónica e a Internet de
banda larga. 
Para alunos abrangidos pela Acção Social
Escolar, essas condições são ligeiramente
alteradas: os do escalão de rendimentos
mais baixos não entregam qualquer quantia
inicial e pagam apenas 5 euros por mês
durante três anos; os do escalão intermédio,
criado especificamente para o programa "e-

escola", também estão isentos de qualquer
entrada mas, nos três anos seguintes, terão
que cumprir com o pagamento de 15 euros
mensais.

Chapelaria com futuro
A mais recente visita de Manuel Pinho a S.
João da Madeira deu-se no dia 18 de
Setembro, quando, no âmbito da iniciativa
"Economia Presente - Aveiro", o ministro e
diversas outras personalidades da política e
da economia nacional visitaram as insta-
lações da Fepsa, apontada como exemplo de
"Excelência e Inovação" na indústria por-
tuguesa. 
Ricardo Figueiredo, presidente da empresa,
conduziu o ministro ao longo dos diversos
sectores de produção da fábrica, inteirando-
o dos procedimentos que conduzem à cri-
ação do chapéu e da evolução registada na
Fepsa ao longo da sua história de quatro

gerações.
Manuel Pinto entregaria depois ao
empresário o Prémio Excelência e Inovação,
classificando o diploma como a prova de
quanto está errada a "ideia generalizada de
que a Inovação está reservada à
Biotecnologia e a outras áreas do género".
O ministro acabaria por deixar a empresa na
posse de um chapéu da UMU, a marca de
streetwear lançada este ano no mercado,
numa parceria entre a Fepsa e o designer
Pedro Alves.
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O apoio a alunos do ensino básico do con-
celho de S. João da Madeira vai aumentar
neste ano lectivo "cerca de 1.200 por cento",
como afirmou o presidente da Câmara,
Castro Almeida, no lançamento do novo
programa  municipal "Escola Solidária", no
início de Setembro.
A autarquia passa a suportar a totalidade
dos custos dos livros e outro material esco-
lar dos estudantes do 1º ciclo mais carenci-
ados da cidade. Medida especialmente ino-
vadora é a atribuição destes subsídios tam-
bém aos alunos do 2º e 3º ciclos. 
Outra novidade consiste na atribuição dos
apoios definidos a alunos carenciados não
residentes no concelho, desde que um dos
progenitores trabalhe em S. João da
Madeira.subsídio. 

Igualdade de oportunidades
"Queremos contribuir para a igualdade no
acesso à Educação. Na idade escolar temos

"Escola Solidária"

Câmara paga livros e material 
escolar aos alunos da cidade

de garantir igualdade de oportunidades para
que cada um possa vencer na vida", afirmou
Castro Almeida a propósito do programa
"Escola Solidária - S. João da Madeira".
Serão abrangidos cerca de 700 alunos san-
joanenses dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino
básico, a que se somam outros cerca de 300
(número estimado) não residentes no con-
celho. No total, serão perto de 1000 os estu-
dantes beneficiados.
Os valores dos apoios foram definidos, no
caso dos estudantes mais carenciados, para
a cobertura total dos custos em manuais e
material escolar de desgaste (lápis, bor-
rachas, tesouras, etc) por aluno, depois de
uma análise aos preços em vigor.
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Desenvolver um programa de educação
rodoviária junto das crianças do concelho é
o objectivo do protocolo celebrado entre a
Câmara Municipal de S. João da Madeira e a
Polícia de Segurança Pública, que envolve
também a comunidade educativa da cidade.
Um dos aspectos principais desse acordo
concretizou-se, com a abertura, em Maio, de
uma pista de educação rodoviária, localiza-
da nas traseiras do edifício da PSP, e a adap-
tação de um espaço para sala de aula. 
O objectivo principal é proporcionar aos
alunos da cidade a possibilidade de partici-
parem num projecto de prevenção num
local devidamente estruturado e equipado.
Esta formação em educação rodoviária tem
como alvo primordial as crianças matricu-
ladas nas escolas do 1º ciclo do Ensino
Básico de S. João da Madeira.

1º, 2º e 3º ciclos
No 1º ciclo, o programa "Escola Solidária
- S. João da Madeira" prevê a atribuição
de um montante máximo de 75 euros
por aluno (até agora era de 32 euros),
com 3 escalões de bonificação de 100%,
80% e 50% do valor máximo, respecti-
vamente.
No 2º e 3º ciclos - graus de ensino da
competência do Poder Central -, a
Câmara concede pela primeira vez um
apoio, sendo o montante máximo de 100
euros por aluno (o Estado atribui outros
100 euros por aluno), repartidos por dois
escalões de bonificação, correspon-
dentes a 100% e a 50% do valor máxi-
mo, respectivamente. 

Prioridade para as crianças do 1º ciclo do Ensino Básico

Autarquia e PSP
criam pista de
educação rodoviária

Educação cívica
A formação contempla duas componentes
distintas, embora complementares. Na parte
teórica, os alunos terão a oportunidade de
aprender os princípios e regras básicas
necessárias a uma segura e salutar con-
vivência entre os diversos utentes das
estradas. 
Essa vertente inclui o conhecimento dos
sinais de trânsito mais elementares, das
regras de boa circulação enquanto peões,
ciclistas e passageiros, dos comportamentos
preventivos a adoptar - bem como aqueles
que convém evitar -, das causas mais fre-
quentes de acidente, sem esquecer a edu-
cação cívica. Uma segunda componente,
mais prática, tem lugar já na pista,  onde os
alunos podem aplicar em "estrada" os co-
nhecimentos adquiridos no âmbito deste
projecto.
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XL Party
Entretenimento tecnológico no
Pavilhão das Travessas

Um grande evento tecnológico português
teve lugar em S. João da Madeira. A XL Party
trilhou novos caminhos a norte do País,
onde esteve presente, de 29 de Junho a 2 de
Julho, no Pavilhão das Travessas. Quatro
dias de "lanparty", "gadgets", "home-
Entertainment" e muita interacção, novos
produtos e conceitos. 
A organização esteve a cargo da "E2T-
Eventos e Entretenimento Tecnológico", com
o apoio da "Mindshare Interaction", enti-
dades que fizeram da XL Party um ponto de
encontro obrigatório do Verão 2007 para os
jovens que, oriundos de todo o país,
rumaram a S. João da Madeira com o mate-
rial às costas para troca de experiências,
truques e novidades, nos computadores
pessoais ou nas consolas. 

Banda larga
Nesta edição XL PARTY realizada em S. João
da Madeira, foi garantida banda larga sem
limites no recinto, servidores e equipamento
de rede de topo, colocando todo o conceito
de rede a um nível superior não alcançado
noutros eventos tecnológicos em Portugal.

Grande adesão
Verão Quente animou
noite sanjoanense

Ao longo do mês de Agosto houve espec-
táculos todas as noites na Praça Luís Ribeiro,
na zona pedonal de S. João da Madeira.
Assim se deu continuidade a mais uma
edição do "Verão Quente em S. João", inicia-
tiva com grande adesão de público.
Este conjunto de propostas de animação ao
ar livre, que teve ainda actividades em Julho
e em Setembro, foi posto em prática pela
Associação Comercial, em parceria com a
Câmara Municipal de S. João da Madeira. 
O objectivo foi o de proporcionar mais um
factor de atracção à zona pedonal da cidade
de S. João da Madeira, alargando a oferta de
actividades de espaços como os Paços da
Cultura, a Biblioteca Municipal e o Museu da
Chapelaria. 

Dia Europeu sem Carros
Condução económica para 
não chocar com o ambiente

No Dia Europeu Sem Carros, a Câmara
Municipal de S. João da Madeira promoveu
acções de sensibilização para uma condução
económica e, consequentemente, mais
ecológica. 
Dessa forma, alertaram-se os automobilistas
para a importância de terem comportamen-
tos em estrada menos prejudiciais ao ambi-
ente, além do apelo para que, sempre que
possível, troquem o seu carro por outras
formas de locomoção não poluentes.
Essas actividades decorreram com a partici-
pação da Policia de Segurança Pública da
cidade e da empresa de transportes
Transdev. Foram ainda distribuídos folhetos
aos automobilistas com informações sobre
eficiência energética e qualidade do ar,
neste caso também com a colaboração da
agência EDV Energia.
No âmbito do Dia Europeu Sem Carros, os
Transportes Urbanos de S. João da Madeira
(TUS) foram gratuitos, entre 17 e 22 de
Setembro, em mais uma acção de sensibi-
lização para um recurso cada vez maior a
esta forma de deslocação, cuja generaliza-
ção traz importantes vantagens ambientais
e de mobilidade. 
Outras actividades integraram o programa:
exibição de um filme sobre alterações
climáticas, rastreios de saúde, percurso
pedonal e passeio de bicicleta.
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O primeiro município a avançar
Medida pioneira vai reduzir 
consumo público de energia

Oito reguladores de fluxo vão ser instalados
ainda este ano nos postos de transformação
eléctrica de S. João da Madeira. A medida vai
permitir uma redução em cerca de 40 por
cento do consumo da iluminação pública. 
O investimento em S. João da Madeira será
de cerca de 64 mil euros, sendo co-financia-
do pelo programa MAPE do Ministério da
Economia e da Inovação. Seguir-se-ão inter-
venções noutros três concelhos da região de
Entre Douro e Vouga. 
No total, está em causa uma verba de 350
mil euros, com um retorno do investimento
na ordem dos 3 anos devido às poupanças
de energia no valor de 111 MWh/ano. Será
igualmente evitada a emissão de cerca de
300 toneladas de CO2 para a atmosfera.

Eficiência Energética
A instalação de oito reguladores de fluxo na
rede eléctrica de S. João da Madeira marca o
arranque da segunda fase de um projecto
pioneiro a nível nacional de promoção da
Eficiência Energética na Rede de Iluminação
Pública, promovido pela EDV Energia -
Agência de Energia do Entre o Douro e
Vouga.
São abrangidos quatro municípios da
região: Oliveira de Azeméis, Santa Maria da
Feira, S. João da Madeira e Vale de Cambra.
De acordo com dados fornecidos pela EDV
Energia, os sistemas de iluminação pública
da região representaram em 2006 cerca de
3,5 milhões de euros de encargos para as
autarquias do Entre o Douro e Vouga.

Um dia em cheio
Piquenique Municipal no Parque
Ferreira de Castro

O Parque Ferreira de Castro foi palco, no dia
9 de Setembro, de mais um Piquenique
Municipal de S. João da Madeira. A quinta
edição proporcionou um dia diferente, de
partilha, convívio, lazer e aprendizagem para
todas as idades.
O evento teve início, como é habitual, com
uma caminhada "Família Gira", que
começou junto ao edifício da Câmara e
levou os participantes até aquele espaço
verde municipal, onde, posteriormente, foi
celebrada uma missa campal para uma mul-
tidão de fiéis. 
Seguiu-se a partilha de merendas que ante-
cedeu uma tarde recreativa preenchida com
diversas actividades. Peddy-Paper digital,
mini-feira da saúde, jogos tradicionais,
espectáculos de dança e música, entre ou-
tros, foram alguns exemplos das iniciativas
preparadas para este dia.

Piscinas Municipais
Férias Náuticas e Meio
Ambientais

S. João da Madeira voltou a estar no roteiro
das Férias Náuticas e Meio Ambientais da
Área Metropolitana do Porto (AMP). No dia
7 de Setembro, o município recebeu jovens
de vários concelhos nortenhos, que se jun-
taram aos sanjoanenses que aderiram à ini-
ciativa, para um dia recheado de actividades.
O programa começou com a recepção dos
participantes no Museu da Chapelaria,
equipamento cultural onde iniciaram a
"Rota do Chapéu", que incluiu uma deslo-
cação à empresa FEPSA.
Depois do almoço, os jovens - dos concelhos
de S. João da Madeira, Gondomar, Maia,
Póvoa do Varzim, Trofa e Vila do Conde -
seguiram para as piscinas do Complexo
Desportivo Paulo Pinto, para aí realizarem
uma sessão de hidroginástica. 
As Férias Náuticas e Meio Ambientais, orga-
nizadas em colaboração com os municípios
envolvidos, são destinadas a jovens entre os
10 e os 12 anos. Inserem-se no projecto
Náutica no Espaço Atlântico (NEA), desen-
volvido no âmbito do INTERREG III b. Este é
um programa transnacional em que a AMP
participa com a Associação Intercéltica, em
prol do desenvolvimento do sector náutico
no Norte de Portugal.
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S. João continua a mudar
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Os jovens designers sanjoanenses conti-
nuam em alta. Daniela Cunha e Hugo
Costa são dois exemplos recentes. Alunos
da Escola Superior de Artes Aplicadas de
Castelo Branco, começam ambos desde já
a obter reconhecimento no difícil mundo
da criação de moda. Ela - juntamente
com o colega Luís Carvalho - viu pro-
postas suas serem seleccionadas para a
Mostra de Jovens Criadores 2007, uma
iniciativa do Clube Português de Artes e
Ideias e do Instituto da Juventude. Ele é
o único representante de Portugal esco-
lhido para a segunda fase do "Arts of
Fashion 2007", uma competição interna-
cional promovida nos Estados Unidos.
Conheça aqui um pouco dos seus projec-
tos.

Hugo Costa
Rumo aos Estado Unidos
O sanjoanense Hugo Costa, 24 anos, aluno
do curso de Design de Moda e Têxtil da
Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART)
de Castelo Branco, foi seleccionado para
integrar a segunda fase do Arts of Fashion
2007 - Fashion Students Competition, com-
petição internacional de moda promovida
nos Estados Unidos pela "The Arts of Fashion
Foundation". 
Único português entre os 500 candidatos

Jovens criadores
sanjoanenses 
destacam-se em
concursos de moda

As propostas de Hugo Costa
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admitidos a concurso, o jovem criador
obteve uma pontuação de 4,9 pontos numa
escala de zero a cinco, destacando-se no
universo dos 62 finalistas na categoria de
moda, a que acrescem mais 22 na categoria
de acessórios.
Na primeira parte da competição, subordi-
nada ao tema "Confusion" (Confusão), os
participantes foram desafiados a elaborar
desenhos criativos em duas categorias:
acessórios (colecção de três categorias,
incluindo equipamento, carteiras, cintos,
chapéus ou calçado) e moda (colecção de
três peças completas para homem, mulher
ou misto). 
A segunda parte, de onde irão sair os sete
finalistas, envolve a construção de dois
acessórios ou peças de roupa da pequena
colecção agora seleccionada, os quais serão
apresentados na final, em Novembro, a
realizar na Universidade Internacional de
Arte e Design de Miami, no estado da
Flórida, durante o Simpósio das Artes da
Moda. 
Apostando num trabalho "bastante urbano,
com materiais práticos e confortáveis", o
jovem diz ter ligado o tema proposto a uma
mistura de formas clássicas e peças de van-
guarda. "Utilizei ilusões de silhuetas, com
peças largas sobrepostas a peças justas, com
volumes exagerados a deixarem transpare-

cer uma silhueta mais pratica e linear".
No seu currículo, Hugo Costa tem já o
primeiro lugar no concurso de renovação
das fardas do pessoal das lojas Minipreço, ao
qual se candidataram um total de 15 pro-
postas de estudantes do terceiro ano do
curso de Design de Moda e Têxtil na disci-
plina de Projecto de Produto da Escola
Superior de Artes Aplicadas.

Daniela Cunha
Sucesso... à primeira
A sanjoanense Daniela Cunha - bolseira da
Câmara Municipal de S. João da Madeira -
apresentou ao concurso "Jovens Criadores
2007" uma proposta de colecção de ves-
tuário para a Primavera/Verão de próximo
ano, num trabalho conjunto com o seu cole-
ga Luís Carvalho, também aluno da Escola
Superior de Artes Aplicadas, instituição que
financiou a realização do projecto.
Essas peças de roupa foram criadas no
âmbito da cadeira de Design de Moda e já
vestiram os modelos que desfilaram naque-
la mostra de artistas nacionais promovida
pelo Clube Português de Artes e Ideias e do
Instituto da Juventude, que decorreu em
Lisboa, em meados de Setembro último.
As criações que Daniela Cunha apresentou
evocam os Anos 30 e traduzem "um con-
ceito inspirado no lado prático, informal".

Por seu lado, Luís Carvalho deixou-se
seduzir pela "silhueta e volumes" da Década
de 60. "Apesar de dois trabalhos distintos e
individuais, percebemos que ambas as
colecções funcionavam muito bem juntas",
explica a jovem estilista. Quanto aos materi-
ais usados - "tecidos confortáveis" -, revela:
"S. João da Madeira conseguiu responder na
maioria ao que procurávamos".
Em jeito de balanço, Daniela considera que
se tratou de "um trabalho bastante gratifi-
cante para os dois, tanto pelo resultado
final, que foi muito bom, como pela experi-
ência". No seu caso particular, tratou-se
mesmo da "primeira vez" que participou
num concurso, e logo com a satisfação de
ver a proposta de que é co-autora - baptiza-
da de "Re-Lieved Yesterday 30's…60's" - ser
uma das 12 seleccionadas na área da moda
para integrar a mostra "Jovens Criadores
2007", que agora percorrerá diversas zonas
do País.
Daniela Cunha tem 20 anos e é de S. João da
Madeira, onde fez toda a sua formação
escolar, até ingressar na Escola Superior de
Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de
Castelo Branco, onde frequenta o 3º ano do
curso de Design de Moda e Têxtil. Em 2004,
realizou o curso de desenho do Centro de
Arte de S. João da Madeira.

Hugo
Costa

Daniela
Cunha

Roupas concebidas por Daniela Cunha
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Durante três dias, a Praça Luís Ribeiro con-
centrou as atenções de todos, enquanto
palco do evento "Moda S. João - Act on
Tour". Por lá passaram desfiles das colecções
disponíveis nas lojas da cidade, as propostas
da marca de prêt-a-porter Acetato, criações
dos alunos do Centro de Formação
Profissional da Indústria do Calçado e do
designer de moda sanjoanense Hugo Costa,
performances de hair-styling ao vivo pelos
cabeleireiros locais, casting de manequins
com os jovens da região a aderir em grande
número e ainda workshops de DJing e Hip-
Hop.
O evento partiu da iniciativa da produtora
Eusébio & Rodrigues, que há vários anos
vem promovendo espectáculos relacionados
com o universo da moda em diversos locais
do país, e envolveu a parceria da Câmara
Municipal de S. João da Madeira, da Associação
Comercial e dos diversos empresários do

Moda na Praça

município que se associaram ao projecto. 

Música e Dança indissociáveis da Moda
Enquanto os manequins da agência Best
Models e os jovens seleccionados para o
casting da Act on Tour dedicaram as tardes
de 20 a 22 de Setembro aos ensaios dos des-
files apresentados ao público durante a
noite, a Praça Luís Ribeiro também servia de
cenário a outras performances relacionadas
com o mundo da moda.
Tiago Fragateiro orientou um workshop para
DJ's, partilhando com alguns jovens de S.
João da Madeira parte da experiência que
vem adquirindo há 12 anos em três sectores
de actividades: como DJ em espaços de
referência da boémia portuense, como
gestor da agência de DJ's "React Records" e
como programador musical do grupo "Act".
O Hip-hop esteve a cargo, por sua vez, dos
dançarinos do grupo "Momentum Crew",

que recentemente conseguiram um feito
inédito em Portugal, ao obterem o segundo
lugar no campeonato mundial "Hip-hop
Round 4", disputado por equipas de países
tradicionalmente mais experientes nesse
estilo de dança, como é o caso dos Estados
Unidos, da França, da Coreia e de Espanha.

Um passo a caminho de outras
passerelles
Se bem que os profissionais da Best Models
possam ter tido um desempenho mais
impressionante, o facto é que, para todos os
que assistiram aos desfiles dos três dias da
Act on Tour, as maiores emoções foram as
proporcionadas pelos participantes no cas-
ting de manequins. 
O desfile do calçado concebido no âmbito
dos cursos do Centro de Formação
Profissional constituiu um dos momentos
altos do evento - sobretudo pelo arrojo e



1717

superioridade das propostas mas também
pelo facto de que foram os autores dessas
peças a apresentá-las ao público pelo seu
próprio pé - mas o que todos ansiavam
ouvir era a lista dos jovens mais aptos a
prosseguir a carreira de manequins.
Depois de apreciar o seu trabalho e dedi-
cação ao longo de três dias, o júri decidiu
quem irá representar S. João da Madeira à
final do casting da Act on Tour, na discote-
ca Act, no Porto, ainda durante o mês de
Outubro. Os seis escolhidos têm idades entre
os 16 e os 20 anos, cinco deles são de S.
João da Madeira e uma candidata é do
Porto. 
Meus senhores e minhas senhoras, parabéns
a Ana Rita Mota, Francisco Vargas, Joana
Ferreira, Manuel Dias, Kateryna Terochyna e
Daniela Carrapatoso. Que a Praça Luís
Ribeiro seja apenas a primeira das suas
grandes passarelles.
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Sofia Rodrigues, da associação Shaolin Si, de
S. João da Madeira, conquistou o primeiro
lugar em "Formas de Armas", no
Campeonato do Mundo de Kung Fu, que
decorreu no início do mês de Outubro, no
Pavilhão Municipal da Póvoa do Varzim,
numa organização da associação local de
Kung Fu. 

Associação sanjoanense em desatque

Atleta da Shaolin Si conquistou
Ouro no Campeonato de Mundo
de Kung Fu

A mesma atleta alcançou ainda a segunda
posição em "Formas de Punhos". No sector
masculino, participaram outros três repre-
sentantes da colectividade sanjoanense, que
também coleccionaram boas prestações:
Filipe Santos sagrou-se vice-campeão do
mundo em "Formas de Punhos" e em
"Formas de Armas"; Simão Rodrigues obteve
o 3º lugar em "San Da"; João Silva (sub 19)
foi vice-campeão do mundo em "Formas de
Armas" e terceiro classificado em "Formas
de Punhos".
Todos os atletas da Shaolin Si - treinados
por Augusto Pinto - que integraram a
Selecção Nacional subiram ao pódio em
todos os vectores em que participaram,
exemplo único na prova. Deram, assim, um
importante contributo para o resultado final
da Selecção Portuguesa de Kung Fu
Tradicional, que acabou por se sagrar
Campeã Mundial por Equipas, à frente das
suas congéneres espanhola e da romena,
segunda e terceira classificadas, respectiva-
mente. 

"Mais uma vez provámos
a nossa capacidade"

Embora lamentando a ausência de alguns
países com tradição no Kung Fu, designada-
mente a China e a Rússia, Augusto Pinto,
mostra-se muito satisfeito com a prova e
com o desempenho de Portugal, em parti-
cular dos atletas sanjoanseses por si treina-
dos.
"A Selecção Portuguesa foi Campeã do
Mundo na modalidade de Kung Fu
Tradicional e a Shaolin Si contribuiu através
de atletas e treinador para sete lugares no
pódio. Mais uma vez provámos a nossa
capacidade, esperamos agora soluções para
o aproveitamento da mesma, para que pos-
samos trazer mais títulos internacionais ao 
desporto de S. João da Madeira e de
Portugal", afirma Augusto Pinto.

Selecção Nacional :Treinadores, seleccionadores e atletas que
se sagraram Campeões do Mundo de Kung Fu
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O Presidente da Câmara de S. João da
Madeira, Castro Almeida, formalizou, em
Bruxelas, a adesão do concelho à Rede
Europeia de Living Labs (ENoLL - European
Network of Living Labs). O Município san-
joanense foi um dos 20 membros admitidos,
em Outubro, na segunda vaga de partici-
pações na ENoLL, tornado-se um dos
primeiros em Portugal continental a integrar
a estrutura.
O Living Lab Industrial (LLI) de S. João da
Madeira tem como entidade promotora a
Sanjotec, associação científica e tecnológica
criada por iniciativa da autarquia para gerir
o Centro Empresarial e Tecnológico da

Espaços vocacionados para a partilha de inovação

S. João da Madeira adere 
à Rede Europeia de Living Labs

living labs

cidade. É neste edifício, que se encontra em
fase final de construção, que terá sede o LLI
sanjoanense. 
Os Living Labs são plataformas de Inovação
aberta que pretendem promover I&D
(Investigação e Desenvolvimento), inovação
e serviços de teste e validação de mercado
em ambientes reais. Através da rede
europeia a que S. João da Madeira agora
aderiu pretende-se promover a partilha
desse conhecimento.

Inovação e Competitividade
O Living Lab Industrial de S. João da Madeira
surge como Projecto Mobilizador proposto
no Programa de Inovação e Competitividade
para o Concelho de S. João da Madeira -
Perspectiva Empresarial e Tecnológica,
desenvolvido por uma equipa da Sociedade
Portuguesa de Inovação (SPI).
Segundo informação disponibilizada pela
SPI, o Living Lab Industrial de S. João da
Madeira "pretende constituir-se como um
espaço participado de inovação vocacionado
para o empowerment do tecido empresarial
local". Constituirá "um verdadeiro labo-
ratório vivo de escala e função inteiramente
alinhados com as prioridades de coesão e
competitividade definidas pela União
Europeia".
O Living Lab Industrial de S. João da Madeira
irá ajudar ao desenvolvimento quer de sec-
tores relevantes para o concelho, como o
automóvel (indústria de componentes) e o
calçado, quer das áreas da Robótica, do
Design, dos Materiais e Nanotecnologias,
identificadas como estratégicas no fortalec-
imento da Base Económica Local.



boletim municipal S. João da Madeira

Os habitantes de S. João da Madeira e
região envolvente ainda não se habitu-
aram a ver Fernando Portal do lado de
fora do hospital da cidade. Ao longo de
17 anos, ele assumiu o leme da institu-
ição, no conselho de administração.
Antes já lá passara 25 como cirurgião.
Reformado este ano, por vontade alheia,
continua a sustentar que o Governo
cometerá um erro se encerrar a Urgência
sanjoanense. Afirma-o com a mesma
"verticalidade e seriedade" com que pre-
side à Assembleia Municipal, procurando
contribuir para o indispensável debate de
ideias. Pela sua parte, "a ruptura é só a
última das hipóteses". Tudo numa con-
versa ao seu estilo: de coração aberto. 

Falar de Fernando Portal é falar do Hospital
Distrital de S. João da Madeira. Durante
anos, dedicou-se de forma totalmente
devota à unidade de saúde sanjoanense,
contribuindo decisivamente para a tornar
num marco de qualidade de serviço em toda
a região. Quis a tutela estatal que não lhe
fosse dada a possibilidade de continuar ao
leme da instituição num momento de maior
turbulência: a Urgência está em risco,
ameaçada de encerramento, devido à
reestruturação que o Governo quer imple-
mentar.
Vertical e frontal, Fernando Portal mantém a
posição sobre a proposta do Ministério da
Saúde de encerrar o serviço de urgência de
S. João da Madeira: "É um erro". Afirma-o
agora, como o fez quando a opinião lhe foi
pedida no âmbito da discussão pública sobre
o tema aberta pelo titular da pasta governa-

mental, Correia de Campos. Não se
arrepende, embora tenha a consciência de
que essa convicção lhe custou a recondução
no cargo de presidente do Conselho de
Administração do hospital.
"Se a Urgência fechar, a população desta
região fica a perder". Fernando Portal não
desiste de lançar o alerta e continua, apesar
do afastamento, a seguir da melhor forma
que lhe é possível a situação difícil que se
vive na instituição à qual dedicou "quase
uma vida inteira".  Não tem dúvidas de que
"o Hospital de S. João da Madeira deve ficar
com um serviço de urgência básica, ao con-
trário do que o Governo pretende". 

Salvar vidas
Reformado, sem o desejar, ao fim de 42 anos
de ligação ao Hospital Distrital de S. João da
Madeira - inicialmente como médico
cirurgião, depois como administrador -,
Portal reconhece que teve de lutar para não
se ir abaixo, quando se viu confrontado com
a saída numa altura tão delicada da história
da unidade de saúde sanjoanense.
"Tive que conseguir digerir. Tive que resistir
para não me deixar abater", revela, assegu-
rando toda a disponibilidade para colaborar
no que lhe for pedido pelos actuais respon-
sáveis do hospital: "Mantenho contactos,
sem interferir, mas dando as informações
que me sejam solicitadas".
Ao seu sucessor no cargo de presidente do
Conselho de Administração, Luís Matias, que
conhece bem, deseja as maiores felicidades
no exercício de tão importantes funções
numa "casa" que construiu uma assinalável
reputação junto das populações que a ela

têm recorrido ao longo dos anos. Um prestí-
gio alicerçado em "óptimos serviços" e "fun-
cionários de dedicação total", o que tem
permitido cumprir a mais nobre das mis-
sões: "Salvar inúmeras vidas".

Amor à camisola
Embora o conteúdo das suas palavras seja,
como sempre, sustentado na razão, o ex-
administrador do hospital fala apaixonada-
mente da instituição. Percebe-se que, de
certa maneira, não deixou de vestir aquela
camisola. Já não está no plantel, por isso
não pode marcar golos, mas torce por mais
vitórias que se somem a um palmarés inve-
jável.
Dos 42 anos de ligação ao Hospital Distrital
de S. João da Madeira, nos últimos 17,
Fernando Portal assumiu a gestão adminis-
trativa. "Tive momentos de grande satis-
fação. Um deles foi, aqui há uns anos, temos
sido considerados um hospital verde", conta,
esclarecendo, com um toque da sua tradi-
cional boa disposição, a razão da cor da dis-
tinção conquistada: "Não foi por eu ser
sportinguista, mas por termos os pagamen-
tos a fornecedores a 120 dias, o que era uma
loucura neste país onde se pagava com um
ou dois anos de atraso".
Afinal, como é que um hospital tão
"respeitado, com uma excelente equipa de
funcionários e colaboradores, com tão boas
condições, classificado como distrital", pode
estar a ser despromovido em favor de outros
menos qualificados? Percebe-se que a
resposta é difícil, mas só pode ser uma:
"Muita gente com responsabilidades no sec-
tor da Saúde não deve conhecer o Hospital

Fernando Portal
De coração aberto
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de S. João da Madeira. Nunca cá vieram.
Desconfio que não fazem a mínima ideia do
que está ali. Mesmo assim comparam-no e
metem-no no mesmo saco de determinados
hospitais de nível 1 - os antigos hospitais
concelhios - que têm todo o meu respeito,
mas têm umas condições muito precárias".

Honestidade e seriedade
Aos sanjoanenses que se habituaram a con-
tar com Fernando Portal na defesa do seu
hospital e na melhoria das condições de
saúde na cidade e na região, o próprio
garante que ainda está aí para juntar a sua

voz às causas justas. "Continuo a ser
cidadão. Enquanto a cabeça funcionar, con-
tinuarei a ter a minha vontade própria, a
minha maneira de ser", afirma, sublinhando
que, como sempre, a sua acção se pautará
por princípios de "honestidade e seriedade"
de que não abdica e que lhe foram incutidos,
desde muito cedo, pela educação que rece-
beu dos pais, na casa da família em Cesar. 
Essa forma de estar sustentada em fortes
convicções éticas tem sido também notada
noutra vertente da sua vida pública: a
presidência da Assembleia Municipal de S.
João da Madeira, funções que desempenha

pelo segundo mandato consecutivo, esco-
lhido pelos seus pares após as eleições
autárquicas de 2001 e 2005.
Fernando Portal considera que a sua chega-
da ao órgão deliberativo sanjoanense "foi
um acaso", tendo resultado de "um convite
de amizade do dr. Castro Almeida". Não
soube dizer que não e abraçou o projecto
com determinação: "Estudei bastante, tive
que ler muita coisa, mas, com a minha
maneira de ser e o meu feitio, parece que
tenho agradado a gregos e a troianos, em-
bora às vezes me batam os gregos e os
troianos".
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Conseguir consensos 
Procurando presidir à Assembleia Municipal
"com a máxima isenção, verticalidade e
seriedade", Portal teve um papel essencial na
pacificação do conflituoso clima político
que se vivia na cidade, objectivo apontado,
desde a primeira hora, como uma das metas
a alcançar pela equipa do actual presidente
da Câmara, Castro Almeida.
"A discussão política é útil, é necessária, é
conveniente. Pode ser acesa, mas tem que
respeitar princípios básicos de moral e
ética", argumenta Fernando Portal, acres-
centando: "Procuro compatibilizar e con-
seguir consensos. A ruptura é só a última
das hipóteses".
Apesar da atenção agora dispensada à
política, esta não será uma segunda carreira
para o presidente da Assembleia Municipal
de S. João da Madeira. "Não é uma situação
de futuro", assevera, revelando que apenas
está disponível para continuar a servir a
cidade, nessas ou noutras funções. "Nada
mais".

Cidade notável
"S. João da Madeira tem crescido e tem-se
desenvolvido, nestes últimos anos, de uma
maneira notável. Gosto imenso de viver cá",
diz Fernando Portal, para quem a cidade tem
"muita qualidade de vida e qualidade de
serviços". Não tem dúvidas de que nem tudo
está feito, mas acredita que o município
segue no rumo certo, afirmando-se “de
forma sustentada" como "pólo central da
região".
Sinal do desenvolvimento sanjoanense é,
nas palavras do médico, a construção na
cidade do novo shopping da Sonae: "O 8.ª
Avenida veio para cá, não porque o Governo
decidiu, mas porque um privado fez um
estudo sério e chegou à conclusão - e muito
bem - de que S. João da Madeira era a me-
lhor solução". Ou seja: "Onde é que hei-de
pôr a banca de venda da fruta? No melhor
lugar do mercado, é claro!".
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Selos são paixão antiga

Filatelista amador
Uma faceta ainda pouco conhecida de Fernando
Portal é a de coleccionador de selos. "Filatelista
amador", especifica, sublinhando: "Nunca tive
disponibilidade para ir ver exposições filatélicas,
nunca fui sócio da Federação, nem de nenhum
clube filatélico...", explica. Ainda assim, tem a
colecção de selos de Portugal continental com-
pleta, o que não é para todos. Mas ainda não
chega para estar no topo: "Tive a oportunidade
de contactar com um coleccionador a sério,
reconhecido nacional e internacionalmente,
com prémios e exposições várias. Tem quatro ou
cinco colecções nacionais completas! Tive que
meter a viola no saco...".
Portal recorda-se que começou a juntar selos
por volta dos 15 anos e que beneficiou de um
importante empurrão: "Tive uma ajuda da he-
rança do meu tio Júlio, irmão do meu pai, que
tinha caixas e caixas de selos. Demorei anos a
seleccioná-los e a catalogá-los".
Este passatempo - assim como uma curiosa
colecção de dedais - dá "muito prazer" ao ex-
administrador do Hospital de S. João da
Madeira, servindo de válvula de escape em
momentos difíceis como os vividos no último
ano por causa da incerteza em torno da
Urgência sanjoanense.

Recarregar baterias
Outro "hobby" a que Fernando Portal dedica
uma parte importante do seu tempo livre é a
caça. A pontaria acaba por ser um aspecto
secundário. São principalmente o contacto com
a natureza e o convívio que o levam a fazer,
várias vezes, "mais de 800 quilómetros" para
passar o fim-de-semana numa coutada. E se
acontece não acertar em nada, "isso não é pro-
blema nenhum". E explica: "Diverti-me, passei
umas horas no monte, se calhar a levar água
pelas orelhas, mas recarreguei as pilhas de uma
maneira extraordinária".
Mesmo em casa, gosta de ter a natureza por
perto, desfrutando sempre que pode do quintal,
onde os vegetais são vizinhos de muitos ani-
mais: patos de toda a espécie e passarada diver-
sa, sem esquecer os seus cães. Um tesouro rural
insuspeito em pleno espaço urbano de S. João da
Madeira, que evoca, possivelmente, memórias da
sua infância, vivida na vizinha localidade de
Cesar, concelho de Oliveira de Azeméis. 
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São modernas, confortáveis e permitem uma
diversidade de escolha de títulos sem igual
em toda a região. As cinco salas de cinema
Castello-Lopes que entraram em funciona-
mento em S. João da Madeira são o con-
cretizar de uma aspiração antiga da cidade e
são uma das grandes mais-valias do shop-
ping 8ª Avenida, que a Sonae abriu, no final
de Setembro, na Avenida Renato Araújo.
Este novo centro comercial tornou-se, desde
logo, num pólo de atracção ao município e
num ponto de encontro de milhares de pes-
soas de uma vasta área entre o Grande
Porto e Aveiro, como tem sido visível pelo
elevadíssimo número de visitantes contabi-
lizado e divulgado na imprensa.
A qualidade do empreendimento e de toda a
intervenção no espaço público envolvente
veio revitalizar a zona em causa, onde os
níveis de mobilidade e conforto para quem
aí vive ou circula (a pé ou de automóvel)
foram substancialmente beneficiados.
Esse troço da Avenida Renato Araújo tem
um separador central mais largo, onde foi
instalado sistema de rega e plantada relva.
Os passeios pedonais estão igualmente mais
amplos, na linha do que vem sendo con-
cretizado pela Câmara em todos os novos ou
renovados espaços públicos de S. João da
Madeira.

A concretização de uma aspiração antiga 

Cinco salas de cinema
numa grande avenida
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Aposta na Moda
Álvaro Portela, presidente executivo da
Sonae Sierra, afirma que o investimento de
54,3 milhões de euros no 8ª Avenida resul-
tou num espaço de qualidade que, além de
certificado pelas normas relativas ao rigor
ambiental e ao sistema de acessibilidade
para os visitantes, "tem uma arquitectura
moderna e inovadora baseada na indústria
da moda". 
Nas opções decorativas relacionadas com
chapéus, sapatos e padrões de tecido, o
objectivo é "criar laços que facilitem a li-
gação da comunidade local" ao novo espaço.
No primeiro ano de funcionamento, Álvaro
Portela considera que o número de visi-
tantes "deve ficar muito próximo dos seis
milhões".
O shopping 8.ª Avenida - o maior da região
- abriu as suas portas ao público no dia 27
de Setembro, data em que o antigo hiper-
mercado "Modelo" se apresentou também
renovado, passando a exibir a marca
"Continente".
Para além das cinco salas de cinema, este
centro comercial é constituído por mais de
uma centena de lojas e restaurantes. O
público têm ao seu dispor cerca de 1.700
lugares de estacionamento gratuito.



Desde 2005, o Museu da
Chapelaria já recebeu mais de
40 mil visitantes. Os números
foram divulgados por ocasião
do segundo aniversário deste
espaço cultural único na penín-
sula ibérica, assinalado a 22 de
Junho. 
A adesão tem registado um
aumento significativo ao longo
do último ano, graças à divul-
gação das actividades do Museu
em agendas culturais, à sua pre-
sença regular em programas televi-
sivos e às boas referências directas
que cerca de 40 por cento dos visi-
tantes têm recebido por parte de
familiares e amigos.
Uma das valências que tem beneficia-
do dessa dinâmica é o serviço educati-
vo do Museu: os 2112 visitantes que o
utilizaram entre Junho e Dezembro de
2005 passaram a 7230 ao longo de
2006 e, entre Janeiro e Maio deste ano,
mais de 5500 pessoas repetiram a expe-
riência. 

Mais-valia
Rui Costa, vice-presidente da Câmara
Municipal de S. João da Madeira, considera
que o Museu da Chapelaria já se afirmou
como "uma mais-valia para a cidade e para
a região, pelas suas características próprias
e por ser o único do género na Península

Ibérica". 
O autarca observa que é factor

humano que vem marcando a dife-
rença nestes dois anos de activi-

dade: "Imprescindíveis em todo
o processo de afirmação do

Museu da Chapelaria

têm sido os antigos e actuais chapeleiros, e
todos quantos viveram ou vivem em torno
desta indústria. São eles, afinal, a alma do
Museu".

Actividades mil
Para além dos atractivos da exposição per-
manente, o Museu da Chapelaria tem apre-
sentado outros trunfos para a captação de
público. Fica aqui a referência, de forma sin-

tética, a algumas actividades que decor-
reram este ano: 
World Press Cartoon - A maior e mais con-
ceituada exposição de "cartoons" do mundo
esteve patente até 31 de Agosto. A inaugu-
ração contou com a presença do cartunista
António e a actuação de um grupo de
alunos da Academia de Música de S. João da
Madeira. 
Os Chapéus de Escariz - Exposição resul-

Museu da Chapelaria

Dois anos
a conquistar público 

boletim municipal 
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WORLD PRESS CARTOON
Kountouris - Grécia
Galera(GRC) - 08/06
DAVID E GOLIAS

3º prémio - Cartoon Editorial

uma visita temática ao Museu da
Chapelaria, preparada especificamente para
estas turmas. 
Oficina de Teatro - 24 horas de formação,
cujo o objectivo foi o de proporcionar aos
participantes o desenvolvimento de com-
petências no domínio da comunicação e da
expressão dramática, trabalhando as
questões do corpo e da voz, a percepção do
espaço e dos sentidos, o uso da imaginação,
a construção de um personagem e a cons-
trução de um enredo. 
Férias de Verão - Um vasto leque de activi-
dades lúdico-pedagógicas para crianças sob

orientação de técnicos
qualificados. Do programa constaram diver-
sas oficinas, desde de construção de
adereços até à realização de álbuns fotográ-
ficos e navegação na Internet, passando
pela reciclagem de papel, expressão
dramática, criação de chapéus gigantes e
execução de "origamis".
De se tirar o Chapéu - Espectáculo de mari-
onetas com muita música, que propcurou
respostas para algumas perguntas: Qual é o
chapéu? Quer cor tem? O que está lá dentro
e o que acontece com ele?

tante do trabalho rea-
lizado por 73 alunos da Escola EB2/3 de
Escariz, no concelho de Arouca, no seio da
disciplina de Educação Visual e Tecnológica.
O ponto de partida para este projecto foi
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Cerca de mil alunos do ensino básico de S. João da Madeira percor-
reram a Avenida da Liberdade, abrindo as Festas da Cidade com as
Marchas Populares infantis, momento que atraiu milhares de pes-
soas. O desfile dos pequenos figurantes deu o mote para o resto das
festividades do S. João, numa noite feita de muita alegria, de quadras
e de manjericos, como manda a tradição.
O programa das Festas da Cidade, em honra de S. João, decorreu de
21 a 25 de Junho, com a animação centrada na zona da Avenida da
Liberdade e Jardim Municipal, junto à Câmara, enquanto o programa
religioso se alargou a vários pontos do concelho.

Programa religioso
No S. João, além das quadras, manjericos e marchas, a tradição tam-
bém manda que as janelas das casas sanjoanenses apareçam

"S. João" 

Cidade em festa 
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engalanadas com as melhores colchas, no
dia da Procissão Solene, que percorreu as
ruas no domingo, 24 de Junho. 
Numerosos devotos, centenas de figurantes
e músicos acompanharam duas dezenas de
andores com imagens de santos, ao longo
de um percurso que atravessou a cidade. Na
véspera, o destaque foi para outro momen-
to alto do programa religioso: a Procissão
das Velas, que iluminou a noite sanjoanense. 

Concerto de André Sardet
Em palco, a grande atracção das Festas da
Cidade de S. João da Madeira foi o concerto
de Andre Sardet, no Jardim Municipal. Uma
multidão compacta ouviu ao vivo o intér-
prete de grandes sucessos como "Foi
Feitiço", "O Azul do Céu" e "Quando Eu Te
Falei de Amor".
Após o concerto de André Sardet, o público
presente assistiu ainda a uma espectacular
sessão multimédia e de fogo de artifício,
cuja realização é já uma imagem de marca
do programa elaborado pela organização
das Festas da Cidade, evento que conta com
o apoio da Câmara Municipal.



boletim municipal S. João da Madeira

Inquérito a associações participantes na edição de 2007

"A Cidade no Jardim"
com balanço positivo 
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Pelo quinto Verão consecutivo, o Jardim
Municipal de S. João da Madeira acolheu "A
Cidade no Jardim", uma mostra de cerca de
uma centena de associações locais promovi-
da pela autarquia. Os participantes
destacaram a divulgação da cidade e a
socialização como factores de sucesso da
iniciativa.
No âmbito do evento, cuja principal ban-
deira foi a sensibilização para os problemas
ambientais (em particular, no tocante à reci-
clagem de resíduos), a atenção dos visi-
tantes dividiu-se, uma vez mais, entre os
stands e tasquinhas criados para represen-
tar as respectivas instituições, os jogos
tradicionais e o palco, onde tiveram lugar
exibições teatrais e espectáculos de música e
dança vinculados aos mais diversos estilos.

Ao longo d' "A Cidade no Jardim", que terá
reunido diariamente milhares de pessoas, foi
avaliado o grau de satisfação das colectivi-
dades presentes, mediante um inquérito de
carácter quantitativo-qualitativo devolvido
à organização no último dos cinco dias da
iniciativa.

"Bons" e "Muito Bons"
Das quarenta e uma associações consul-
tadas, 28 (68%) consideram "A Cidade no
Jardim" 2007 como "Muito Boa" e as
restantes 13 (32%) classificam-na como
"Boa". Quanto ao nível de interesse do even-
to, 30 (74%) qualificam-no como "Muito
Bom", 10 (24%) como "Bom" e apenas duas
(2%) lhe atribuem a classificação
"Insuficiente".
No plano da organização d' "A Cidade do
Jardim", a maioria das opiniões concentra-
se no nível "Bom", que congrega 28 das

respostas (68%), seguido de "Muito Bom"
com 11 (27%), sendo que duas instituições
(5%) consideram "Insuficiente" a prestação
dos promotores do acontecimento. Em
paralelo, cada colectividade foi interrogada
acerca das condições proporcionadas pela
organização, qualificadas como "Boas" por
trinta e duas instituições (78%) e "Muito
Boas" pelas restantes nove (22%).

O texto e tratamento de dados aqui apre-
sentados são parte de um trabalho elabora-
do por Rita Pinho Matos, estudante de
Jornalismo e Ciências da Comunicação da
Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, no âmbito da Bolsa de Estudos que
lhe foi atribuída pela Câmara Municipal de
S. João da Madeira.
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acção social

Este ano, a Câmara Municipal de S. João da
Madeira comemorou o Dia Internacional do
Idoso, proporcionando passeios no Rio
Douro aos munícipes em idade sénior.
Envolvendo mais de 800 participantes, as
viagens realizaram-se a 1 e 2 de Outubro,
com transporte e custos assegurados pela
autarquia.
Já em finais de Junho, perto de mil seniores
da cidade se tinham deslocado a Ponte de
Lima, para um dia de convívio na Quinta da
Malafaia, numa iniciativa promovida pela
Junta de Freguesia com a colaboração da
Câmara. Na ocasião, o presidente da autar-
quia, Castro Almeida, referiu-se a este inves-
timento como "o dinheiro mais bem gasto"
pelo município.

Avós sanjoanenses
Outro momento de intensa participação
sénior aconteceu em resposta ao convite
efectuado pelo programa da RTP "Praça da
Alegria", para a presença dos Avós
Sanjoanenses no grande encontro dos "Avós
de Portugal". 
Cerca de 500 munícipes tiveram, assim, a

Seniores sanjoanenses
em movimento

oportunidade de seguir ao vivo mais uma
edição da emissão televisiva especial em
directo do pavilhão Atlântico, em Lisboa,
para assinalar o Dia dos Avós (26 de Julho).
Muitos seniores sanjoanenses marcaram
igualmente presença em iniciativa seme-
lhante promovida pela Área Metropolitana
do Porto.

Boccia em forma
Nesse mesmo mês, no dia 11, perto de 250

seniores de vários pontos do país, incluindo
S. João da Madeira, estiveram presentes no
Pavilhão das Travessas, para disputarem a
Taça de Portugal de boccia. Os resultados
confirmaram a boa forma dos atletas da
"casa". 
Esta é uma modalidade que tem sido desen-
volvida em S. João da Madeira no âmbito do
programa "Movimentar Sénior", resultante
de uma parceria entre a Câmara Municipal e
a associação local "É Bom Viver".
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"Obra Inacabada", de Fernando Echevarría,
foi a vencedora da edição de 2007 do
Prémio Sophia de Mello Breyner Andresen,
instituído pela Câmara Municipal de S. João
da Madeira, em colaboração com a
Associação Portuguesa de Escritores (APE). 
"Relevando o mérito de uma significativa
parte" das obras a concurso, "da autoria de
personalidades maiores da literatura por-
tuguesa no presente", o júri - reunido em S.
João da Madeira no dia 12 de Julho - deci-
diu atribuir o prémio a "Obra Inacabada",
tendo em conta a "alta qualidade" do per-
curso que os livros inseridos na antologia
exprimem.
Publicada pelas Edições Afrontamento,
"Obra Inacabada" reúne a produção poética
de Fernando Echevarría nos últimos 50 anos.
Esta é a segunda edição do Prémio Sophia
de Mello Breyner Andresen, que em 2005
distinguiu a antologia "O Poeta na Rua", de
António Ramos Rosa.

O autor
Fernando Echevarría nasceu em Cabezón de
la Sal (Santander, Espanha) em 1929. Filho
de pai português e mãe espanhola, veio para

Portugal aos dois anos, regressando mais
tarde a Espanha, onde estudou Filosofia e
Teologia. Voltou a Portugal em 1953, tendo
entretanto vivido exilado em Paris e Argel.
Foi recentemente condecorado pelo
Presidente da República com a Ordem do
Infante D. Henrique. 

O Prémio
Criado em 2005, o Prémio Sophia de Mello
Breyner Andresen tem por objectivo galar-
doar bienalmente uma obra que reúna a
totalidade dos livros de poeta português ou
de país de língua oficial portuguesa ou uma
sua antologia pessoal.
O autor da obra vencedora recebe um
prémio monetário de 10.000 euros, um dos
mais elevados do país neste género de dis-
tinções. O júri é constituído pelos profes-
sores José Manuel Mendes e Carlos Sousa,
da APE, e pelo presidente da Câmara de S.
João da Madeira, Castro Almeida.

Prémio Sophia distingue
Fernando Echevarría

Livro precioso
O presidente da Câmara de S. João da
Madeira, Castro Almeida, entregou o Grande
Prémio de Poesia Sophia de Mello Breyner
Andresen a Fernando Echevarría, no Dia do
Municipío (11 de Outubro), no âmbito das
comemorações dos 81 anos da Emancipação
Concelhia.
Na ocasião, José Manuel Mendes, presidente
da Associação Portuguesa de Escritores
(APE), referiu-se a "Obra Inacabada" como
"um livro precioso" de um poeta único: "Não
se confunde a obra deste autor com ne-
nhum outro". Falando em nome do júri, con-
cluiu que este "sai enriquecido e honrado
com a decisão que tomou".
Por seu lado, o presidente da Câmara de S.
João da Madeira sublinhou a honra que é
para a cidade estar associada a tão signi-
ficativos nomes da cultura portuguesa:
"Fomos felizes na escolha do nome do
Prémio e fomos novamente felizes na esco-
lha do vencedor deste ano, como acontecera
já na primeira edição com Ramos Rosa".  
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O mais recente espectáculo de Mafalda Arnauth, intitulado "Flor de Fado",
foi estreado em S. João da Madeira, a 10 de Outubro, véspera do Feriado
Municipal. Uma sessão que esgotou o auditório dos Paços da Cultura e
que se integrou nas comemorações dos 81 anos da criação do Concelho.
Com cinco álbuns editados, todos aclamados pela crítica, Mafalda
Arnauth confirmou em S. João da Madeira a sua grande qualidade como
compositora e intérprete de fado. Com uma forte presença em palco,
seduziu também pela simpatia e pela forma como interagiu com o públi-
co. 
Poucos dias antes, outro extraordinário momento musical entusias-
mou a plateia dos Paços da Cultura: o concerto dos holan-
deses Slampampers. Para delícia dos numerosos especta-
dores, estiveram em palco quatro exímios "musicómicos"
que apresentaram um paródia musical hilariante, cheia
de peripécias, acrobacias e interacção com o público.

Jazz do melhor que há
O mesmo espaço cultural sanjoanense havia
recebido no início de Julho uma actuação única
de cinco figuras de topo mundiais do jazz,
referências neste género musical desde a
década de 90. Tratou-se de um concerto do
"Quinteto David Binney/Donny McCaslin"
que esteve em Portugal para uma série de
workshops a convite da escola "Jazz ao
Norte".
Em Junho, o destaque fora para a rea-
lização do Concerto de Encerramento
da primeira edição do Musicatos,
resultante de uma estreita colabo-
ração entre a autarquia e a
Academia de Música de S. João
da Madeira. Em palco estiveram
os participantes nas diferentes
sessões integradas neste ciclo
lançado em 2006, com o objec-
tivo de promover a apresen-
tação de novos talentos
locais.

Paços da Cultura

Mafalda Arnauth estreou 
espectáculo em
S. João da Madeira 
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Teatro e fotografia
O teatro tem sido outra vertente forte da programação dos Paços da

Cultura, Um bom exemplo foi "Ódio", um monólogo com a
conhecida actriz Fernanda Lapa que passou neste equipa-

mento cultural sanjoanense a 28 de Setembro. A repre-
sentação desta peça, produzida pela "Escola de
Mulheres - Oficina de Teatro", inseriu-se no programa
"Território Artes", promovido pelo Ministério da
Cultura/Instituto das Artes, sendo a autarquia de S.
João da Madeira uma das câmaras aderentes.
Uma outra parceria - neste caso com a Direcção Geral
de Arquivos, Centro Português de Fotografia e

Ministério da Cultura - permitiu mostrar, na Galeria dos
Paços da Cultura, imagens da pesca bacalhoeira na Terra

Nova e na Gronelândia, do fotógrafo Eduardo Lopes. Uma
exposição de grande qualidade intitulada "Viagem aos Mares

Boreais". 

paços da cultura

Quinteto David Binney - Donny McCaslin

Concerto final do Ciclo Musicatos Slampampers

Ódio, com Fernanda Lapa



S. João continua a mudar

1,2,3 - Evolução da requalificação dos “prédios cinzentos”
de Fundo de Vila

4 - Construção do Centro Multidisciplinar Interactivo da
Escola Secundária Serafim Leite

5,6,7 - Aspectos da empreitada de reordenamento da zona
pedonal de S. João da Madeira - Praça Luís Ribeiro e ruas
adjacentes

11 22 33

44

55

66 77
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Moinho de água recuperado

No decorrer dos trabalhos de construção do
Parque Urbano do Rio Ul, um antigo moinho
de água, que se encontrava coberto por um
enorme silvado, veio à luz do dia. Uma
imagem que traz à memória dos sanjoanen-
ses tempos em que a força da corrente flu-
vial era aproveitada para moer os cereais
com que se fazia o pão.
Localizado próximo do limite norte do
Parque, este velho moinho, que se encontra-
va muito degradado, foi totalmente recupe-
rado e preparado para voltar a funcionar. Aí
se mostrará aos visitantes deste espaço
verde sanjoanense como se produzia a fari-
nha em tempos idos.

88,,99,,1100  - Pormenores da evolução da obra do
Parque Urbano do Rio Ul

11 - Fase da construção do Jardim de
Infância do Parque

88 99

1100

1111
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No início de uma nova época desportiva, a
Câmara de S. João da Madeira distinguiu
para cima de 400 atletas, treinadores e diri-
gentes da "casa" que se sagraram campeões
na temporada transacta (2006-2007). 
Numa sessão realizada nas piscinas do
Complexo Desportivo Paulo Pinto, o presi-
dente da autarquia, Castro Almeida, carac-
terizou a cidade - conhecida pela sua forte
indústria - como "uma fábrica de
campeões".
Há cinco anos consecutivos que a Câmara
de S. João da Madeira presta homenagem
aos agentes desportivos do concelho pelos
sucessos alcançados, distinguindo-os com
um "Dia dos Campeões" e um troféu alusivo
às respectivas conquistas.

15 modalidades,
12 colectividades
O galardão do Dia dos Campeões é atribuído
aos sanjoanenses ou representantes de
associações de S. João da Madeira que
obtiveram títulos nas provas em que parti-
ciparam, numa iniciativa que abrange todos

Fábrica de campeões 

os níveis competitivos  e escalões etários.
Este incentivo ao sucesso desportivo con-
templou, este ano, 455 campeões, distribuí-
dos por 15 modalidades, representando 12
colectividades diferentes. Estas receberam
ainda prémios monetários entregues pela
Câmara de S. João da Madeira em função
das conquistas registadas (títulos ou subidas
de divisão).

Desenvolvimento 
desportivo
No total, trata-se de um montante acima
dos 30 mil euros, que se soma ao que é
atribuído anualmente no âmbito dos con-
tratos-programa de desenvolvimento
desportivo assinados entre a autarquia e as
associações da cidade. Uma forma de apoio
"clara e transparente", como sublinha Castro
Almeida.

O presidente da Câmara explica que o que
cada clube recebe de subsídio do município
é definido através de critérios rigorosos co-
nhecidos de todos, entre os quais se contam,
designadamente, o número de atletas dos
escalões de formação e o nível de qualifi-
cação dos técnicos. 
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Até se pode dizer que S. João da Madeira foi a capital mundial do
futsal por dois dias. A 25 e 26 de Setembro, o Pavilhão das Travessas
recebeu dois jogos de futsal de grande nível. Frente a frente,
Portugal, uma das mais fortes selecções europeias, e o Brasil,
provavelmente a melhor equipa do mundo. 
Este duplo compromisso com o Brasil constituiu uma oportunidade
para ver ao vivo alguns dos melhores praticantes da modalidade no
panorama internacional. E, nos dois jogos, houve casa cheia, mesmo
com transmissões televisivas na SIC. Ao todo, foram cerca de 7000
pessoas que se deslocaram ao Pavilhão das Travessas.
Os dois jogos inseriram-se na preparação da formação lusa para o
Campeonato da Europa de Futsal da UEFA de 2007, a disputar no
nosso país entre 16 e 25 de Novembro. O Brasil venceu ambos os
encontros, mas Portugal - entusiasticamente apoiado pelo público -
também mostrou porque está entre os melhores do mundo.

A Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) venceu o Campeonato
Nacional de Juvenis Femininos da I Divisão de Andebol 2006/2007. O
título foi conquistado no Pavilhão Municipal das Travessas em S.
João da Madeira, onde decorreu a fase final da prova, em Maio pas-
sado, entre as equipas do Bartolomeu Perestrelo, Maiastars,
Assomada, Juve Mar e ADS.
Rui Andrade, treinador da formação vencedora, afirmou que as atle-
tas tiveram "uma época bastante positiva e muito regular", como se
depreende pelo primeiro lugar no campeonato regional e pelo
desempenho demonstrado na I Divisão, com 19 vitórias, três empates
e apenas duas derrotas, num total de 24 jogos. 

As razões do sucesso
José Manuel Ferreira e José Fonseca, dirigentes do Andebol na
Sanjoanense, sublinharam que o título nacional de juvenis femininos
"foi o resultado de um projecto iniciado há quatro anos nos escalões
de formação e só foi possível graças ao trabalho realizado por uma
equipa em que predominou o diálogo e muita proximidade".
Acautelando "a humildade que o desporto merece", Pedro Ventura,
então presidente da ADS, defendeu que, com este feito,"fica provado
que melhores condições, mais empenhamento das pessoas, mais
organização, mais espírito de sacrifício e mais clubismo dá
campeões".

Portugal e Brasil encheram Pavilhão das Travessas

S. João da Madeira foi 
capital mundial do futsal

Mais um momento histórico no
desporto sanjoanense

ADS arrebata título
nacional de andebol 



Diamante. Não ouro, nem pérolas, nem
euros. Diamante. É essa a preciosidade que,
por estes dias, paira no pensamento de um
grupo específico de 250 pessoas. Todas elas
são sócias do Centro Columbófilo de S. João
da Madeira e todas elas estão em festa nesta
ano de 2007, com as Bodas de Diamante da
instituição que, fundada a 31 de Maio de
1932, constitui hoje o clube com mais atle-
tas no município.
Só 250? Longe disso. O número em causa
rondará os 6500, porque quem verdadeira-
mente presta provas ao nível da
Columbofilia, tida como o segundo desporto
mais praticado em Portugal, são os pombos-
correios treinados por cada um desses 250
sócios. Muitos terão cerca de 100 aves sobre
a sua tutela, mas os mais competitivos
podem treinar simultaneamente 250 pom-
bos, preparando-os para disputar provas de
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velocidade, fundo, meio-fundo e grande-
fundo, e dotando-os de tal resistência e fia-
bilidade que, sobretudo pelo seu serviço em
eventuais cenários de guerra, merecem o
Estatuto de Utilidade Pública.
Quem percebe disto é Valdemar Xará,
treinador de pombos desde 1956, sócio do
Centro Columbófilo de S. João da Madeira
desde 1964 e presidente da instituição já por
diversas vezes, a primeira das quais em 1968
e a mais recente há quatro anos consecu-
tivos. 
Entusiasta no discurso, rigoroso na carac-
terização técnica e pertinente na contextu-
alização, Valdemar Xará constata, com pena,
que ainda há para com a Columbofilia uma
incompreensão generalizada: "A maioria das
pessoas não faz ideia do que isto é, mas para
se treinar um pombo, é preciso ter mais ca-
tegoria e mais ciência do que um treinador

Para Valdemar Xará, aspectos como esses
explicam que haja quem esteja disposto a
fazer grandes investimentos na modalidade:
"A Columbofilia, hoje, é uma indústria. Há
quem se dedique só à criação de pombos e
esteja a fazer uma fortuna. Não é como há
50 anos, em que isto envolvia o homem, a
mulher, os filhos, e toda a gente ficava em

Centro Columbófilo de S. João da Madeira

O  clube  com  mais  “atletas”
em  S.  João  da  Madeira

de futebol. Um treinador da bola pode dizer
ao jogador 'Não podes ir às mulheres, não
podes ir às boîtes, não podes ir ao bagaço...'.
Mas com o pombo-correio, tem que ser o
treinador a fazer tudo: a assegurar que o
pombo tem comida, a dar-lhe de beber e a
impedi-lo de se excitar à volta das fêmeas.
Dá muito mais trabalho". 

Voo directo Aveiro-Barcelona
O treino mais exigente consegue produzir
campeões que, em condições climatéricas
favoráveis, "são largados em Barcelona às
seis da manhã e estão em Aveiro às oito da
noite". Com o vento a favor, esses atletas
chegam a voar a 120 quilómetros à hora e,
se os seus resultados desportivos se
mostrarem consistentes, os verdadeiros
campeões podem ser vendidos por quantias
que já atingiram os 100 mil euros.



casa à espera que os pombos chegassem.
Hoje a organização é outra, o sistema é todo
electrónico e há quem faça muito negócio à
volta disto".

Beleza e porte
No Centro Columbófilo de S. João da
Madeira, há, essencialmente, adeptos
"apaixonados". A principal satisfação dos
sócios advém dos resultados dos seus atle-
tas e, por isso, Valdemar Xará garante: "Não
temos de que reclamar. Em 1985, no tempo
do senhor Manuel Cambra, a Câmara cedeu-
nos uma boa sede nas traseiras do Mercado
Municipal e agora estamos lá com obras
para embelezar as instalações, porque o
doutor Castro Almeida quer que tenhamos
uma sede digna de uma instituição com 75
anos".
Uma resistência de diamante. Os 75 anos de
vida do Centro Columbófilo justificaram
uma boda no dia 28 de Outubro, incluindo-
se no repasto a entrega de prémios relativa
à campanha desportiva de 2007. A festa
estende-se ainda ao dia 15 de Dezembro,
quando o Pavilhão Paulo Pinto recebe a
Exposição Distrital de Pombos-Correio,
evento de topo pelas razões que Valdemar
Xará tem o cuidado de explicar: "Vão lá estar
os melhores pombos do distrito e todos vão
ser apreciados um a um. Se o pombo tiver as
medidas perfeitas, damos-lhe, por exemplo,
nove pontos. Se lhe abrirmos as asas e tiver
uma plumagem bonita, leva mais oito. Se lhe
apertamos o externo e estiver bem, são ou-
tros oito. Aos 100 pontos nunca nenhum
chega, mas nós vamos por aí fora até ver
qual deles tem a melhor pontuação, exacta-
mente como na Miss Portugal".

41instituições da cidade



Milhares de espectadores voltaram a acorrer
às avenidas sanjoanenses para a aplaudir os
ciclistas em mais um final de etapa da Volta
a Portugal em bicicleta. 
S. João da Madeira confirmou-se como uma
das mais populares chegadas da prova
maior do ciclismo nacional. Uma jornada de
promoção da cidade,  que passou também
por uma presença assinalável na comuni-
cação social. 
Para delírio da multidão que se aglomerava
na Avenida da Liberdade, Cândido Barbosa
venceu a etapa, somando a quarta vitória
nesta edição da Volta, com um "sprint" ful-
gurante. 

Condições únicas para 
uma chegada espectacular
Já depois de felicitar o vencedor da etapa, o
presidente da Câmara de S. João da Madeira,
Castro Almeida, referiu-se à passagem da
competição pelo município sanjoanense,
considerando tratar-se de "um investimento
importante".
O autarca acrescentou que está é uma
forma de se proporcionar "aos sanjoanenses
e às populações vizinhas o contacto mais
próximo com uma modalidade muito apre-
ciada nesta região". E sublinhou: "S. João da
Madeira tem condições únicas para receber
um final da Volta a Portugal".

Volta a Portugal em S. João da Madeira

Um grande
espectáculo com muito
público e emoção   
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Programa da RTP
em directo das Piscinas
Tal como nos anos anteriores, a RTP voltou a
pôr no ar o programa "Há Volta", com uma
das suas edições a ser transmitida em direc-
to de S. João da Madeira, a 13 de Agosto,
antes do final da etapa do dia. Uma forma
de dar a conhecer ainda melhor o município
sanjoanense ao resto do país.
Feita a partir das Piscinas do Complexo
Paulo Pinto, essa emissão televisiva foi apre-
sentada por Isabel Figueira, Margarida Pinto
e Daniel Oliveira, que entrevistaram o presi-
dente da Câmara, Castro Almeida, a Miss
Lusitânia 2006, Sara Dias Leite, o ex-interna-
cional de futebol Carlos Secretário e a
engenheira Paula Teles, responsável pelo
projecto de requalificação da zona pedonal.  
Houve ainda momentos televisivos que
destacaram o Centro de Formação
Profissional da Indústria do Calçado, a
Associação Shaolin Si, o Turbo Clube, a
empresa Flymaster Avionics, o coro infantil
"Espadanitos" e o Museu da Chapelaria.
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O esgoto das fábricas da Zona Industrial das
Travessas que há muitos anos é despejado
no Rio Ul vai passar a ser enviado para a
Estação de Tratamento do Salgueiro. A ideia
é pôr fim a um dos principais focos de
poluição deste curso de água que atravessa
a cidade de S. João da Madeira.
O processo foi desencadeado pela Câmara
Municipal, que escreveu aos empresários
instalados nessa área da cidade, alertando-
os para a necessidade de procederem a
obras de correcção dos esgotos das suas
unidades fabris que estão indevidamente
ligados à rede de água das chuvas. Por seu
lado, a autarquia comprometeu-se a efectu-
ar as intervenções complementares no
espaço público.
Das mais de 60 fábricas contactadas, apenas
seis não responderam com celeridade assi-

nalável à iniciativa municipal, ini-
ciando as intervenções necessárias.

Um facto que levou o presi-

dente da Câmara, Castro Almeida, a destacar
a "excelente adesão dos empresários". 

Levantamento prévio
Na base deste trabalho global está um le-
vantamento prévio feito por técnicos
municipais, que permitiu identificar os pro-
blemas e apontar soluções, informação esta
que foi transmitida a cada uma das empre-
sas para facilitar a execução das obras
necessárias.
Fruto deste planeamento e da aplicação das
medidas propostas, espera-se que a poluição
no Rio Ul diminua significativamente na
parte que atravessa S. João da Madeira.

Novo interceptor
Devido a ligações de saneamento

antigas mal executadas, desde

há vários anos que há muito esgoto da
cidade de S. João da Madeira a ser despeja-
do na rede de água da chuva, acabando por
ser lançado no Rio Ul.
Esta situação tem de ser resolvida caso a
caso, o que está a ser feito há já algum
tempo pela Câmara Municipal. No entanto,
por se tratar de um processo exaustivo cuja
conclusão será demorada, a autarquia
decidiu realizar uma obra que vai permitir,
desde já, reduzir a quantidade de esgoto que
segue para o Rio Ul.
Trata-se da construção de um interceptor
que, em especial com o tempo seco, enviará
uma parte significativa dessa poluição para
tratamento na ETAR do Salgueiro. Este sis-
tema terá eficácia nos dias sem chuva, já
que nessa situação o líquido que circula nas
canalizações das águas das chuvas será
constituído na sua quase totalidade por

esgoto para aí indevidamente
canalizado.

Câmara e empresas juntas
no combate à poluição no rio

Fruto deste planeamento e da aplicação das medidas pro-
postas, espera-se que a poluição no Rio Ul diminua significa-
tivamente na parte que atravessa S. João da Madeira.
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Entrou em funcionamento, em Julho, uma
nova célula no reservatório de água de
abastecimento público localizado na Rua
Enedina Garcia, no Município de S. João da
Madeira. Duplica-se, assim, a capacidade
dessa estrutura, que passa de 1500 para
3000 metros cúbicos. 
Na ocasião, foi revelado que essa construção
se insere num investimento mais vasto -
cerca de um milhão de euros - que contem-
pla ainda a edificação de uma segunda célu-
la no reservatório da Rua José Malhoa (aí
passa a haver uma capacidade de
armazenamento de 4000 metros cúbicos) e
a ampliação das células da Mourisca (de 600
para 2400 metros cúbicos). 

Reservas duplicam
Até agora, a capacidade global dos três
grandes reservatórios da cidade somada à
de outros de menor dimensão - nas zonas
das Travessas, Parque Nossa Senhora dos
Milagres e Casaldelo - era de cerca de 6000
metros cúbicos. Depois de concluída a
ampliação, esse valor praticamente duplica. 
Assim, S. João da Madeira passará a ter, em
caso de falha no abastecimento, reservas de
água para dois dias, num horizonte tempo-
ral de 20 anos, o que vai ao encontro das
normas internacionais.

Água de qualidade
A Câmara Municipal de S. João da Madeira
vai mais além no controlo da qualidade da
água de abastecimento público, realizando
mais análises do que as exigidas na lei. Esta
vigilância apertada permite detectar atem-
padamente situações anormais. Felizmente,
não foram registados quaisquer casos de
água imprópria para consumo: a cidade tem
água de boa qualidade.
A água da rede pública de S. João da
Madeira é sujeita a todas as análises obri-
gatórias. Estas são efectuadas em diferentes
pontos do concelho por um laboratório cre-
denciado, seguindo uma calendarização
acordada com o Instituto Regulador de

Águas e Resíduos (IRAR).
O resumo dos resultados das análises à água
pode ser consultado no "Balcão Virtual" da
página do Município de S. João da Madeira
na Internet (www.cm-sjm.pt).

Novos reservatórios de água: 
investimento para 20 anos
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Longe das planícies de Grasse, de qualquer
laboratório de Colónia e num local insus-
peito para o métier de Guerlain, esconde-se
em S. João da Madeira um éden de aromas
onde, todos os dias, se trabalha na con-
cepção du parfum. 
Numa sala do Centro Tecnológico do
Calçado - sim, aí mesmo! - duas almas sen-
síveis aplicam conceitos de engenharia a
centenas de essências com as quais criam
diferentes combinações aromáticas, desen-
volvendo assim o que, sem desprimor para o
termo "perfumaria", se está a revelar um
negócio de sucesso.  
A empresa em causa chama-se I-SENSIS e,
de acordo com a terminologia da especiali-
dade, Vera Mata e Paula Gomes são "os na-
rizes" responsáveis pelas delícias propor-
cionadas em frasco ao olfacto de quem as
procura. No processo de concepção de um
perfume, a sensibilidade das duas enge-
nheiras não é, no entanto, a única envolvida
no processo: é o cliente quem define o tipo
de fragrância que pretende - suave ou
intensa, frutada ou floral, fresca ou doce - e
é a ele que cabe a decisão final perante as
diversas propostas que lhe venham a ser
apresentadas pela I-SENSIS.

Sensis, uma empresa com perfume sanjoanense

Um negócio essencial

Produtos naturais 
e tecnologias limpas
Na origem da I-SENSIS enquanto projecto
empresarial está a investigação que Vera
Mata e Paula Gomes desenvolveram no
âmbito dos seus doutoramentos na área de
engenharia de perfumes e aromas, na
Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto. 
O trabalho centrava-se na utilização de pro-
dutos naturais e tecnologias limpas, e
começou a ganhar evidência já em 2002,
porque, como lembra Vera Mata, "nunca
tinha havido em Portugal nenhum projecto
de investigação tão focado na área dos per-
fumes". Três anos depois, era criada a I-SEN-
SIS, que começou por instalar-se no parque
de ciência e tecnologia TecMaia, dando aí
início a um processo de afirmação lento e
gradual: "A empresa era vista como interes-
sante e inovadora, mas junto do cliente o
processo de afirmação foi lento, porque a
tendência das pessoas é para associar os
perfumes a França. Só à medida que ficaram
a conhecer os nossos produtos é que
começaram a acreditar que é possível fazer
perfumes em Portugal".
Quando a distância passou a ser demasiado
incómoda para as duas engenheiras, a I-
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SENSIS decidiu mudar-se para S. João da
Madeira e foi acolhida de forma "muito
calorosa" pelo Centro Tecnológico do
Calçado, no início de 2007. 

Ao gosto do cliente
Sejam 200 perfumes para os noivos ofere-
cerem como brinde de casamento aos seus
convidados ou

usadas no perfume, como no que diz
respeito aos frascos de vidro e aos rótulos".
O método tem resultado e a I-SENSIS está
agora a apostar num mercado maior: o das
empresas de grande dimensão que querem
investir na sua private label, seja para ofere-
cerem o perfume ao cliente, seja para o
venderem ao público como complemento de

uma linha de cosmética ou de
uma etiqueta de vestuário. 

Calçado sintético 
com cheiro a couro?

Se a relação entre a per-
fumaria e a indústria do sapato

parece, a início, inexistente, Leandro
Melo, director do Centro Tecnológico do
Calçado, propõe uma outra perspectiva:
"Porque não desenvolver um cheiro a couro
para integrar em produtos sintéticos? Se o
produto for melhor do que o couro mas
cheirar a couro, isso é uma grande van-
tagem competitiva".
O potencial dessa solução ainda só está a ser
equacionado, mas o responsável pelo espaço
que acolhe a I-SENSIS adianta razões mais
imediatas para a presença da empresa no
Centro Tecnológico: "A realidade é que
temos vindo a apoiar a criação de algumas
empresas, sobretudo quando elas podem vir
a ter algum potencial para a área do calça-
do. Temos que olhar para o sector de uma
forma muito mais alargada e o facto é que
os perfumes podem ser importantes numa
estratégia de moda, de imagem e de fun-
cionamento de loja. Já começa a haver
empresas que dão importância ao marketing
olfactivo e tudo indica que essa tendência
vai crescer".

17.000 para uma empresa sueca que pre-
tende surpreender os seus clientes, Paula
Gomes garante: "Criamos o cheiro, tratamos
do frasco e tratamos da embalagem.
Enquanto outros fabricantes compram tudo
já pronto e apresentam ao cliente um leque
limitado de opções, nós preferimos ter as
matérias-primas e combinamos tudo de

acordo com o gosto do cliente,
tanto no que se refere às

essênc ias



A fábrica da Faurecia, em S. João da
Madeira, ganhou um contrato para produzir
estruturas de assentos para as novas ver-
sões do Volkswagen Pólo e do Seat Ibiza. 
O novo projecto motiva um investimento da
multinacional francesa de oito milhões de
euros na unidade sanjoanense, com "um
impacto positivo" no emprego.
Segundo um comunicado da Faurecia, a
fábrica de S. João da Madeira foi selecciona-
da "devido à sua capacidade de produzir
componentes que vão ao encontro dos re-
quisitos cada vez mais apertados dos fabri-
cantes de automóveis em termos de quali-
dade, segurança e produtividade".

Quase 2000 assentos por dia
A Faurecia de S. João da Madeira iniciou já o
fabrico de pré-séries para a Seat, estando
prevista a produção da versão final deste
componente em Março de 2008. Já para a
Volkswagen o fabrico final começará em
2009.
De acordo com a empresa, esta encomenda
prevê o fabrico de 1.800 conjuntos de
assento por dia aquando do "pico" da pro-
dução.

3000 pessoas em oito fábricas
A Faurecia registou em Portugal vendas de
341 milhões de euros no ano passado.
Emprega três mil pessoas nas oito fábricas
do nosso País (S. João da Madeira, Bragança,
Nelas, Palmela, e Vouzela).
O grupo francês facturou no total 11,6 mil
milhões de euros no ano passado, estando
presente em 28 países onde emprega 60 mil
pessoas em 190 fábricas.

A empresa Flymaster Avionics, de S. João
da Madeira, venceu o Prémio de Inovação
e Criatividade com que a Associação
Portuguesa das Empresas do Sector
Eléctrico e Electrónico (ANIMEE) distin-
guiu, este ano, os trabalhos que mais con-
tribuiram para inovar produtos e proces-
sos nesta área da indústria. 
Com um valor pecuniário de 4000 euros, o
prémio teve o financiamento da Fundação
para a Ciência e Tecnologia, e foi entregue
aos sócios da Flymaster no decurso da 15.ª
edição da mostra ENDIEL 2007, que reuniu
na Feira Internacional de Lisboa os princi-
pais agentes de desenvolvimento ao nível
do sector eléctrico e electrónico.
Fundada em Março deste ano, a Flymaster
Avionics resulta de uma sociedade entre
quatro praticantes de desportos aéreos,
designadamente parapente, que se
mostravam insatisfeitos quanto aos
instrumentos de navegação disponíveis no
mercado. Decididos a fazer melhor, cri-
aram um Personal Flight Assistant (PFA),
que baptizaram com o nome "Flymaster F1
Module", para leitura em PDA's através de
Bluetooth. 

boletim municipal S. João da Madeira

Rapidamente, praticantes de aviação
desportiva de todo o mundo começaram a
adquirir os produtos da empresa por-
tuguesa através do site www.flymaster.net
e é o PFA da marca lusa o que agora é uti-
lizado pelas selecções de parapente de
Itália e França. 

Dos chapéus à tecnologia de ponta…
Ricardo Figueiredo é um dos sócios da
Flymaster Avionics. Muito conhecido por
ser um dos responsáveis da FEPSA, empre-
sa sanjoanense com largos anos de lide-
rança na produção de feltros para chapéus,
este industrial não deixa de olhar com
atenção para novas formas de negócio,
com uma forte componente tecnológica.
Para Ricardo Figueiredo, "a vantagem
competitiva dos produtos da Flymaster é
serem equipamentos integrados, concen-
trando todas as funcionalidades num só
aparelho". Além disso, enquanto os produ-
tos dos outros fabricantes só disponibi-
lizam dados numéricos, os da empresa de
S. João da Madeira apresentam infor-
mação gráfica, de leitura "muito mais ime-
diata para quem está a voar", seja para-
pente, asa delta ou planador.

Fábrica  de  S.  João  da  Madeira

Investimento de
8 milhões

Flymaster  Avionics

Empresa
sanjoanense ganha
Prémio de Inovação 


