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Nos 24 anos da elevação a cidade

TTrraabbaallhhoo  ee  QQuuaalliiddaaddee  ddee  VViiddaa**
M. Castro Almeida
Presidente da Câmara S. João da Madeira é uma cidade empreendedora que valoriza o trabalho e a criação de

riqueza. Esta realidade está bem presente nesta edição do Boletim Municipal, que reflecte o
assinalável dinamismo sanjoanense, expresso em exemplos de sucesso que chegam das nos-
sas empresas, associações e instituições.

Nos textos aqui publicados sobre a Cartonagem Trindade, a Escola Secundária Dr. Serafim
Leite, a Santa Casa da Misericórdia - e em muitos outros - está patente a cidade competiti-
va e solidária que se constrói todos os dias, graças à dedicação dos sanjoanenses, que nunca
desistem de empreender e de inovar.

O saudável desejo sanjoanense de andar à frente é, muito provavelmente, a razão que leva o
nosso município a estar no top da qualidade de vida em Portugal, como confirmaram dois
estudos divulgados este ano e que nos colocam num caso em 3.º lugar e no outro em 2.º.

O novo Parque Urbano do nosso Rio Ul constitui um dos principais símbolos dessa qualidade
de vida que tem os seus alicerces na valorização do trabalho, tanto mais que este excelente
espaço de lazer foi construído ao lado da maior zona industrial do concelho, pólo essencial
do desenvolvimento empresarial de S. João da Madeira, Cidade do Trabalho e da Qualidade
de Vida.

A inauguração do Parque do Rio Ul foi um dos momentos marcantes do 24.º aniversário da
elevação de S. João da Madeira a cidade, comemorado em Maio, e é um dos destaques deste
número do Boletim Municipal. Mas por muitas páginas que se escrevam e por muitas
fotografias que se mostrem - como a magnífica imagem que faz a capa desta edição
- o melhor mesmo é (re)visitar esta renovada área verde devolvida à fruição das pessoas.

É esse o convite que lhe deixo: vá ao Parque Urbano do Rio Ul.
Havemos de nos encontrar por lá!

* "Trabalho e Qualidade de Vida" foi também o título do texto que escrevi para a abertura da edição do Boletim
Municipal de 2004, cuja capa mostrava a primeira pedra da obra do Parque do Rio Ul. A expressão traduzia, nessa
altura, um objectivo. Repetidas na publicação actual, essas mesmas palavras já têm contornos concretos. É assim
que se faz o desenvolvimento da cidade, traçando metas e trabalhando para as alcançar.
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O Centro Empresarial e Tecnológico (CET) de
S. João da Madeira, em construção entre as
zonas industriais da Devesa Velha e do
Orreiro, será uma realidade já no corrente
ano. 
O edifício, da autoria do arquitecto
portuense Filipe Oliveira Dias, consiste em
dois módulos contíguos, um dos quais des-
tinado à sede do CET e um outro à implan-
tação da Incubadora de Empresas de base
Tecnológica (com capacidade para 40
empresas).
A Câmara Municipal é a entidade impulsio-
nadora de todo o projecto, cabendo-lhe a
liderança da Sanjotec, entidade gestora na
qual estão representadas diversas outras
instituições: Universidade de Aveiro, Computadores com wi-fi incorporado (o que

acontece na generalidade dos portáteis)
podem ligar-se à Internet gratuitamente,
por banda larga sem fios, em grande parte
da cidade de S. João da Madeira.
Para beneficiarem desta possibilidade, os
interessados que se encontrem em zonas
com cobertura tem de activar a ligação sem
fios à Internet no seu computador e esperar
que este detecte a rede SJMINTELIGENTE. A
seguir, basta seleccionar essa opção, depen-
dendo a rapidez do acesso da força do sinal
encontrado, que não é igual em todos os
pontos do concelho.
Depois só é preciso seguir as indicações que
são apresentadas, procedendo o utilizador
do computador ao seu registo gratui-
to, sendo que apenas  necessi-
ta de indicar endereço

Edifício de excelência para incubar empresas

Centro Empresarial e Tecnológico
começa a funcionar já este ano

inovação e tecnologia

Cedintec, Centro Tecnológico do Calçado,
Faurécia - Assentos para Automóveis,
Associação de Parques de Ciência e
Tecnologia do Porto e Clube de Empresários
de S. João da Madeira.
A obra, que na sua globalidade terá um
custo superior a cinco milhões de euros,
conta com comparticipação comunitária. O
presidente da Câmara, Castro Almeida, con-
sidera que este empreendimento constitui
um exemplo do que deve ser a nova geração
de investimentos com recurso a fundos
europeus, já que foi pensado para ajudar o
sector empresarial a produzir mais e com
mais valor acrescentado.

Métodos inovadores
Os trabalhos de construção do CET, a cargo
da empresa "FDO - Construções S.A.", têm
decorrido segundo sistemas e métodos ino-
vadores, adequados a uma gestão
inteligente dos fluxos de energia e das

de e-mail e definir uma palavra-passe. Será
então encaminhado para uma página de
entrada a partir da qual pode "navegar" para
os destinos virtuais que desejar.
Esta "rede municipal" de banda larga sem
fios está inserida num projecto-piloto que
está a ser desenvolvido pela Câmara
Municipal em parceria com a  empresa
Broadmedia. O objectivo é vir a  cobrir prati-
camente todo o território sanjoanense,
de forma a contribuir decisiva-
mente para a generaliza-
ção do acesso à
Internet em 

acções próprias do seu funcionamento.
A concepção arquitectónica, "para além de
maximizar a organização interna, resolve a
plena integração no espaço urbano circun-
dante, com elevadíssimo respeito ambien-
tal", como se pode ler na memória descritiva
assinada pelo arquitecto Filipe Oliveira Dias.
O CET apoiará técnica e cientificamente a
comunidade empresarial local e regional,
através da difusão de uma cultura de
Inovação e do encorajamento a projectos
empresariais de base tecnológica, nomeada-
mente nas áreas da Robótica, Automação
Industrial, Biotecnologia, Química, Design e
Tecnologias da Informação.
A missão definida para o CET passa pela pro-
moção, aumento da produtividade e com-
petitividade de S. João da Madeira e da
região, apoiando o desenvolvimento e mo-
dernização das empresas existentes e a
implementação de projectos empresariais
inovadores.

S. João da Madeira. Pioneiro na Europa, o
processo tem-se deparado, contudo, com
dificuldades técnicas não previstas inicial-
mente, dado o seu carácter experimental e
inovador

Fibra óptica
Entretanto, procedeu-se a uma intervenção
para instalar uma rede subterrânea de fibra
óptica ligando vários edifícios da cidade de
S. João da Madeira. Esta é mais uma forma
de tornar acessível a Internet de banda
larga, neste caso num  formato especial-
mente destinado a instituições e empresas. 
Numa primeira fase, o objectivo é tornar
mais eficazes os canais de comunicação
entre os diferentes equipamentos munici-
pais. Futuramente, outras entidades poderão
vir a beneficiar desta rede, cujo percurso
passa também por algumas condutas de
águas pluviais, chegando a áreas estratégi-
cas para o desenvolvimento de S. João da
Madeira, como são as zonas industriais. 
Prevendo o alargamento desta rede, foram
instalados na zona pedonal da cidade tubos
pelos quais poderão passar estes cabos de
fibra óptica, aproveitando as obras aí recente-
mente realizadas. O mesmo vem sucedendo
em diversos outros espaços onde se
realizam empreitadas que
envolvam a abertura de
valas.

Internet de banda larga 

Cidade cada vez
mais digital



habitação social do município soma-se
ainda a que foi iniciada nos chamados "pré-
dios cinzentos" (122 fogos), para os quais a
Câmara criou um apoio especial que tem em
atenção a particularidade deste caso.
Grande parte destas habitações ganharam já
novas cores, traduzindo na prática o lema
que está na base deste programa de apoio:
"Recuperar, Renovar e Reabilitar a Habitação
em S. João da Madeira". 
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Prossegue  a  recuperação  de  prédios  de
habitação  social  em  diversos  pontos  da
cidade,  o  que  muito  se  deve  ao  empenho  dos
respectivos  condomínios.  Os  moradores  têm
sabido  aproveitar  o  apoio  disponibilizado
pela  Câmara  e  pelo  programa  PROHABITA.
Decisivo  revela-sse  ainda  o  acompanhamen-
to  da  Empresa  Municipal  "Habitar  S.  João".

Em vários pontos do município de S. João da
Madeira são visíveis os sinais da reabilitação
de prédios de habitação social. Um trabalho
que tem sido concretizado com o envolvi-
mento dos respectivos condomínios e o
apoio financeiro - através de empréstimo -
disponibilizado pela Câmara. 
Este processo, acompanhado pela empresa
Municipal "Habitar S. João", tem por base
um acordo firmado entre a autarquia e o
Instituto Nacional de Habitação ao abrigo
do Programa PROHABITA. 
Desde o lançamento do programa,
realizaram-se intervenções (algumas já con-
cluídas, outras ainda em curso) em
numerosos prédios de habitação social do
Município, localizados em diferentes pontos
da cidade (Orreiro, Fundo de Vila, Barbezieux,
Mourisca, Parrinho, entre outros). 
Ao todo, foram já abrangidos mais de 1200
fogos, estando em causa um valor total esti-
mado superior a 2 milhões e 300 mil euros,
investimento suportado pela Câmara
Municipal, na parte correspondente às
habitações que são sua propriedade. 
A verba restante cabe aos moradores que já
são donos dos seus apartamentos, a quem a
Câmara disponibiliza um programa de apoio
específico, tendo os processos de ser articu-
lados com os respectivos condomínios.

Em  S.  João  da  Madeira  está  em  curso  um
programa  que  visa  acabar  com  a  existência
de  casas  em  ruínas  que  possam  constituir
ameaças  à  saúde  pública  e  à  segurança  das
pessoas.  A  recuperação  ou  a  demolição  são
os  caminhos  possíveis.  A  boa  articulação
entre  a  autarquia  e  os  proprietários  tem  sido
uma  das  marcas  do  processo.

Os serviços da Câmara de S. João da Madeira
identificaram na cidade cerca de 70 casos de
habitações em más condições, que
aparentam grandes carências ao nível da
segurança estrutural e salubridade. Estas
situações têm sido alvo da análise de uma
comissão de vistoria constituída por três
técnicos da autarquia, a quem cabe avaliar
se estão em ruína. Se assim for, os respec-
tivos proprietários são notificados no senti-
do de apresentarem um projecto de remo-

Casas em ruínas
com os dias contados

Recuperar, Renovar e Reabilitar os prédios sociais

Câmara e condomínios juntos
na requalificação da habitação

delação dos edifícios ou procederem à
demolição dos mesmos. 
Embora já em momentos anteriores a
Câmara tenha efectuado intervenções do
género - um exemplo é o do velho casario
demolido na Praça Luís Ribeiro -, pretendeu-
se assegurar uma acção continuada dos
serviços de forma a resolver todos os casos
de habitações em ruína na cidade. 
Foi com esse objectivo que se criou, em
Novembro de 2007, a referida comissão de
vistoria, que passou a verificar as condições
de segurança e de salubridade dos prédios
não habitados que denotam falhas graves
de conservação.

Perto de 20 casos já 
levaram a demolições
Até ao momento foram concluídos perto de
20 casos, que culminaram, quase na totali-
dade, com a demolição dos prédios, sendo
de destacar o bom entendimento que tem
sido possível alcançar com os proprietários. 
Na base deste programa de intervenções
está o "dever de conservação", previsto no
art.º 89º do D/L 555/99, segundo o qual "as
edificações devem ser objecto de obras de
conservação pelo menos uma vez em cada
período de oito anos (…)", podendo a
Câmara Municipal "determinar a execução
de obras de conservação" ou mesmo "a
demolição total ou parcial das construções
que ameacem ruína ou ofereçam perigo
para a saúde pública e para a segurança das
pessoas".

Criação de condomínios
com apoio da Habitar
Para pôr em prática este plano alargado de
beneficiação dos prédios de habitação
social, a empresa Municipal "Habitar S. João"
desenvolve uma acção de fomento e apoio à
constituição de condomínios nos edifícios
em causa, prestando igualmente colabo-
ração na preparação dos processos relativos
à contratualização dos trabalhos.
Às intervenções iniciadas nos prédios de
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O  ano  de  2008  é  decisivo  para  lançar  as
bases  de  um  novo  ciclo  de  desenvolvimento
em  S.  João  da  Madeira.  Um  contexto  em  que
o  planeamento  surge  como  factor  essencial.
Tradução  prática  deste  facto  é  a  elaboração
por  parte  da  Câmara  Municipal  de  vários
planos  de  pormenor  para  diferentes  zonas
da  cidade.  Ao  mesmo  tempo,  avança  a
revisão  do  Plano  Director  Municipal.

Em S. João da Madeira, têm sido dados pas-
sos importantes na elaboração de diversos
planos de Pormenor. Os das Corgas-Norte e
do Largo do Souto, ambos da autoria do
arquitecto Eduardo Souto Moura, contam-
-se entre os mais adiantados, assim como o
da Rua Combatentes da Grande Guerra. 

Planos de pormenor

Município planeia novo ciclo
de desenvolvimento

O  ano  de  2007  terminou  com  um  momento
histórico  para  o  município  sanjoanense  e
para  a  região:  a  adjudicação  da  concessão
das  auto-eestradas  do  Douro  Litoral  a  um
consórcio  liderado  pela  Brisa.  Aí  se  inclui  a
construção  da  ligação  entre  S.  João  da
Madeira  e  os  Carvalhos.  No  final  dessa
sessão,  que  decorreu  no  Museu  da
Chapelaria,  o  secretário  de  Estado  das  Obras
Púbicas  referiu-sse  também  à  auto-eestrada
entre  S.  João  da  Madeira  e  Ovar.  Garantiu
que  o  processo  da  respectiva  concessão
ficará  concluído  ainda  na  actual  legislatura.

O Governo adjudicou no dia 28 de Dezembro
a concessão das auto-estradas Douro Litoral
a um consórcio liderado pela Brisa. A ce-
rimónia decorreu no Museu da Chapelaria,
em S. João da Madeira, cidade que, no âmbito
deste processo, ficará ligada, através da A32,
ao Porto. A obra estará no terreno em 2009.
Na ocasião, o secretário de Estado Adjunto
das Obras Públicas e Comunicações, Paulo
Campos, garantiu que o processo relativo à
concessão da ligação de S. João da Madeira
a Ovar ficará concluído ainda nesta legis-
latura. "Decidimos separar este troço da
concessão do Douro Litoral, mas isto não
quer dizer que haja qualquer indecisão rela-
tivamente à construção desta estrada", afir-
mou o governante à comunicação social.
"Neste momento estão a ser feitos estudos e
depois vai ter de haver aprovação ambiental.
Se tivéssemos estado à espera deste traba-

Museu da Chapelaria acolheu adjudicação da concessão Douro Litoral

Novas auto-estradas garantidas
lho todo, estaríamos a privar milhões de
pessoas destas auto-estradas que já é pos-
sível construir", explicou Paulo Campos, adi-
antando que o processo relativo à con-
cessão da ligação S. João da Madeira-Ovar
"ficará concluído ainda no decorrer desta
legislatura".

Na auto-estrada em
apenas dois minutos
O presidente da Câmara de S. João da
Madeira, Castro Almeida, considerou esta
adjudicação  "um momento histórico" para o
Norte do país, sobretudo para o agrupa-
mento de municípios do Entre Douro e
Vouga.
O autarca entende que os concelhos desta
sub-região "vão ter uma enorme vantagem
com este conjunto de auto-estradas", subli-
nhando os ganhos que daí advirão "em
competitividade, segurança rodoviária e em
qualidade de vida dos cidadãos".
O facto de a nova auto-estrada passar muito
perto da cidade, sem, no entanto, atravessar
o escasso território sanjoanense, vem ao
encontro do que pretendia a autarquia. 
"Sempre desejámos que passasse ao lado,
mas próximo de S. João da Madeira", lem-
brou Castro Almeida, adiantando que
solução final encontrada para o acesso à
A32 é "totalmente satisfatória", já que da
variante, na zona do Parrinho, até ao nó da
auto-estrada, os automobilistas irão de-
morar apenas cerca de dois minutos".

Números da concessão Douro Litoral
Com um investimento de 872 milhões de
euros, a concessão Douro Litoral tem uma
extensão total de 129 quilómetros, 76 dos
quais correspondem "à construção, conser-
vação e exploração de novas auto-estradas",
e 53 quilómetros à beneficiação, conser-
vação e exploração de vias já em serviço, de
acordo com informação divulgada pelo
Ministério das Obras Públicas.
"A construção dos novos lanços irá benefi-
ciar directamente cerca de um milhão e
quinhentos mil habitantes dos concelhos da
Maia, Matosinhos, Valongo, Paredes, Porto,
Gondomar, Gaia, Espinho, Santa Maria da
Feira, S. João da Madeira e Oliveira de
Azeméis", referia o comunicado de imprensa
do Ministério tutelado por Mário Lino.

Também a revisão do Plano Director
Municipal (PDM) regista avanços significa-
tivos com uma alargada participação públi-
ca e em paralelo com a elaboração do Plano
Regional de Ordenamento do Território -
Norte.

Dez planos de pormenor
Ao todo, são dez os planos de pormenor em
desenvolvimento pela Câmara de S. João da
Madeira, processos que se encontram em
dife-rentes fases e que vão permitir um
desenho urbanístico de qualidade em
noutras tantas zonas da cidade: Corgas-
Norte, Largo do Souto, Rua dos
Combatentes da Grande Guerra, Rua do
Brasil/Quintelas, Outeiro, o Calvário, Sul da
Zona Industrial das Travessas, Praça Luís

Ribeiro, a Zona Desportiva das Travessas e o
Parque Industrial da Oliva.
A estes trabalhos de planeamento urbano
soma-se a elaboração de outros voltados
para a identificação de linhas estratégicas
para o progresso da cidade, como são os
casos dos planos de Competitividade e
Inovação e de Desenvolvimento Local, o
primeiro dos quais já foi apresentado publi-
camente.

Revisão do PDM
O quadro completa-se com a revisão do
Plano Director Municipal, no âmbito da qual
decorreu já, durante três meses, o período
inicial de participação pública previsto na
legislação para a formulação de sugestões,
bem como para a apresentação de infor-
mações sobre quaisquer questões que pos-
sam ser consideradas relevantes.
Porque se trata de um processo em que a
Câmara Municipal de S. João da Madeira
deseja uma participação pública alargada, é
dada a possibilidade de o envolvimento dos
munícipes não ficar limitado aos prazos
legais.
Nesse sentido, o presidente da autarquia
escreveu uma carta aos sanjoanenses
apelando ao seu envolvimento na revisão do
PDM da cidade e solicitando-lhes a resposta
a um inquérito sobre aspectos que conside-
ram relevantes no planeamento municipal.
Esses dados são essenciais à elaboração do
documento.

Área que será alvo do Plano de Pormenor das Corgas Norte
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O Dia da Terra é assinalado internacional-
mente a 22 de Abril e, em S. João da
Madeira, a data é comemorada em cada ano
com um programa alargado de actividades
que se prolonga por uma semana. Este ano,
decorreu de 20 a 27 de Abril em diversos
espaços públicos da cidade. 
Envolvendo diversos munícipes, a título par-
ticular ou em nome das instituições a que
estão ligados, a Semana da Terra de S. João
da Madeira trouxe para a rua acções desti-
nadas a melhorar a qualidade de vida da
comunidade, sobretudo ao nível da soli-
dariedade e da defesa do Ambiente. 

"Espírito comunitário"
Operações de limpeza e arranjo de espaços
públicos, plantação de árvores, sensibiliza-
ção ambiental, rastreios de saúde, palestras,
exposições e jogos didácticos são algumas
das acções em que participaram numerosos
sanjonanenses de diferentes idades. Uma
adesão que leva o vereador Paulo Cavaleiro
a afirmar que a Semana da Terra "já é um
evento com tradição em S. João da
Madeira", revelador de "um assinalável
espírito comunitário".
O mesmo responsável lembra que esta ini-
ciativa se integra no plano de acção da
Agenda 21 Local e visa "alertar para o
desenvolvimento sustentado, que não tem
uma lógica apenas ambiental, mas também
económica e social, o que torna ainda mais
importante esta interactividade entre as
associações e a cidade".

A Câmara Municipal fez questão de deixar
uma saudação aos comerciantes que já
aderiram ao Comércio Verde, programa
cujos resultados relativos ao primeiro ano
de actividade foram apresentados no decor-
rer da Semana da Terra. 
Embora reconhecendo que na área da sepa-
ração e reciclagem de resíduos "há ainda
muito para fazer" no País e em S. João da
Madeira em particular, o vereador Paulo
Cavaleiro salienta que "há sinais positivos
que merecem ser salientados", destacando
"a adesão que já começa a registar o projec-
to de recolha selectiva junto dos comer-
ciantes".
O "Comércio Verde" é uma das medidas
concretas desenvolvidas com base no Plano
de Acção da Agenda 21 Local de S. João da
Madeira. Consiste num serviço de recolha
selectiva porta-a-porta junto do comércio e
restauração, tendo em vista o seu envio pos-
terior para reciclagem. Segue-se a um outro
projecto semelhante destinado às escolas da
cidade.

180 mini-ecopontos
no comércio local
Com o "Comércio verde" tem crescido o
número de operadores económicos que
fazem separação do lixo nos seus estabelec-
imentos, o que se traduz, consequente-
mente, num aumento da quantidade de
resíduos enviados para reciclagem.
Durante o primeiro ano de "Comércio verde",
que agora se completou, foi definida uma
zona piloto, abrangendo cerca de 80 esta-
belecimentos da zona pedonal de S. João da
Madeira. Mas rapidamente o projecto
começou a tornar-se mais abrangente face a
solicitações surgidas de outras zonas da
cidade.

Canil intermunicipal apontado como
exemplo a seguir

Municípios unidos
para combater
problema dos cães
abandonados
O Centro de Recolha/Canil Intermunicipal do
Entre Douro e Vouga entrou em funciona-
mento em Março deste ano, tendo sido clas-
sificado como "um exemplo a seguir" pela
vice-presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDR-N), Cristina Azevedo.
Esta responsável, que falava na inauguração
do novo equipamento, desafiou os autarcas
do norte do País a lançarem-se em projectos
supra-municipais como forma de
resolverem os problemas das comunidades. 
"Um projecto que nasce numa escala supra-
municipal é um sinal evidente de coesão e
de interesse comum", afirmou Cristina
Azevedo, considerando que essa será "uma
metodologia claramente valorizada neste
novo período de programação de fundos
estruturais". 

3.000 metros quadrados
O Centro de Recolha/Canil Intermunicipal -
orçado em 500 mil euros - é uma obra da
responsabilidade da Associação de
Municípios de Terras de Santa Maria
(AMTSM) e estende-se por uma área de
3.000 metros quadrados. Localiza-se no
antigo aterro sanitário da serra do Pereiro
(freguesia de Ossela), em Oliveira de
Azeméis, tendo o projecto sido concebido
pelo Gabinete de Apoio Técnico (GAT) do
Entre Douro e Vouga.
O equipamento tem condições para albergar
simultaneamente 100 animais dos municí-
pios de Arouca, Oliveira de Azeméis, S. João
da Madeira, Santa Maria da Feira e Vale de
Cambra. A AMTSM tem programado tam-
bém um conjunto de acções nos cinco con-
celhos, para além da captura dos animais.
Promoção de visitas ao canil, campanhas de
controlo de cães vadios e de vacinação anti-
-rábica são outras das iniciativas previstas
no âmbito deste projecto.

Entre 20 e 27 de Abril

Semana de Terra comemorada
com solidariedade e defesa do
Ambiente

Mas continua a haver muito para fazer 

Um ano de
Comércio Verde
cheio de bons sinais

Por uma cidade 
ainda melhor
Um dos momentos de maior simbolismo da
Semana da Terra deste ano aconteceu na
Praceta 25 de Abril, onde se hasteou a
Bandeira da Agenda 21 Local, processo de
promoção do desenvolvimento sustentável
de que a autarquia sanjoanense é pioneira
no país. Esse momento foi acompanhado
pelo coro "Espadanitos", formado por cri-
anças da escola básica do 1º ciclo do
Espadanal.
"O envolvimento e o empenho das asso-
ciações e instituições da cidade na Semana
da Terra têm sido dignos de registo, respon-
dendo da melhor forma ao desafio lançado
pela Câmara Municipal e contribuindo para
que S. João da Madeira possa ser uma
cidade ainda melhor", conclui Paulo
Cavaleiro.

Assim, rapidamente se chegou a 180 mini-
ecopontos (conjuntos de três contentores:
um amarelo, um verde e um azul) entregues
pela Câmara Municipal a outras tantas lojas
ou restaurantes, mais do dobro do número
inicialmente previsto para esta fase.

Números animadores
O projecto "Comércio Verde" tem contribuí-
do para que a fatia de resíduos produzidos
em S. João da Madeira que são encamin-
hados para reciclagem seja cada vez maior.
De 2006 para 2007, esse aumento foi de
cerca de 50 por cento.
Esta evolução positiva vem já de 2002.
Nesse ano, foram enviadas para reciclagem
cerca de 156 mil toneladas de resíduos devi-
damente separados. No ano passado, tiver-
am o mesmo destino quase 758 mil
toneladas de lixo. São números animadores,
mas o cenário ideal ainda está muito longe,
pois essa continua a ser apenas uma peque-
na parte dos resíduos produzidos em S. João
da Madeira.
Há, por isso, ainda muito para continuar a
fazer nesta área, sendo objectivo da Câmara
Municipal prosseguir a expansão do projec-
to do "Comércio Verde" a outras zonas da
cidade, o que ajudará a aumentar a quanti-
dade de resíduos a enviar para reciclagem,
permitindo, por exemplo, o reaproveitamen-
to do vidro, do papel e cartão e do metal). 



É  assinalável  o  elevado  número  de  alunos
inscritos  nas  Actividades  de  Enriquecimento
Curricular  das  Escolas  do  1.º  Ciclo  do  Ensino
Básico  de  S.  João  da  Madeira.  Esse  facto  é
revelador  do  sucesso  deste  programa  insti-
tuído  pelo  Ministério  da  Educação  e  ao  qual
o  município  sanjoanense  deu  a  melhor
resposta.  Neste  bom  resultado,  assumem
um  papel  fundamental  as  parcerias  esta-
belecidas  com  instituições  da  cidade  ligadas
ao  ensino  e  à  ocupação  de  tempos  livres.

Um levantamento efectuado pelos
Agrupamentos de Escolas e Câmara
Municipal permite concluir que, no cômputo
geral das nove escolas, uma média de 90 por
cento das crianças aderiu às actividades. A
Iniciação ao Inglês, no 3.º e 4.º anos de esco-
laridade, é a que obtém o registo mais eleva-
do, com a participação de 92 por cento dos
alunos matriculados.

Desde o primeiro 
dia de aulas
Em S. João da Madeira, as Actividades de
Enriquecimento Curricular tiveram início
precisamente no 1.º dia de aulas. Os alunos
do 3.º e 4.º anos têm acesso ao ensino de
inglês três vezes por semana, em aulas
dadas pelo Instituto de Línguas. Já os alunos
do 1.º e 2.º anos podem participar em activi-
dades de expressão plástica e dramática,
coordenadas pelos ATL's da Santa Casa da
Misericórdia e "Gente Miúda".
A todos os alunos do 1.º ao 4.º anos são
oferecidas duas aulas semanais de educação
musical, as quais são da responsabilidade da
Academia de Música de S. João da Madeira.
Por sua vez, a Câmara Municipal contratou
professores de educação física para todos os
anos de escolaridade, enquanto os

A  Câmara  Municipal  de  S.  João  da  Madeira
representa  Portugal  num  projecto  educativo
transnacional  com  sede  na  cidade  espanho-
la  de  Barcelona,  intitulado  "European
Resources  Manager  of  School-CCities".  Os
participantes,  de  nove  cidades  europeias,
estiveram  reunidos  no  município  sanjoa-
nense.

S. João da Madeira foi palco, em Abril deste
ano, de um encontro que juntou técnicos de
educação de nove cidades europeias
envolvidas no projecto transnacional
"European Resources Manager of School-
Cities/Gestor Europeu de Recursos da
Cidade Educadora".
Na abertura desta sessão de trabalho, que
decorreu no Centro Tecnológico do Calçado,
o presidente da Câmara de S. João da
Madeira, Castro Almeida, destacou a
importância deste tipo de projectos, cujo
objectivo é partilhar experiências e desen-
volver soluções comuns através de uma
plataforma virtual. O autarca considerou
"muito positivo" o intercâmbio de experiên-
cias a nível internacional entre técnicos da
área da Educação. 
"Contamos em S. João da Madeira com um
excelente corpo de professores, mas pre-
cisamos de criar condições para que dentro
das escolas se usem as melhores práticas e,
por isso, é importante saber o que está a
acontecer na Europa", afirmou Castro
Almeida.

Agrupamentos de Escolas têm a responsa-
bilidade pelas aulas de apoio ao estudo.

Manuais de inglês
Entretanto, foram entregues, gratuitamente,
a todos os alunos do 1.º Ciclo manuais de
Inglês. Uma medida inserida no programa de
generalização do ensino dessa língua no 3.º
e 4.º anos de escolaridade, abrangendo perto
de 700 crianças, inscritas pelos seus pais
nesta actividade de enriquecimento curricu-
lar. 
Para além dessa oferta, todos os professores
que leccionam esta actividade receberam
um "kit", com livro, DVD e outro material
didáctico de apoio às aulas. 
A autarquia ofereceu ainda a todas as esco-
las do 1.º ciclo e jardins-de-infância da rede
pública um conjunto de raquetas de sina-
lização e coletes retrorreflectores, devida-
mente homologados, para serem usados
sempre que seja organizada uma saída da
escola em autocarro alugado para o efeito,
no decurso do transporte e no atravessa-
mento das vias rodoviárias.  

"Feira da Ciência"
entusiasmou pais e filhos
O projecto "Pequenos Cientistas
Sanjoanenses" da Câmara Municipal de S.
João da Madeira voltou a mostrar-se na
"Feira da Ciência", no Museu da Chapelaria.
Esta iniciativa, que decorreu pela segunda
vez, foi resultado do sucesso que o progra-
ma tem tido junto das escolas do 1.º ciclo do
concelho. 
Durante o ano lectivo, todos os alunos dos
quatro anos de escolaridade do 1. º Ciclo do
Ensino Básico têm acesso a aulas de ciência
experimental, ministradas por professores
especializados contratados pela Câmara
Municipal. 
Sob a designação "Pequenos Cientistas
Sanjoanenses", o objectivo é levar a Ciência
até às crianças mais pequenas, de forma
divertida. Agora, através da “II Feira da
Ciência" foi a vez da comunidade educativa,
incluindo os pais e encarregados de edu-
cação, também participar nestas actividades.

Roteiro de espaços 
educativos e culturais
De visita a S. João da Madeira para partici-
par nesta sessão de trabalho, que incluiu
ainda uma deslocação ao Museu da
Chapelaria, a directora do Instituto de
Educação de Barcelona, Antònia Hernández i
Balada, também colocou a tónica na
importância da troca de experiências inter-
nacional, lembrando que "os problemas da
Educação são os mesmos em todo o lado". 
Com sede em Barcelona e em curso desde
Outubro de 2006, o projecto "European
Resources Manager of School-Cities" - no
qual Portugal é representado por S. João da
Madeira - pretende criar um roteiro dos
espaços educativos e culturais existentes em
diversas cidades europeias.
Para além de definir os recursos das cidades,
o objectivo primordial passa por estimular a
relação das escolas com as várias institu-
ições existentes no meio, facilitar visitas de
estudo e promover as iniciativas interna-
cionais. O projecto é financiado por fundos
comunitários, sendo considerado Projecto-
Piloto pelo programa comunitário
"Minerva". 
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Parceria com instituições
da cidade alarga oferta de
actividades escolares

S. João da Madeira recebeu encontro
internacional de técnicos da educação

25º aniversário da
Escola Secundária
Oliveira Júnior
Entre 21 e 24 de Maio decorreram diversas
actividades comemorativas do 25.º aniver-
sário Escola Secundária Oliveira Júnior. 
O programa desses dias abriu com a sessão
solene no auditório deste estabelecimento
de ensino de S. João da Madeira, tendo
prosseguido com uma mostra de actividades
do agrupamento escolar que aí tem a sua
sede.
Dois espectáculos musicais, um deles orga-
nizado pela associação de estudantes, foram
outros momentos marcantes, assim como
um jantar-convívio de antigos e actuais
docentes, não docentes e alunos. 

Escultura comemorativa
O aniversário incluiu ainda a inauguração de
uma escultura comemorativa dos 25 anos,
da autoria de João Antero, artista plástico
que ofereceu a peça em causa, sem qualquer
encargo para a escola Olivera Júnior. 
Para Mário Coelho, presidente do conselho
executivo da escola, esta tem uma "identi-
dade educativa e cultural assente no
respeito pela heterogeneidade social e cul-
tural dos alunos e na necessidade de pro-
porcionar a sua formação integral". 
Quando iniciou a sua actividade, no ano lec-
tivo de 1983/1984, a escola tinha 324
alunos distribuídos por 13 turmas do Ensino
Básico. Hoje, são mais de 1000 os estu-
dantes matriculados na Oliveira Júnior, do
7.º ao 12.º ano. Além disso, é aí a sede de um
dos agrupamentos escolares da cidade.
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A  Escola  Secundária  Dr.  Serafim  Leite  está  a
comemorar  50  anos.  O  aniversário  fica  mar-
cado  pela  inauguração  do  Centro
Multidisciplinar  Interactivo.  Para  perceber  a
importância  deste  momento,  falámos  com
Pedro  Gual,  presidente  do  Conselho
Executivo.  

Que  balanço  faz  dos  50  anos  de  existência
da  Escola  Dr.  Serafim  Leite?
Julgo que o único balanço que se pode fazer
é um balanço muito positivo. Nestes 50
anos, mais de 10 mil alunos concluíram,
com sucesso, os seus cursos na escola.
Muitos ocuparam, e ainda ocupam, lugares
de destaque na sociedade portuguesa,
muitos outros contribuíram para o cresci-
mento económico da cidade. Perante estes
factos, só podemos fazer um balanço positi-
vo dos 50 anos de actividade da escola.

Como  é  que  vê  a  evolução  da  escola  ao
longo  de  todos  estes  anos?
A escola tem acompanhado as alterações
que foram surgindo no sistema de ensino
público, adaptando-se aos novos paradig-

mas criados por essas alterações. No entan-
to, a sua vocação original, como escola
industrial e comercial, nunca foi esquecida,
tendo oferecido sempre cursos orientados
para a vida activa. Nos últimos dois anos, a
implementação dos cursos profissionais no
sistema de ensino veio dar um novo "fôlego"
a essa vocação. 

Em  termos  de  responsabilidade  social,  o  que
é  que  a  Serafim  Leite  representa  em  S.  João
da  Madeira?  
Sendo uma escola pública, a sua missão é a
de proporcionar a formação adequada, para
que quem a frequente se torne um membro
activo e participante da comunidade local. 

Considera  que  a  escola  tem  contribuído  para
o  crescimento  da  cidade?
Sendo uma escola vocacionada, desde a sua
origem, para o mercado de trabalho, grande
parte dos seus alunos têm ingressado nas
empresas locais ou, tendo prosseguido estu-

dos, ocupam lugares de destaque, con-
tribuindo, dessa forma, para o crescimento
económico da cidade. Além disso, os alunos
que passaram pela escola têm-se dedicado,
igualmente, ao exercício de actividades lig-
adas às artes e à cultura, actividades essas
que são, a par das actividades económicas,
fundamentais para o desenvolvimento de
qualquer cidade. 

Se  lhe  pedisse  para  eleger  uma  obra  ou
acção,  desde  que  está  na  direcção,  qual
destacaria  como  mais  relevante?
A escola tem-se esforçado por desenvolver
um ensino adequado à realidade local, tec-
nologicamente desenvolvido e com altos
padrões de qualidade. Temos conseguido
esse objectivo no ensino profissional e que-
remos, agora, desenvolver essa vertente nos
cursos científico-humanísticos.

Inauguração do Centro
Multidisciplinar marca
50º aniversário da Serafim Leite
Entrevista a Pedro Gual, presidente do Conselho Executivo

Falando  do  ensino  a  um  nível  mais  nacional,
que  práticas  destaca  nesta  escola?
Como é do conhecimento geral, uma das
grandes prioridades do Ministério da
Educação prende-se com o desenvolvimen-
to de cursos da via profissionalizante nas
escolas. A par da oferta de cursos científico-
-humanísticos, a escola tem-se esforçado
por implementar o ensino profissional de
forma a que sirva tanto os alunos como as
empresas locais. Esse é o nosso desafio e é
nesse trabalho que temos apostado nos últi-
mos três anos. Julgo termos atingido um
patamar de qualidade e que somos reco-
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entrevista

nhecidos por isso, tanto pelas empresas
como pelo próprio Ministério da Educação,
que tem convidado a escola a participar em
encontros nacionais para apresentação das
práticas que desenvolvemos.

Como  é  que  uma  escola  com  características
tão  industriais  encontra  espaço  para  fomen-
tar  o  Festival  de  Teatro  de  S.  João  da  Madeira?
A actividade artística na escola não se
resume aos últimos dois anos. Os cursos
vocacionados para o ensino artístico já
fazem parte da oferta formativa da escola, a
par da oferta de cursos de vocação técnica e
profissional, e de cursos vocacionados para
o prosseguimento de estudos. Grandes
nomes ligados às Artes passaram pela esco-
la num passado recente, como por exemplo,
o pintor José Emídio, enquanto professor, e
o estilista Miguel Vieira, enquanto aluno.
Além disso, como actividade extracurricular,
o teatro tem marcado presença regular na
cidade há 10 anos, tendo o grupo de teatro
da escola apresentado peças de teatro,
primeiro no Salão Paroquial e, desde que foi
inaugurado, no Auditório dos Paços da
Cultura. O Festival de Teatro surgiu da ini-
ciativa de um grupo de professoras da esco-
la, que assumiu a sua organização, em parte
motivadas pela qualidade e pelo sucesso que
as peças do grupo de teatro da escola apre-
sentavam, e também porque o gosto pela
arte dramática está nas suas veias.

Em  linhas  gerais,  como  será  constituído  este
Centro  Multidisciplinar  Interactivo?
O Centro Multidisciplinar Interactivo é cons-
tituído por um auditório, com capacidade
para 105 lugares sentados, por uma sala de
reuniões/formação com 25 lugares senta-
dos, por uma biblioteca/mediateca, integra-
da na Rede de Bibliotecas Escolares, onde os
alunos podem consultar livros e revistas,
visionar DVD e cassetes VHS e consultar
várias dezenas de títulos multimédia nos
computadores ali existentes, e ainda por um
espaço polivalente, que integra o bar, onde
os alunos poderão passar os seus tempos
livres. Todo este espaço está equipado com
ar condicionado, aquecimento central e
amplas superfícies vidradas, permitindo a
entrada de luz natural, garantindo, assim,
um grande nível de conforto aos seus
utentes.

Quais  os  critérios  para  a  escolha  das
unidades  que  integrarão  o  projecto?
Os equipamentos integrados no Centro
Multidisciplinar Interactivo vão ao encontro
das necessidades da escola e dos seus
alunos. Na verdade, a actual biblioteca já
não dava resposta à procura que tinha e os
alunos não tinham um espaço confortável
onde pudessem passar os seus tempos
livres, situação que se vai inverter agora
com este novo equipamento.

Qual  é  a  missão  e  a  mais-vvalia  deste  centro
para  o  desenvolvimento  de  S.  João  da
Madeira?
Apesar de estar nas instalações da escola, o
auditório é um equipamento que poderá ser
utilizado pelas várias instituições da cidade.
Dadas as suas dimensões e equipamentos,
está vocacionado para a realização de
palestras, reuniões, encontros e actividades
de formação.

O  que  significa,  em  termos  qualitativos  e
quantitativos,  o  facto  de  a  Serafim  Leite  ser
escola-ppiloto  na  implementação  do  Plano
Tecnológico  da  Educação?
Significa que a escola passará a estar
equipada de acordo com o estabelecido no
Plano Tecnológico da Educação, isto é, 1
computador por cada 2 alunos, 1 quadro
interactivo por cada 3 salas, Internet em
todas as salas e em todo o recinto escolar,
sistema integrado de alarme contra intrusão
e videovigilância em todo o recinto escolar,
etc. Irá permitir uma mudança nas práticas
lectivas, pois os recursos disponíveis nas
salas de aulas permitirão, além do acesso à
informação, uma maior participação dos
alunos na sua dinâmica.

Em  2004,  o  então  Presidente  da  República
Jorge  Sampaio  visitou  a  escola  e  destacou  o
trabalho  que  aí  era  feito,  em  particular  no
ensino  recorrente.  Nesta  mesma  visita,  o
ministro  da  educação  David  Justino  asse-
gurou  novas  alterações  para  que  este  ensino
fosse  mais  "credibilizado  e  ajustado"…  Como
está  organizado  agora  o  plano  de  estudos?
As principais alterações verificaram-se no
ensino secundário. Os planos de estudo, as
cargas horárias e os programas das disci-
plinas são semelhantes aos do ensino
secundário diurno. A única diferença é que
as disciplinas do ensino recorrente estão
organizadas em módulos, pelo que os
alunos progridem módulo a módulo. Por
outro lado, o facto das aulas do ensino
recorrente passarem a ser de 90 minutos,
como as diurnas, faz com que estas decor-
ram diariamente entre as 19 e as 24 horas, o
que é penalizante para os alunos que, na sua
maioria, têm os seus empregos durante o dia.

A Escola tem integrado o curso de
Automação e Comando, que já foi reco-
nhecido a nível nacional e internacional. Os
robôs preparados por alunos da escola já a
representaram em algumas competições
internacionais de robótica móvel e Pedro
Gual confirma importância dessa àrea:
"A automação é uma das apostas da escola.
Nos últimos anos a escola tem orientado a
sua oferta formativa em duas grandes áreas:
nos cursos vocacionados para o prossegui-
mento de estudos - cursos científico-
humanísticos - e nos cursos da via profis-
sionalizante. Nestes, a oferta situa-se nas
áreas da electrónica e automação, da
informática, da administração e do design.
Para o próximo ano lectivo iremos conti-
nuar a oferecer estas áreas aos nossos
alunos". 
O presidente do conselho executivo da
Serafim Leite refere também várias novi-

dades na área da tecnologia de que a escola
tem beneficiado:
"As novidades estão relacionadas com os
investimentos que têm sido feitos nestas
áreas que, no seu conjunto, ascendem a
vários milhares de euros em equipamentos
de alta tecnologia. No presente ano lectivo,
houve um grande investimento no curso de
Electrónica e Automação, que se traduziu no
fornecimento de bancadas electro-
pneumáticas e num braço de robot total-
mente programável e que é idêntico aos
equipamentos das linhas de produção das
empresas tecnologicamente evoluídas. No
próximo ano lectivo, os alunos do curso de
equipamentos informáticos poderão contar
com bancadas laboratoriais adquiridas
especificamente para esse curso. Os alunos
dos cursos de Administração e Comércio e
de Design poderão, igualmente, contar com
novos equipamentos informáticos".

Braço robot é um exemplo

Aposta na alta tecnologia 

“Nestes 50 anos, mais de 10 mil alunos concluíram,
com sucesso, os seus cursos na escola.
Muitos ocuparam, e ainda ocupam, lugares de
destaque na sociedade portuguesa”
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Nascido  em  S.  João  da  Madeira,  Amílcar
Correia  é  hoje  um  dos  responsáveis  máxi-
mos  do  jornal  Público.  Recentemente  lançou
o  seu  primeiro  livro:  "A  Balada  do  Níger".  A
sessão  de  apresentação  decorreu  na
Biblioteca  Municipal  da  sua  cidade  natal.
Um  espaço  onde  a  promoção  da  leitura
ganha  um  dinamismo  crescente.  

"A Balada do Níger" é o primeiro livro de
Amílcar Correia, subdirector do jornal
Público. A obra foi apresentada, a 6 de
Março, na Biblioteca Municipal de S. João da
Madeira, cidade natal do jornalista. Foi um
dos momentos recentes mais marcantes da
actividade desenvolvida neste espaço de
promoção de leitura, que vem registando
um dinamismo crescente.
O público presente teve a oportunidade de
ouvir o autor e o sociólogo João Teixeira
Lopes falarem sobre o título, lançado pela
Civilização Editora em 2007. Como Amílcar
Correia explica, é "um conjunto de estórias

acerca de vários países africanos, um trajec-
to entre o Sara e o Serengeti, que intervala a
ficção e a não-ficção, a crónica e a
reportagem, as pequenas e as grandes
histórias deste imenso continente". 
O trabalho, com 224 páginas, contém duas
viagens paralelas: uma através dos livros e
da História, e outra através dos lugares e das
pessoas. Trata-se, acrescenta o jornalista, de
"uma balada pessoal em voz alta, e sem
nada de épico, sobre um 'continente
demasiado grande para poder ser descrito'".

Sessões participadas
Helder Reis, conhecido co-apresentador do
programa Praça da Alegria da RTP, foi outro
nome da comunicação social que passou
pela Biblioteca Municipal Dr. Renato Araújo.
Aí apresentou, a 25 de Janeiro, o seu livro de
poesia "Branco". 
Esta publicação, editada pela fundação
Manuel Leão, tem a particularidade de ser
escrita em tinta e Braille, pelo que pode ser

lida também por cidadãos invisuais, indo ao
encontro de uma das marcas de personali-
dade do autor: a "luta pela igualdade, inte-
gração e respeito pela pessoa com deficiên-
cia".
Noutra sessão muito participada, a deputa-
da à Assembleia da República Zita Seabra
esteve igualmente na Biblioteca Municipal
Dr. Renato Araújo, em S. João da Madeira. 
Foi a 16 de Novembro, na apresentação aos
sanjoanenses de "Foi Assim", livro em que a
parlamentar social-democrata dá teste-
munho da sua ligação ao Partido Comunista
Português, desde a sua adesão em 1965
(tinha 15 anos) até à sua saída em 1988. 

Promoção da leitura
Naturalmente, nem só de leitura para adul-
tos se preenchem as sessões realizadas na
Biblioteca Municipal de S. João da Madeira.
Em vários momentos, a sala infantil enche-
-se de crianças a quem é dada a possibili-
dade de conversarem com escritores e
ilustradores de livros para a sua cidade. Elsa
Lé e José Pedro Mésseder foram dois dos
autores que se encontraram com alunos das
escolas de S. João da Madeira
Ao mesmo tempo, a Biblioteca Municipal -
integrada no programa nacional de pro-
moção da leitura desenvolvido pela
Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas -
tem sido palco para a realização de diversas
actividades complementares, como
exposições e a “Hora do Conto”. Tem igual-
mente um papel central na coordenação da
actividade das bibliotecas escolares, cuja
rede concelhia abrange os estabelecimentos
de ensino público em S. João da Madeira.

Amilcar Correia lançou “A Balada do Níger” na Biblioteca Municipal

Subdirector do Público apresentou
primeiro livro na sua cidade natal

A  Semana  da  Leitura  envolveu  numerosos
alunos  das  escolas  de  S.  João  da  Madeira,
entre  os  dias  1  e  8  de  Março.  A  Biblioteca
Municipal,  as  bibliotecas  escolares  e  os  esta-
belecimentos  de  ensino  uniram  esforços
para  pôr  de  pé  um  programa  muito
preenchido  e  diversificado.  E  até  os  autarcas
foram  chamados  a  dar  voz  aos  livros.  

S. João da Madeira aderiu à Semana da
Leitura, de 1 e 8 de Março deste ano, com
um programa articulado entre a Biblioteca
Municipal e a Rede de Bibliotecas Escolares
do concelho, que incluiu diversas acções de
promoção dos livros envolvendo todos os
estabelecimentos de ensino sanjoanenses.
Ao longo de oito dias realizaram-se sessões
de leitura, espectáculos, encontros com
escritores, oficinas criativas, dramatizações
e exposições nas escolas do concelho, Paços
da Cultura, Museu da Chapelaria e Centro
Tecnológico do Calçado. 
Esses momentos foram abertos à comu-
nidade e neles estiveram envolvidos estu-
dantes, professores, funcionários, familiares
de alunos e outros convidados. Os próprios
autarcas sanjoanenses tiveram participação
activa nesta Semana da Leitura. 

"Pássaros na Cabeça"
O Presidente da Câmara esteve na Escola
Básica do 1º ciclo de Casaldelo para ler uma
história a um grupo de alunos. Castro
Almeida escolheu o livro "Pássaros na
Cabeça", um conto em torno de um rei bon-
doso que encontra soluções justas e sensa-
tas para os problemas do reino. 
Pela voz do autarca, acompanhada pelas
imagens da ilustradora Marta Torrão projec-
tadas na parede da biblioteca da escola, a
história prendeu a atenção dos mais
pequenos. Estes tiveram ainda a oportu-
nidade de, no final, conversarem com o
presidente da Câmara. 
Antes, os alunos interpretaram para Castro
Almeida três pequenos momentos de teatro,
que mereceram os aplausos do autarca,
assim como de quem o acompanhou nesta
iniciativa: a vereadora Dilma Nantes e
responsáveis escolares e das bibliotecas do
concelho.

No início de Março

Semana da Leitura deu
voz aos livros

"Filhos do Coração" e "O Aquário" 
Noutra ocasião, tinham sido os vereadores
Rui Costa e Paulo Cavaleiro a deslocaram-se
a outras duas escolas do 1º ciclo do conce-
lho para lerem histórias infantis às crianças. 
O mundo em miniatura de "O Aquário", de
João Pedro Mésseder, foi a escolha de Rui
Costa, que fez a sua leitura na escola de
Fundo de Vila. Paulo Cavaleiro optou por um
livro de Alexandra Borges e do futebolista
Luís Figo, "Filhos do Coração", uma história
sobre a adopção que contou na EB1 dos
Ribeiros. 
A Semana da Leitura é uma iniciativa do
Plano Nacional de Leitura, que tem como
objectivo central "elevar os níveis de litera-
cia dos portugueses", criando condições
para que se possa "interpretar a informação
disponibilizada pela comunicação social,
aceder aos conhecimentos da Ciência e des-
frutar das grandes obras da literatura".
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Em S. João da Madeira já não há Março sem
versos. Os poemas descem à rua, vão às con-
feitarias e cafés, visitam galerias e
auditórios, encetam conversa em toalhetes
de mesa e bases de copos, passeiam por 
t-shirts e estendais de roupa. A Poesia imis-
cui-se na vida normal de todos os dias, a
pedir apenas uma pausa, olhos atentos,
ouvidos relaxados. Mas pede-o sem pressão
- nestes dias nada se exige nem se cobra;
oferece-se só, a quem o quiser receber. 
Por isso mesmo, em S. João da Madeira tam-
bém já não há Março sem dádiva. A troca é
de palavras, sons, gestos, gemidos e gritos.
Uns oferecem poemas de amor, revolução e
sonho; outros atiram versos de revolta,
arrebatamento e escuridão. Do outro lado,
há quem aceite em silêncio, sem se pertur-
bar o gozo, e há quem arrisque subir ao
palco desses sítios do quotidiano, para re-
tribuir a oferta na sua própria voz, com uma
memória especial ou um improviso sem
contenção.
Afinal, o que realmente interessa é poemar.
Poetizar de um lado, apreciar do outro. O
que importa mesmo, a sério, é versir. Ter
quem verseje enquanto outros usufruem. E
no fundo, idealmente, tudo o que se quer é

Poesia. A dos outros, a nossa, a de toda a
gente. Da antiga e da nova. Em Março, no
resto do ano, todos os dias.

Seis autores homenageados
Adélia Prado, Jorge de Sena, José Luís
Peixoto, Maria do Rosário Pedreira, Natália
Correia e Vitorino Nemésio - foram estes os
autores homenageados na edição de 2008
da campanha "Poesia à Mesa", com que a
Câmara Municipal de S. João da Madeira,
num programa alargado de acções, tornou a
assinalar o Dia Mundial da Poesia, antes e
depois do dia 21 de Março. 
Nos cafés, nos restaurantes, nas escolas, em
auditórios e até na rua, quem mais
emprestou a voz às palavras desses autores
foi o poeta José Fanha, a actriz Guida Maria
e o cantor Francisco Mendes. A esses três
trovadores da época moderna coube pro-
tagonizar, aliás, o momento alto da "Poesia
à Mesa", que este ano tornou a ser a
"Peregrinação Poética", essa romagem de
bar em bar em que os versos se soltam entre
uma cerveja e outra, como banda sonora
que, em vez do corpo, faz balançar o espíri-
to.

Tradição e boas novas
Os focos também recaíram sobre alunos das
escolas locais e diversos cidadãos seniores
do concelho, todos eles declamadores por
um dia, mas atenções houve que se
voltaram para quem só agora, pela primeira
vez, se sentou à mesa com a Poesia que por
aqui se dá a provar.
Nessas estreias incluiu-se a do concurso de
montras para os estabelecimentos do
comércio local que quiseram empregar a sua
criatividade no tema "Páscoa com Poesia",
assim como uma oficina de criação de 
t-shirts, em que as estampas misturaram
imagens e palavras, para um poema arte-
sanal completo.
A principal boa nova da Poesia à Mesa de
2008 foi, no entanto, a passagem das
estações. A companhia "Casa dos Afectos"
trouxe à cidade uma "Procissão Poética" e,
da estação de Camões à de Bocage ou
Fernando Pessoa, a carruagem da Poesia foi
disseminando a palavra pelas ruas da
cidade, convertendo os transeuntes ao valor
sacro de versos intemporais. Na sua rotina
matinal, poetas, mercadores e povo
comungaram do mesmo poema. 

Poesia à Mesa

Dádivas poéticas de Março

A escultura de João Antero
em exposição e em livro
Escultor  João  Antero  inaugurou  nos  Paços
da  Cultura  uma  exposição  com  obras  dos
seus  últimos  25  anos  de  carreira.  A  filha
Bárbara  Guimarães  não  faltou  à  cerimónia.

Foi inaugurada a 18 de Maio, na galeria dos
Paços da Cultura, a exposição "João Antero -
25 Anos de Escultura de Pequeno Formato",
cujo título é também o do livro que o artista
lançou na mesma altura. Pedra e madeira

são os materiais que mais se distinguem
nessas obras e diversas imagens ilustram
essa preferência ao longo das 58 páginas do
novo livro do escultor.
Natural de Ovar, onde nasceu em 1949, mas
há muito ligado a S. João da Madeira por
questões ligadas ao seu trabalho como
docente e como artista, João Antero já
diversas vezes viu a sua obra premiada por
instituição nacionais e estrangeiras.

Licenciado em Escultura pela Faculdade de
Belas Artes do Porto, foi bolseiro da
Fundação Calouste Gulbenkian e do
Ministério da Educação, iniciando depois o
seu percurso como professor do 2.º Ciclo em
S. João da Madeira, a que se seguiu a docên-
cia no Centro de Estudos da Pedra, do Porto,
e na Escola Superior de Arte e Design das
Caldas da Rainha. Actualmente, ensina
Escultura no Centro de Arte de S. João da
Madeira.
No livro então lançado nos Paços da Cultura,
pode ler-se que "S. João da Madeira é uma
das cidades em que o espaço público foi val-
orizado pela obra de João Antero, sendo
especialmente emblemático o monumento
de homenagem a Sá Carneiro". A afirmação
é do presidente da Câmara Municipal de S.
João da Madeira, Castro Almeida, que acres-
centa: "A arte de João Antero revela uma
força serena que não deixa ninguém indifer-
ente. Num estilo inconfundível, as suas
esculturas fazem uma síntese invulgar, ao
mesmo tempo material e espiritual, da
relação entre o Homem e a Natureza".  
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O  Parque  Urbano  do  Rio  Ul  é  a  concretização
de  uma  aspiração  antiga  da  cidade  de  S.
João  da  Madeira.  Projectado  pelo  arquitecto
sanjoanense  Sidónio  Pardal,  este  novo
espaço  verde  continuará  a  desenvolver-sse  e
a  crescer  ao  longo  dos  anos,  numa  relação
que  se  deseja  de  grande  proximidade  com  os
munícipes  e  todos  os  visitantes.  A  sua  inau-
guração  constituiu  o  ponto  alto  das
comemorações  do  Dia  da  Cidade,  16  de
Maio.

S. João da Madeira recuperou um espaço
verde que marcou gerações de sanjoanen-

ses, mas que, gradualmente, havia perdido
atractivos. O Parque Urbano do Rio Ul foi
inaugurado a 16 de Maio, no âmbito das
comemorações do Dia da Cidade de S. João
da Madeira, numa cerimónia presidida pelo
secretário de Estado do Ordenamento do
Território e das Cidades, João Ferrão.
A sessão de inauguração, com descerramen-
to de placa alusiva, aconteceu no preciso
local onde quatro anos antes Castro
Almeida, presidente da Câmara, e Amílcar
Theias, o então ministro do Ambiente, haviam
lançado a primeira pedra do empreendimento. 
O ex-governante foi um dos convidados de

honra do autarca sanjoanense, que fez
questão de agradecer ao antigo ministro a
decisão de financiar a obra através de com-
participação do programa comunitário do
ambiente. As palavras de reconhecimento
do presidente da Câmara dirigiram-se tam-
bém ao seu antecessor na liderança do
município, Manuel Cambra, que "assumiu
politicamente a ideia de fazer esta obra". 

Sem derrapagens 
orçamentais
Castro Almeida deixou um grande elogio ao
projectista do novo parque, o arquitecto

Parque do Rio Ul

Cidade recupera espaço verde que
marcou gerações de sanjoanenses

sanjoanense Sidónio Pardal, destacando a
sua "competência técnica" e o seu "apurado
sentido artístico". O autarca lembrou igual-
mente o trabalho desenvolvido pelos em-
preiteiros e pelos responsáveis da Câmara
que acompanharam a obra.
O desempenho de todos foi importante para
que tenha sido alcançado o que classifica
como "um facto notável": o custo total da
obra ficou dentro das previsões. Numa
altura em que, no País, tanto se fala em der-
rapagens orçamentais de muitos milhões, na
empreitada do Parque urbano do Rio Ul a
diferença final no preço foi, como destacou

o presidente da Câmara, de apenas 1 por
cento. 
O autarca sublinhou ainda a postura cons-
trutiva dos antigos proprietários com quem
foi necessário negociar terrenos, adiantando
que "em quase todos os casos foi possível
chegar a acordo".

Árvores, relva, 
percursos pedonais...
Com uma área equivalente a quase 30 cam-
pos de futebol, o novo parque resulta de um
investimento de cerca de 3 milhões de
euros, sem contar com a aquisição de ter-

renos. 
A obra implicou a movimentação e mode-
lação de grandes quantidades de terra, a
plantação intensiva de árvores, a criação de
percursos para circulação a pé e de bicicleta,
além do desvio e alargamento de uma
importante secção do Rio Ul.
Os trabalhos englobaram ainda a construção
de cinco açudes, a criação de uma zona
pedonal relvada, a instalação de um sistema
de rega semiautomático, a colocação de
mobiliário urbano, sinalética e a despoluição
das águas do rio, este um processo ainda a
decorrer.

parque da cidade
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16 de Maio

Milhares de crianças 
na abertura do Parque
O Parque Urbano do Rio Ul abriu-se à popu-
lação com dois dias repletos de actividades.
Merece destaque a presença de milhares de
crianças, em especial no dia 17 de Maio,
num encontro nacional promovido pelo
Lions Clube de S. João da Madeira, que
reuniu participantes no projecto "Eu Sou
Vigilante da Floresta". 
Ponto alto das comemorações dos 24 anos
da elevação de S. João da Madeira a cidade,
a inauguração do Parque Urbano do Rio Ul
incluiu ainda um concerto pelo grupo da
casa "Companhia da Música", a mostra de
trabalhos escultóricos "Land Art", ateliês
diversos, jogos tradicionais, desporto, diver-
sões em insufláveis e muito mais. 

Castro Almeida
"Um problema transformado
numa oportunidade" 

"Com a construção do Parque Urbano do Rio
Ul, conseguimos transformar um problema
que a cidade tinha numa oportunidade para
o bem-estar e a qualidade de vida dos san-
joanenses", sublinhou o presidente da
Câmara de S. João da Madeira.
"O espaço que estava coberto de silvas está
hoje limpo. A poluição que corria para o rio
está a ser desviada para a estação de trata-
mento", acrescenta Castro Almeida, certo de
que "os sanjoanenses estão orgulhosos
desta obra", que fica "ao serviço de toda a
região".
O presidente da autarquia de S. João da
Madeira realça que a "opção pelo desen-
volvimento do verde tem marcado a acção
desta Câmara". E assinala um facto que o
demonstra: nos seus mandatos "foram cons-
truídos mais metros quadrados de espaços
verdes e jardins do que o número de metros
quadrados de construção que já foram
autorizados".
A localização do Parque Urbano do Rio Ul
mesmo ao lado da zona industrial das
Travessas permite a Castro Almeida dar a
imagem certa de S. João da Madeira: "A
cidade do trabalho e a cidade da qualidade
de vida, lado a lado".

Secretário de Estado João Ferrão
"Excelente infra-estrutura em
qualquer sítio do mundo"

O secretário de Estado do Ordenamento do
Território e das Cidades, João Ferrão, quer
que mais municípios sigam o exemplo de S.
João da Madeira investindo mais em
espaços verdes "para compensar a malha
urbana construída". O responsável governa-
tivo falava na sessão de inauguração do
Parque Urbano do Rio Ul.
"Gostaríamos que em todos os municípios
houvesse um empenho muito forte em mul-
tiplicar os espaços verdes, tendo sempre em
atenção uma componente de natureza
ambiental e social", disse João Ferrão. "Não
se pode perder a ideia de que os jardins, do
ponto de vista social, são também lugares
fundamentais, onde as pessoas se encon-
tram e convivem", acrescentou.
Para o secretário de Estado, o Parque
Urbano do Rio Ul é "um modelo a seguir e
um exemplo de boas práticas". João Ferrão
considera que o novo equipamento "é uma
excelente infra-estrutura em qualquer sítio
do mundo".

Iniciativa do Lions Clube
Milhares de pequenos vigilantes
da floresta reunidos no novo
Parque Urbano do Rio Ul

Há cerca de 20 anos, um incêndio de
grandes proporções, em Águeda, vitimou
vários bombeiros. A tragédia, que chocou o
país, levou o sanjoanense Vasco Tavares, do
Lions Clube de S. João da Madeira, a lançar
um projecto de prevenção de fogos flo-
restais. Assim nascia a iniciativa "Eu Sou
Vigilante da Floresta", que, dirigida às cri-
anças, rapidamente ultrapassou as fron-
teiras do município sanjoanense, espalhan-
do-se pelo País.
Este movimento teve o seu grande encontro
nacional no dia 17 de Maio, precisamente na
cidade onde foi criado. Assim, milhares de
crianças de todo o país reuniram-se no novo
Parque Urbano de S. João da Madeira, onde
chegaram por volta das 11 horas, aí per-
manecendo durante a tarde, envolvidas em
diversas actividades.
A organização do encontro pertenceu ao
Lions Clube, que contou com o apoio da
Câmara de S. João da Madeira e dos
bombeiros voluntários. "Eu Sou Vigilante da
Floresta" é uma campanha ecológica de sen-
sibilização e preservação do meio ambiente
destinada a crianças do 4.º ano de escolari-
dade.

Crianças já adoptaram quase 1000 árvores
"Eu tenho uma árvore no
Parque do Rio Ul"

Perto de 1000 árvores foram já plantadas e
"adoptadas" por crianças de S. João da
Madeira no Parque Urbano do Rio Ul, reve-
lando o grande empenho das escolas da
cidade neste projecto.
Desde 2006 que os alunos do 1º ciclo de S.
João da Madeira vêm participando nesta ini-
ciativa, intitulada "Eu tenho uma árvore no
Parque do Rio Ul", contribuindo para a flo-
restação do novo espaço verde da cidade.
Desta forma, os mais pequenos ficam com
uma forte ligação ao parque, até porque
lhes é proposto que acompanhem o cresci-
mento das árvores que plantam. 
No dia 17 de Maio, muitas dessa crianças
visitaram, com as suas famílias, o Parque
Urbano do Rio Ul, onde carimbaram pela
primeira vez as "cédulas" das suas árvores de
adopção, assinalando a participação na
festa de inauguração do novo espaço verde
de S. João da Madeira. 

Antes Depois
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Foram  oficialmente  inauguradas,  no  passa-
do  dia  17  Maio,  duas  importantes  obras  para
a  cidade:  a  Unidade  de  Cuidados
Continuados  de  Longa  Duração  e
Manutenção  (UCC)  apelidada  de  "Sidónio  de
Pinho  Àlvares  Pardal"  e  a  Creche-LLudoteca
"Artes  e  Traquinices",  dois  equipamentos
sociais  destinados  a  fornecer  os  recursos
necessários  ao  bem-eestar  e  ao  reforço  da
qualidade  de  vida  dos  cidadãos.

Foi oficialmente inaugurada a Unidade de
Cuidados Continuados de Longa Duração e
Manutenção (UCC) de S. João da Madeira
que está a funcionar desde Novembro do
ano passado. 
Baptizada de "Sidónio de Pinho Àlvares
Pardal", em homenagem ao ex- provedor, a
UCC integra a Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados, facto que coloca a
cidade no mapa nacional de prestadores,
conferindo centralidade ao concelho, no
quadro distrital e mesmo regional de presta-
dores de serviços de Saúde. 
A UCC presta serviços de natureza clínica e
terapêutica e conta com estruturas devida-
mente preparadas e equipadas para receber
19 utentes. Num edifício construído para o
efeito, as instalações nasceram na Santa

Creche-Ludoteca e Unidade de Cuidados Continuados

Novos Equipamentos da
Misericórdia respondem
a anseios da cidade

"Ainda  há  muito  trabalho  para  fazer".  É
assim  que  Castro  Almeida  reage  aos  resulta-
dos  dos  estudos  que  colocam  S.  João  da
Madeira  no  top dos  melhores  municípios
para  viver  em  Portugal.  O  presidente  da
Câmara  mostra-sse  satisfeito  com  o  facto,
mas  atribui  a  maior  cota  de  responsabili-
dade  pelo  êxito  à  sociedade  sanjoanense.  "É
um  motivo  de  orgulho",  considera,  lembran-
do,  no  entanto,  que  a  qualidade  de  vida  cons-
trói-sse  com  trabalho  diário.

S. João da Madeira está entre os concelhos
que têm melhor qualidade de vida em
Portugal. Essa é a conclusão de dois estudos
diferentes elaborados, respectivamente, pela
Universidade da Beira Interior (UBI) e pelo
Instituto de Tecnologia Comportamental
(INTEC). 
Na análise feita pelo INTEC e publicada no
semanário Sol, S. João da Madeira é o con-
celho melhor pontuado em quatro áreas:
Economia e Emprego; Ensino e Formação;
Acessibilidades e Transportes; e Felicidade.

Impostos
municipais
baixaram 5%
Os impostos que dependem da Câmara
Municipal de S. João da Madeira baixaram 5
por cento, neste ano de 2008, com reflexos
nos montantes que os munícipes já
pagaram de Imposto sobre Imóveis (IMI) e
que as empresas pagam de Derrama, até ao
final do mês de Maio.
A Derrama fixada em S. João da Madeira é a
mais baixa do Distrito de Aveiro.
É a concretização da garantia dada por
Castro Almeida no início de 2007, aquando
da apresentação das contas da autarquia.
Então, face ao facto de o município ter con-
seguido alcançar o equilíbrio das suas
finanças, o presidente da Câmara assumiu
que iria reduzir a carga fiscal dos sanjoa-
nenses.
A medida foi levada à primeira reunião do
executivo após as férias de Verão, tendo sido
aprovada, para entrar em vigor no corrente
ano de 2008. Assim, o IMI passou de 0,8
para 0,76 por cento, no caso dos prédios
antigos, e de 0,5 para 0,475, no caso dos
novos.

Derrama baixa 16%
para micro-empresas
A derrama a pagar pelas empresas de S.
João da Madeira é de 1,14 por cento sobre o
respectivo lucro tributável, correspondendo
também a uma redução de cinco por cento.
Mas, se o volume de negócios anual for
inferior a 150 mil euros (micro-empresas), a
derrama a pagar é de apenas 1 por cento, o
que reflecte uma baixa de 16 por cento.
Embora intimamente ligada à estabilidade
conseguida nas contas municipais, a decisão
da Câmara de baixar o IMI e a Derrama obri-
ga a autarquia a um ainda maior "esforço de
poupança". 
Dessa forma, evita-se um abrandamento do
investimento do município, como explicou
Castro Almeida, lembrando também que a
redução dos impostos poderia ter sido maior
se o Governo não tivesse reduzido as trans-
ferências para o município sanjoanense.

Trabalhos da Universidade da Beira Interior e do INTEC

Estudos distinguem
qualidade de vida de
S. João da Madeira

Casa de Misericórdia, junto ao Lar de Idosos,
com acesso e utilização independente. Com
um investimento de 1,3 milhão de euros, o
projecto incluiu a remodelação de alguns
serviços do Lar, preparando-os para
prestarem apoio à UCC. O Ministério da
Saúde subsidiou o investimento em cerca de
270 mil euros, através do seu programa
operacional para o sector, denominado
Saúde XXI. 
Segundo Alberto Pacheco, provedor da
Misericórdia, a UCC "era um imperativo
social", justificado pela inexistência de
"equipamentos qualificados de apoio a pes-
soas grandemente dependentes, cuja
condição clínica não requer terapêuticas
específicas ao meio hospitalar, mas exige
cuidados além dos competentes, nos tradi-
cionais lares para idosos". Esta unidade veio
colmatar uma necessidade de apoio a uma
população que "estava a descoberto, numa
situação próxima do abandono institu-
cional", referiu ainda Alberto Pacheco.

"Artes e Traquinices" 
Depois de cerca de 15 meses de construção,
foi inaugurada a Creche-Ludoteca "Artes e
Traquinices", equipamento social dirigido à
população infanto-juvenil do concelho.

O edifício situa-se na Rua Vale de Cambra,
no lugar de Fundo de Vila, e está implanta-
do num terreno cedido pelo Município à
Misericórdia com cerca de 10 mil metros
quadrados de área. Inclui duas valências,
com destaque para uma creche com capaci-

dade para receber 60 crianças, com idades
entre os quatro meses e os três anos de
idade, construída para colmatar um "deficit
de cobertura de lugares evidente no conce-
lho", de acordo com declarações do prove-
dor da Misericórdia.
À creche junta-se uma ludoteca que com-
preende alguns centros de ATL do 1º e 2º ci-
clos do Ensino Básico, preparada para rece-
ber cerca de 80 crianças. O equipamento
dispõe de várias actividades lúdico didácti-
cas que, segundo o provedor, "pretendem
dar uma resposta para a população juvenil
do concelho em período de pausas lectivas".
Em reforço da competência ocupacional
lúdico-recreativa, o amplo espaço exterior
vai futuramente ser dotado de um parque
infantil e de um polidesportivo, recursos que
se juntarão a salas de estudo, mediateca,
videoteca e à sala de artes cénicas, que vai
qualificar a ocupação de tempos livres,
"num modelo de intervenção ímpar no con-
celho", segundo mencionou Alberto
Pacheco. O investimento traduz valores
próximos dos citados para a UCC, com-
participado em cerca de 380 mil euros
pelo Programa Operacional Emprego,
Formação e Desenvolvimento Social
(POEFDS).

Obtém ainda um terceiro posto em Cultura e
Lazer. Globalmente, o município sanjoa-
nense surge como o segundo melhor do País
para viver, só ultrapassado por Albufeira.
Um trabalho anterior elaborado pela UBI já
colocava S. João da Madeira numa posição
de relevo. No Índice Concelhio de Qualidade
de Vida, elaborado pelo Observatório para o
Desenvolvimento Económico e Social
daquela universidade, S. João da Madeira
surge em terceiro lugar, só ultrapassado por
Lisboa (1º) e Albufeira (2º). 
Isto significa que ambos os estudos apon-
tam S. João da Madeira como o concelho
com melhor qualidade de vida no Norte do
país. São resultados que o presidente da
Câmara, Castro Almeida, considera serem
"motivo de orgulho para os sanjoanenses,
para as suas instituições, associações e
empresas", a quem atribui o mérito pela
obtenção destas classificações. Mas lembra:
"A qualidade de vida nunca está completa.
Constrói-se todos os dias. Há ainda muito
trabalho para fazer".
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S. João continua a mudar

1,2  - O velho túnel sob a Linha do Vouga
vai finalmente ter utilidade, permitindo ligar
a Avenida do Brasil à Rua 5 de Outubro

3  - As obras de requalificação do interior
do Mercado Municipal seguem-se às
intervenções já terminadas nas paredes
exteriores e na cobertura

4,5  e  6  - A construção do Jardim de
Infância do Parque entrou já na fase final

7  e  8  - Depois dos melhoramentos nas
zonas industriais das Travesses e Orreiro, é
agora a vez da Zona Industrial da Devesa
Velha

9  - Prossegue a ampliação da rede de
reservatórios de àgua da cidade

10  - No Centro Coordenador de
Transportes decorre a obra de ligação à
Estação da Linha do Vouga

7

8

1

2 3

5

64 9 10
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"Cartonagem  Trindade"  é  sinónimo  de
design,  sofisticação  e  qualidade  extrema.
Mas  é  também  uma  manifestação  de
humanidade,  de  crescimento  familiar  e  de
persistência  num  ideal.  Pedro  Ventura
engloba  tudo  no  conceito  de  estratégia;
outros  limitam-sse  a  render-sse  aos  factos:  o
Grupo  Trindade  é  apontada  como  líder  no
sector  das  embalagens  e  em  2007  facturou
10  milhões  de  euros.

Para quem escreve, não é com leviandade
que se reconhece que, "em certos casos",
uma imagem vale realmente mais do que
mil palavras. Custa admitir a insuficiência da
linguagem e só em situações muito ponde-
radas o brio profissional de um técnico da
escrita se rende sem contestação a essa
evidência. Um dos raros casos a que essa
situação se aplica é o da Cartonagem
Trindade. Há pelos menos duas imagens que,
por si só, dizem mais que o melhor dos tex-
tos mas, qualquer que seja o grau de por-
menor do mesmo, é prática da empresa
seleccionar com cautela as fotografias que o
venham a ilustrar e, por esse motivo, essas
duas imagens não estarão impressas nestas
páginas. 
Uma dessas duas imagens é a do piso onde
a empresa concentra os seus gabinetes de
design, os serviços de administração e a sua
área comercial. Será, porventura, a perspec-
tiva mais "inocente" de ambas as fotografias
proibidas, mas o facto é que a disposição
ordenada desses espaços, separados por
paredes integralmente concebidas em vidro
e metal, de acordo com uma estética "clean"
banhada por luz natural, denuncia de imedi-
ato três das características que distinguem o
produto da empresa: design, sofisticação,
qualidade. Ver esse espaço é encarar o móbil
da Cartonagem Trindade. Este é um dos
casos, portanto, em que três palavras pare-

cem dizer pouco - soarão mesmo a
facilitismo, a cliché benevolente? - quando a
fotografia revelaria muito mais, sem deixar
margem para dúvidas quanto à justeza dos
termos utilizados.
A outra imagem que falaria por si é a da pers-
pectiva de fundo sobre a área de produção

da empresa. A visão é impressionante: o
espaço absorve a quase totalidade dos 9000
metros quadrados de área coberta da
unidade e mantém ocupada a maior parte
dos seus 90 trabalhadores, entregues ao
funcionamento de secções como a da
impressão, a do apoio à produção e o
armazém, sempre com recurso a tecnologia
de ponta, soluções worker friendly e às ino-
vações mais pertinentes. Nada está parado,
nada é deixado ao acaso. É aí que a estraté-
gia delineada no piso superior se materializa
nas embalagens de qualidade pelas quais a
empresa se tornou uma referência a nível
nacional e europeu. Ver a área de produção
da Cartonagem Trindade é descobrir quanto
do minimalismo elegante de uma das suas
caixas é, afinal, trabalho puro e simples.

Estratégia e investimento
A dimensão da empresa nem sempre foi, no
entanto, comparável à de hoje. Pedro
Ventura, gerente da Cartonagem Trindade e,
sobretudo, o grande estratega da marca,

conta que tudo começou por iniciativa da
sua mãe, Maria da Silva Trindade, que em
1966 criava em Arrifana uma "empresa
familiar" dedicada à produção de embala-
gens de cartão e vocacionada para satisfa-
zer a procura da indústria do calçado. 
Em 1987, a firma desloca-se para S. Vicente

de Pereira, em Ovar, e dá-se nessa altura a
grande mudança estratégica que deixa
Pedro Ventura à frente dos destinos da
marca e leva a empresa a apostar em novos
produtos e novas áreas de mercado. Uma
década depois, a sua posição consolidava-se
em Portugal e afirmava-se no estrangeiro,
gerando já uma facturação na ordem dos
400 mil euros por ano.
Pedro Ventura realça, aliás, que 1997 foi um
ano decisivo para a Cartonagem Trindade:
"Foi aí que sentimos que a empresa tinha
uma determinada estabilidade, não só eco-
nomicamente mas por também já estar
implementada no mercado, e fizemos um
investimento significativo em novos produ-
tos, a ponto de não haver nada do mesmo
género na Península Ibérica". A aposta foi
sobretudo na chamada "caixa de luxo",
expressão que Pedro Ventura classifica, con-
tudo, de "desajustada", na medida em que "o
luxo é sempre um conceito muito relativo".
Inquestionável é que aos clientes da indús-
tria do calçado a Cartonagem Trindade pas-

sou a acrescentar, desde então, os de sec-
tores como o vinho e a chocolataria, o têxtil,
a perfumaria e a ourivesaria, entre muitos
outros. Em 2006, mostrava-se já imperiosa a
adaptação do espaço físico da empresa ao
seu novo volume de negócios e em Abril,
após um investimento de seis milhões de

euros "totalmente suportados por fundos
próprios e pela banca, sem recurso a quais-
quer apoios comunitários", a Cartonagem
Trindade mudava-se para S. João da
Madeira, para o edifício que ocupa actual-
mente na zona industrial da Devesa Velha. 
A um ritmo de investimento na ordem do
milhão e meio de euros por ano, a evolução
acentuou-se ainda mais e, no final de 2007,
o Grupo Trindade fechava as contas regis-
tando uma facturação de 10 milhões de
euros, 40 por cento dos quais provenientes
de diversos países do mercado europeu.

Uma empresa humana
Pode dizer-se, portanto, que a Cartonagem
Trindade entrou na idade adulta, até porque
Pedro Ventura defende que "uma empresa é
como um ser humano", cujo desenvolvimen-
to depende da observância de "boas
condições para o seu crescimento e de esco-
las sérias onde adquira os conhecimentos
certos". 
O discurso "generalista" de economistas e

teóricos deixa-o desconfortável: "Dizem aos
empresários que as empresas hoje têm que
ser assim e amanhã devem ser assado, mas
nunca chega a ser explicado como é que isso
se consegue, porque se esquecem que, tal
como acontece com um ser humano, uma
empresa tem que dar os passos todos que

há para dar, na altura certa, nas circunstân-
cias apropriadas. Além do mais, quem, neste
momento, tem autoridade ou coragem para
dizer publicamente a uma empresa o que ela
deve ou não fazer? Quando um ser humano
tem um dia menos bom, isso afecta tudo e
tentamos apontar o dedo a alguém; quando
o dia corre bem, passa-se à frente e já não
se diz nada. Nesta faixa de 600 quilómetros
que é o nosso país, aquilo de que me tenho
vindo a aperceber é da tendência para um
sacudir do capote. Ninguém é responsável
por nada".
Pedro Ventura defende, por isso, que as
empresas que alcançam os melhores resul-
tados são as que mais autonomia empregam
no traçar do seu próprio caminho: "A
Cartonagem Trindade soube estar, soube
esperar, soube investir. Passou por todas as
fases com que uma empresa se depara, boas
e más, e passou ao lado dos fundos comu-
nitários, como talvez tivesse que ser, para
evoluir sem vícios. Mas ainda agora mantém
a mesma postura, de semear hoje para co-

Cartonagem Trindade

Embalagens para o século XXI

lher amanhã, e se há crise - palavra que eu
não aceito, porque defendo mais que as
coisas estão é diferentes - acredito que isso
é apenas mau tempo de percurso. O que
conta é que a empresa tem uma estratégia
que segue à risca desde que abre a porta até
acabar o dia, e é essa a tarefa que tem que

ser cumprida rigorosamente, mesmo quan-
do olhamos à volta e parece que está tudo a
correr mal".

Como é a embalagem do século XXI?
Uma embalagem do século XXI é jovem,
acima de tudo, mas também fresca, mini-
malista e com muito glamour. Defino-a
sobretudo pelo toque de design e profis-
sionalismo da Trindade.
Como se mantém na liderança do sector?
Estamos em dia com o nosso tipo de negó-
cio. Isto significa estar na posse de toda a
informação relativa ao que está a acontecer
na nossa área de actividade em qualquer
ponto da Europa e do mundo.
Que livro considera de referência para um
empresário de sucesso?
Para um empresário ou para qualquer outra
pessoa, a minha escolha é, decididamente,
"Quem mexeu no meu queijo?".
E que conselho dá aos empresários que
pretendam revitalizar a sua empresa?
Se ainda não o fizeram, façam-no.
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Os chapéus de Ascot

O  Museu  da  Chapelaria  recebe,  por  estes
dias,  uma  exposição  sobre  alguns  dos
chapéus  que  ficaram  para  a  história  recente
desse  acessório.  Têm  todos  a  assinatura  de
David  Shilling  e  foram  criados  para  que  as
senhoras  da  alta  sociedade  pudessem
destacar-sse  nas  corridas  de  cavalos  mais
famosas  do  mundo.

Ele apresentou-se em chapéu de palha, saco
de pêlo a tiracolo, um anel espiralado que
sobressaía ao longe e sapatos de swing em
preto e branco brilhante. Ousado na aparên-
cia mas despretensioso no trato, David
Shilling desvenda-se como criador à medida
que revela a sua paixão por chapéus: os seus
traços inusuais reflectem-se na originali-
dade dos modelos que concebe; o seu
despretensiosismo transparece na comodi-
dade de que não prescinde, por muito arro-
jado que seja o design do acessório.
É o trabalho desse homem que o Museu da
Chapelaria dá a conhecer até 31 de Julho, na
exposição "Os chapéus de Ascot", que faz
referência às míticas corridas de cavalos
onde todos os anos se reúne a elite britâni-
ca e as mulheres rivalizam entre si pelo
chapéu mais exuberante. 
Uma delas tantas vezes venceu essa com-
petição tácita que ficou conhecida como "a
mascote de Ascot". Chamava-se Gertrude
Shilling e era a mãe e musa daquele que é
hoje um dos mais venerados criadores de
chapéus a nível mundial. Foi para Gertrude o
primeiro chapéu desenhado por David
Shilling, era ele ainda criança; foi para
Gertrude que o designer continuou, ao
longo dos anos, a criar os modelos mais
inesperados - a cartola alta de onde esprei-
ta um coelho, a maçã atravessada pela seta
de Guilherme Tell, o cesto de piquenique
com morangos e flutes de champanhe.

Impressionado com o Museu
Dezenas de chapéus, fotografias de perso-
nalidades que envergaram as suas criações,
fatos envergados nas corridas, cartões de
apostas, vídeos com a Princesa Diana e ou-
tras peças relacionadas com o universo de
Ascot integram a exposição que David
Shilling trouxe ao Museu da Chapelaria. 
Habituado a expor em galerias de todo o

mundo e representado em colecções perma-
nentes como as do Victoria and Albert
Museum (de Londres), o Musée des Arts
Décoratifs (de Paris) e o Metropolitan
Museum of Art (de Nova Iorque), o reputado
criador mostrou-se impressionado com o
espaço: "Não há muitos museus de chapéus
no mundo e este, realmente, é de nível supe-
rior. O modo como as pessoas podem chegar
e conhecer o processo de fabrico é mais
claro aqui do que noutros museus. E então o
arquivo? É fantástico!".
Menos efusivo é David Shilling a mencionar
os nomes sonantes para os quais já dese-
nhou chapéus. O criador confessa que Diana
de Gales era uma das habitués do seu ate-
lier, mas se hoje assume essa relação é ape-
nas porque a mesma foi tornada pública por
iniciativa da própria princesa. Nos demais
casos, mantém o sigilo quanto aos seus
clientes e limita-se a adiantar que os seus
chapéus tanto integram o guarda-roupa de
membros da realeza como o de estrelas do
cinema e da pop.

Objectos de fascínio
Em comum, os apreciadores do trabalho de
David Shilling têm o gosto pela moda, pelo
requinte e pelo colorido. Essas característi-
cas manifestam-se no arrojo dos seus mo-
delos e, associadas à qualidade dos materi-
ais e ao rigor aplicado na confecção, con-
seguiram "que os chapéu voltassem à alta
costura". 
Tendo deixado de ser obrigatório para passar
a ser uma opção pessoal "ao alcance de
todos", o chapéu continua a ser um objecto
de fascínio, tal como as corridas de Ascot se
mantêm como o ponto alto no calendário de
promoção desse acessório. 
Em S. João da Madeira pode agora observar-
-se de perto a relação entre essas duas rea-
lidades, na perspectiva do conhecedor privi-
legiado que é David Shilling, que, no Museu
da Chapelaria, confessou: "Para uma mu-
lher, usar chapéu é um gozo. Para mim,
desenhá-los é uma bênção". 

Museu da Chapelaria
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Passaram  pelo  Museu  da  Chapelaria  "Cinco  Séculos  de  Moda".  Na  estreia  da
exposição,  as  estrelas  que  desfilaram  pela  passadeira  vermelha  foram  peças  de
vestuário,  calçado  e  acessórios  dos  últimos  100  anos.

Zélia Prochnow. Nome português, sobrenome alemão. Entre a origem do
primeiro, em S. João da Madeira, há 53 anos, e o registo com o segundo, décadas
depois, através de um casamento na Alemanha, uma mulher foi-se definindo
como coleccionadora do que poucas vezes é apelidado de arte: o traje. 
Seguidora da moda, apreciadora de acessórios e persistente, Zélia Prochnow
deixou que o seu interesse pessoal se tornasse num métier e, ao longo da vida,
foi coleccionando vestuário de diferentes épocas. A pouco e pouco, reuniu o que
hoje é uma colecção das peças que marcaram a história do traje ao longo do
século XX e foi esse espólio que partilhou com os visitantes do Museu da
Chapelaria, na exposição "Cinco séculos de Moda", complementada com itens do
Museu Nacional do Traje.

Cidade ligada à moda
Para Rui Costa, vice-presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, a
pertinência da mostra é "mais do que justificada" num espaço que funciona
em torno de um elemento do vestuário como o chapéu e que "dedica à
moda toda a sua programação ao longo de 2008". Mas se o autarca
afirma que "a cidade de S. João da Madeira é conhecida por ter
alguns nomes ligados à Moda", Zélia Prochnow lembra que essa
realidade seria inviável no Portugal dos anos 70, quando sentiu
necessidade de emigrar para Berlim para ter oportunidade de
trabalhar no meio que a fascinava. 
Essa foi uma década decisiva não só para a sua vida como
para a história da moda e, talvez por isso, é uma das suas
preferidas em termos de estilo. Hoje, a coleccionadora
sente que pouco espaço resta para inovar: "Foi dos anos
20 aos anos 70 [do século XX] que se deram as principais
alterações na história da moda. Hoje não há nada de
novo. Tudo o que se faz é uma repetição".

A Moda ao longo
dos séculos

Moda solidária no Museu da Chapelaria

Um chapéu por um sorriso 
das crianças da Fundação do Gil
O  Museu  da  Chapelaria  comemora  o  seu  ter-
ceiro  aniversário  no  mês  de  Junho  e  a  data
vai  ser  assinalada  com  uma  festa  de  gala  em
que  chapéus  desenhados  por  estilistas  de
renome  serão  vendidos  em  leilão,  para  que  a
respectiva  receita  possa  ajudar  ao  financia-
mento  da  Fundação  do  Gil.

Moda e solidariedade. É esta a combinação
na base do projecto "Um chapéu por um
sorriso", que, tendo partido da iniciativa do
Museu da Chapelaria, cumpre dois objec-
tivos: por um lado, assinalar o aniversário do
Museu no ano em que toda a sua progra-
mação cultural é dedicada ao tema da
Moda; por outro, materializar a consciência
cívica do Museu ao promover um projecto
que se propõe angariar receitas para o tra-
balho social desenvolvido em todo o país
pela Fundação do Gil, que não dispõe de
fundos próprios. 
Na prática, essa missão concretiza-se convi-
dando estilistas consagrados e também
novos talentos da moda a criarem para o
Museu da Chapelaria dois chapéus únicos:
um que ficará no acervo do Museu, como
testemunho desse envolvimento, e outro
que será vendido no leilão a realizar no
próximo dia 27 de Junho, de preferência a
preços altos, para que maior seja o valor da
receita que reverte para a Fundação do Gil.

Ana Salazar, Miguel Vieira,
e muitos outros estilistas
Entre os estilistas que irão doar chapéus de
sua autoria contam-se já Ana Salazar,
Anabela Baldaque, Andreia Prado Marques,
Celsus, Filipe Faísca, Jordann Santos, Jorge
Costa, Juliana Cerdeira, Katty Xiomara, Lidija
Kolovrat, Maria Gambina, Miguel Vieira,
Nuno Gama e Pedro Alves. O vice-presidente
da Câmara Municipal de S. João da Madeira,
Rui Costa, assegura que todos esses desig-
ners poderão usar de total liberdade nas
suas criações, mas aponta dois requisitos

que lhes foram apresentados como "prefe-
renciais": o uso do feltro e a opção por mo-
delos e materiais que ajudem a prevenir o
cancro da pele.
Essa preocupação resultou de uma proposta
do médico Osvaldo Correia, que integra a
Associação dos Amigos do Museu da
Chapelaria e, enquanto membro da direcção
da Associação Portuguesa de Cancro
Cutâneo, alertou que "uma em cada seis
pessoas vai acabar por ter cancro da pele" e
recomendou que o Museu se tornasse "uma
voz activa em termos da modernização do
chapéu". Isso porque, em tempos, esse
acessório já foi encarado como essencial na
protecção do rosto contra os raios ultravio-
leta, estatuto que "lhe foi tirado há anos atrás,
pateticamente", e que importa "fazer renascer".

Iniciativa de apoio 
a quem mais precisa
Margarida Pinto Correia, administradora
executiva da Fundação do Gil, esteve no
Museu da Chapelaria onde explicou que o
trabalho da instituição que representa se
desenvolve em quatro vertentes: o apoio
social aos hospitais; o Dia do Gil, que leva
actividades de animação semanais a 26 hos-

pitais do país; a Unidade Móvel de Apoio ao
Domicílio, para acompanhamento médico
de crianças com doenças crónicas; e a Casa
do Gil, para acolhimento temporário de cri-
anças necessitadas de cuidados intermédios
de saúde.
Margarida Pinto Correia afirma que "tudo
isto está em crescendo e necessita desespe-
radamente de dinheiro", e acrescenta: "A
Fundação não tem fundos de per si e temos
que inventar dinheiro todos os dias, pelo
que todas as iniciativas da sociedade civil
são bem-vindas. O Museu da Chapelaria, ao
decidir fazer esta acção, chamando os
estilistas a fazerem chapéus cuja venda
reverte para nós, é a expressão última da
sociedade civil a reagir. É dar-nos credibili-
dade, é mostrar que estão connosco, que
percebem o que estamos a fazer". 

Parceiros do projecto
"Um chapéu por um sorriso":
Attitude
Interior Design
City Eyes
Citeve
Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo
Fepsa, Feltros Portugueses, S.A.



37festival de teatro

boletim municipal S. João da Madeira

A  obra  de  Eça  de  Queirós  esteve  na  base  da
segunda  edição  do  "Theatrus@Ser  -  Festival
de  Teatro  de  S.  João  da  Madeira".  O  entusias-
mo  do  muito  público  e  a  criatividade  dos
grupos  em  palco  reflectiram  o  empenho  dos
organizadores.  Durante  uma  semana,  a
cidade  assistiu  "de  cadeirão"  ao  evento  e  não
regateou  aplausos  aos  intérpretes.  

Estabelecimentos de ensino e colectividades
sanjoanenses foram os protagonistas da
segunda edição do "Theatrus@Ser - Festival
de Teatro de S. João da Madeira". Na base da
iniciativa está uma parceria entre a Câmara
Municipal e a Escola Secundária Serafim
Leite, que organiza o evento no âmbito do
seu Projecto "Espaço Aberto".

Com entrada gratuita, o festival subiu ao
palco dos Paços da Cultura de S. João da
Madeira, entre 4 e 12 de Abril, tendo como
tema central a obra de Eça de Queirós.
"Vamos n'Eça?" foi o convite que a organiza-
ção fez ao público, que voltou a aderir em
massa confirmando a grande actualidade da
obra do escritor.

Entusiasmo
As professoras da Escola Serafim Leite que
organizaram o evento sublinharam desde a
primeira hora o dinamismo que a actividade
teatral está a ter na cidade e que se reflecte
no Festival de Teatro. As docentes conside-
ram que "toda esta onda crescente de entu-
siasmo só é possível com toda a envolvência
da comunidade educativa".
Este festival envolve toda a cidade e reflecte
o crescente dinamismo da actividade teatral
em S. João da Madeira, onde, nos últimos
anos, têm surgido diversos grupos de teatro.
Uma realidade a que não é alheia a abertura
ao público, em 2005, dos Paços da Cultura,
antigo edifício da Câmara Municipal agora
recuperado. 

Criatividade
Para o vice-presidente da Câmara, Rui
Costa, o festival constituiu "uma semana de
grande criatividade cultural", merecendo
especial relevo "o crescendo que se tem ve-
rificado, seja no que diz respeito ao número
de grupos participantes, seja ao nível do
interesse que o Teatro tem despertado na
cidade". 
O autarca acrescenta que "os grupos de
teatro escolares e não escolares, bem como
as professoras responsáveis pelo projecto
Espaço Aberto da Escola Secundária Serafim
Leite, empenharam-se imenso" no sucesso
do evento.

Organização da Escola Secundária Serafim Leite

Festival de Teatro
envolveu as escolas

e a comunidade
E os aplausos vão para...
Na edição de 2008 do Theatrus@Ser -
Festival de Teatro de S. João da Madeira,
subiu ao palco dos Paços da Cultura uma
dezena de grupos que interpretaram outras
tantas peças, a saber:
Cultura Viva (Hom'Eça! e Episódios da Vida
Romântica); Grupo Arredonda a Saia e ami-
gos da Escola Secundária Serafim Leite (O
Engenheiro Abranhos); Grupo de Teatro da
Escola Secundária Dr. Serafim Leite (O Voo
da Garça); Grupo de Teatro da Universidade
Sénior do Rotary Clube (Ora Eça!); Grupo de
Teatro do Centro de Ensino Integral (A Aia
do Africano); Grupo de Teatro Horus (Asas);
Grupo de Teatro Lua Nova da Escola
Secundária João da Silva Correia (Viagem
em torno de Eça); Grupo de Teatro TOJ da
Escola Secundária Oliveira Júnior (Sob o
manto diáfano da fantasia) e TEPAS (A
Cantora Careca).
O programa do festival incluiu ainda um
momento de conversa com o Professor
Doutor Carlos Reis (reitor da Universidade
Aberta), sob o título "Reler Eça, Rever Eça.
Imagens d'Os Maias".



Teatro", reveladas em cena e também nos
bastidores, num atelier especificamente
dirigido a crianças. Houve também música
clássica, no concerto de Ano Novo pela
Orquestra Filarmonia das Beiras, e dança
contemporânea e artes performativas, no
worskshop de voz e dança promovido pela

companhia "Balleteatro".
Esses foram alguns dos espectáculos que,
desde a inauguração dos Paços da Cultura,
em Maio de 2005, atraíram ao auditório
mais de 40.000 espectadores. 

Três anos e mais de 40 mil experiências
22 de Maio de 2008. Três anos depois da
inauguração dos Paços da Cultura, o edifício
em tons de azul no centro da cidade é um
destino incontornável no roteiro que qual-
quer sanjoanense traça para os seus
momentos de lazer. 
Nesses três anos de vida, que são apenas
uma pequena parte da história que o edifí-
cio encerra, os espectáculos foram centenas:
houve concertos, encenações de teatro,
stand-up-comedy, dança. Na maioria das
vezes, o palco foi tomado por protagonistas
externos; noutras, as luzes emprestaram-se
aos projectos da comunidade local, no que
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Ao  longo  dos  últimos  meses,  novos  espec-
táculos  trouxeram  aos  Paços  da  Cultura  os
momentos  memoráveis  que,  desde  a  sua
inauguração,  há  três  anos,  vêm  marcando
mais  de  40  mil  espectadores.

Mornas, coladeiras, funanás e batuques
foram os ritmos de Cabo-Verde que a canto-
ra Nancy Vieira combinou com sonoridades
do Brasil, Peru e Cuba para, em Fevereiro,
apresentar no palco dos Paços da Cultura o
espectáculo "Lus", baseado no seu último
trabalho discográfico. Anunciada como a
mais recente estrela da música cabo-ver-
diana e nessa condição convidada a ser uma
das embaixadoras da campanha "Mulher
passa a Palavra", da Liga Portuguesa contra
o Cancro, Nancy Vieira trouxe a S. João da
Madeira um concerto que se equilibrou a
meio caminho entre o retrato das origens da
música do seu país e o anúncio do que esse
dará a ouvir no século XXI. No repertório que
dá forma a esse esforço, os temas com que
Nancy Vieira assinala a actualidade musical
cabo-verdiana são de compositores como
Teófilo Chantre, Jon Luz, Princezito e Vadú. 
Já em Março, a estrela que subiu ao palco
era de outra geração e outras latitudes:
Doug MacLeod, considerado um dos últimos
bluesmen americanos, trouxe aos Paços da
Cultura a voz madura e experiente com que
canta histórias do quotidiano, e a guitarra

Paços da Cultura

“Lus” morna e outras sensações

vibrante e pungente com que se acompanha
a si próprio no intimismo dessas revelações.
Virtuoso na execução, na interpretação e
nos ritmos, Doug MacLeod é respeitado por
preservar o estilo dos antigos mestres de
blues tanto ao nível da composição musical
como da profundidade das suas letras, e em
S. João da Madeira proporcionou ao público
o contacto com aquela que, em Portugal, é
uma experiência rara de proximidade à
essência da música norte-americana.

Música, dança e teatro
A Cabo-Verde e aos Estados Unidos juntou-
se ainda a Argentina, através da música e da
dança que, de Buenos Aires, se tornou na

paixão mundial que é o tango. O espectácu-
lo deu-se em Novembro mas no auditório
que recebeu o Trio Mistongo a noite
mostrou-se quente, com Maurício Vuoto,
Luís Caruana e Javier Gonzalez Torrecilla,
respectivamente ao piano, concertina e con-
trabaixo, a interpretarem ao vivo o tango a
que os bailarinos Jorge Ramiréz e Nélida
Miglione emprestaram o corpo, fosse nos
momentos mais clássicos desse género
musical ou nas suas manifestações mais
contemporâneas. 
De Portugal, os Paços da Cultura receberam
a peça de teatro "Alma Grande", inspirada
nos "Novos contos da montanha" de Miguel
Torga", e as marionetas do "Algazarra

um dos exemplos maiores tem sido o
Festival Teatrus@Ser. 
Feitas as contas desses três anos, pelo
auditório dos Paços da Cultura, cuja lotação
é de 195 lugares, passaram mais de 40.700
pessoas. O recentemente criado Serviço
Educativo já recebeu 475 crianças e
jovens, que efectuaram visitas ao
Arquivo Municipal e tiveram oportu-
nidade de participar em oficinas
pedagógicas. Quanto à galeria de
exposições, vem sendo frequentada a
uma média de 120 pessoas por
mês. 
Prova de quanto os
Paços da Cultura pas-
saram a integrar o
quotidiano dos san-
joanenses é a dos
números relativos a
duas outras valên-
cias do equipamento:
o café-concerto, que
recebe cerca de 70
clientes por dia, e o
Espaço Internet, que
diariamente atende
200 utentes.

boletim municipal S. João da Madeira



do orçamento anual necessário à sua activi-
dade. O restante financiamento procede
sobretudo da comparticipação do Centro
Distrital de Segurança Social de Aveiro, mas
também de entidades como a Câmara
Municipal de S. João da Madeira e o
Instituto Português da Juventude.

Tendência de crescimento
Segundo dados divulgados pelos Ecos
Urbanos, em 2006 foram mais de 12.000 as
pessoas que beneficiaram dos serviços da
associação, número que Ricardo Silva

Metade  da  população  do  município  de  S.
João  da  Madeira  já  beneficiou,  de  forma
mais  ou  menos  directa,  dos  serviços  da
Associação  de  Jovens  Ecos  Urbanos.  Ainda
hoje  são  também  conhecidos  pela  desig-
nação  dada  à  sua  sede:  "O  Sítio".  Aí,  no
Elemento  Arquitectónico  da  Praça,  e  tam-
bém  em  salas  do  Edifício  Parque  América,
uma  equipa  multidisciplinar  dedica-sse  diaria-
mente  ao  trabalho  social  e  à  intervenção  na
comunidade.

Ainda hoje lhe chamam "O sítio". É uma
instituição particular de solidariedade social
que desde 1997 se mostra multidisciplinar
na sua actividade, trabalhando nos diversos
locais onde dela precisam. Ao fim de 10
anos de respeito firmado, ainda hoje as pes-
soas dizem que vão "ao sítio" ou que "o
sítio" foi até elas quando em causa está a
Associação de Jovens Ecos Urbanos.

Família e Comunidade, Animação Sócio-cul-
tural, Voluntariado e Formação Profissional
são as áreas em que uma intervenção con-
sistente foi conquistando o direito a esse
epíteto de manifesta proximidade. Para isso
contribuiu também o estatuto da instituição
enquanto "centro comunitário", reconheci-
do em 2002 pelo Centro Distrital de
Segurança Social de Aveiro, e ainda a parce-
ria com o Centro de Formação de Rio Meão,

que lhe permite dinamizar cursos para
activos ou desempregados.

Reforçar parcerias
Toda a actividade dos Ecos Urbanos vem
sendo coordenada, há mais de dois anos, por
Ricardo Silva, que, na tomada de posse
como presidente da associação Ecos
Urbanos, se propôs concretizar três medi-
das: reformular a estrutura interna da insti-
tuição, reforçar as parcerias com outras
entidades e aumentar o número de associa-
dos, visando também o seu maior envolvi-
mento e fidelização. 
Para Ricardo Silva, as duas primeiras apos-
tas podem considerar-se ganhas, mas há
ainda um caminho considerável a percorrer
ao nível do registo de novos sócios. Esta
tarefa revela-se particularmente importante
considerando que as quotas dos cerca de
180 sócios de que a instituição dispõe hoje
representam apenas uma pequena porção

Ecos que se fazem sentir há 10 anos

encara como particularmente significativo
por equivaler a metade da população do
município de S. João da Madeira.
Com base na fiabilidade demonstrada ao
longo dos 10 anos de existência da institu-
ição, a tendência é para que esse número de
utentes venha a crescer ao longo dos próxi-
mos tempos. Por esse motivo, e consideran-

do que a sede da associação está hoje repar-
tida entre o Elemento Arquitectónico da
Praça Luís Ribeiro e várias salas no edifício
Parque América, um dos grandes desafios
que se colocam a esta Associação, a médio e
longo prazo, será a mudança de instalações
para um espaço que possa acolher, em
simultâneo, todas as suas valências. 
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A  cidade  recebeu  mais  uma  edição  da
Semana  da  Juventude.  Um  programa  de
actividades  intenso,  que  teve  como  pontos
altos  os  concertos  de  Coldfinger  e  Buraka
Som  Sistema.

Cerca de um mês antes da data oficial, já a
festa começara a mexer com os preparativos
do concurso de bandas para o qual foram
seleccionados os grupos "Two.Point.Zero",
"Miss Laytouch", "Apply Zii" e "PaperLost". As
quatro bandas tiveram oportunidade de
prestar provas durante a primeira parte dos
concertos de grupos já firmados no meio
musical português, como é o caso de
Coldfinger e Buraka Som Sistema. O júri
acabaria por entregar o prémio aos "Paper
Lost", já conhecidos de outros palcos de

S. João da Madeira e da região, e agora com
oportunidades acrescidas graças ao prémio
obtido no concurso: a gravação de quatro
temas em EP (álbum em formato Extended
Play).
Os concertos de Coldfinger e Buraka Som
Sistema foram, no entanto, os pontos altos
da Semana da Juventude. Na noite de 28 de
Março, a rua dos bares, na zona pedonal da
cidade, apresentava-se lotada. Gente de
todas as idades compareceu no local para,
entre o parque de estacionamento da PT e a
Rua Padre Oliveira, assistir ao concerto de
"Coldfinger", a banda de trip-hop portugue-
sa que, dentro e fora de portas, se tem afir-
mado pela produção de temas como
"Dragonfly" e "Supafacial". 

Espectáculo!
Na noite seguinte, foram os Buraka Som
Sistema que deixaram S. João da Madeira ao
rubro. O recinto estava novamente lotado
para ouvir a banda de breakbeat que, da

Programa intenso
De 25 a 29 de Março, a cidade tornou a
experimentar um ritmo diferente, propor-
cionado pelo intenso programa de activi-
dades que marcou a Semana da Juventude
organizada pela Associação de Jovens
Ecos Urbanos e pela Associação Estamos
Juntos, com o apoio da Câmara Municipal.
Durante o dia, houve workshops de dança
e movimento, massagem terapêutica chi-
nesa, fotografia estenopeica, construção
de robertos e outros bonecos, ateliers de
mala-barismo e outras artes circenses,
aulas de escultura em gesso, sessões de
pintura facial e arte mural, e a reinvenção
de jogos tradicionais. Decorreu também
um safari fotográfico, uma "Caça ao
tesouro dos samurais", a exposição "Art'à
Rua", sessões de karaoke, demonstrações
de capoeira e danças de ginásio, jogos de
futebol infantil, um torneio de futebol
entre ATLs e um concurso de diablo.
As noites preencheram-se com outras
ofertas: teatro pela companhia "Palmilha
Dentada", stand-up comedy por Pedro
Neves e amigos, uma "Conversa com
Reinaldo Ventura", concertos ao ar livre
por bandas locais e nacionais, um torneio
de 24 horas de Futsal e outro de
"Playstation Revolution Soccer08".

Grandes
bandas,
grandes
momentos

Buraca, na Amadora, passou a dominar o
circuito musical londrino e só depois con-
verteu em definitivo o público português,
quando já havia sido nomeada para o
prémio "New Sound of Europe/Som Novo da
Europa", do canal de música MTV.
No palco da Semana da Juventude, os temas
que os Buraka Som Sistema deram a ouvir
foram os de "Black Diamond", o primeiro
álbum de longa duração da banda, a lançar
no mês em Junho.
O concerto teve direito a espectáculo multi-
média e bailarinos ao vivo, e o público
vibrou de tal forma que, a certa altura, se
mostrava quase tele-comandado pela
banda: a um "agora tudo no chão", não fica-
va no recinto uma única pessoa de pé; a um
"quero ver as mãos no ar", toda aquela
massa de gente saltava ao ritmo da música. 
Por essa amostra de receptividade, ficou
claro por esses dias que a idade do público é
um detalhe - a semana foi, toda ela, de
Juventude. 
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Estão habituados a conquistar títulos em
Portugal com a camisola dos serviços
Sociais da Câmara Municipal de S. João da
Madeira. São jovens, estudam na Escola
Secundária Dr. Serafim Leite e o atletismo é
a sua modalidade de eleição. Em Fundo de
Vila, é habitual vê-los a prepararem-se nas
ruas sob a orientação e o olhar atento de
Alberto Batista, o seu treinador. 
Seis desses jovens sanjoanenses foram
chamados a representar o nosso país no
campeonato do mundo de corta-mato esco-
lar. A competição decorreu na República

Sempre  que  o  tempo  ajuda,  não  faltam  san-
joanenses  em  caminhadas  pela  cidade.  E  são
normalmente  os  mais  velhos  que  dão  os
melhores  exemplos.  Esta  vontade  de  praticar
exercício  físico  encontra  eco  nas  actividades
desportivas  dirigidas  aos  seniores  de  S.  João
da  Madeira.  

Todas as semanas, há centenas de "avós"
que não querem ficar atrás dos "netos" no
que à prática desportiva diz respeito. Se o
município já é conhecido pelos jovens atle-
tas que forma, começa também a sê-lo pelo
número crescente de menos jovens que
procuram uma actividade saudável devida-
mente acompanhada. 
A prática desportiva para seniores tem sido
uma das marcas da actividade desenvolvida
no Complexo Desportivo Paulo Pinto. Nas
sessões de Hidro-sénior (aulas de
hidroginástica) promovidas na piscina inte-
rior estão envolvidos cerca de 400 idosos
sanjoanenses, com acompanhamento dos
professores da Escola de Natação do
Município.

Quanto às sessões de Yoga em Idade Sénior,
realizadas no pavilhão do mesmo complexo
desportivo, há cerca de meia centena de
inscritos. Trata-se de uma iniciativa em que
a Câmara conta com a colaboração do giná-
sio sanjoanense Gimno-Físico, no âmbito do
protocolo assinado entre ambas as enti-
dades para a realização anual da Convenção
Internacional de Fitness.
Fruto desta parceria, muitos seniores da
cidade tiveram a oportunidade de, no final
de Fevereiro, participarem em sessões de
exercício orientadas por dois formadores
altamente qualificados que integraram o
lote de convidados da mais recente edição
daquela importante convenção. Foram eles
os professores Luís Lima (yoga) e Emanuel
Pereira (hidroginástica), tendo a iniciativa -
designada de "Manhã Sénior" - decorrido no
pavilhão e na piscina interior do Complexo
Desportivo Paulo Pinto.

De Fundo de Vila ao Parrinho
O boccia é outra das modalidades de eleição
dos seniores de S. João da Madeira, que até
já têm conseguido resultados dignos de reg-
isto em competição com equipas de outros
pontos do país. Na base do desenvolvimen-
to que esta prática desportiva tem alcança-
do no concelho está mais uma parceria da
Câmara Municipal com outra entidade san-
joanense. 
Neste caso é a Associação "É Bom Viver" que
organiza, no âmbito do programa municipal
"Movimentar na Idade Sénior", treinos de
boccia e ginástica para seniores. Também
neste caso o espaço de acolhimento é o
Complexo Desportivo Paulo Pinto.
Paralelamente, as instalações camarárias de
apoio criadas nos edifícios de habitação
social são igualmente palco de muita activi-
dade dirigida em especial aos idosos. Por
exemplo, no Espaço Vida (em Fundo de Vila)
e no Espaço Renascer (no Parrinho) há aulas
de educação física para seniores, com cerca
de 60 participantes.

Checa, no final de Abril, e a estreia
além-fronteiras destes futuros

grandes atletas foi muito promis-
sora, contribuindo para a 10.ª
posição lusa na classificação
geral. 
André Rodrigues, Bruno
Gomes, Diego Manjate, José

Silvério, Pedro Vieira e Tiago
Batista foram os protago-
nistas desta importante jor-
nada para o desporto de S.

João da Madeira, colocan-
do Portugal bem acima

na primeira metade
da tabela, entre os

28 países partici-
pantes.

Experiência importante
Mas mais do que o resultado obti-
do, o que se revelou verdadeira-
mente relevante foi a experiência
retirada desta disputa com
numerosas promessas do
atletismo mundial, com destaque
para os corredores da China, da

Ucrânia e da Argélia que, por essa ordem, se
classificaram nos três primeiros lugares da
classificação por equipas no corta-mato
masculino. No sector feminino, que não
contou com atletas sanjoanenses, a equipa
portuguesa alcançou o 13º lugar entre 20
países.
A presença nesta competição internacional
de corta-mato escolar constituiu mais um
degrau no crescimento destes jovens
enquanto atletas, que têm conquistado
vários títulos regionais, e nacionais.
É rara a semana em que não surgem notícias
de bons resultados destes e de outros atle-
tas - masculinos e femininos - da equipa
dos Serviços Sociais da Câmara de S. João da
Madeira.

Corta-mato escolar na República Checa 

Jovens atletas Sanjoanenses
honram a camisola Nacional

"Avós" seguem as pisadas dos "netos"

Em S. João da Madeira
o desporto não escolhe idades



47

boletim municipal S. João da Madeira

Os  Bombeiros  Voluntários  de  S.  João  da
Madeira  assinalaram,  em  Maio,  o  seu  80.º
aniversário.  Para  a  história  fica  a  entrada
das  primeiras  mulheres  no  corpo  activo  da
instituição.  E  fica  também  mais  uma  mani-
festação  de  boa  forma,  num  grande  exercí-
cio  que  aproximou  ainda  mais  os  "soldados
da  paz"  sanjoanenses  à  população  que  pro-
tegem.

Um grande exercício dos Bombeiros
Voluntários de S. João da Madeira constitu-
iu um dos destaques do programa de
comemorações dos 80 anos da corporação.
O simulacro teve lugar na Praça Luís Ribeiro,
a 3 Maio, tendo permitido fazer a demons-
tração de diversas acções de socorro ao
longo de um dia que a instituição reservou
ao contacto com a comunidade.
Assim perante muito público, os bombeiros
acorreram a um acidente rodoviário simula-
do, envolvendo um veículo de transporte de
matérias perigosas (ficando este com uma
fuga) e um autocarro (com multi-vítimas)
que, nessa sequência, "embateu" num edifí-
cio , onde se deu um “curto-circuito” e
“incêndio”.
Perante este cenário - preparado especifica-
mente para o exercício em causa -, foram
solicitados os meios necessários para acor-
rer ao sinistro, o que permitiu verificar a
capacidade de intervenção de numerosas
viaturas e das respectivas equipas, coorde-
nadas pelo comando da corporação sanjoa-
nense. Estiveram no local, envolvidos nas
diversas missões, cerca de uma centena de
bombeiros e 19 veículos.  

Bombeiros de parabéns

Exercício revela boa forma
aos 80 anos de vida

Novas viaturas
"Os Bombeiros e a População" foi a desig-
nação escolhida para esse dia 3 de Maio re-
cheado de actividades da corporação de S.
João da Madeira, na Praça Luís Ribeiro. Uma
jornada de interacção com a comunidade
que fez parte do programa das comemo-
rações dos 80 anos dos Bombeiros
Voluntários de S. João da Madeira, que abri-
ram a 29 de Abril com um jantar para
angariação de fundos e prosseguiram até ao
final do mês de Maio.
Uma referência especial para as celebrações
que decorreram a 10 de Maio, com pro-
moções e condecorações em parada, no
Quartel Operacional das Travessas. O pro-
grama, nesse mesmo dia, prosseguiu no
Quartel Sede, no Largo Conde Dias Garcia. Aí
foram inauguradas duas novas viaturas de
transporte de doentes e equipamentos de
protecção individual, momentos que ante-
cederam a sessão solene comemorativa do
aniversário.

Aniversário com 
toque feminino...
As comemorações dos 80 anos da corpo-
ração de bombeiros de S. João da Madeira
incluíram um acto que fica para a história
da instituição: a entrada das primeiras mu-
lheres para o corpo activo. Às 11 "pioneiras",
o presidente da direcção, Carlos Coelho,
dirigiu palavras de incentivo e demonstrou
toda a "confiança nas suas capacidades".
Para assinalar este momento, a Câmara
Municipal aprovou um apoio de mil euros
por cada um destes novos bombeiros do
sexo feminino, destinado a ajudar ao paga-
mento dos respectivos equipamentos de
protecção individual. 

aniversário dos bombeiros
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Projecto ambiental premiado

"Rock in Rio" distinguiu 
Escola Oliveira Júnior 

A Escola Secundária Oliveira Júnior, de S.
João da Madeira, foi uma das três escolas
que venceram o concurso "Rock in Rio
Escola Solar", promovido pela organização
do festival de música "Rock in Rio" para
estimular projectos de carácter ambiental e
social dirigidos à comunidade local.
Ao concurso candidataram-se 197 escolas
de todo o país, tanto do 2.º e 3.º ciclos como
do ensino secundário, o que corresponde a
uma mobilização de cerca de 3000 alunos e
quase 250 professores.
Constituído por elementos do "Rock in Rio",
da SIC Esperança, dos Ministérios da
Economia e da Educação, e ainda da Agência
para a Energia (ADENE), o júri do concurso
seleccionou 20 projectos, premiando as
respectivas escolas com a instalação de
painéis fotovoltaicos. 

Apoio à Cerci
A Escola Secundária Oliveira Júnior recebeu
um prémio de 5000 euros, verba destinada a
colocar em prática um projecto social em
benefício da CERCI (Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados). Na base desse trabalho está
uma iniciativa desenvolvida no âmbito da
Agenda 21 Local, processo implementado
pelo Município de S. João da Madeira.
O estabelecimento de ensino sanjoanense
foi contemplado ainda com a instalação de
painéis fotovoltaicos. A energia solar capta-
da por esse equipamento deverá ser vendida
à rede pública, de forma a que possa consti-
tuir uma fonte de financiamento para pro-
jectos sociais a implementar no concelho. 

O maior presépio de areia do Pais
num Natal com perfume especial    
A  decoração  da  Praça  Luís  Ribeiro  é  uma  das
imagens  de  marca  do  Natal  em  S.  João  da
Madeira.  Aí  voltou  a  estar,  em  Dezembro  de
2007,  uma  das  mais  brilhantes  árvores  de
luz  do  País,  com  44  metros  de  diâmetro,  e
cerca  de  30  metros  de  altura,  formada  por
50  mil  pequenas  lâmpadas.  Outro  dos
destaques  vai,  como  é  habitual,  para  os  con-
cursos  de  decoração  de  rotundas  e  ilumi-
nação  de  casas  e  prédios.  Do  vasto  progra-
ma  preparado,  damos  especial  relevo,  nesta
edição  do  Boletim  Municipal,  a  duas  das
novidades:  o  presépio  de  areia  e  o  ambien-
tador  de  Natal.

A cidade de João da Madeira foi o palco das
atenções ao acolher o maior presépio em
areia alguma vez realizado em Portugal,
sendo mesmo considerado como um dos
maiores da Europa. Este projecto, absoluta-
mente novo em Portugal juntou dois dos
mais prestigiados escultores em areia, a
holandesa Marjion Katerberg considerada
por muitos como uma das melhores do
mundo nesta área, e o Português Pedro Mira
que já conta com várias participações em
festivais internacionais. 
Através de materiais simples e totalmente
naturais, os artistas soltaram a criatividade e
deram forma às esculturas do menino Jesus,
Maria e José, os três Reis Magos e nem os
animais foram esquecidos. Com dimensões

de 4,5 metros de altura e 12 metros de
largura, os visitantes tiveram a oportu-
nidade de assistir à verdadeira arte natalícia.
Paralelamente a esta exposição, foi ainda
monitorizado um atelier para que os alunos
das escolas básicas da cidade pudessem
experimentar a arte de esculpir em areia. 

Ambientador com 
fragrâncias natalícias 
O Natal traz inúmeras lembranças doces de
tantos natais passados. Foi este espírito que
levou a Câmara Municipal, a Associação "S.
João da Madeira.com" e a Associação
Comercial, juntamente com a empresa san-
joanense de perfumes I-Sensis, a desen-
volverem um ambientador com uma fra-
grância criada especialmente para a quadra
natalícia. 
Embalado pela empresa Cartonagem
Trindade e vendido nas lojas do comércio
tradicional e em alguns espaços municipais,
o ambientador levou a população sanjoa-
nense a embarcar, numa verdadeira viagem
sensorial pelos aromas de Natal, da forma
mais exclusiva possível. 
Com fragrâncias do pinheiro e de cipreste e
com uma inusitada combinação das
doçarias tradicionais, da canela e do
caramelo, no ar ficou a verdadeira essência
do Natal. 

Ao  longo  de  ano  e  meio,  os  sanjoanenses
viveram  na  incerteza  sobre  o  futuro  da
Urgência  do  seu  hospital.  Face  às  intenções
do  Ministério  da  Saúde  de  encerrar  o
serviço,  temia-sse  o  pior.  Mas,  em  Janeiro,
chegaram  as  boas  notícias,  incluindo  mesmo
o  reforço  da  unidade  de  saúde  sanjoanense.
Num  esforço  final,  o  presidente  da  Câmara
conseguiu  convencer  o  então  ministro
Correia  de  Campos  da  força  dos  argumentos
dos  sanjoanenses.

A Câmara Municipal de S. João da Madeira e
a Administração Regional de Saúde do Norte
assinaram em 28 de Janeiro um protocolo
onde se estabelece que a urgência sanjoa-
nense continua a funcionar. 
O acordo foi firmado nas instalações do
Hospital da cidade, numa sessão presidida
pelo então Ministro da Saúde. Correia de
Campos sublinhou tratar-se de "um bom
acordo", opinião partilhada pelo presidente
da autarquia, Castro Almeida.

O documento assinado entre a
Câmara e o Ministério

da Saúde é

Acordo com Ministério permitiu manter o serviço

Temos Urgência!
claro ao referir que "mantém-se em fun-
cionamento no Hospital Distrital de S. João
da Madeira o sistema de atendimento e os
meios actualmente instalados conhecidos
como urgência”.
Essa situação só poderá mudar com a con-
cordância expressa da autarquia de S. João
da Madeira e caso se verifiquem em concre-
to condições que garantam a melhoria do
acesso da população aos cuidados de saúde,
por comparação com o sistema actual. Ou
seja, como sublinha Castro Almeida, "nada
poderá ser feito contra a vontade dos san-
joanenses".

Hospital reforçado
O Ministério da Saúde compromete-se ainda
a reforçar os cuidados de saúde prestados
no Hospital de S. João da Madeira. Assim,
serão abertos, no corrente ano, concursos
para preenchimento de vagas do quadro de
pessoal, para médicos das especialidades de
Ortopedia e Medicina Interna.
Ficou igualmente definido o objectivo de
assegurar no Hospital de S. João da Madeira
novos atendimentos médicos, garantindo o
início de consultas de pediatria e telecardi-
ologia. 

Aproveitando a rede de Internet de
banda larga sem fios insta-

lada no concelho,

o Ministério da Saúde dará ainda prioridade
ao município sanjoanense na introdução de
novas aplicações de telemedicina, ade-
quadas às necessidades de saúde da popu-
lação.

Convicção de Castro Almeida:
União dos sanjoanenses foi decisiva
Para que S. João da Madeira tenha con-
seguido manter a Urgência do seu hospital
foi essencial o facto de a cidade ter sabido
"estar unida" ao longo de ano e meio "de
grande angústia e ansiedade", por causa das
incertezas quanto ao futuro daquele serviço.
Essa é a convicção do presidente da Câmara
Municipal.
"A negociação foi muito exigente e não teria
sido possível levá-la por diante sem o apoio
que senti dos sanjoanenses, de quem recebi
palavras de estímulo que muito agradeço",
afirma Castro Almeida, salientando "a
coesão das forças políticas de S. João da
Madeira", que "tiveram neste processo uma
postura exemplar".
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Alunos recuperam máquinas
do Museu da Chapelaria 

"A minha escola adopta uma máquina" é o
nome do projecto através do qual 11 alunos
da Escola Secundária Oliveira Júnior partici-
param na recuperação de máquinas que,
embora pertencendo ao espólio do Museu
da Chapelaria, ainda não integram a sua
exposição permanente. 
Os alunos em causa frequentam o 9º ano e,
no âmbito do projecto, receberam noções
básicas de conservação preventiva e restau-
ro, aplicando-as depois à limpeza de peças,
à desinfestação de madeiras e a trabalhos de
restauro em objectos do fundo do museu.
Ao pôr em prática o projecto "A minha esco-
la adopta uma máquina", o Museu da
Chapelaria pretende "desenvolver uma
relação de afectividade e responsabilidade
para com o património local, nomeada-
mente para com o de natureza industrial". 
Artur Pereira, Bruno Silva, Daniel Silva,
Diogo Gonçalves, Flávio Tomé, Hugo Gomes,
Luís Almeida, Marco Castro, Nelson Oliveira,
Pedro Cardoso e Tiago Fonseca foram os
alunos participantes no projecto, sob a 
orientação do professor Alberto Santos.

Bolsas do Município para 
32 estudantes universitários 

São 32 os alunos de S. João da Madeira no
ensino superior que beneficiam de bolsa de
estudo municipal. O apoio mensal que lhes é
atribuído pela Câmara soma cerca de 3000
euros. Esta verba visa ajudar - ao longo de
10 meses de cada ano lectivo - quem tem
dificuldades económicas a enfrentar as
despesas inerentes à continuação do seu
percurso académico. 
Como acontece todos os anos, os alunos
abrangidos pelo programa de bolsas do
município foram recebidos no Salão Nobre
da Câmara, onde lhes foram entregues os
primeiros cheques. Os montantes mensais
para cada estudante oscilam entre 75 euros
e quase 370 euros por mês.
No início da sessão, o presidente da Câmara
lembrou que as bolsas de estudo atribuídas
pelo município são um complemento às que
os estudantes obtêm através dos seus esta-
belecimentos de ensino. O grande objectivo
é evitar que jovens sanjoanenses com méri-
to e talento possam ver-se impedidos de
prosseguir a sua formação por razões
económicas. 
Como compensação é pedido aos bolseiros
que, durante um período de 15 dias por ano,
realizem algum trabalho em favor da comu-
nidade. 

Câmara assinou contratos
programa com 21 clubes

Este ano, 21 colectividades de S. João da
Madeira recebem apoios na sequência dos
contratos-programa de desenvolvimento
desportivo assinados com a Câmara
Municipal, no montante global de 508 mil
euros. 
A maior fatia vai para o clube mais repre-
sentativo do concelho, a Associação
Desportiva Sanjoanense (ADS), para dis-
tribuir por seis modalidades: andedol,
atletismo, basquetebol, futebol, ginástica e
hóquei em patins. Apenas cerca de 15% se
destinam ao futebol profissional.
Estes subsídios têm como grande objectivo a
valorização da formação desportiva. Os
apoios são atribuídos tendo por base
critérios como o número de atletas, de
equipas e de modalidades nos escalões
jovens, sendo esse valor tanto maior quanto
maior for o nível de formação dos
treinadores.
O Município paga ainda a totalidade dos
custos com inscrições de praticantes dos
escalões de formação nas respectivas asso-
ciações. 
Em função das necessidades das associações
e da disponibilidade de instalações munici-
pais, é ainda cedida gratuitamente a utiliza-
ção de equipamentos desportivos do
Município, contando como apoio logístico.
Entre as diversas obrigações que cabem aos
clubes no âmbito destes contratos-progra-
ma, conta-se a de não cobrarem quaisquer
quotas para a prática de desporto aos atle-
tas abrangidos pelo apoio sócio-económico
nas escolas que frequentam. 




