




Era impossível prever ou imaginar o cenário de 
pandemia que deflagrou em todo o mundo e o 
peso que a Covid-19 passou a ter na vida de 
cada um de nós e na atividade municipal.

O combate à proliferação da doença e a miti-
gação dos seus efeitos socioeconómicos pas-
saram a ser as grandes prioridades da ação 
autárquica. Mas é fundamental, também, conti-
nuar a preparar o futuro, afirmando S. João da 
Madeira como um concelho dinâmico, inova-
dor, insatisfeito e resiliente.

Por isso, o Município está a 
dar passos no sentido de um 
desenvolvimento cada vez 
mais sustentável e huma-
nizado, com respeito pelas 
pessoas, pelo planeta e pela 
biodiversidade, objetivos cen-
trais da agenda para o futuro 
que temos implementado e 
que assenta em pilares como 
o ambiente, a transição ener-
gética e as novas políticas so-
ciais, culturais, habitacionais 
e urbanísticas.

Este trabalho constata-se 
no investimento que está em 
marcha na recolha seletiva de resíduos por-
ta-a-porta, na transformação dos eventos em 
eco-eventos , na remoção de amianto dos edi-
fícios escolares ou na melhoria da eficiência 
energética da nossa cidade. São medidas que 
estamos a desenvolver em articulação com 
uma agência do setor, no sentido de fazer de S. 
João da Madeira uma verdadeira cidade verde.

Esta visão, que se inspira no dinamismo das 
gerações que construíram a cidade que hoje 

Jorge Vultos Sequeira Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira

somos, passa igualmente pela aplicação de me-
didas sociais e habitacionais focadas no apoio a 
quem mais precisa e na inclusão, para que nin-
guém fique para trás. E este é um objetivo que 
começa, desde logo, nas escolas, outro dos pi-
lares da agenda para a nova década em S. João 
da Madeira.

As pessoas são o foco das obras municipais em 
curso, entre as quais se conta a requalificação e 
revitalização do nosso centro cívico (Praça Luís 

Ribeiro e ruas adjacentes), a 
requalificação e modernização 
do Mercado Municipal e dos 
bairros sociais, bem como a 
instalação de iluminação eco-
-eficiente em diferentes arrua-
mentos e outros espaços pú-
blicos, entre outras ações que 
são referidas nesta edição do 
Boletim Municipal.

Outra marca importante do 
concelho é a inovação ao nível 
empresarial, por força do dina-
mismo do nosso tecido econó-
mico e com o contributo do Mu-
nicípio, nomeadamente através 
da Oliva Creative Factory e da 
Sanjotec, esta última integrada 

recentemente na rede de incubadoras da Agên-
cia Espacial Europeia, o que é sintomático dos 
horizontes que se abrem a S. João da Madeira.

À entrada de 2021, quero reforçar o apelo para que 
os cuidados face à Covid-19 estejam bem presen-
tes no dia-a-dia de cada um de nós, de forma a 
que possamos encarar o novo ano com confian-
ça renovada, ajudando, dessa forma, quem está 
na linha da frente do combate à pandemia e que 
merece todo o nosso reconhecimento e gratidão.

Uma cidade 
mais verde e 
humanizada
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Seguir  as recomendações da Direção Geral  da Saúde é fundamental 
para vencer a pandemia,  permitindo o levantamento gradual 
das restrições que visam combater a propagação da doença

O ano de 2020 fica marcado pela 
elevada incerteza, devido aos de-
safios resultantes da pandemia de 
COVID-19, situação que se projeta 
para 2021, continuando a colocar a 
resposta a esta emergência de saú-
de pública no topo das prioridades 
do Município, de forma a combater a 
propagação da doença e a mitigar os 
seus graves efeitos ao nível social e 
económico.

Face à necessidade de dotar os 
serviços de saúde locais dos recur-
sos necessários para dar resposta à 
gravidade da situação epidemiológica, 
nomeadamente o reforço da respetiva 
capacidade de rastreio, o Presiden-
te da Câmara de S. João da Madeira 
destacou sete funcionários da autar-
quia para apoiar o trabalho desenvolvi-
do em matéria de rastreios à Covid-19.

COVID-19

O número de casos registou um 
grande agravamento nos últimos me-
ses e S. João da Madeira reflete essa 
realidade, pelo que, se não se travar 
o crescimento da Covid-19, poderá 
ficar comprometida a capacidade de 
resposta dos serviços de saúde e das 
estruturas da Proteção Civil. Também 
por essa razão é fundamental que se 
cumpram as regras de segurança, de 
forma a ajudar os bombeiros, a PSP, 
os médicos e enfermeiros que estão 
na linha da frente do combate à Co-
vid-19.

Desde o início de março, altura 
em que a Organização Mundial de 
Saúde declarou a Covid-19 como 
uma pandemia, essa realidade 
tem estado sempre presente na 
ação desenvolvida pela Câmara, 
desde logo através da constituição 
da subcomissão da Proteção 
Civil Municipal dedicada ao 

a c o m p a n h a m e n t o 
desta situação no concelho de 

S. João da Madeira.

Essa estrutura é formada, entre ou-
tros elementos, pelo Presidente da 
Câmara, Coordenador Municipal da 
Proteção Civil, Delegado de Saúde, 
Comandantes da GNR e da PSP e 
Comando dos Bombeiros Voluntários 
de S. João da Madeira, responsáveis 
que analisam a evolução da doença 
e articulam as medidas que, nesse 
âmbito, têm sido implementadas pela 
autarquia ao longo do ano.

Essa articulação tem também acon-
tecido a nível intermunicipal, na se-
quência da reunião dos Presidentes 
de Câmara que integram a Asso-
ciação de Municípios das Terras de 
Santa Maria (AMTSM) e respetivas 
estruturas da Proteção Civil, que de-
correu a 11 de março no edifício sede 
da AMTSM. Logo aí foi definido um 
conjunto de medidas comuns aos 

S. João da Madeira
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PARA MAIS 
INFORMAÇÕES, 

consultar o 
site da Câmara 

Municipal

https://www.cm-sjm.pt/
pt/informacoes-covid-19

seis concelhos abrangi-
dos, tendo ficado deliberado o 

encerramento e/ou suspensão tem-
porária de um conjunto de serviços, 
equipamentos e atividades conside-
rados como não essenciais. 

Para além das decisões tomadas no 
sentido de combater a propagação 
da pandemia e de precaver neces-
sidades logísticas ao nível da Pro-
teção Civil, em linha com as orien-
tações da Direção Geral da Saúde, 
a Câmara Municipal de S. João da 
Madeira avançou com um conjunto 
de iniciativas para prestar acompa-
nhamento e apoio de cariz social, 
nomeadamente criando o Fundo 
de Emergência Social, assim como 
medidas direcionadas ao tecido 
económico afetado pela redução 
de atividade, na sequência do con-
finamento que obrigou ao encerra-
mento total ou parcial de estabele-
cimentos empresariais.

Medidas 
socioeconómicas

Neste processo, re-
gistou-se a colaboração so-

lidária de diversas entidades e 
instituições - sanjoanenses e não 

só -, que contribuíram para uma 
maior capacidade de resposta, no-
meadamente ao nível da necessi-
dade de materiais como máscaras 
e produtos de desinfeção e higiene. 
Essas colaborações, juntamente 
com o investimento realizado pela 
Câmara, permitiram canalizar para 
diversas instituições particulares 
de solidariedade social do concelho 
equipamentos que se tornaram in-
dispensáveis face à pandemia. Fo-
ram ações que chegaram também 
aos Bombeiros e Centro de Saúde 
de S. João da Madeira, para ajudar 
ao trabalho de quem está na linha 
da frente deste combate.

A autarquia, através da Proteção 
Civil Municipal, articulou também a 
realização de testes à Covid-19 em 
algumas dessas instituições, tendo 
igualmente cedido instalações na 
Oliva Creative Factory para a insta-
lação de um centro de rastreio, com 
condições operacionais e de segu-
rança para a prestação deste servi-
ço e que conta com autorização da 
Direção Geral de Saúde para rece-
ber utentes do Serviço Nacional de 
Saúde.

Tendo procedido à entrega de más-
caras e viseiras no Mercado Muni-
cipal, no comércio em geral e nos 
autocarros do TUS, a Câmara Muni-
cipal veio a alargar essa ação a toda 
a população do concelho, fazendo 
chegar a cada habitação kits de 
máscaras comunitárias, numa ação 

de sensibilização alarga-
da para promover o uso 

desta proteção individual 
contra o contágio, que deve ser 

complementada com o distancia-
mento social, a etiqueta respiratória 
e a lavagem frequente das mãos.

Seguir essas recomendações da Di-
reção Geral da Saúde é fundamen-
tal para vencer a pandemia e para 
as restrições poderem ser gradual-
mente levantadas. Ao folhear estas 
páginas do Boletim Municipal uma 
das notas salientes é, precisamen-
te, o contraste entre a forma como 
se vivia a cidade antes da Covid-19 
e a forma como o fazemos agora, 
permitindo perceber as adaptações 
que têm sido necessárias para com-
bater a disseminação da doença, 
com a expectativa de um ansiado 
“regresso” ao contexto anterior.



Na imagem: exemplar das garrafas 
reutilizáveis entregues pela Câmara 
aos alunos das escolas do concelho. 



O ano de 2019 fica marcado pela mudança de 
paradigma na área do Ambiente em S. João 
da Madeira, com a concretização de importan-
tes medidas que visam reduzir a pegada ecoló-
gica sanjoanense, tornar a cidade mais susten-
tável e promover a qualidade de vida.

Pelo que já tem sido feito e pelo que está em 
desenvolvimento, a cidade pode constituir um 
exemplo na redução, reutilização e reci-
clagem, bem como na recuperação de mate-
riais, poupança de energia e aposta na diminui-
ção das emissões de carbono. 

Ao mesmo tempo, têm sido realizados melho-
ramentos em todos os espaços verdes da 
cidade, tendo-se concretizado o projeto de 
Conservação e Dinamização do Parque do Rio 
Ul, que incluiu a (re)construção da Casa da Eira 
e da Casa do Forno, bem como a recuperação 
do moinho de água.



22,6KG
DE PAPEL/CARTÃO

MAIS 5,5KG*

19,3KG
DE VIDRO
MAIS 0,5KG*

Mudança 
na recolha 
de resíduos
1600 moradias recebem  
contentores para 
separação de resíduos

A Câmara Municipal entregou contento-
res domésticos de separação de resíduos 
em cerca de 1600 moradias do concelho, 
no âmbito de um projeto inovador na área 
ambiental, que conta com o apoio de fun-
dos comunitários, do programa POSEUR, 
na sequência de candidatura apresentada 
pela autarquia.

O presidente da Câmara, Jorge Vultos 
Sequeira, e o vice-presidente, José Nuno 
Vieira, responsável pelo setor do Ambien-
te na autarquia, participaram, em setem-
bro de 2019, no arranque deste processo 
de entrega de contentores domésticos, 
que visa colocar o município sanjoanense 
na linha da frente em termos de recicla-
gem, melhorando ainda mais os bons in-
dicadores que S. João da Madeira já apre-
senta.

* Aumento em relação à média de 2014 a 2018

QUANTIDADE MÉDIA
DE RESÍDUOS 
QUE CADA SANJOANENSE 
SEPAROU EM 2019
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Câmara Municipal cria 
novo programa de recolha 
seletiva porta-a-porta nas 
habitações, que teve início 
em 30 de setembro de 2019.



19,3KG
DE VIDRO
MAIS 0,5KG*

13,8KG
DE PLÁSTICO/METAL

MAIS 2,7KG*

* Aumento em relação à média de 2014 a 2018

Reforço 
de ecopontos
Importante para os bons resultados 
alcançados na recolha de resíduos 
urbanos em S. João da Madeira foi 
igualmente o reforço do número de 
baterias de ecopontos distribuídas 
pelo concelho, que aumentou em 
2019 para um total de 118, o que re-
presenta um crescimento de 31% em 
relação ao ano anterior.

S. João da Madeira tem, assim, o rácio 
de 1 ecoponto por 184 habitantes, me-
lhor do que a relação que se verifica 
a nível nacional e europeu, respetiva-
mente 1 ecoponto por 484 habitantes 
e 1 ecoponto por 238 habitantes.

Cidade mais verde
Os moradores das habitações abrangidas 
passaram a ter recolha de resíduos à sua 
porta, daí resultando vantagens ao nível 
da qualidade de vida e da limpeza urbana, 
contribuindo também para uma cidade - e 
um planeta - mais verde.

Entretanto, já está no terreno uma nova 
fase, para que este programa porta-a-por-
ta chegue a cada vez mais habitações, de 
forma que os resultados da recolha de re-
síduos em S. João da Madeira continuem 
a melhorar, na linha do que aconteceu em 
2019, ano que regista os melhores resul-
tados de sempre ao nível da separação 
de resíduos no nosso concelho, com mais 
165 toneladas de resíduos encaminhados 
para reciclagem em relação a 2018 (cres-
cimento de 15,7%). 

Câmara 
lançou projeto 
inovador de 
recolha de 
lancetas

A Câmara de S. João da Madeira lançou um 
projeto para recolha de lancetas usadas na 
administração de insulina e controlo da dia-
betes, assim como noutros tratamentos. O 
objetivo é dar um destino ambientalmente 
responsável e em condições de segurança a 
esses utensílios corto-perfurantes – designa-
damente agulhas e seringas –, evitando que 
acabem colocados no lixo doméstico.

Assim, a autarquia passou a disponibilizar 
gratuitamente pequenos contentores prepa-
rados para acondicionar devidamente esse 
tipo de resíduos, sendo o projeto dirigido a 
doentes crónicos e outros que estejam su-
jeitos a tratamentos pontuais que se enqua-
drem neste âmbito.

O levantamento destes contentores é feito 
no piso zero do edifício da Câmara, devendo 
esse recipiente ser devolvido pelos utentes 
no mesmo local depois de cheio. 
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Primeiro município 
a avançar com medida 
de recolha de corto-
-per furantes usados no 
controlo da diabetes e 
outros tratamentos .



Ação de 
sensibi l ização 
realizada pela 
Câmara no início 
do ano letivo 
2019/2020,  de 
combate ao 
plástico de 
uti l ização única.

A autarquia de S. João da Madei-
ra distribuiu cerca de 7 mil garrafas 
amigas do ambiente por todos os 
alunos das escolas públicas e priva-
das do concelho, no início do ano le-
tivo 2019/2020. Uma medida inserida 
na política de combate ao consumo 
de plástico de utilização única e, 
também, de promoção do consumo 
da água da rede pública.

Com esta medida, pretende-se redu-
zir o uso regular de garrafas e copos 
de plástico descartáveis nas esco-

Garrafas de água 
reutilizáveis para 

todos os alunos das 
escolas da cidade 

las do município, contribuindo para 
a diminuição da pegada ecológica 
dos estabelecimentos de ensino de 
S. João da Madeira, à semelhança do 
que tem vindo a ser praticado nos 
eventos organizados pela autarquia.

A entrega das garrafas reutilizáveis 
foi complementada com a instala-
ção, nas escolas e outros edifícios 
públicos, de mais de duas dezenas 
de dispensadores de água, de utili-
zação gratuita, ligados à rede muni-
cipal de distribuição.
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Câmara transforma 
eventos em eco-eventos
A Câmara Municipal de S. João da Madeira assume como 
uma prioridade ambiental o combate ao uso de plástico 
de utilização única, que constitui um flagelo para o plane-
ta. Nesse contexto, as organizações com o envolvimento 
direto da autarquia sanjoanense – como o Carnaval das 
Escolas, o Andebolmania e “A Cidade no Jardim” – passa-
ram a ser eco-eventos.

Para o Presidente da Câmara Municipal, “estas medidas 
estão em linha com a política que temos seguido na área 
do ambiente, reduzindo a pegada ecológica na nossa ci-
dade.  designadamente, diminuindo o consumo de milha-
res de utensílios de plástico de utilização única, em vários 
dos maiores eventos realizados em S. João da Madeira”.
Refira-se ainda que a Câmara passou também a usar ape-
nas papel reciclado na sua atividade.

REDUÇÃO
DE PLÁSTICO

DE UTILIZAÇÃO 
ÚNICA

MENOS

1600
GARRAFAS DE 
PLÁSTICO NO 

CARNAVAL DAS 
ESCOLAS

MENOS

10.000
UTENSÍLIOS 

DE PLÁSTICO 
NO TORNEIO 

INTERNACIONAL 
ANDEBOLMANIA

MENOS

60.000
COPOS DE 

PLÁSTICO NO 
EVENTO “A 
CIDADE NO 

JARDIM”
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A (re)construção da Casa da Eira e 
da Casa do Forno e a recuperação 
do moinho de água são obras que 
vieram valorizar o Parque do Rio Ul, 
onde foram também plantadas mais 
de duas centenas de novas ár vores 
e criada uma nova ponte pedonal.

A Câmara Municipal concretizou o projeto de Conservação 
e Dinamização do Parque do Rio Ul, um investimento de 
cerca de 350 mil euros, financiado em 85 por cento por 
fundos europeus do Programa Norte2020. 

Em termos de obra física, a empreitada incluiu a (re)cons-
trução da Casa da Eira e da Casa do Forno e a recuperação 
da Casa do Moinho e da Casa da Natureza, bem como ar-
ranjos exteriores, instalação de ecopontos, colocação de 
nova sinalética e estruturas com códigos QR para leitura 
através das câmaras de telemóvel, de forma a dar acesso a 
informação online sobre a fauna e flora locais. 

Casa da 
Eira, Casa 
do Forno 
e Moinho 
valorizam 
Parque do 
Rio Ul 
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Câmara ampliou 
parque e construiu 
nova ponte pedonal

Visitas guiadas 
e Jardineiro do Parque

Já em 2020, foi criada uma nova ponte pedonal na zona 
sul desse espaço verde, onde, até agora, era usado um 
açude aí existente para ir de uma margem a outra. Esta 
intervenção contemplou também outras beneficiações, 
tendo por base um projeto do arquiteto paisagista san-
joanense Sidónio Pardal, que desenhou o Parque do Rio 
Ul. A implantação desta ponte pedonal permitiu criar uma 
nova zona de fruição para os visitantes. 

Foram plantadas recentemente mais de 250 árvores e ar-
bustos de diferentes espécies, que vêm tornar este espa-
ço verde ainda mais aprazível e convidativo, contribuindo 
para a melhoria ambiental do concelho, em particular no 
que se refere à qualidade do ar, inserindo-se na política 
da autarquia de reforço do parque arbóreo sanjoanense.

A criação de uma bolsa de guias foi outro passo decisivo 
para a crescente dinamização do Parque do Rio Ul, permi-
tindo a realização de visitas interpretativas, que têm pos-
sibilitado aos participantes um maior conhecimento sobre 
diferentes aspetos desta área verde, com destaque para as 
espécies animais e vegetais que o habitam. 

Complementarmente ao projeto de Conservação e Dinami-
zação deste espaço verde, a Câmara Municipal criou a fi-
gura do Jardineiro do Parque, afetando um funcionário es-
pecificamente à tarefa de cuidar desse espaço municipal e 
de coordenar uma equipa de voluntários que colabora em 
diversas ações aí desenvolvidas, nomeadamente no campo 
da jardinagem e do controlo de espécies invasoras, assim 
como no apoio e informação aos visitantes.
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Para além da redução de custos com a eletricidade, 
o decréscimo do consumo energético resultante da 
instalação das novas luminárias LED traz também 
vantagens ao nível da produção de gases de efeito 
estufa, com menores emissões de dióxido de car-
bono, o que se traduz na diminuição da pegada 
ecológica de S. João da Madeira.

Estimativas realizadas pelo Município, em colabo-
ração com a agência de energia Energaia, apon-
tam para uma poupança de mais de 70 por cento 
nos consumos, com a substituição das luminárias 
de vapor de mercúrio e vapor de sódio pelas novas 
luminárias de tecnologia LED. 

A instalação destas mais de 2600 luminárias abran-
geu inicialmente arruamentos em diferentes pontos 
do concelho, numa empreitada inciada em 2019. Já 
em 2020, avançou a intervenção noutros espaços 
públicos sanjoanenses, entre os quais o Parque do 
Rio Ul e o Parque de Nossa Senhora dos Milagres. 

Menor consumo e 
melhor ambiente

Investimento camarário na i luminação pública permite 
baixar consumo e reduzir  emissão de carbono.

O concelho conta com mais de 2600 novas luminá-
rias de alta eficiência LED, tecnologia que permite 
baixar o consumo energético e a emissão de car-
bono da iluminação pública, sem comprometer os 
índices de luminância média.

Esta intervenção representa um investimento de 
cerca de 800 mil euros da Câmara Municipal na 
rede de iluminação pública de S. João da Madeira, 
que permite uma redução estimada em 70 por cen-
to do consumo energético dessas estruturas.

Mais de 2600 
novas luminárias LED 
instaladas no concelho
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70% 
DE REDUÇÃO 

NO CONSUMO 
ENERGÉTICO

196 
MIL 

EUROS DE 
POUPANÇA 

ANUAL



BRE VES

Domingos Verdes

Instalados postos 
de carregamento 
elétrico

A Câmara Municipal lançou a inicia-
tiva Domingos Verdes, promovendo, 
em diferentes alturas do ano, manhãs 
dedicadas à promoção de atividades 
de lazer, desporto e sensibilização am-
biental, num troço da Avenida Dr. Re-
nato Araújo encerrado ao trânsito para 
esse efeito.
O objetivo é alertar para a necessidade 
de uma mudança de paradigma face a 
um modelo de mobilidade urbana que 
se encontra muito assente numa gran-
de dependência do transporte indivi-
dual, com implicações a nível ambien-
tal e de qualidade de vida. 

S. João da Madeira passou a dispor de 
dois postos públicos de carregamen-
to de veículos elétricos. O primeiro foi 
instalado na Avenida Benjamim Araújo, 
junto à Casa da Criatividade, e o segun-
do na Avenida Renato Araújo, a sul da 
rotunda do Hospital da cidade.
 
Ambos os equipamentos fazem parte 
da Rede Nacional de Mobilidade Elétri-
ca (MOBI.E) – financiada pelo Progra-
ma Operacional Sustentabilidade e Efi-
ciência no Uso de Recursos (POSEUR) 
e pelo Fundo Ambiental.
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Adoção dos gatos Sanjo 
e Oliva pelo gabinete de 
vereadores é uma medida 
destacada a nível  nacional .

A causa animal é olhada com atenção 
pela Câmara Municipal de S. João da 
Madeira, que tem desenvolvido diversas 
medidas nesta área, estando outras em 
preparação. 

Uma das ações concretizadas foi a ado-
ção dos gatos Sanjo e Oliva pelo gabi-
nete dos vereadores, o que foi feito em 
articulação com associação Ani S. João, 
tendo como objetivo sensibilizar cida-
dãos, instituições e empresas para a 
adoção de animais. Um caso que tem 
sido destacado a nível nacional, como 
um exemplo a seguir.

A autarquia passou também a permitir 
que os seus funcionários levem os ani-
mais de estimação para o local de traba-
lho, desde que os mesmos não interfiram 
com o desempenho das tarefas, com os 
colegas de trabalho e com o atendimen-
to ao público. 

Os cães Eddie e Kiko são “visitas” ha-
bituais nas instalações da autarquia, no 
âmbito dessa medida que visa também 
facilitar a conciliação entre a vida pro-
fissional e a vida pessoal, tendo sido re-
ferenciada na iniciativa governamental 
“3 em Linha”, que agrega medidas que 
mobilizam diferentes tipos de entidades 
empregadoras para o desenvolvimento 
de práticas promotoras da conciliação e 
para sua difusão.

Causa animal 
passou a estar 
na agenda 
autárquica 

A conclusão da obra do albergue de ani-
mais errantes, com a triplicação da sua 
capacidade de acolhimento, foi outra 
intervenção realizada pela Câmara, que 
implementou, já neste ano de 2020, um 
programa de apoio à esterilização de 
animais por parte de famílias carencia-
das, tendo ainda elaborado e aprovado o 
regulamento do Provedor do Animal.
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Aprovação do Regulamento e 
nomeação do Provedor Municipal 
dos Animais;

Aprovação do Regulamento do 
Programa de Apoio à Esterilização 
de Cães e Gatos;

Ampliação do Albergue para 
Animais Errantes;

Assinatura de protocolo com Ani 
S. João para gestão do Albergue 
para Animais Errantes;

Adoção dos gatos Oliva e Sanjo;

Permissão de animais de 
estimação no gabinete de trabalho 
de funcionários da autarquia;

Criação de programa-piloto junto 
de colónia de gatos da cidade, para 
instalação de abrigo e realização 
de ação de esterilização;

Lançamento de campanha de 
adoção de animais.

»

»

»

»

»

»

»

»

No âmbito do programa municipal des-
tinado ao cuidado, tratamento, alimen-
tação, promoção de adoção de animais 
de companhia alojados no Albergue 
dos Animais de S. João da Madeira, a 
Câmara e a Ani S. João assinaram, em 
julho deste ano, um protocolo que for-
maliza a colaboração entre as duas en-
tidades na gestão desse equipamento.

No termos do documento, a autarquia 
disponibiliza o referido albergue aos 
membros daquela associação sanjoa-
nense de amigos dos animais, que se 
compromete a “respeitar, cumprir e 
fazer cumprir, em articulação com a 
Médica Veterinária Municipal, todos os 
procedimentos para a boa execução 
das Normas de Funcionamento” do es-
paço em causa, que serve de abrigo a 
canídeos recolhidos na rua pelos servi-
ços competentes.

“Este momento é um marco na causa 
animal em S. João da Madeira”, como 
afirmou o presidente da Câmara, Jorge 
Vultos Sequeira, na sessão de assina-
tura do protocolo com a Ani São João, 
em que esteve presente também o vi-
ce-presidente da autarquia, José Nuno 
Vieira, tendo a associação dos amigos 
dos animais sido representada por Ra-
quel Gomes de Pinho, presidente da 
Direção, e pela sua antecessora, Teresa 
Oliveira.
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Ações 
desenvolvidas 
pela Câmara na 
área da proteção 
dos animais

Câmara e Ani 
São João assinam 
protocolo 
de gestão de 
Albergue de 
Animais 





As obras de requalificação da Escola Secundária Dr. 
Serafim Leite e da Escola do 1º ciclo e Jardim de In-
fância de Fundo de Vila, iniciadas em 2020, somam-se 
ao programa de retirada de todas as coberturas em 
amianto dos estabelecimentos de ensino da responsabili-
dade da autarquia. 

São investimentos há muito aguardados no parque escolar 
sanjoanense, numa área de intervenção da Câmara Muni-
cipal marcada também pelo lançamento de projetos 
inovadores, como a contratação de professores de 
educação física para coadjuvarem os docentes titu-
lares do 1º ciclo a lecionarem uma hora de ginástica por 
semana.

Outros exemplos de novas medi-
das lançadas desde 2018 são a ini-

ciativa municipal FORA (inspirada no programa europeu 
Erasmus), a Assembleia Municipal Jovem, a “Escola 
Aberta” (oferta da valência de Jardim de Infância no mês de 
agosto), as deslocações gratuitas nos autocarros do 
TUS para os estudantes nas escolas da cidade, para 
além da entrega de uma nova viatura ao programa “Es-
cola Segura”, da PSP.

Já no início deste ano letivo 2020-2021, entrou em funcio-
namento o portal Educa, disponibilizando num só local 
da internet ferramentas e informações úteis para as famílias 
das crianças do 1º ciclo e jardins de infância de S. João da 
Madeira.



O projeto, elaborado por técnicos da 
Câmara Municipal, contempla também 
a remoção das coberturas com amian-
to ainda existentes na escola, nomea-

Assegurado
reforço do 
f inanciamento 
europeu

Câmara elaborou projeto, lançou concurso público e gere empreitada.

Está em curso a empreitada de requa-
lificação e ampliação da Escola Secun-
dária Dr. Serafim Leite, uma das obras 
mais desejadas na cidade nas duas úl-
timas décadas e que constitui, nas pa-
lavras do Presidente da Câmara, Jorge 
Vultos Sequeira, “um marco muito im-
portante” para a Educação em S. João 
da Madeira.

Trata-se de um investimento superior 
a 2,6 milhões de euros (a que acresce 
IVA), tendo os trabalhos sido adjudica-
dos na sequência de concurso público 
lançado pela autarquia, com um prazo 
de execução de 540 dias. A obra incide 
na reabilitação das oficinas atuais e na 

Escola Serafim Leite está 
a ser requalificada e ampliada
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damente no pavilhão desportivo e no 
bloco principal, onde vai ser instalado 
um elevador, o que, juntamente com 
a criação de rampas, virá melhorar as 
condições de mobilidade e acessibili-
dade da comunidade educativa.

Recorde-se que, no âmbito da repro-
gramação do Portugal2020, a Câmara 
Municipal assegurou, no final de julho 
de 2019, o reforço em cerca de 600 mil 
euros do financiamento comunitário 
para esta obra, que é comparticipada a 
85% por fundos europeus, sendo a ver-
ba restante suportada em partes iguais 
pelo Estado e pela autarquia sanjoa-
nense.

construção de um novo volume de três 
pisos, no qual se prevê que funcionem, 
nomeadamente, espaços dedicados ao 
ensino de artes e de informática.



Esta obra inclui também o tratamento 
do design interior, de acordo com uma 
proposta elaborada por uma empresa 
instalada na Oliva Creative Factory. Tra-
ta-se uma proposta que gira em torno 
de referências gráficas e decorativas ao 
comboio, numa alusão à proximidade 
do edifício em relação à linha de cami-
nho de ferro do Vale do Vouga.

Trata-se de um investimento municipal 
de cerca de 500 mil euros, estando pre-
visto um prazo de execução de um ano, 
tempo necessário para que nasça uma 
“nova” escola, mais preparada para os 
tempos modernos e com melhores con-
dições de conforto.

Design inovador
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Está a nascer uma “nova” 
escola em Fundo de Vila

Está em curso a empreitada de requa-
lificação da Escola do Ensino Básico 
e Jardim de Infância de Fundo de Vila, 
uma intervenção profunda levada a 
cabo pela Câmara de S. João da Ma-
deira, que vai proporcionar melhores 
condições para professores, auxiliares 
e alunos.

O edifício vai adquirir uma funcionali-
dade extra, ganhando características 
circulares no seu interior, de forma a 
potenciar e harmonizar a comunicação 
entre as diferentes zonas, transforman-
do, reestruturando e reorganizando o 
funcionamento de todos os espaços e 
a maneira como serão usufruídos.
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Um programa diferente 
de promoção da 
cidadania e da 
participação social e 
política na vida da cidade 
de S. João da Madeira.

A Assembleia Municipal Jovem (AMJ) 
é um programa de promoção da refle-
xão e debate sobre temas direciona-
dos aos jovens, valorizando as suas 
opiniões, interesses e vontades, possi-
bilitando a exposição das suas ideias, 
a partilha das suas preocupações e o 
encontro de soluções comuns.

Lançada em 2018, a iniciativa é da res-
ponsabilidade da Assembleia Municipal 
de S. João da Madeira, que, em articu-
lação com a Câmara e as escolas do 
município, pôs em prática este projeto 
direcionado a todos os alunos da cida-
de, do 4º ao 12º ano, com vista à promo-
ção do seu papel cívico e intervenção 
social.

Assembleia Municipal Jovem 
veio valorizar a participação 

cívica dos estudantes 
Visitas ao 
Parlamento 
e ao Conselho 
de Ministros
No âmbito deste programa, os alu-
nos elaboram listas e programas po-
líticos, fazem campanha, debatem 
ideias e propostas, desenvolvendo a 
capacidade de falar em público e fis-
calizando o poder executivo da sua 
cidade, em sessões realizadas na 
sala da Assembleia Municipal.

No final de cada edição da AMJ, os 
estudantes eleitos para este órgão 
têm a oportunidade de visitar a As-
sembleia da República e a Presi-
dência do Concelho de Ministros, 
passando também por edifícios mar-
cantes na história da conquista da 
democracia no nosso país.

 2018 FRANCISCA CUNHA  2019 MARIANA COELHO 

 2020 ALEXANDRE SANJUAN 

PORTA-VOZES AMJ
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Câmara retirou amianto 
de todos os edifícios escolares 

da sua responsabilidade

Na pausa escolar do verão foi con-
cretizada a empreitada de substitui-
ção das coberturas em fibrocimento 
das escolas com jardim de infância 
do Parque e dos Ribeiros, um inves-
timento de cerca de 130 mil euros. 
Com essas obras, o parque escolar 
da responsabilidade do Município fi-
cou livre de amianto, na sequência do 
programa que a autarquia colocou no 
terreno em 2018, com o objetivo de re-
solver esse problema.

Na primeira fase de substituição das 
coberturas que continham esse ma-
terial, foram intervencionadas as es-
colas do 1.º ciclo do ensino básico e 
jardins de infância do Parrinho e de 
Fundo de Vila e, ainda, o jardim de 
infância das Travessas. A esses três 
estabelecimentos de ensino segui-
ram-se, numa segunda fase, os de Ca-
saldelo e da Devesa Velha.

Os telhados em fibrocimento foram 
substituídos por coberturas em chapa 
térmica, melhorando a eficiência ener-
gética dos edifícios e indo ao encon-
tro das recomendações nesta matéria.

A Câmara concretizou também a 
substituição da cobertura do Pavilhão 
Paulo Pinto, equipamento desportivo 
municipal onde subsistia igualmente a 
utilização de amianto.



A Câmara de S. João da Madeira e a 
Embaixada da China têm analisado 
novas possibilidades de desenvolvi-
mento de projetos e parcerias, apro-
fundando uma relação que tem por 
base o programa municipal de ensino 
de mandarim. Neste âmbito, realiza-
ram-se em 2019 exposições sobre este 
país asiático nos agrupamentos de 
escolas sanjoanenses, tendo a cida-
de recebido o Festival das Lanternas, 
promovido pelo Instituto Confúcio, da 
Universidade de Aveiro.

Refira-se também que o Presidente da 
autarquia sanjoanense reuniu com o 
Embaixador Cai Run, na sede da repre-
sentação diplomática chinesa em Lis-
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boa. Esse encontro permitiu analisar 
novas possibilidades de cooperação, 
perspetivando o desenvolvimento de 
novos projetos e parcerias, de forma a 
aprofundar uma relação que tem por 
base o programa municipal de ensino 
de mandarim nas escolas da cidade.

Este projeto da Câmara de S. João da 
Madeira, lançado em 2012 e que con-
ta com o apoio didático-pedagógico 
da Universidade de Aveiro, envolve 
cerca de 700 crianças e jovens, do 3.º 
ao 9.º ano do ensino básico. E quem 
pretende continuar a estudar a língua 
chinesa no ensino secundário pode 
também fazê-lo na cidade, na Escola 
Oliveira Júnior.

Festival das Lanternas
Inserido nas comemorações da entrada 
no Ano Novo Chinês, promovidas pelo 
Instituto Confúcio da Universidade de 
Aveiro, decorreu no início de março de 
2018, na Sala dos Fornos da Oliva Crea-
tive Factory, o Festival das Lanternas.

Crianças e as suas famílias assistiram 
aí a demonstrações da cultura chinesa, 
bem como a uma mostra de trabalhos 
realizados pelos alunos durante as au-
las de mandarim nas escolas da cidade. 
Registou-se igualmente a presença da 
associação sanjoanense Shaolin Si, que 
realizou uma demonstração de Artes 
Marciais Chinesas.

Município reforça 
relações com a 

Embaixada da China 

Ligação institucional  tem sido aprofundada,  tendo por base o programa 
municipal  de ensino de mandarim nas escolas da cidade. 



Câmara passou a assegurar 
oferta de jardim-de-infância 

em agosto
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Intitulado “Escola Aberta”, o progra-
ma de ocupação de crianças em ida-
de pré-escolar, que passou a decor-
rer em agosto em S. João da Madeira, 
veio dar resposta aos encarregados 
de educação que trabalham neste 
mês e que, por isso, precisam desse 
apoio.

A “Escola Aberta” mereceu uma rea-
ção muito positiva por parte dos pais 
que recorreram a esta oferta edu-
cativa, destinada especificamente a 
quem, pela sua situação profissional, 
necessita comprovadamente deste 
apoio no acompanhamento e ocupa-
ção dos filhos. 

Registe-se que as crianças inscritas 
também têm acesso ao serviço de 
cantina escolar, com ementas elabo-
radas pela nutricionista do Município, 
além de atividades nas áreas da ex-
pressão plástica, dramática e motora.
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Aulas com 
professores de 
educação física 
nas escolas
do 1º Ciclo

A Câmara Municipal proporciona, 
desde o ano letivo 2018/2019, uma 
hora semanal de atividade física no 
curriculum do 1.º ciclo das escolas do 
Ensino Básico de S. João da Madeira, 
recorrendo aos professores das Ativi-
dades de Enriquecimento Curricular 
(AEC), os quais fazem a coadjuvação 
ao professor titular da turma.  

Esta decisão inovadora de colocar 
professores de educação física a 
coadjuvar os docentes titulares cons-
titui um passo no sentido de reforçar 
esta área na formação das crianças 
do 1.º ciclo de S. João da Madeira.

“Na base da implementação desta 
medida reside o facto de acreditar-
mos que a atividade física é funda-
mental para o crescimento das crian-
ças, contribuindo decisivamente para 
o seu sucesso físico e intelectual”, 
afirma a Vereadora da Educação, Ire-
ne Guimarães.



BRE VES

Novos 
computadores

nas escolas
Nova viatura 

“Escola Segura”

Site e app EDUCA

As Escolas do Ensino Básico do 1.º 
Ciclo (EB1) de S. João da Madeira vi-
ram reforçado o seu apetrechamento 
informático. Por iniciativa da Câmara 
Municipal, nos últimos dois anos, pro-
cedeu-se à instalação de dezenas de 
novos computadores nesses estabele-
cimentos de ensino, para fazer face à 
desatualização do equipamento de que 
dispunham até então.

A Câmara Municipal lançou, em 2018, 
a iniciativa F.O.R.A. (Fomentar Outras 
Realidades de Aprendizagem), inspira-
da no programa europeu de mobilida-
de jovem “Erasmus”. 

Este é um programa de formação cívi-
ca e democrática, que faculta aos alu-
nos participantes o acesso e contacto 
com instituições e organismos de rele-
vância internacional.

Em 2018, em Bruxelas, o grupo de estu-
dantes visitou, entre outras entidades, 
o Parlamento Europeu, que tem uma 
das suas sedes na capital belga.

Um ano depois, outro conjunto de alu-
nos teve a oportunidade de reunir e 
contactar, nomeadamente, com res-
ponsáveis das representações diplo-
máticas de Portugal em Roma e junto 
da Santa Sé.

A autarquia entregou à PSP da cida-
de uma nova viatura para o desenvol-
vimento do programa Escola Segura, 
que tem decorrido de forma “absolu-
tamente exemplar” em S. João da Ma-
deira, como destaca o Presidente da 
Câmara, Jorge Vultos Sequeira, subli-
nhando que aquela força de seguran-
ça é um “parceiro do município e da 
comunidade educativa”.

O Município de S. João da Madeira lançou um novo site e aplicação móvel para o 1.º ciclo 
e jardins de infância, em articulação com os agrupamentos escolares. A plataforma per-
mite que as famílias dos estudantes possam ter acesso a serviços e informações, sem 
terem de se deslocar à autarquia ou às escolas.

No portal Educa, como é designado, é possível, nomeadamente, ter acesso, de forma 
rápida e fácil, a dados sobre faturação, ementas escolares, atividades e visitas de estudo, 
Atividades de Enriquecimento Curricular, entre outros aspetos.

Programa 
Municipal 
FORA já 
levou alunos 
sanjoanenses 
a Bruxelas 
e Roma
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Câmara e Junta de Freguesia 
instalaram consultório de 

dentista no Centro de Saúde

“Criou-se uma parceria 
extraordinária entre o governo, 
o município e a freguesia”

+ DE 

2500 
CONSULTAS

+ DE 

800 
PRIMEIRAS 

CONSULTAS
*entre maio de 2019 e maio de 2020 (primeiro ano de funcionamento do 

gabinete de saúde oral do Centro de Saúde de S. João da Madeira)

NÚMEROS*
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A Ministra da Saúde esteve em S. João da Madei-
ra a 15 de novembro de 2019, para a inauguração 
formal deste espaço.

Marta Temido, enalteceu a disponibilidade dos 
autarcas “para colaborar com o Estado central 
na sua função de concretização do direito à saú-
de”, lembrando que “esta é uma área que faz a 
diferença na vida das pessoas”, mas que, não ti-
nha uma resposta.

No primeiro ano de funcionamento, foram reali-
zadas mais de 2.500 consultas - 800 das quais 
primeiras consultas - no gabinete de saúde oral 
que abriu em maio de 2019, no Centro de Saúde 
de S. João da Madeira.

Na oferta deste serviço na nossa cidade, a Câma-
ra Municipal, em parceria com a Junta de Fregue-
sia, procedeu à aquisição da cadeira de dentista 
e equipamento complementar, no âmbito de um 
processo articulado com o Ministério da Saúde.

Jorge Vultos Sequeira, Presidente CMSJM



Programa lançado pela Câmara Municipal  em 2018 

Criado programa 
de Vacinação

Gratuita contra 
ROTAVÍRUS
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crianças 
vacinadas

euros de 
investimento 

municipal

270

28.000



A Câmara Municipal lançou, em 2018, 
um programa de vacinação gratuita 
contra o rotavírus, destinado a todos os 
bebés sanjoanenses.

Tendo em vista a sua execução, a autar-
quia assinou protocolos com as farmá-
cias da cidade, que vendem as vacinas 
ao Município de S. João da Madeira com 
desconto.

Desde então este programa de apoio 
à vacinação já beneficiou mais de 270 
crianças, fruto de um investimento au-
tárquico de cerca de 28 mil euros, indo 
ao encontro do objetivo de “maximizar 
os ganhos em saúde da população, 
através do alinhamento e integração 
de esforços sustentados, envolvendo 
diversos setores da sociedade”, como 
se preconiza na legislação sobre esta 
matéria.

Saúde e bem-estar 
das crianças
Esta é uma medida importante para a 
saúde e bem-estar da criança, nomea-
damente para a sua imunização ativa 
a partir das 6 semanas de idade para a 
prevenção de gastroenterites devidas a 
infeções originadas por rotavírus.

O programa conta com o envolvimen-
to do Centro de Saúde sanjoanense e 
do Centro Hospitalar do Entre Douro e 
Vouga, que asseguram a divulgação da 
medida junto dos respetivos utentes 
que sejam residentes em S. João da Ma-
deira, complementarmente à informa-
ção difundida pelo próprio município.

Agência Lusa, 
24 de julho de 2018
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“Optámos por 
esta forma de 
apoio à natalidade 
porque achamos 
que é a mais 
adequada e mais 
correta”, declarou 
na assinatura 
do protocolo 
o presidente 
da autarquia, 
Jorge Vultos 
Sequeira. “Traz 
um benefício 
direto, pessoal, 
intransmissível 
e quase perpétuo 
a quem toma a 
vacina”, defendeu.



Desde 2018, os seniores sanjoanenses têm um 
programa de atividades que lhes é especial-
mente dedicado. Especificamente para este pú-
blico-alvo, foi criado o “Sénior Ativo”, de 
forma a promover a fruição cultural, pro-
porcionar a convivência social e comba-
ter o isolamento das pessoas idosas.
 

Essa iniciativa resulta de uma parceria com a 
Junta de Freguesia, constituindo mais um con-
tributo para o reforço do trabalho em rede 
que caracteriza a ação social no nosso 
concelho, que passou a contar com um Re-
feitório Social, uma valência da Santa Casa da 
Misericórdia de S. João da Madeira, que contou 
com o apoio da Câmara Municipal através do 
Orçamento Participativo.
 
Outra nova estrutura que entrou recentemente 
em funcionamento na área social foi a “Aurora”, 
um espaço  de  apoio à vítima criado pelo 
Município sanjoanense, tendo em vista a  
prevenção e o combate à violência de género e 
à violência doméstica.





CIDADE

Seniores 
sanjoanenses 
visitaram Santiago 
de Compostela 
e o Oceanário
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Paula Gaio, Vereadora

Nos últimos dois anos, os seniores 
sanjoanenses tiveram a oportunidade 
de conhecer duas grandes atrações 
turísticas da Península Ibérica. Em 
2018, numa internacionalização do 
passeio que anualmente lhes é ofere-
cido pela Câmara Municipal, desloca-
ram-se a Santiago de Compostela, no 
norte de Espanha. Em 2019, visitaram 
o Oceanário de Lisboa, um dos melho-
res aquários do mundo.

Inseridos no programa Sénior Ativo 
lançado em 2018 pela autarquia, es-
ses passeios proporcionaram, assim, 
o acesso a novos destinos aos cerca 
de 800 participantes em cada uma 
das suas duas últimas edições, tra-
duzindo-se num reconhecimento do 
Município pelo muito que os seniores 
sanjoanenses fizeram e continuam a 
fazer pela sua cidade.

À chegada a Santiago de Composte-
la, em setembro de 2018, os sanjoa-
nenses receberam palavras de boas-
-vindas do próprio Alcaide, a quem o 
Presidente da Câmara de S. João da 
Madeira, Jorge Vultos Sequeira, agra-
deceu a colaboração na organização 
da visita e entregou algumas ofertas 
institucionais do Município.

Um ano depois, os seniores sanjoa-
nenses tiveram a oportunidade de 
conhecer o Oceanário de Lisboa, um 
aquário público de referência em Por-
tugal e internacionalmente, que rece-
be cerca de 1 milhão de pessoas por 
ano, constituindo um dos locais mais 
visitados do país.

Para além dos técnicos da autarquia, 
também os Bombeiros Voluntários de 
S. João da Madeira acompanham es-
tes passeios, de forma a que seja pos-
sível acorrer de imediato a qualquer 
problema que exija a sua interven-
ção, nomeadamente no que se refere 
à prestação de primeiros-socorros, 
contribuindo, também nessa vertente, 
para o bem-estar dos participantes.

Estes passeios têm 
características 
inovadoras, permitindo 
quebrar as rotinas do dia 
a dia, proporcionando a 
visita a sítios diferentes. 
Queremos continuar a 
diversificar os destinos, 
para que estes passeios 
sejam interessantes, 
promotores de 
experiências inovadoras 
e de um convívio salutar 
entre todos os seniores 
sanjoanenses
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Iniciativa promovida pela Câmara e Junta de Freguesia

Participação em atividades culturais -  e não só -  a juda a quebrar rotinas 
e a melhorar a qualidade de vida dos sanjoanenses com mais de 65 anos. 

O programa Sénior Ativo foi lançado oficialmente no final 
de março de 2018, com uma visita à fábrica de lápis Viar-
co, inserida no Turismo Industrial de S. João da Madeira. 
Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal 
em articulação com a Junta de Freguesia e outras institui-
ções da cidade.

“Este programa tem mudado a vida das pessoas, tiran-
do-as de casa e levando-as a conhecer os equipamentos 
da cidade”, afirma o Presidente da Câmara, salientando “a 
excelente adesão e o impacto do projeto, com vários ido-
sos a visitarem pela primeira vez equipamentos culturais 
que já estão em funcionamento na cidade há vários anos”.

Manuela Lino, 68 anos, citada pela 
Agência Lusa, após a visita à Viarco.

Novo Programa “Sénior 
Ativo” convida idosos a saírem 

de casa e a viverem a cidade

Um programa destes é 
muito bom porque, para 
quem é mais velho, é 
importante sair de casa 
e ter coisas para fazer
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BRE VE

Cidade passou 
a ter Refeitório 
Social 

S. João da Madeira passou a ter uma 
nova resposta na área social, para a 
toma de refeições por parte de quem 
mais precisa. Uma iniciativa da San-
ta Casa da Misericórdia, com o apoio 
da Câmara Municipal através do Or-
çamento Participativo.

Com a designação de “Senta.Com”, 
este refeitório social localiza-se nas 
instalações do Trilho, valência da Mi-
sericórdia do concelho responsável 
pela operacionalização deste projeto 
e que funciona num edifício em fren-
te ao Museu da Chapelaria.

A abertura simbólica do espaço 
aconteceu no início de março con-
cretizando-se, assim, a proposta 
mais votada da edição de 2019 do 
Orçamento Participativo de S. João 
da Madeira. Trata-se de um espaço 
dirigido a cidadãos em situação de 
especial vulnerabilidade social que 
não tenham condições para confe-
cionar e realizar refeições num lugar 
com dignidade para esse efeito.

A criação deste espaço vai ao en-
contro, nomeadamente, da “inclu-
são social das pessoas em situação 
de sem-abrigo”, definida como área 
prioritária nas políticas de interven-
ção social para o concelho, no pri-
meiro despacho do Presidente da 
Câmara, Jorge Vultos Sequeira, após 
tomar posse em outubro de 2017.

A ideia é realizar atividades direcionadas à população sé-
nior, promovendo a fruição cultural, a convivência social, o 
combate ao isolamento e, consequentemente, contribuin-
do para aumentar a qualidade de vida das pessoas idosas. 
Desta forma, proporciona-se atividade às pessoas com 
mais experiência de vida, tirando-as de casa, quebrando 
rotinas e melhorando a sua qualidade de vida.

Além da visita à Viarco, este programa já permitiu levar 
seniores sanjoanenses a muitos outros locais, como, por 
exemplo, ao Museu da Chapelaria, Museu do Calçado, Nú-
cleo de Arte da Oliva, Casa da Criatividade, Paços da Cul-
tura, tendo apreciado exposições, assistido a espetáculos e 
participado em eventos, com destaque para Hat Weekend, 
festival dedicado ao chapéu que o Município organizou. 

Em 2020, das 36 atividades planeadas, a grande maioria teve 
de ser cancelada devido às medidas de prevenção da Covid-19, 
tendo em conta que se trata de população de risco.

Combate ao isolamento

Nair Pinho, 74 anos, citada pelo 
Jornal de Notícias, após a visita 
à Viarco.

Fomos aos fados e ao Museu 
da Chapelaria. Gostei de 
tudo e hoje estamos na 
Viarco. Nunca tinha vindo 
cá dentro. Isto é muito giro
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18 atividades realizadas
512 participações 

38 atividades realizadas
741 participações 



A Secretária de Estado para a Cida-
dania e Igualdade, Rosa Monteiro, 
esteve em S. João da Madeira, no 
final de setembro, para a apresenta-
ção do espaço Aurora, estrutura de 
apoio à vítima criada pelo município 
sanjoanense, no quadro da preven-
ção e do combate à violência de gé-
nero e à violência doméstica.

Esta nova estrutura constitui-se 
como um espaço de atendimento e 
acompanhamento das pessoas víti-
mas de violência, designadamente 
ao nível psicossocial e de prestação 
de informação jurídica efetuada por 
uma equipa técnica especializada, 
bem como através de uma inter-
venção promotora da segurança de 
quem se encontra nessa situação.

Uma das importantes medi-
das de inclusão tomadas pela 
Câmara Municipal no atual 
mandato consiste na dispo-
nibilização, à Santa Casa da 
Misericórdia de S. João da Ma-
deira, de um apartamento para 
a criação de uma resposta so-
cial verdadeiramente inovado-
ra, tendo em vista a autonomi-
zação/reinserção de pessoas 
do sexo masculino sem abrigo, 
colocando-as em programas 
de reabilitação e reintegração 
social. 

A monitorização desse espa-
ço é realizada pela equipa de 
intervenção direta d’ O Trilho, 
valência da Misericórdia san-

Atendimento Aurora
De segunda a sexta-feira 

Das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
966 754 024 (voice mail ativo 24h)

aurora@cm-sjm.pt

joanense, que acompanha es-
sas pessoas no seu percurso 
de progressiva reintegração, 
um caminho longo e sustenta-
do no rumo a uma “vida nova” 
e com autonomia.

Entretanto, o município tomou 
a decisão de criar mais um 
apartamento de autonomiza-
ção, desta vez para mulheres 
sem abrigo, através de proto-
colo a estabelecer igualmente 
com a Santa Casa da Miseri-
córdia de S. João da Madeira. 
Esta é mais uma medida que 
vem reforçar a intervenção ar-
ticulada entre todos os agen-
tes sociais que lidam com as 
pessoas  nesta situação. 

Abertura do gabinete Aurora contou com a presença da 
Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.

Câmara criou estrutura
de apoio à vítima

Câmara 
disponibiliza 
apartamentos de 
autonomização 
para reintegração 
de pessoas 
sem abrigo
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A Câmara Municipal e três Institui-
ções de solidariedade social de S. 
João da Madeira apresentaram pu-
blicamente investimentos que vão 
ser concretizados no concelho, com 
financiamento de fundos europeus.

São projetos desenvolvidos pela 
Santa Casa da Misericórdia, Cerci e 
Creche Albino Dias Fontes Garcia, 
que contam com comparticipação 
comunitária do Programa Operacio-
nal Norte 2020, cujo montante foi 
negociado e definido pelo Presiden-
te da Câmara, Jorge Vultos Sequeira, 
no quadro da Área Metropolitana do 
Porto.

Na sessão de apresentação que de-
correu no auditório do Museu da 
Chapelaria, o autarca sanjoanense 
saudou as instituições por terem 
“apresentado as candidaturas atem-
padamente e as mesmas terem sido 
aprovadas”. E sublinhou que são en-
tidades que dão todas as garantias 
de que “todos os cêntimos destes 
apoios vão ser bem utilizados”

No caso da Santa Casa da Misericór-
dia de S. João da Madeira, trata-se de 
um financiamento europeu de cerca de 
382 mil euros, para executar dois pro-
jetos: a qualificação do Lar S. Manuel, 
designadamente através da instalação 
de um sistema contra incêndios, e a 
melhoria da eficiência energética do 
complexo social principal da institui-
ção, com a centralização das cozinhas. 
São intervenções com um custo global 
superior a meio milhão de euros.

A Cerci vai avançar com a remodelação 
e ampliação dos centros de atividades 
ocupacionais, melhorando acessibili-
dades e investindo na climatização e 
na ampliação de espaços. Esta inter-
venção está orçada em cerca de 313 
mil euros, dos quais 222 mil, aproxima-
damente, são financiados pelo Norte 
2020.

A Creche Albino Dias Fontes Garcia 
conta com uma comparticipação de 
perto de 83 mil euros ao nível da efi-
ciência energética, de forma a financiar 
a requalificação do exterior do edifício 
do “Ninho da Criança”, que passará por 
intervenções nas paredes, nas cober-
turas e nas janelas, num montante glo-
bal superior a 100 mil euros.

Eficiência 
energética

Comparticipação do 
Programa Operacional 
Norte 2020 foi negociada 
e definida pelo 
Presidente da Câmara no 
quadro da AMP.

Município assegura financiamento 
de 690 mil euros para equipamentos sociais
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As novas políticas de habitação são uma prio-
ridade para o Município de S. João da Madeira, 
que vem dando passos concretos nesta área, 
desde logo com a elaboração da Estratégia 
Local de Habitação, tendo em vista propor-
cionar candidaturas a financiamento no âmbito 
do programa 1.º Direito.
 
O objetivo é melhorar o parque habitacional de 
S. João da Madeira, cabendo à autarquia uma 
especial atenção à habitação social, o que se 
traduz, nomeadamente, na requalificação 
de todos os 11 blocos de apartamentos 
do município localizados no Orreiro, que 
necessitavam de profunda intervenção, que se 
encontra já em fase adiantada.

 
Outra nota saliente vai para o progra-

ma “Reabilitar Já”, implementado desde 
2019 pela Câmara e que tem sido colocado em 
prática pela empresa municipal “Habitar S. 
João”. Trata-se de realizar de imediato obras 
de conservação em apartamentos que 
ficam vagos, permitindo que sejam rapida-
mente disponibilizados de acordo com os cri-
térios definidos na matriz de atribuição de ha-
bitação social do Município e com a legislação.



Inter venção em 11  blocos que são,  na sua total idade, 
propriedade do Município de S.  João da Madeira .

Requalificação 
de prédios de 
habitação social 
do Orreiro
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A melhoria da eficiência energética 
dos edifícios, a remoção do fibroci-
mento das coberturas e intervenções 
nas fachadas são vertentes da obra de 
reabilitação de 7 blocos de habitação 
social do Orreiro, cujas frações são in-
teiramente do Município de S. João da 
Madeira.

Lançada pela Câmara, esta empreitada 
de Reabilitação e Eficiência Energéti-
ca passa pela aplicação de vidro duplo 
nos 7 prédios abrangidos e reforço do 
seu isolamento, assim como pela re-
moção do fibrocimento da cobertura e 
colocação capa térmica, entre outros 
melhoramentos nas zonas comuns dos 
edifícios, bem como na estética exte-
rior dos mesmos.

O investimento é de mais de 1,5 mi-
lhões de euros, sendo parte dessa ver-
ba financiada com fundos europeus e 
com um empréstimo no âmbito do Ins-
trumento Financeiro para a Reabilita-
ção e Revitalização Urbanas (IFRRU).

Estes 7 prédios, onde existem perto de 
200 apartamentos de habitação social, 
vão, assim, ser dotados das mesmas 
condições que já têm outros 4 edifí-
cios da mesma zona da cidade, inter-
vencionados no âmbito de empreitada 
concluída em 2019.
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Intervenção 
abrange 11 
prédios, com 
um total de 298 
apartamentos, e 
inclui melhoria 
da eficiência 
energética, 
remoção de 
fibrocimento, 
requalificação 
das fachadas 
entre outras 
beneficiações.  
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Reabilitar Já: 
nova política de reabilitação 

de apartamentos de habitação social

O ano de 2019 ficou marcado pela reabilitação do inte-
rior de 36 apartamentos de habitação social do Muni-
cípio, que se encontravam devolutos e a necessitar de 
obras, em alguns casos há vários anos. A nova política 
passa por proceder de imediato à recuperação dos fogos 
do parque habitacional do Município sempre que ficam 
desabitados.
 
Estas intervenções, promovidas pela empresa municipal 
Habitar S. João, permitem a entrega mais rápida dos fo-
gos de acordo com os critérios definidos na matriz de 
atribuição de habitação social do Município e a legisla-
ção sobre esta matéria. 
 
Este programa “Reabilitar Já” em 2020, com mais obras 
em apartamentos que entretanto ficaram vagos. Até ao 
início de outubro, foram 13 os fogos recuperados e entre-
gues a famílias que se encontravam inscritas para atri-
buição de habitação social.

A intervenção nestes 13 apartamentos, que rondou os 75 
mil euros, abrangeu tipologias T2, T3 e T4 que ficaram 
sem inquilinos por diversos motivos, tais como a inte-
gração em estrutura residencial para idosos, necessida-
de de ausência do concelho, entre outros. 
 
Estas obras de conservação acontecem no âmbito do 
Contrato-Programa celebrado entre a Câmara de S. João 
da Madeira e a empresa municipal “Habitar S. João”, onde 
está prevista a transferência efetiva de verbas destina-
das à renovação dos apartamentos de habitação social 
que ficam sem inquilinos, acelerando, assim, as obras de 
conservação destes, para que possam ser disponibiliza-
dos o mais rapidamente possível.
  
Foi, entretanto, lançado um procedimento para uma 
nova empreitada para intervir em mais apartamentos, 
que fazem parte de um pacote de 12, que também fica-
ram desabitados.



Aprovada Estratégia 
Local de Habitação

Novo Regulamento de Apoio 
Social ao arrendamento 

S. João da Madeira já 
dispõe de Estratégia 
Local  de Habitação que 
permite candidaturas 
a f inanciamentos no 
âmbito do programa 
nacional  “1.º  Direito”.

Reforço da verba prevista para este programa e mudança nos 
critérios de elegibi l idade,  favorecendo os beneficiários .

A Estratégia Local de Habitação 
que o executivo autárquico elabo-
rou foi aprovada em reunião de Câ-
mara e na Assembleia Municipal, 
sendo S. João da Madeira um dos 
primeiros concelhos do país a ter 
este documento em vigor.

Este é um passo muito importante 
para reforçar a política de recupe-

Em julho de 2019 entrou em vigor o novo Regu-
lamento Municipal de Apoio Social ao Arrenda-
mento de S. João da Madeira. Como consta do 
documento, esta é “uma medida de caráter social 
relevante para a igualdade de acesso a direitos 
fundamentais, como se constitui o direito à habi-
tação para os cidadãos e suas famílias”.

Com a entrada em vigor deste novo regulamento 
elaborado pela Câmara Municipal de S. João da 
Madeira, há um reforço da verba prevista para este 

ração do parque de habitação so-
cial do Município, pois vai permitir 
a candidatura a financiamento com 
esse fim, no âmbito do programa 
“1.º Direito”. Também os proprie-
tários privados da cidade podem, 
assim, recorrer a incentivos com o 
objetivo de requalificarem os seus 
imóveis e de os colocarem no mer-
cado de arrendamento. 

programa – passa de 24.000 euros para 36.000 
euros –, assim como uma mudança nos critérios 
de elegibilidade, favorecendo os beneficiários.

Este regulamento “define e regula os requisitos de 
acesso ao apoio económico ao arrendamento de 
habitações no mercado privado, a conceder pelo 
Município de S. João da Madeira. Destina-se a fa-
mílias e indivíduos em situação de comprovada 
vulnerabilidade social e apresenta-se como res-
posta alternativa à habitação social.
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Mobilidade 
sustentável

Em 2018, a Câmara Municipal decidiu 
tornar gratuitas as deslocações dos 
alunos das escolas de S. João da Ma-
deira nos autocarros dos Transportes 
Urbanos do Município de S. João da 
Madeira (TUS). Essa medida, que re-
gistou assinalável sucesso entre os 
estudantes, vai ser alargada a todos 
os utentes do TUS no início de 2021. 

Esta decisão é entendida pela autar-
quia como uma forma de incentivar o 
uso do transporte coletivo como meio 
mais sustentável e adequado nas des-
locações do dia-a-dia, com inegáveis 
vantagens para a mobilidade dos san-
joanenses e de quem visita o conce-
lho, assim como para a qualidade do 
ar e do ambiente em geral.

Ao alargar a isenção de pagamento a 
todos os utentes deste serviço muni-
cipal de transportes públicos, a Câ-
mara Municipal visa contribuir para 
uma mobilidade cada vez mais sus-
tentável, contribuindo para o comba-
te à situação de emergência climáti-
ca global, já que o reforço do uso dos 
transportes coletivos no concelho é 
uma forma de diminuir as emissões 
de carbono e a pegada ecológica 
sanjoanense.

O setor dos transportes é precisa-
mente aquele que é responsável pela 
maior fatia de emissões de CO2 (dió-
xido de carbono) em S. João da Ma-
deira, de acordo com os dados mais 
recentes de que a autarquia dispõe, 
sendo que essas emissões consti-
tuem, a nível global, um dos grandes 
problemas ambientais com que a 
humanidade se debate, pelos efeitos 
dramáticos que tem no aquecimen-
to global e nas alterações climáticas 
que afetam o planeta.

Autocarros 
TUS 
gratuitos 
para todos 
os utentes
Medida em vigor no início 
de 2021,  alarga âmbito da 
isenção de pagamentos 
das deslocações que já 
beneficiava todos os alunos 
das escolas de S.  João da 
Madeira desde 2018.

TRANSPORTES

ILUMINAÇÃO VIA PÚBLICA 

SERVIÇOS

INDÚSTRIA

TRATAMENTO DE RESÍDUOS

RESIDENCIAL

AGRICULTURA E PESCAS

EMISSÕES (ton CO2e)
desde 2008 até  2018

402 . 200

12 .0 45

182 .337

320.003

807

141.390

1.181
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Resolvido 
“estrangulamento” 
de trânsito na Rua 
João de Deus 

A Rua João de Deus, importante arté-
ria de atravessamento automóvel da 
malha urbana sanjoanense no eixo 
nascente-poente, deixou de estar “es-
trangulada” no entroncamento com 
a Rua Visconde, passando a ter duas 
faixas de rodagem também nessa 
zona, para além de uma área de maior 
dimensão destinada à circulação de 
peões.

Essa nova realidade resulta da obra 
de reperfilamento desse arruamento, 
inserida na empreitada “Cidade Inclu-
siva”, promovida pela Câmara Munici-
pal de S. João da Madeira, cujos traba-
lhos se iniciaram com a demolição do 
imóvel aí existente, o que veio permitir 
o alargamento, há muito ansiado, da 
rua e do passeio para peões. 

Num ponto de grande circulação da 
cidade de S. João da Madeira, estas 
obras vieram, assim, proporcionar 
“melhores condições para a circula-
ção rodoviária e melhores condições 
para a circulação pedonal”, como real-
ça o presidente da autarquia. Jorge 
Vultos Sequeira sublinha que “esta é 
uma obra de grande impacto” para a 
vida dos sanjoanenses e de quem vi-
sita a cidade, constituindo “um mar-
co muito importante” no processo de 
reabilitação do centro urbano de S. 
João da Madeira.

Obra há muito desejada tornou a circulação 
automóvel  mais f luída,  aumentando também 
o espaço destinado a quem anda a pé e 
reforçando a segurança dos peões com a 
beneficiação de passadeiras .
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Para além da valorização urbanística da área onde foi demolido 
o imóvel que provocava o “estrangulamento” da circulação ro-
doviária e pedonal, a intervenção contemplou ainda o espaço 
público na envolvente ao Instituto de Línguas, assim como a 
instalação de passadeiras “inteligentes”, para além de outras 
criadas noutros pontos do concelho, nomeadamente na Aveni-
da da Liberdade e na Avenida Renato Araújo.

Dessa forma, foi reforçada a segurança dos peões, pois essas 
passadeiras permitem a sinalização luminosa aos automobi-
listas, quando se verifica a aproximação de transeuntes para 
atravessar a via. Para a instalação deste tipo de travessias fo-
ram selecionados pontos críticos, de acordo com um levanta-
mento dos atropelamentos ocorridos na cidade ao longo de 10 
anos (2007-2017).

Ao todo, no âmbito da empreitada “Cidade Inclusiva”, foram 
ainda beneficiadas cerca de 50 passadeiras e respetivos aces-
sos, com melhoramentos como a colocação de piso tátil para 
invisuais, o reforço da sinalização, a colocação de luzes inter-
mitentes e o rebaixamento de passeios.

As passadeiras para peões existentes no troço da Avenida 
Dr. Renato Araújo a sul da rotunda do hospital da cidade têm 
agora iluminação direta.

Esta medida vem reforçar as condições de visibilidade no-
turna nessa via de trânsito de grande movimento.

Mais de 50 passadeiras 
intervencionadas

Iluminação de passadeiras 
para peões
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Uma nova 
Praça para 
marcar 
a cidade 
durante 
décadas 

Iniciaram-se em maio de 2020 as 
obras de requalificação e revitalização 
da Praça Luís Ribeiro e zona envolven-
te, uma empreitada lançada pela Câ-
mara Municipal de S. João da Madeira, 
que se traduz num investimento de 
cerca de 2,2 milhões de euros (a que 
acresce IVA), contando com compar-
ticipação da União Europeia, aprova-
da pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do NORTE 
(CCDRN), em 9 de março deste ano.

O projeto reflete a prioridade à circu-
lação de pessoas, rejeitando a intro-
dução de trânsito automóvel de atra-
vessamento da Praça Luís Ribeiro. 
Contempla também a criação de uma 
fonte seca, como elemento de atração 
diferenciador e de valorização da pai-
sagem urbana, sem colidir com as di-
versas utilizações deste espaço cen-
tral, nomeadamente como local para 
grandes eventos ao ar livre.

A prioridade à circulação 
de pessoas,  a criação de 
um elemento de atração 
di ferenciador e a adoção de 
uma solução integrada de 
estacionamento são traços 
distintivos da inter venção  
no centro cívico de S.  João 
da Madeira . 

Obras trazem mais conforto, 
atratividade e durabil idade
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O projeto, que foi desenhado de 
forma a adequar-se ao financia-
mento europeu disponível para a 
operação, articular-se-á com uma 
solução integrada para o estacio-
namento automóvel, que está a 
ser preparada pela Câmara, envol-
vendo a construção de um parque, 
na Rua Padre Oliveira, no âmbito 
de uma nova concessão.

Após a conclusão dos trabalhos, 
a nova Praça irá marcar a cidade 
ao longo das próximas décadas, 
conjugando materiais e técnicas 
de execução que reduzem as 
necessidades de manutenção, 
asseguram maior durabilidade e 
proporcionam melhores condi-
ções à mobilidade pedonal.

Novo parque de 
estacionamento

VÍDEO DA NOVA PRAÇA 

Uma das características do projeto é o 
reforço arbóreo do centro cívico de S. 
João da Madeira, dando continuidade 
a essa vertente da ação do executivo 
municipal no que concerne à valori-
zação ambiental e paisagística, como 
se tem verificado em diferentes arrua-
mentos e espaços verdes da cidade.

O projeto de requalificação da Praça 
Luís Ribeiro vai conferir maior quali-
dade urbanística, paisagística e am-
biental ao centro cívico da cidade, o 
que passa, em grande medida, pelo 
aumento do número de árvores em 
toda essa zona e pela mais-valia que 
as mesmas representam em termos 
de qualidade de vida e bem-estar das 
pessoas, que são a grande prioridade 
da intervenção em curso.

Mais árvores e 
espaços verdes
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Na imagem: Centro de Arte Oliva.



Novas iniciativas e uma aposta reforçada 
na programação, divulgação e promoção 
vieram reforçar o dinamismo cultural de S. João 
da Madeira e a atratividade de equipamentos 
municipais de grande qualidade, como a Casa 
da Criatividade, os Paços da Cultura, o Centro 
de Arte Oliva, o Museu da Chapelaria e o Museu 
do Calçado.
 
As conferências “Pensar Futuro”, o ciclo “So-
mos Nós”, a “Alternativa à 5inta” e o festival 
“Novembro Jazz” vieram diversificar a ofer-
ta cultural no concelho e contribuir para 
a captação de novos públicos, ao incluir 
propostas de diferentes géneros na programa-
ção de grande qualidade do auditório dos Pa-
ços da Cultura e da Casa da Criatividade.

 
A nova identidade visual do Centro de 
Arte Oliva constitui outra das marcas da po-
lítica cultural do Município, contribuindo para 
a crescente projeção desse espaço e dos ex-
traordinários acervos que acolhe: as coleções 
“Norlinda e José Lima” e “Treger/Saint Silves-
tre”.
 
Apesar de um 2020 marcado pela pandemia, a 
dinâmica cultural sanjoanense mantém-se. Res-
peitando as limitações resultantes das regras e 
recomendações das autoridades de saúde, di-
versos espetáculos e exposições continuam a 
proporcionar momentos de fruição cultural ao 
público.



 Bairro do Orreiro 
 Artista André da Loba ( Portugal ) 

 Devesa Velha 
 Artista Tara Deacon ( África do Sul ) 
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Câmara 
criou 
circuito 
de arte 
urbana

Cinco trabalhos de arte urbana fi-
cam como marcas perenes das edi-
ções de 2018 e 2019 do “Hat Wee-
kend - Festival do Chapéu”. Por 
iniciativa da Câmara Municipal de 
S. João da Madeira, artistas portu-
gueses e de outras nacionalidades 
criaram pinturas originais em dife-
rentes pontos do concelho, confe-
rindo novos fatores de valorização 
da paisagem urbana. 

Neste conjunto de instalações ar-
tísticas sobressaem as referências 
gráficas a aspetos relevantes da 
identidade sanjoanense, com des-
taque para a sua indústria, muito 
especialmente para a chapelaria. 



 Cooperativa 11 de Outubro 
 Artista Andrés Lozano ( Espanha ) 

 Átrio do Museu da Chapelaria 
 Artista Mariana, a Miserável ( Portugal ) 

 Rua Padre Oliveira 
 Artista Jonathan Calugi ( Itália )  
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Anteriormente 
designado como núcleo, 
este equipamento 
cultural  do Município 
associa a qualidade 
das suas exposições 
a um novo grafismo e 
presença na internet .

Uma mudança de nome, uma nova 
identidade visual e a criação de um 
site autónomo marcaram o ano de 
2019 no agora designado Centro de 
Arte Oliva, com os acervos aí sediados 
a conquistarem também uma cres-
cente projeção fora de portas.

Este espaço cultural do Município de 
S. João da Madeira alberga duas cole-
ções particulares em regime de depó-
sito a longo prazo. 
 
A Coleção de Arte Moderna e Contem-
porânea “Norlinda e José Lima”,  incor-
pora aproximadamente 1200 obras da 
autoria de artistas portugueses. 

Centro 
de Arte 
Oliva: nova 
identidade 
visual, 
novo site 
e crescente 
projeção  

58 CULTURA



centrodearteoliva .pt

Em 2018 e 2019, concretizaram-se 
as primeiras duas edições do pro-
jeto “Obras para a cidade”, que leva 
peças da Coleção “Norlinda e José 
Lima” ao encontro das pessoas em 
vários edifícios públicos, nomeada-
mente na Câmara, Casa da Criativi-
dade, Academia de Música, Bibliote-
ca e Mercado Municipal.

Obras para a Cidade
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A Coleção de Arte Bruta/Outsider Tre-
ger/ Saint Silvestre integra cerca de 
1500 obras de cerca de 350 autores 
de distintas nacionalidades europeias, 
africanas, americanas e asiáticas. 
 
Ambas são resultado de quarenta 
anos de colecionismo ininterrupto e, 
embora sejam bastante distintas na 
sua orientação, partilham uma rele-
vância ímpar no panorama nacional. 
 
As duas coleções têm sido apresen-
tadas num programa de exposições 
temporárias, o que faz com que o Cen-
tro de Arte Oliva seja o único centro 
artístico do país a trabalhar, de forma 
regular e contínua, a arte contemporâ-
nea e a arte bruta/outsider.



Coleção 
Norlinda e 
José Lima 
em São Bento

Centro de Arte Oliva projeta a cidade

Coleção 
Treger/Saint 
Silvestre 
em Madrid

No Palácio de São Bento, em Lisboa, 
o público que visitou a Residência do 
Primeiro-Ministro entre 5 de setem-
bro e 29 de dezembro de 2019 teve 
a oportunidade de apreciar uma se-
leção de 34 obras de artistas portu-
gueses que fazem parte da Coleção 
“Norlinda e José Lima”, sediada no 
Centro de Arte Oliva.

Em Madrid, no centro cultural “La Casa 
Encendida”, esteve patente, de 11 de ou-
tubro de 2019 a 5 de janeiuro de 2020, a 
exposição “El Ojo Elétrico”, constituída 
por obras da coleção de arte bruta e 
singular “Treger/Saint Silvestre” , se-
diada no Centro de Arte Oliva.

Obras daquela que é uma das maio-
res pintoras da atualidade estão pa-
tentes no Centro de Arte Oliva, até 
7 de fevereiro de 2021. A exposição 
“Paula Rego: O Grito da Imaginação” 
constitui mais um grande aconte-
cimento cultural em S. João da Ma-
deira, tendo como ponto de partida 
o núcleo de obras da Coleção de 
Serralves da autoria da artista por-
tuguesa com maior reconhecimento 
internacional.

© Filipe Braga

Exposição 
de Paula Rego 
em S. João 
da Madeira
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As palavras de poetas da Língua Por-
tuguesa vão ao encontro das pessoas, 
nos equipamentos culturais do Muni-
cípio, mas também na rua, nos restau-
rantes, cafés, fábricas, transportes pú-
blicos, Mercado Municipal, Centro de 
Saúde. Nas edições de 2018 e 2019, in-
troduziram-se novidades, com a poe-
sia a “viajar” nos autocarros do TUS e 
a ser “receitada” no Centro de Saúde.  

Poesia à Mesa

Nomes bem conhecidos do público e 
com grandes carreiras nos principais 
palcos nacionais cruzam-se com gru-
pos de teatro da cidade e da região, 
num festival que coloca em cena de-
zenas de peças e que atrai milhares 
de espetadores, numa organização 
do Espaço Aberto do Agrupamento 
de Escolas Serafim Leite em parceria 
com a Camara Municipal. 

Festival de Teatro
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Exposições do Museu da Chapelaria e do Museu do Calçado divulgam universos 
criativos que combinam saber-fazer tradicional com a moda e o design.

A realização de exposições no Museu 
da Chapelaria e no Museu do Calça-
do constituem marcas da programa-
ção cultural destes equipamentos 
culturais do Município de S. João da 
Madeira, concelho cuja história está 
intimamente ligada à evolução de 
cada um desses setores de atividade, 
sendo que o território sanjoanense 
permanece como um polo do que de 
melhor se faz no país e no mundo no 
fabrico de chapéus e de sapatos.

Museus 
mostram 
chapéus e 
sapatos que 
combinam 
tradição e 
inovação 

O foco exportador das empresas san-
joanenses da chapelaria e do calça-
do tem permitido colocar S. João da 
Madeira no roteiro de importantes 
criadores internacionais das áreas da 
moda e do design, que têm mostra-
do as suas criações nos museus da 
cidade, designadamente através de 
exposições temporárias que com-
plementam as mostras permanentes 
acessíveis ao público nesses equipa-
mentos municipais.
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Iniciativa 
operacionalizada pela 
Biblioteca Municipal

Artistas originários de diferentes países, com 
relevante trabalho na criação de chapéus e sa-
patos, têm passado pelos museus sanjoanenses 
nos últimos anos, nomeadamente Harvy Santos 
(Filipinas), Amber Ambrose Aurèle (Holanda), 
Estibalitz Diaz de Durana (Espanha), Carolin 
Holzhuber (Áustria), Araceli Sancho (Espanha) 
e Kei Kagami (Japão), Marianne Jongkind (Ho-
landa), Costa Magarakis (Grécia). Presentemen-
te estão em exposição peças criadas por Donna 
Hartley (designer de chapéus britânica) e Silvia 
Fadó (designer de calçado espanhola).

Os visitantes do Museu da Chapelaria e do Mu-
seu do Calçado têm tido, assim, a oportunidade 
de apreciar a vertente histórica e patrimonial 
do saber-fazer tradicional e dos processos de 
fabrico industrial, conjugadamente com a criati-
vidade e inovação que o design e a moda – até 
mesmo a arte - incorporam na produção de cha-
péus e sapatos, que fazem parte da história e da 
identidade desta região.  

No âmbito da sua política cultural, 
a Câmara Municipal de S. João da 
Madeira lançou, em julho de 2020, 
uma nova edição do Prémio Lite-
rário João da Silva Correia, cujo 
prazo de entrega de trabalhos de-
correu até 30 de outubro. No total, 
foram recebidas mais de 50 obras, 
incluindo do Brasil, o que repre-
senta uma nova subida no núme-
ro de concorrentes, que, em 2019, 
chegou às quatro dezenas, já en-
tão representando um significativo 
crescimento em relação à edição 
antecedente. 

Num processo coordenado pelos 
serviços da Biblioteca Municipal, 
esses originais de poesia vão ser 
avaliadas pelo júri, do qual faz par-
te o embaixador, diplomata, es-
critor, poeta, ficcionista e político 
português Luís Castro Mendes, 
que foi Ministro da Cultura entre 
abril de 2016 a outubro de 2018. O 
ex-governante junta-se ao poeta e 
escritor de literatura infantojuvenil, 
José Fanha, um dos comissários do 
Festival Poesia à Mesa, e a Antó-
nio Lopes, representante da edito-
ra Âncora, com a qual o Município 
de S. João da Madeira mantém, há 
largos anos, uma parceria na edi-
ção dos livros do Prémio João da 
Silva Correia.

Em relação à anterior edição, 
que premiou “Manhãs do Mundo” 
de Nuno Figueiredo, mantém-se 
também a maior abrangência da 
iniciativa, que deixou de impor a 
condição de os candidatos terem 
ligação ao concelho de S. João da 
Madeira, o que contribui para uma 
maior divulgação e um maior nú-
mero de obras a concurso.

Designers internacionais Prémio 
Literário 
João da Silva 
Correia

www.museudachapelaria .pt

www.museu-do-calcado.pt
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Música,  teatro, 
dança,  novo circo, 
ópera… Artistas 
consagrados e 
novos valores 
conquistam o 
público nos 
palcos da Casa 
da Criatividade e 
Paços da Cultura .

A Casa da Criatividade e os Paços da 
Cultura são equipamentos culturais 
do Município de S. João da Madei-
ra que têm por missão a promoção 
das artes performativas, trabalhando 
de forma articulada e complementar, 
numa lógica de grande e pequeno 
auditório. 

Estes equipamentos pretendem re-
forçar o papel da cultura na vida 
das comunidades, capacitando-as e 
qualificando-as para consumos cul-
turais exigentes e desafiadores, atra-
vés de uma programação contínua e 
diversificada.  

A Câmara Municipal aponta uma se-
leção criteriosa de géneros, dirigida 

Uma Casa de 
portas abertas 
à cultura e à 
criatividade

a diferentes públicos, assim como a 
importante aposta ao nível da divul-
gação, como fatores centrais desta 
vertente da sua política cultural, tra-
duzida numa programação que con-
juga, de forma equilibrada, nomes 
consagrados com valores emergen-
tes, com destaque para a música e 
o teatro, mas que passa igualmente 
pela dança, novo circo e ópera. 

Na Comparação entre 2017 e 2019 
da programação promovida pela 
Câmara Municipal, verifica-se um 
aumento de 87% do público (+9966 
espetadores, aproximadamente). No 
que se refere aos eventos realizados, 
o aumento é de 125% do número de 
eventos (+49 eventos).
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2017

2018

2019

35.985
espetadores assistiram 
a espetáculos em 2019 

Programação + cedências

21.320 
Espetadores em 2019

+ 9.966 do que em 2017

88 
Eventos

+ 49 do que em 2017

20 000
esp

etad
ores

 COMPARAÇÃO 2017- 2019 

Manel Cruz, Salvador 
Sobral, Sara Tavares, 
Sérgio Godinho, The 
Gift, Diogo Piçarra, 
The Black Mamba, 
Cecília Krull, Paulo de 
Carvalho, David Fonseca 
e Prana são nomes da 
música que dispensam 
apresentações e que 
passaram pela Casa da 
Criatividade antes da 
pandemia da Covid-19, 
muitos deles esgotando 
a lotação. Entretanto, 
esta sala sanjoanense 
foi retomando alguma 
atividade gradualmente, 
mas com limitações 
quanto ao número de 
espetadores e cumprindo 
as regras definidas pelas 
autoridades de saúde. 
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Uma nova aposta cultural do Município, que 
veio proporcionar um espaço de promoção 
de uma expressão musical anteriormente 
pouco explorada em S. João da Madeira. 
Nas primeiras edições, realizadas em 2018 
e 2019, o evento reuniu músicos de grande 
qualidade no palco da Casa da Criatividade:

Jacqui Naylor (EUA), Luísa Sobral, JP Si-
mões, Orquestra de Jazz de Matosinhos, 
Maria João Ogre Trio, Shirley King (EUA), 
“Elas e o Jazz” e Jacinta.

Este evento tem contado também com o 
envolvimento de projetos musicais sanjoa-
nenses, como “38 Degrees of Jazz” e “Jazz 
Fever”, bem como da escola “Arte do Som”, 
além da parceria com a Academia de Músi-
ca de S. João da Madeira, para a realização 
do Musicatos Jazz.

Novos 
programas 
trazem nova 
dinâmica 
cultural a 
S. João da 
Madeira

Festival 
Novembro 
Jazz
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Corporizando o objetivo de promo-
ver o que de melhor se faz na cidade, 
a Câmara Municipal lançou, em 2018, 
o ciclo “Somos Nós”, dando visibili-
dade a toda a dimensão criativa da 
comunidade sanjoanense. Assim, as 
associações e instituições da cidade 
têm a oportunidade de subir ao pal-
co dos Paços da Cultura e mostrar o 
seu talento em espetáculos com en-
trada gratuita.

No verão, a Casa da Criatividade 
passou a sair à rua para assinalar, 
com espetáculos gratuitos ao ar li-
vre, o encerramento da 1.ª tempora-
da e a abertura da 2.ª temporada da 
sua programação anual. Assim acon-
teceu, por exemplo, com o espetácu-
lo Otus, de novo circo, na Praça Luís 
Ribeiro, ou a representação teatral 
“O Vigilante Noturno”. no Parque 
Ferreira de Castro.

Esta nova proposta do Município de S. 
João da Madeira na área cultural con-
siste em, uma vez por mês, tenden-
cialmente na última quinta-feira, pro-
porcionar um momento de intimidade 
e partilha entre público e artistas. Um 
desafio lançado em 2019 que preten-
de estabelecer uma dialética entre a 
Casa da Criatividade e os seus visitan-
tes, trazendo-os para o seu espaço de 
partilha de intimidade - o palco.

Por iniciativa da Câmara Municipal, 
pensadores de diferentes áreas do 
conhecimento e de diferentes lati-
tudes culturais têm passado, desde 
2018, pelo auditório dos Paços da 
Cultura para refletir sobre o futuro e 
sobre aqueles que serão os grandes 
movimentos de mudança e transfor-
mação do mundo.

Somos Nós Casa na Rua “Alternativa à 5inta”

▶ Teresa Tito de Morais, Presidente do Conselho Português para os Refugiados;
▶ João Teixeira Lopes, sociólogo;
▶ Manuel Sobrinho Simões, médico e investigador;
▶ Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada;
▶ Anselmo Borges, padre e professor universitário;
▶ Viriato Soromenho Marques, ambientalista;
▶ Carlos Fiolhais, cientista;
▶ José Sá Fernandes, ambientalistae vereador da Câmara de Lisboa;
▶ Júlia Seixas, especialista em Ambiente, Energia e Alterações Climáticas.
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S. João da Madeira é um Município Amigo do Desporto e, nesse âm-
bito, viu ser distinguida como medida desportiva do ano de 2019 a 
campanha de sensibilização “Respeite o seu filho”. Esta  iniciativa, 
lançada pela Câmara Municipal em 2018, tem por objetivo envolver 
os pais dos jovens atletas na promoção da ética no Despor-
to, desde logo pela adoção de uma postura construtiva quando as-
sistem às competições em que os seus filhos participam.
 
Nos últimos dois anos, essa iniciativa tem estado presente em muitas 
das provas desportivas realizadas em S. João da Madeira, entre as 
quais se contam eventos de âmbito regional e nacional, que 
atraíram ao concelho atletas de várias modalidades e públi-
co de diferentes pontos do país, uma realidade que, entretanto, 
se viu limitada pela pandemia, mas que, com todos os cuidados ne-
cessários, se tem procurado retomar gradualmente.
 
As restrições impostas pela Covid-19 estiveram também bem presen-
tes na edição deste ano da Semana da Juventude, que decorreu no 
Parque do Rio Ul e não, como era habitual, na Praça Luís Ribeiro, por 
esta se encontrar em obras de requalificação. Apesar dessas diferen-
ças em relação a anos anteriores, o evento constituiu um caso de 
sucesso amplamente reconhecido.



Semana da Juventude 2020
no Parque do Rio Ul

No quadro da pandemia,  o evento constituiu 
mais uma demonstração de responsabil idade e dinamismo.  

A edição de 2020 da Sema-
na da Juventude de S. João 
da Madeira constituiu um 
exemplo de participação 
responsável e de assinalável 
capacidade de adaptação, 
tendo em atenção o facto de 
ter decorrido em moldes di-
ferentes dos habituais, des-
de logo devido à situação de 
pandemia, que exigiu cuida-
dos especiais.

Nessas circunstâncias, a 
Associação de Jovens Ecos 
Urbanos e a Câmara Munici-
pal, que organizam o evento 
em parceria, prepararam as 
atividades de forma a asse-
gurar condições de cumpri-
mento das normas da Dire-
ção Geral de Saúde (DGS).

As limitações quanto ao nú-
mero de participantes e a 
necessidade de inscrição 

Desporto, 
dança, 
música, 
arte...
Essa extensa área verde foi 
a alternativa encontrada à 
Praça Luís Ribeiro, abrangi-
da pela empreitada de re-
qualificação e revitalização 
do centro cívico de S. João 
da Madeira, o que impediu 

prévia foram aspetos incon-
tornáveis nesta edição, de 
forma a garantir respeito 
pelo distanciamento social, 
para o que também contri-
buiu o facto de as atividades 
terem estado centralizadas 
no Parque do Rio Ul.

que aí se realizassem, este 
ano, atividades da Semana 
da Juventude.

Assim, o Parque Rio Ul aco-
lheu inúmeras das ativida-
des do programa, do des-
porto à dança, passando 
por workshops e sessões de 
cinema ao ar livre, arte urba-
na e música. A anteceder o 
início da Semana da Juven-
tude, realizou-se uma con-
versa sobre “Os Desafios do 
Associativismo Jovem”, no 
auditório do Museu da Cha-
pelaria.

Mesmo no quadro da pan-
demia, o evento manteve-se 
como uma referência, cons-
tituindo mais uma demons-
tração do dinamismo do 
movimento associativo e da 
juventude sanjoanense, na 
linha das edições anteriores.
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Orçamento 
Participativo 
Nacional Jovem

Party. 
Sleep. 
Repeat.

O Orçamento Participativo 
Jovem 2019 teve o seu lan-
çamento em S. João da Ma-
deira, na incubadora da Oliva 
Creative Factory e contou 
com a presença do Ministro 
da Educação, Tiago Brandão 
Rodrigues.

Um festival de música so-
lidário, realizado na Oliva 
Creative Factory, que tem 
conquistado um lugar de 
grande destaque no pano-
rama nacional e internacio-
nal. A conquista de prémios 
diz bem da projeção cres-
cente que vem allcançando 
dentro e fora de portas.

O Party Sleep Repeat é uma 
organização da Associação 
Cultural Luís Lima.

Novo Cartão Jovem Municipal está a chegar 
A nova imagem para Car-
tão Jovem Municipal já está 
validada pelo Conselho Mu-
nicipal da Juventude e o 
respetivo regulamento irá 
ser, entretanto, aprovado e 
lançado. O objetivo é revi-
talizar o uso deste instru-
mento, para que apresente 
relevância no dia-a-dia dos 

jovens de S. João da Madei-
ra. Através deste cartão, os 
sanjoanenses com idades 
entre os 12 e os 30 anos vão 
poder usufruir de benefícios, 
isenções e descontos em 
serviços públicos e estabe-
lecimentos comerciais da 
cidade, informação que será 
amplamente divulgada.
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Iniciativa “Respeite o 
Seu Filho’’ eleita medida 

desportiva de 2019  

Campanha 
desenvolvida pela 
Câmara Municipal  de 
S.  João da Madeira, 
que também conquistou 
a Bandeira da Ética .

A iniciativa da Câmara de S. João da 
Madeira de promover a ética no Des-
porto foi distinguida como a melhor 
medida do ano de 2019 pela rede de 
“Municípios Amigos do Desporto”. A 
votação foi realizada por todos os con-
celhos portugueses que fazem parte 
dessa estrutura. 

S. João da Madeira está, desde 2017, en-
tre os 88 municípios portugueses clas-
sificados como Amigos do Desporto, 

classificação que constitui um reconhe-
cimento pelas boas práticas das autar-
quias no âmbito desportivo.

O programa “Respeite o seu filho”, lan-
çado pela Câmara em 2018, tem como 
principal destinatário o público que 
assiste aos jogos das camadas jovens 
realizados na cidade, envolvendo a or-
ganização de campanhas, ações de for-
mação e atividades desportivas focadas 
na promoção da ética no desporto.
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BRE VES
Nome de Alberto 
Batista atribuído 
a pista e prova de 
atletismo

Piscinas 
exteriores com 
relvado renovado 
e abertura à hora 
de almoço 

Hóquei, andebol 
e futsal na 1.ª divisão

A Câmara aprovou por unanimidade a 
atribuição do nome de Alberto Batista à 
nova pista de crosse de Fundo de Vila e 
ao Grande Prémio Internacional de Atle-
tismo realizado anualmente por altura 
das comemorações do Dia do Município 
(11 de Outubro), a cuja organização esta-
va ligado desde a primeira hora, contri-
buindo decisivamente para a afirmação 
desta competição desportiva no calen-
dário nacional da modalidade.

Há quatro equipas de S. João da Madeira 
a disputar o escalão máximo dos cam-
peonatos nacionais de desportos cole-
tivos na presente temporada, naquela 
que é, nessa vertente, uma das eras mais 
positivas da história do desporto sanjoa-
nense.

S. João da Madeira passa, assim, a contar 
com mais duas equipas nos campeona-
tos principais de modalidades coletivas, : 
o Dínamo Sanjoansense, no futsal mas-
culino, e a ADS no andebol masculino, a 
somar às formações seniores - masculi-

No verão, a Câmara de S. João da Ma-
deira decidiu abrir ao público as pis-
cinas exteriores sem interrupções à 
hora de almoço, medida que foi “muito 
saudada pelos utilizadores do recinto” 
e que tem “um balanço muito positivo”, 
como frisa a Vereadora Rosário Gesto-
sa, responsável pela área do desporto e 
da juventude na autarquia.
Outras medidas que contribuíram para 
“proporcionar mais conforto” a quem 
utilizou as piscinas ao ar livre foram os 
melhoramentos realizados ao nível das 
condições físicas do próprio recinto, no-
meadamente com a colocação de novo 
tapete de relva numa área significativa 
e a requalificação do lava-pés.
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na e feminina – de hóquei em patins da 
ADS, que no caso da equipa masculina 
conquistou um lugar nas competições 
europeias da presente época.

A estes resultados coletivos juntam-se 
também feitos individuais de desportis-
tas sanjoanenses que praticam outras 
modalidades. A todos, a Câmara Munici-
pal enaltece a dedicação e trabalho de-
senvolvido, envolvendo nessa saudação 
também os técnicos e dirigentes, assim 
como próprios clubes, que, dessa forma, 
honram e prestigiam S. João da Madeira.



S. João 
da Madeira 
acolhe 
grandes 
competições 
desportivas

Com o apoio da Câmara Municipal 
e o envolvimento das coletividades 
sanjoanenses,  a cidade recebeu 
eventos de diversas modalidades, 
vários dos quais novos.

Natação

Andebolmania

Torneios de formação 
de futebol e futsal

S. João da Madeira recebeu o cam-
peonato Nacional de Natação de In-
fantis, que decorreu em julho de 2018, 
na piscina de 50 metros do Complexo 
Desportivo Paulo Pinto. Um evento que 
reuniu aproximadamente 700 nadado-
res, de cerca de 130 clubes, atraindo 
público e visitantes ao concelho. 

O Andebolmania é já uma 
referência entre os prin-
cipais torneios interna-
cionais de Andebol jovem 
que se realizam durante 
o período da Páscoa. Na 
edição de 2019, a prova 
envolveu mais 2000 atle-
tas, em representação de 
120 equipas de 7 países. O 
Pavilhão das Travessas foi 
o palco central do evento, 
contudo todos os pavi-
lhões da cidade foram uti-
lizados para a realização 
dos mais de 300 jogos.

Várias equipas dos escalões de formação das 
modalidades de futebol e futsal reunem-se 
em S. João da Madeira, oriundas de diferentes 
pontos do país, para participaram em torneios 
promovidos por importantes clubes dessas mo-
dalidades. A ADS Cup, em futebol, e a Dínamo 
Futsal Cup, em futsal, são eventos incontorná-
veis do calendário desportivo da cidade e da 
região.

Kung Fu
O Pavilhão das Travessas acolheu, em 
julho de 2019, a Taça de Portugal de 
Kung Fu por clubes e em competição 
individual All-around, para os esca-
lões de veteranos, seniores e junio-
res, com a associação sanjoanense 
Shaolín Si a destacar-se pelos resul-
tados obtidos.
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Kickboxing 
e Muaythai
A cidade recebeu igualmente a pri-
meira edição do Campeonato Ibérico 
de Kickboxing e Muaythai, no Pavilhão 
Paulo Pinto, tendo os atletas sanjoa-
nenses Gonçalo Noites e Tiago Melo 
contribuído para a vitória de Portugal 
frente à seleção espanhola, com am-
bos a vencerem os embates em que 
participaram.

Os campeonatos nacionais de xadrez de partidas 
rápidas (individual) e semirrápidas (individual e 
por equipas), na Torre da Oliva, o Campeonato 
Distrital de Marcha em Estrada, na zona das Tra-
vessas, e, pela primeira vez na cidade, o Circuito 
Norte Jovem 2019 de triatlo, nas piscinas munici-
pais e área envolvente, são outros exemplos de 
competições desportivas que tiveram lugar em 
S. João da Madeira nos últimos anos, assim como 
várias provas regionais de desporto escolar.

E ainda xadrez, 
marcha, triatlo e 
desporto escolar

Ténis de mesa
Ainda em 2018, perto de 300 
jogadores de ténis de mesa 
competiram no Pavilhão das 
Travessas pelos títulos nacio-
nais de singulares, nos esca-
lões de seniores e infantis, 
numa competição que con-
firmou as condições desse 
recinto para acolher eventos 
com elevado número de atle-
tas, pois permite a disputa de 
vários jogos em simultâneo.

Futsal
Muito procurado para competições de futsal, o Pavilhão 
das Travessas foi, mais uma vez, a “casa” do torneio inte-
rassociações sub-15 promovido pela Federação Portugue-
sa de Futebol, através da Associação de Futebol de Aveiro, 
entidade esta que escolheu S. João da Madeira também 
para o II Encontro de Futsal Adaptado do Distrito de Aveiro, 
em parceria com a Câmara Municipal, a Cerci da cidade e 
a Anddi Portugal.
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Na imagem: nova incubadora privada da Rua da Fundição



Nos últimos dois anos, estima-se em mais de 60 
milhões de euros o investimento empresa-
rial em S. João da Madeira, contabilizando em-
preendimentos já concretizados, em curso ou com 
projeto aprovado na Câmara Municipal. Vários des-
ses projetos privados acontecem em contexto de 
pandemia e revelam a determinação e capacidade 
empreendedora do tecido económico sanjoanense. 

Somando-se os projetos licenciados de constru-
ção/requalificação de habitação coletiva. 
o valor do investimento privado nesse período as-
cende, nesse caso, a cerca de 75 milhões.

O Município de S. João da Madeira tem igualmen-
te trilhado um caminho de incentivo ao desen-
volvimento empresarial, nomeadamente atra-
vés da dinamização da Oliva Creative Factory e da 
Sanjotec, sem esquecer o processo que permitiu a 
entrada em funcionamento dos novos lotes 
da Zona Industrial das Travessas. 



Balanço dos últimos dois anos,  incluindo 
empreendimentos já concretizados,  em curso ou 

com projeto aprovado da Câmara Municipal .

Concelho capta investimentos 
empresariais que ultrapassam 

os 60 milhões de euros

O volume de investimento empresarial 
registado no concelho nos últimos dois 
anos é da ordem dos 63,5 milhões de 
euros, incluindo empreendimentos já 
concretizados, em curso ou com pro-
jeto aprovado. Um valor que chega a 
cerca de 75 milhões de euros, caso se 
contabilize a construção/requalifica-
ção de habitação coletiva em S. João 
da Madeira.

De 2008 até 2017, entrou na Câmara e 
foi concluído 1 processo de constru-
ção de habitação coletiva. De 2017 até 
2020, entraram na Câmara 17 pedidos 
de construção de habitação coletiva, 
sendo que 6 estão já em execução.

O Primeiro-Ministro, o Ministro da Eco-
nomia e vários secretários de estado 
têm passado por S. João da Madeira e 
constatado este nível de investimento 
privado que o concelho tem atraído, 
tanto ao nível empresarial, como ha-
bitacional. São empreendimentos que 
complementam o investimento públi-
co que tem sido concretizado também 
pela Câmara Municipal.
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Primeiro-Ministro e outros governantes destacam 
dinamismo do setor em visitas à cidade. Novas empresas 

na Zona Industrial 
das Travessas

S. João da Madeira no roteiro 
de inovação do calçado

Sendo S. João da Madeira um conce-
lho com uma reconhecida vitalidade 
económica, a captação de investimen-
to privado ganha, no entanto, um rele-
vo adicional pelo facto de ocorrer em 
momentos difíceis como aquele que 
se atravessa devido à pandemia da 
Covid-19, mostrando que o tecido em-
presarial sanjoanense está a procurar 
reagir às adversidades que afetam o 
país e o mundo.  

Também da Zona Industrial das Tra-
vessas vêm sinais animadores, como 
é o caso da criação de três novas 
instalações empresariais que aí está 
em curso, sendo que 5 dos 8 lotes do 
município na área correspondente à 
ampliação já foram adquiridos por 
empreendedores. 

As instalações do Centro Tecnológi-
co do Calçado de Portugal (CTCP), 
em S. João da Madeira, têm estado 
nos roteiros do Primeiro-Ministro, 
bem como do atual e do anterior Mi-
nistro da Economia, que destacam a 
inovação deste setor e a sua capaci-
dade exportadora. 

António Costa incluiu o CTCP no 
Roteiro da Inovação que dedicou ao 
calçado em 2018, numa visita duran-
te a qual foi apresentado o Footure 
4.0, programa de apoio ao investi-
mento no setor.

Ultimamente foi Pedro Siza Vieira, 
atual Ministro de Estado, da Economia 
e Transição Digital, a visitar o Centro 
Tecnológico do Calçado em S. João da 
Madeira, culminando aí um dia dedi-
cado a este setor de atividade.
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Cinco novos 
espaços para 
instalação 
de empresas

A Oliva Creative Factory (OCF) foi dis-
tinguida com o galardão “Emblema 
Regional”, na Gala de Entrega de Pré-
mios “O Norte Somos Nós”, promovi-
da pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDRN-N) em parceria com o Jornal 
de Notícias.

As instalações da Oliva Creative Factory fo-
ram ampliadas e adaptadas para responder às 
crescentes solicitações do tecido económico da 
cidade e da região. Assim, concluiu-se a recu-
peração de mais um antigo pavilhão industrial 
desse complexo, com a criação de cinco novos 
espaços – de 280 metros quadrados cada um – 
para instalação de empresas, numa obra da res-
ponsabilidade da Câmara Municipal, inaugurada 
no âmbito das comemorações dos 92 anos da 
Emancipação Concelhia de S. João da Madeira.

Oliva Creative Factory distinguida
O objetivo da iniciativa é “dar visibili-
dade pública a pessoas e instituições 
associadas a projetos inovadores, com 
elevado efeito demonstrativo, e que te-
nham sido apoiados pela União Euro-
peia, através do “ON.2 – O Novo Norte”, 
programa implementado no contexto 
do QREN (Quadro de Referência Es-
tratégica Nacional).
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Este novo serviço público abriu ao 
público em maio de 2018 e funciona 

na Oliva Creative Factory.

Espaço Empresa da cidade é único na 
região e um dos primeiros no país

O Município de S. João da Madei-
ra é um dos primeiros a ter um 
Espaço Empresa. Este balcão de 
atendimento integrado, destinado 
a empresários, foi inaugurado na 
Oliva Creative Factory (OCF), no 
dia 18 de maio de 2018. A sessão 
contou com as presenças da en-
tão Ministra da Presidência e da 
Modernização Administrativa, Ma-
ria Manuel Leitão Marques, e da 
Secretária de Estado da Indústria, 
Ana Lehmann.

Como o Presidente da Câmara 
salientou na ocasião, este Espaço 
Empresa “é um novo serviço públi-
co que abre na nossa cidade”, fi-
cando instalado num “ecossistema 
de inovação” como é a OCF, “mui-
to adequado a este propósito”. Jor-
ge Vultos Sequeira destacou que 
se trata de “oferecer, a empresá-
rios ou a quem quer ser empresá-
rio, um catálogo de serviços muito 
vasto”, através de um atendimento 
mais próximo, mais simples e mais 
rápido junto de quem precisa dele.

A nível nacional, o “Espaço Empresa” 
é um projeto liderado pelo IAPMEI. No 
caso do serviço sediado em S. João da 
Madeira, o mesmo encontra-se dis-
ponível para os empreendedores da 
cidade, mas também de outros conce-
lhos, como já se tem verificado desde 
a sua abertura.  

Espaço Empresa
Oliva Creative Factory, 

Rua da Fundição, 240 
S. João da Madeira

Contactos                                                                 
256 004 102

espacoempresa@cm-sjm.pt
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Sanjotec selecionada 
para a rede de incubadoras da 

Agência Espacial Europeia
A Agência Espacial Portuguesa (Por-
tugal Space), selecionou a Sanjotec 
para integrar a rede de incubadoras 
tecnológicas do centro de Incubação 
da Agência Espacial Europeia (ESA) 
em Portugal. 

Esta Rede inclui 15 incubadoras de 
Norte a Sul do país, tendo como obje-
tivo apoiar startups que usem tecno-
logia espacial para utilizações indus-
triais e comerciais não espaciais, como 

saúde, energia, transportes, segurança 
e vida urbana, entre outras.

Os Centros de Incubação da ESA fo-
ram criados em 2003 com a intenção 
de inspirar e trabalhar com empreen-
dedores que quisessem transformar 
ideias ligadas ao espaço em produtos 
ou serviços comerciais. A rede está es-
palhada por mais de 60 cidades (das 
quais S. João da Madeira passa agora 
a fazer parte), em 17 países europeus. 
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Sanjotec 
em números* 62

 EMPRESAS
400

 TRABALHADORES
52 M € 

 VOLUME DE NEGÓCIOS 
60%

EXPORTAÇÕES 



Inovação 
reconhecida pela 
Comissão Europeia

Empreendedorismo distinguido

O trabalho que vem sendo realizado 
na Sanjotec registou também o re-
conhecimento recente da Comissão 
Europeia, que incluiu no seu radar de 
inovação uma nova solução de apro-
veitamento do feltro desenvolvido nes-
te parque de ciência e tecnologia de 
S. João da Madeira. A ideia passa por 
aproveitar os resíduos da indústria da 
chapelaria para o desenvolvimento de 
novos materiais e produtos de valor 
acrescentado, com aplicação em dife-
rentes mercados.  

“Felt the Future” é o nome deste proje-
to, concretizado no âmbito do “Sanjotec 
Design Lab” e que contou com apoio 
da Givaware, uma spin-off da Univer-
sidade do Minho, além da participação 
de diferentes atores locais, como a 
empresa Fepsa e as startups Feltrando 
e Olives. Um dos aspetos centrais é a 
integração de funcionalidades digitais 
numa indústria tradicional, oferecendo 
soluções de produto tecnológicas, mas 
que, simultaneamente, valorizam aspe-
tos identitários e culturais.

A Sanjotec foi distinguida pelo IAPMEI pela ‘Promoção do 
Espírito de Empreendedorismo’, no âmbito da fase nacio-
nal da edição de 2018 dos European Enterprise Promotion 
Awards (EEPA).

52 M € 
 VOLUME DE NEGÓCIOS 
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A Sanjotec, que em 
11 de outubro de 2018 
comemorou uma década 
de atividade, tem como 
grande impulsionador 
a Câmara Municipal, 
numa parceria que 
envolve também a 
Universidade de Aveiro, 
a Associação de Parques 
de Ciência e Tecnologia 
do Porto (PortusPark), 
o Centro Tecnológico 
do Calçado, o Clube de 
Empresários de S. João 
da Madeira, o Centro 
para o Desenvolvimento 
e Inovação Tecnológicos 
(CEDINTEC) e a 
Faurécia – Assentos para 
Automóveis, S.A, a maior 
empresa do concelho.

60%
EXPORTAÇÕES 

* DADOS DE 2019

VIDEO 10 ANOS



Inter venção visa melhorar as condições dos 
atuais operadores e retalhistas,  assim como 

captar novos operadores,  com outros tipos de 
comércio,  produtos e ser viços .

Requalificação e modernização 
do Mercado Municipal

Está em curso a requalificação e mo-
dernização do Mercado Municipal, a 
obra inclui a organização dos espaços 
destinados ao comércio de produtos 
e serviços, assim como a criação de 
uma nova imagem promocional desse 
edifício e o reforço da componente de 
restauração. A intervenção visa igual-
mente acabar com as infiltrações no 
edifício.

Está contemplada também a criação 
de uma área devidamente preparada 
para acolher a venda de animais vivos. 
Vão ser ainda criadas melhores condi-
ções para a conservação dos alimen-
tos e dos produtos, sendo que o co-
mércio de carnes e peixes frescos terá 
um espaço concentrado e adaptado 
às especificidades deste negócio.

84 ECONOMIA



Maior atratividade
O Mercado Municipal de S. João da 
Madeira vai ganhar, assim, condições 
acrescidas de funcionamento e atrati-
vidade, proporcionando maior confor-
to a operadores e clientes, de forma a 
reforçar a sua importância como uni-
dade comercial e ponto de referência 
dos consumidores sanjoanenses e de 
localidades envolventes.

Localizado na Avenida Dr. Renato 
Araújo, uma das principais artérias 
da cidade, o edifício do Mercado dis-
tribui-se por três pisos, apresentando 
uma área de cerca de 6.100 metros 
quadrados. A obra de reabilitação foi 
adjudicada por cerca de 1,3 milhões 
de euros na sequência de concurso 
público aberto pela Câmara Munici-
pal. 
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Na imagem: Banco de lápis instalado na Avenida Renato Araújo



O emblemático Palacete dos 
Condes vai ser requalifica-

do e vai constituir um novo fator 
de atração a S. João da Madeira. 

Com respeito pela arquitetura típica 
das chamadas “casas dos brasileiros”, 
o edifício vai ser preparado para se 
transformar numa unidade hoteleira, 
fruto do investimento que aí será feito 
por um grupo internacional.

Essa concessão atribuída pela Câmara 
no âmbito do programa Revive ajuda-
rá a fazer crescer a oferta turística do 
concelho. Para além disso, foi recen-
temente criada uma nova marca turís-

tica da cidade: os já muito conhecidos 
bancos de lápis, desenvolvidos 
pela autarquia, que rapidamente se 
revelaram um caso assinalável de po-
pularidade.

Esse mobiliário urbano passou a cons-
tituir uma “bandeira” do Turismo In-
dustrial de S. João da Madeira, progra-
ma municipal que tem inspirado outros 
concelhos e que está nos alicerces do 
processo de criação de uma rede 
nacional de Turismo Industrial, 
que registou importantes avanços no 
inicio deste 2020, num encontro reali-
zado na Torre da Oliva.



Este mobil iário urbano alusivo à indústria 
sanjoanense é desenvolvido e produzido 

pela Câmara Municipal .

Bancos de lápis são nova 
atração da cidade

Mal os primeiros bancos de lápis fo-
ram colocados no jardim do Largo do 
Souto/Largo Padre Moura Aguiar, em 
dezembro de 2018, tornaram-se num 
autêntico fenómeno de popularidade, 
que extravasou rapidamente os limi-
tes de S. João da Madeira e da região, 
passando a constituir um novo fator 
de atração à cidade.

Entretanto, a esses três exemplares 
iniciais deste mobiliário urbano dife-
renciador, somou-se mais uma deze-
na, sendo que todos foram desenvol-

vidos e produzidos pela Câmara de S. 
João da Madeira, com especial em-
penho dos trabalhadores da carpin-
taria municipal e com a colaboração 
de uma empresa local para a fase de 
acabamento.

Constituindo já uma imagem de mar-
ca do município sanjoanense, es-
tes bancos são uma referência ao 
programa municipal de Turismo In-
dustrial e, em particular, a uma das 
empresas emblemáticas do concelho 
integrada nesses circuitos: a Viarco.
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Reprodução de 
lápis icónicos 
da Viarco 
Trata-se de mobiliário urbano feito com 
réplicas gigantes de modelos icónicos 
dessa centenária fábrica de lápis – úni-
ca no país –, nomeadamente os de cor, 
o bicolor (azul e vermelho) e o da ta-
buada.

São os próprios funcionários da au-
tarquia a executar os bancos de lápis, 
aproveitando e recuperando estruturas 
existentes, mas utilizando madeiras 
novas devidamente tratadas e molda-
das em forma de lápis e pintadas de 
acordo com os modelos de lápis a re-
produzir.

Estes bancos de lápis estão instala-
dos em diferentes espaços públicos do 
concelho, à exceção de um, de dimen-
sões um pouco menores, que é usado 
para promover a cidade, designada-
mente em certames turísticos.
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Palacete dos Condes vai ser hotel 
após décadas sem utilização

O Presidente da Câmara de S. João 
da Madeira, Jorge Vultos Sequeira, e 
o Presidente da “Hoti Star - Portugal 
Hotéis”, Manuel Proença, assinaram, 
a 29 de novembro, o contrato de con-
cessão do Palacete dos Condes Dias 
Garcia, no âmbito do programa go-
vernamental Revive, ao qual a autarquia sanjoanense 
tomou a iniciativa de aderir, lançando também o con-
curso público.

A cerimónia decorreu na Casa da Criatividade e con-
tou com as presenças da Secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, e da Secretária de Estado 
Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, 
assim como da Vice-presidente do Turismo de Portu-
gal, Teresa Monteiro. No final da sessão, foi realizada 
uma visita ao Palacete dos Condes.

O emblemático imóvel, pertencente ao município de 
S. João da Madeira, vai ser requalificado para acolher 
uma unidade hoteleira Meliá, fruto de um investimen-
to privado de 7 milhões de euros, que vai disponi-
bilizar 90 quartos e criar 35 novos empregos, como 
referiu nesta sessão o concessionário, enaltecendo 
o trabalho desenvolvido pela autarquia sanjoanense.
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Exemplar da 
“arquitetura 
romântica”
Construído na viragem do século 
XIX para o século XX, o Palacete 
dos Condes é um exemplar arqui-
tetónico do “estilo abrasileirado” ou 
“arquitetura dos brasileiros”, que foi 
propriedade de António Dias Garcia, 
natural de S. João da Madeira, que 
fez fortuna no Brasil.

Após o desaparecimento de Antó-
nio Dias Garcia nos anos 40 do sé-
culo passado, o palacete funcionou 
como Instituto de Línguas, como 
Centro de Formação da Indústria do 
Calçado, como Liceu e ainda como 
Tribunal. Há cerca de três décadas, 
no entanto, mantém-se sem utiliza-
ção regular, sendo esta uma oportu-
nidade de o edifício voltar a estar ao 
serviço da cidade.



Um roteiro turístico 
que junta museus e fábricas

92 TURISMO

Este programa 
municipal  prepara-se 
para completar o seu 
9.º  aniversário.

Em janeiro de 2021, o programa muni-
cipal de Turismo Industrial de S. João 
da Madeira completa o seu 9.º aniver-
sário, depois de um ano atípico devido 
à covid-19, mas que se iniciou com o 
acolhimento de um importante evento 
nacional, que foi a realização, na Torre 
da Oliva, do III Encontro Indústria, His-
tória, Património.  

Na ocasião, foram revelados números 
de visitas realizadas em 2019 às enti-
dades parceiras da autarquia nesse 
programa. Entre marcações efetuadas 
no Welcome Center do Turismo Indus-
trial ou diretamente nos museus, foram 
acolhidos 1096 grupos, número que se 
traduziu em cerca de 40 mil visitantes. 

Fazem parte destes circuitos pelo pa-
trimónio industrial de S. João da Ma-
deira, instituições como o Museu do 
Calçado, o Museu da Chapelaria, a Oli-
va Creative Factory, o Centro de Arte 
Oliva e a Sanjotec, bem como a Aca-
demia de Design e Calçado e o Centro 
Tecnológico do Calçado de Portugal, 
para além de fábricas sanjoanenses de 
diferentes setores de atividade.
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Indústria com 
história
O Welcome Center do Turismo Indus-
trial localiza-se na Torre da Oliva, um 
dos mais emblemáticos e históricos 
edifícios de S. João da Madeira, que 
fez parte do complexo empresarial da 
metalúrgica Oliva. Aí é possível visitar 
o Núcleo Histórico da Oliva e ficar a co-
nhecer melhor um ícone incontornável 
na história industrial portuguesa, que 
assumiu, durante largo período, uma 
ação preponderante na afirmação e 
desenvolvimento socioeconómico do 
concelho.

A empresa Oliva foi fundada por An-
tónio José Pinto de Oliveira em 1925, 
um ano antes da emancipação con-
celhia de S. João da Madeira. Acabou 
por se tornar num verdadeiro Império 
do Ferro que produziu os mais diversos 
produtos metalúrgicos, como equipa-
mento para a indústria da chapelaria, 
fogões em ferro fundido, motores de 
explosão de pequena cilindrada ou as 
famosas máquinas de costura, entre 
muitos outros.

Rede de Turismo Industrial 
nacional apresentada 

na Torre da Oliva

Réplicas de chapéu de Fernando 
Pessoa promovem a cidade 

S. João da Madeira recebeu o III Encon-
tro Indústria História Património, um 
evento científico nacional que decorreu 
no edifício da Torre da Oliva, nos dias 16 
e 17 de janeiro de 2020. 

Foram mais de 150 os participantes 
neste evento, em que se discutiram e 
partilharam ideias sobre o turismo in-
dustrial, uma das áreas em que o mu-

O Turismo de Portugal convidou o Município de S. João da Madeira a 
associar-se à exposição “PESSOA”, que esteve patente, no primeiro se-
mestre de 2018, no Museu Rainha Sofia, em Madrid. Essa participação 
sanjoanense traduziu-se na apresentação de réplicas do chapéu usado 
pelo grande poeta Fernando Pessoa, fabricadas pela Fepsa, uma das em-
presas que fazem parte do programa de Turismo Industrial desenvolvido 
pela autarquia sanjoanense.

nicípio sanjoanense se destaca, graças 
aos Circuitos pelo Património Industrial.

A apresentação do plano de ação para 
a implementação da Rede Nacional 
de Turismo Industrial marcou este en-
contro, que contou com a presença da 
Secretária de Estado do Turismo, Rita 
Marques, e do Presidente do Turismo 
de Portugal, Luís Araújo.



Na imagem: comemorações do 11 de Outubro



Tomada de posse do Pároco Álvaro Rocha
e homenagem ao Padre Domingos Milheiro

No final de 2017, a Igreja 
Matriz de S. João da Madei-
ra acolheu a celebração reli-
giosa que marcou a tomada 
de posse do novo Pároco, 
Padre Álvaro Rocha, que 
substituiu nessas funções 
o Padre Domingos Milheiro, 
que as exerceu com assi-
nalável dedicação ao longo 
dos últimos 19 anos.

Presente na cerimónia, o Presi-
dente da Câmara, Jorge Vultos 
Sequeira, realçou o simbolis-
mo deste momento histórico, 
enaltecendo o trabalho desen-
volvido pelo Padre Domingos 

Visita pastoral 
do Bispo Auxiliar 
do Porto e 
consagração 
da Capela 
do Parrinho

O Bispo Auxiliar do Porto foi recebido, 
em maio de 2018, no Salão Nobre da Câ-
mara Municipal de S. João da Madeira, 
numa sessão de acolhimento, por oca-
sião da visita pastoral à cidade.

Esta deslocação de D. António Maria 
Bessa Taipa incluiu a realização da ce-
rimónia de dedicação da Capela do 
Parrinho a Nossa Senhora de Fátima, 
celebração muito marcante para a co-
munidade sanjoanense, especialmente 

para a comissão que trabalhou para a 
construção deste edifício religioso, que 
se concluiu em 2012.

Implantada numa elevação com vista 
panorâmica voltada a nascente, a Cape-
la do Parrinho caracteriza-se por uma ar-
quitectura de linhas modernas, dispondo 
de cerca de 250 lugares sentados para 
quem pretende assistir às celebrações 
religiosas aí realizadas, para além de es-
paços complementares e de apoio.

Milheiro, a quem a Câmara 
homenageou, e saudando o 
seu sucessor, que considerou 
ser um homem de “grande co-
ração, sabedoria e humildade”.
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Mural e veículo 
chaimite 
perpetuam 
o 25 de Abril

A Praça do Poder Local recebeu um 
dos momentos principais do 45.º Ani-
versário do 25 de Abril, em S. João da 
Madeira. No âmbito dessas comemo-
rações, promovidas pela Assembleia 
e Câmara Municipal, foi aí inaugurado 
um mural alusivo à efeméride, conso-
lidando a valorização desta data no 
seguimento do que já acontecera em 
2018.

Da autoria do artista urbano portu-
guês Frederico Draw, esse trabalho 
criativo foi executado na fachada de 
um prédio de habitação social do Mu-
nicípio, tendo como elemento central 
a figura de Salgueiro Maia (1944-
1992), um dos Capitães de Abril e fi-
gura maior da Revolução dos Cravos, 
a quem coube comandar a coluna de 
veículos blindados que saiu de San-
tarém para o Terreiro do Paço e que 
acabou por levar à rendição do presi-
dente do Conselho, Marcelo Caetano.

Essa instalação artística foi com-
plementada com a colocação, nessa 
mesma zona da cidade, de uma chai-
mite cedida pelo exército ao Municí-
pio, viatura militar semelhante à que 
Salgueiro Maia comandou nas opera-
ções do dia 25 de Abril de 1974. Esta 
foi uma cedência do Exército Portu-
guês, que esteve representado nas 
cerimónias pelo General Francisco 
Xavier Ferreira de Sousa.

Instalação ar tística 
na Praça do Poder 
Local  homenageia a 
Revolução dos Cravos.
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Envolvimento associativo

Instituições e associações da cidade, sanjoanenses 
e população em geral participaram na inauguração 
dessa instalação artística, cujo programa incluiu 
música, teatro de rua e declamação, com a parti-
cipação do Coro de Câmara, Grupo de Teatro TOJ, 
Oficina de Artistas – Ecos Urbanos, Universidade 
Sénior e Banda de Música de S. João da Madeira.

Foi o culminar do programa do 45.º aniversário do 
25 de Abril na cidade, que incluiu a habitual Sessão 
Solene Comemorativa da Assembleia Municipal, 
que abriu com a interpretação, pelo Coro de Câma-
ra, do poema “Acordai”, de José Gomes Ferreira. As 
mesmas vozes voltariam a fazer-se ouvir, no final 
da cerimónia, para cantar o Hino de Portugal.

Ainda neste âmbito, decorreu no auditório do Mu-
seu da Chapelaria, uma sessão sobre o papel do 
exército na conquista da Liberdade e o fim da guer-
ra colonial, com o médico Adão Cruz e o jornalista 
Joaquim Furtado. Na Torre da Oliva, esteve patente 
uma exposição de trabalhos sobre papel do exérci-
to na Revolução dos Cravos, realizados por alunos 
das escolas da cidade, que, pelo segundo ano, ti-
veram uma ativa participação nas comemorações.

Clara Reis, 
Presidente da Assembleia 
Municipal
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Ensinar Abril 
significa 
transmitir 
confiança na 
capacidade que 
cada um tem 
de promover a 
mudança, não 
remetendo para 
os outros as 
opções que a nós 
dizem respeito



Celebrar a 
nossa história 
com os mais 
jovens 
e com 
referências 
da cultura 
sanjoanense

As novas gerações lançaram um olhar 
sobre a história do concelho e prepa-
raram diversas intervenções que va-
lorizaram o Dia do Município de 2019. 
Os três Agrupamentos de Escolas da 
cidade - João da Silva Correia, Olivei-
ra Júnior e Serafim Leite – e o Centro 
de Educação Integral (CEI) propor-
cionaram um envolvimento diferen-
ciador às comemorações do 93.º ani-
versário da Emancipação Concelhia.

O Dia do Município passou a contar 
com o envolvimento de alunos dos 
di ferentes agrupamentos escolares . 
As comemorações dos aniversários 
da elevação a cidade foram 
comissariadas,  em 2018 e 2019,  por 
personalidades do concelho.
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Evocação de Manuel Cambra e 
Medalha para a Tuna dos Voluntários

Dia da Cidade

A Sessão Solene do Dia do Município de 2019 abriu com 
a atuação da Banda de Música e a entrega do prémio de 
poesia João da Silva Correia a Nuno Figueiredo e da Me-
dalha de Mérito Municipal à Tuna dos Voluntários. A ceri-
mónia contou com a presença do embaixador Luís Filipe 
Castro Mendes, ex-Ministro da Cultura e membro do júri 
daquele concurso literário promovido pela autarquia san-
joanense através da Biblioteca Municipal.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara sublinhou o 
papel do Grupo Patriótico sanjoanense, constituído em 12 
abril 1923. Desde então, este “pequeno território de gran-
de valor” mostrou que “nunca desiste, nunca se rende, 
nunca para de inovar, nunca para de crescer”, salientou 
Jorge Vultos Sequeira, que lembrou o antigo autarca Ma-
nuel Cambra, falecido em 2019, enaltecendo “o grande 
trabalho que desempenhou em prol da Nossa cidade”.

Se o envolvimento da comunidade 
educativa é uma tónica das celebra-
ções do Dia do Município, já as come-
morações de outra importante efe-
méride – o Dia da Cidade – passaram 
a ser comissariadas por sanjoanen-
ses ilustres, a convite do Presidente 
da Câmara.   

Em 2018, foi o advogado e escritor 
Manuel Pereira da Costa a assumir 
essas funções, sucedendo-lhe, em 
2019, o médico Flores Santos Leite. 
Dois nomes de referência na cultu-
ra sanjoanense que proferiram nas 
sessões solenes comemorativas dis-
cursos marcantes sobre a história, 
o presente e o futuro de S. João da 
Madeira.

Intitulada “Celebrar a nossa história”, 
esta iniciativa resultou do desafio 
lançado pela Presidente da Assem-
bleia Municipal, Clara Reis, em arti-
culação com a Câmara, para que a 
comunidade educativa participasse 
ativamente nas cerimónias, organi-
zando uma mostra de projetos sobre 
temas como a emigração, a indústria 
e as arte e ofícios sanjoanenses.
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Proteção Civil passou a ter 
coordenador municipal

O anúncio, feito pelo Presidente da Câ-
mara, de que nomeara o comandante 
Normando Oliveira para coordenador da 
Proteção Civil Municipal marcou o Dia 
Municipal do Bombeiro em 2019. Um 
reconhecimento da qualidade da corpo-
ração de S. João da Madeira, enaltecida 
pelo autarca, que sublinhou a coragem 
dos efetivos sanjoanenses, lembrando 
que este é um voluntariado muito espe-
cial, por envolver risco para a própria in-
tegridade física.

Nomeação do 
Comandante 
Normando Oliveira 
pelo Presidente 
da Câmara foi 
conhecida no 
Dia Municipal  do 
Bombeiro de 2019.

A importância dos bombeiros para 
a segurança das populações tem 
sido alvo de reconhecimento pela 
Câmara de diferentes formas, desig-
nadamente através de apoios con-
cedidos à corporação que vão além 
do subsídio anual, direcionados à 
Equipa de Intervenção Permanen-
te, à aquisição de equipamentos de 
proteção individual ou à compra de 
ambulâncias, entre outras solicita-
ções dos Bombeiros.
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Apoio aos Bombeiros

Entre os apoios concedidos pela 
Câmara Municipal aos Bombeiros 
de S. João da Madeira e para além 
do subsídio anual ordinário, con-
tam-se os seguintes:

- Comparticipação de 120 mil eu-
ros na aquisição de duas novas 
ambulâncias, sendo uma delas fi-
nanciada no âmbito do Orçamento 
Participativo;

- Aquisição de equipamento de 
alta pressão de enchimento de 
garrafas de ar comprimido;

- Aquisição de fatos de proteção 
individual para combate a incên-
dios industriais e urbanos;

- Comparticipação no financia-
mento da Equipa de Intervenção 
Permanente (EIP) da corporação;

- Elaboração e aprovação do Re-
gulamento Municipal de atribuição 
de benefícios sociais aos Bombei-
ros Voluntários do Concelho; 

- Apoio ao investimento.
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Por iniciativa do Presidente da Câma-
ra, o Município de S. João da Madeira, 
em articulação com a Paróquia, reali-
zou uma homenagem à Freira Maria 
Antónia Guerra de Pinho, que decor-
reu no Parque de Nossa Senhora dos 
Milagres, no passado dia 8 de setem-
bro, data em que se completou um 
ano sobre a morte da religiosa.

Nesta cerimónia, foi descerrada uma 
placa evocatica da Irmâ Antónia Pi-
nho, momento que contou com a 
presença de familiares da freira, de 
D. Vitorino Soares, Bispo Auxiliar do 
Porto, e do Presidente da Câmara de 
S. João da Madeira, Jorge Vultos Se-
queira.

Como o autarca salientou, esta ho-
menagem do Município veio ao en-
contro da vontade da comunidade 
sanjoanense, que lhe foi pessoalmen-
te transmitida por muitos munícipes, 

Homenagem à Irmã 
Antónia Pinho

enaltecendo a personalidade de Antó-
nia Pinho, vítima de um “crime brutal”.

A cerimónia constituiu também uma 
condenação profunda da violência 
contra as mulheres, um tipo de crimi-
nalidade especialmente preverso que 
é essencial prevenir e combater.
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S. João da Madeira 
acolheu cerimónia 

nacional de entrega 
de prémios 

“Viver em Igualdade”

No âmbito das iniciativas que assinala-
ram o Dia Municipal da Igualdade 2020, 
o Centro de Arte Oliva, em S. João da 
Madeira, foi o local escolhido para a 
realização da Cerimónia de Entrega da 
5.ª Edição do Prémio “Viver em Igual-
dade 2020-2021”, uma iniciativa nacio-
nal que distingue Municípios com boas 
práticas na integração da dimensão da 
Igualdade de Género, Cidadania e Não 
Discriminação.

A sessão contou com a presença da 
Secretária de Estado para a Cidadania 
e Igualdade, Rosa Monteiro, que des-
tacou o trabalho desenvolvido nesse 
âmbito pela Câmara de S. João da Ma-
deira, que tem implementado medidas 
concretas como a abertura do espaço 
Aurora, de apoio a vítimas de violência 
doméstica e de género, e a criação da 
equipa para a Igualdade na Vida Local. 
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Novos sites e nova app 
aproximam administração 

local dos cidadãos
(R)evolução digital  nos ser viços 

prestados pela autarquia abrange também 
equipamentos culturais do município.

A Câmara Municipal lançou, no-
vos sites e uma nova aplicação 
para dispositivos móveis, “ferra-
mentas” digitais que vieram faci-
litar a relação dos cidadãos com 
a administração local.

Esta (r)evolução digital teve iní-
cio com a disponibilização do 
novo site da autarquia (www.
cm-sjm.pt) e com a criação da 
app MunicípioSJM, que pode ser 
descarregada na App Store e na 
Play Store, de acordo com os sis-
temas operativos do dispositivo 

(IOS ou Android, respetivamen-
te). 

Entretanto, o site municipal foi 
ainda reforçado com novas fun-
cionalidades, nomeadamente 
o Portal da Transparência e um 
renovado Balcão Virtual. O pro-
cesso de modernização das fer-
ramentas digitais da “órbita” do 
Município abrangeu também a 
Casa da Criatividade, Oliva Crea-
tive Factory, Centro de Arte Oliva 
e escolas (portal EDUCA). 
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A Loja do Cidadão de S. João da Madeira rece-
beu, em julho de 2019, a sessão de lançamento 
do novo Documento Único Automóvel (DUA), 
com a presença do Secretário de Estado Adjun-
to e da Modernização Administrativa, Luís Goes 
Pinheiro, e da Secretária de Estado da Justiça, 
Anabela Pedroso.

Esta é uma medida do Simplex, programa go-
vernamental que visa simplificar a vida dos por-
tugueses e das empresas na sua relação com a 
administração central.

Medida do Simplex 
apresentada na cidade

1,1 
Milhões 

DE VISITAS AO SITE 
DA CÂMARA EM 2020

1.089 
DESCARREGAMENTOS 
DA APP MUNICÍPIOSJM 

Novidades digitais 
WWW.CM-SJM.PT

WWW.CENTROARTEOLIVA.PT

WWW.OLIVACREATIVEFACTORY.COM

WWW.CASADACRIATIVIDADE.COM 

BALCÃO VIRTUAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

 APP MUNICÍPIOSJM

APP E PORTAL EDUCA
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Elaboração e revisão de 
Regulamentos Municipais para 

reforçar apoios sociais 
Desde 2018, a Câmara de S. João da 
Madeira elaborou ou renovou vários 
regulamentos municipais, com desta-
que para a área social, no sentido de 
reforçar os apoios aí previstos ou de 
alargar a sua abrangência. 

São os casos que seguem, com a indi-
cação da respetiva data de publicação 
em Diário da República:

- Programa de Apoio às Famílias 
«São João Solidário»
» Diário da República, 2.ª série 
— N.º 132 — 11 de julho de 2018

- Regulamento Municipal de Apoio à 
Vacinação Infantil
» Diário da República, 2.ª série
 — N.º 132 — 11 de julho de 2018

- Regulamento Municipal de Atribui-
ção de Benefícios Sociais aos Bom-
beiros Voluntários 
» Diário da República, 2.ª série
— N.º 247 — 24 de dezembro de 2018

- Regulamento Municipal de Apoio 
Social ao Arrendamento
» Diário da República, 2.ª série 
— N.º 130 — 10 de julho de 2019

- Regulamento para Atribuição de 
Bolsas de Estudo para Alunos do 
Ensino Superior
» Diário da República, 2.ª série 
— N.º 134 — 16 de julho de 2019
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- Regulamento de Designação, Or-
ganização e Funcionamento do Pro-
vedor Municipal dos Animais
» Diário da República, 2.ª série 
— N.º 209 — 30 de outubro de 2019

- Regulamento do Programa de 
Apoio à Esterilização de Cães e Ga-
tos
» Diário da República, 2.ª série 
— N.º 29 — 11 de fevereiro de 2020

Atualmente, encontra-se em fase de 
conclusão o processo de elaboração 
do novo Regulamento do Cartão Jo-
vem Municipal cujo projeto recebeu 
parecer positivo por unanimidade 
por parte do Conselho Municipal da 
Juventude. Por outro lado, está a de-
correr o procedimento tendo em vis-
ta a elaboração do regulamento para 
definição e estabelecimento de um 
conjunto de normas e sanções que re-
gulem uma correta utilização, manu-
tenção e conservação dos parques e 
espaços verdes municipais. 
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A câmara Municipal e a Junta de 
Freguesia levaram a cabo vários 
atos de colaboração desde 2017.

Um dos mais recentes exemplos 
dos entendimentos estabele-
cidos entre os dois órgãos foi o 
acordo de comodato para forma-
lização da cedência à Freguesia 
do novo autocarro recentemente 
adquirido pelo Município.

Esta viatura, com capacidade 
de 51 lugares, fica ao serviço da 
cidade, especialmente do mo-
vimento associativo e dos esta-
belecimentos de ensino, estan-
do certificada para o transporte 
de crianças e preparada para o 
transporte de pessoas com mo-
bilidade reduzida, nomeadamen-
te para quem se desloca em ca-
deira de rodas.

Este entendimento segue-se a 
outros com os mesmos interve-
nientes, nomeadamente a ce-
dência pelo Município dos Pa-
ços da Cultura para instalação 
da Junta de Freguesia, concreti-
zada em 2018. 

A cooperação entre a Câmara e 
a Junta de Freguesia reflete-se 
também na junção dos orça-
mentos participativos que eram 
realizados por cada uma das 
entidades, na partilha da ges-
tão do Parque de Nossa Senho-
ra dos Milagres, na parceria no 
âmbito do processo de dispo-
nibilização de um gabinete de 
consultas de dentista no Centro 
de Saúde e na disponibilização 
de novas instalações para o 
Centro de Fisioterapia.

Horários e 
serviços ao 

encontro dos 
cidadãos

Apoio ao consumidor

No sentido de proporcionar uma maior facilidade 
de acesso dos munícipes aos serviços munici-
pais e a informações do seu interesse, a Câmara 
de S. João da Madeira promoveu o alargamento 
de horários e a criação de estruturas de apoio 
aos munícipes.

Uma dessas medidas, tomada em relação ao Fó-
rum Municipal e a outros equipamentos da res-
ponsabilidade da autarquia, passou pela abertu-
ra ao público durante a hora do almoço. Assim 
acontece com o atendimento na Câmara, mas 
também com os períodos de abertura ao público 
das piscinas municipais exteriores, onde os fre-
quentadores deixaram de ter de sair do recinto 
na passagem da manhã para a tarde.

Também nos três cemitérios de S. João da Ma-
deira houve alterações, já que as portas de aces-
so passaram a estar abertas também aos domin-
gos à tarde, o que não acontecia anteriormente. 

A Câmara Municipal criou também um Gabi-
nete de Apoio ao Consumidor, para prestar in-
formação e apoio aos munícipes na defesa dos 
seus direitos enquanto consumidores, numa 
parceria com a DECO – Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor.

Novo autocarro,  espaços verdes, 
equipamentos de saúde e participação 

cívica são áreas de colaboração.

Cooperação entre 
Câmara e Junta 

de Freguesia

Parcerias



S. João da Madeira em números 

Conheça aqui dados recolhidos e tra-
balhados pelo Instituto Nacional de Es-
tatística (INE) sobre o concelho de S. 
João da Madeira, que constam da infor-
mação disponibilizada por essa entida-
de no final de dezembro de 2019, dis-
ponibilizando números do ano anterior.

São indicadores relevantes da ativi-
dade municipal e do desenvolvimento 
de S. João da Madeira em áreas como 
a Educação, Desporto, Ambiente e 
Demografia, que permitem traçar um 
retrato rápido do concelho e das suas 
dinâmicas.

No que concerne ao número de habi-
tantes, destaca-se o facto de o nosso 
concelho apresentar uma elevada den-
sidade populacional, muito superior à 
média da Área Metropolitana do Porto 
(AMP), da Região Norte (NORTE) e do 
próprio país. Em S. João da Madeira vi-
vem mais de 2700 pessoas por quiló-
metro quadrado, enquanto na AMP, por 
exemplo, esse rácio é inferior a 900.

No que diz respeito a dados relativos 
à educação, S. João da Madeira está 
muito acima das médias registadas nos 
diferentes níveis territoriais em que se 
insere, com taxas brutas de escolariza-
ção, em todos os graus de ensino, su-
periores a 150 por cento, o que diz bem 
da capacidade de atração exercida pelo 
município sanjoanense também nesta 
área. É de sublinhar ainda a elevada 
taxa de transição/conclusão no ensino 
secundário e a reduzida taxa de reten-
ção no ensino básico.  

O investimento municipal em ativida-
des culturais e criativas é outra das 
vertentes consideradas nos dados di-
fundidos pelo INE em que S. João da 
Madeira se distingue nos contextos 
regional e nacional com uma despesa 
de 66,3 euros por habitante, sendo que 
na AMP esse valor é inferior a 30 euros. 
Um cenário muito semelhante ao que 

Concelho na l inha da frente em indicadores di fundidos pelo INE , nas 
áreas da Educação,  Desporto,  Ambiente e Demografia .

População residente (Nº)
Homens

Mulheres 
Com menos de 15 anos

Com 65 ou mais anos

Índice de Potencialidade

Índice de Envelhecimento

Taxa de crescimento 
natural anual (%)

Taxa de crescimento 
efetivo anual (%)

Densidade pop. (N.º/Km2)

21 761
10 155
11 606
2 726
4 257

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente e Indicadores Demográficos; 
Ministério do Ambiente - Direção Geral do Território, Carta Administrativa Oficial de Portugal.

2740,7

0,8

-0,1

156,2

78,0

843,8

0,2

-0,2

153,6

69,2

167,8

-0,1

-0,2

159,6

72,6

111,4

-0,1

-0,3

159,4

70,5

-

-

-

-

-

1 722 374
808 894
913 480
228 786
351 339

1 722 374
808 894
913 480
228 786
351 339

10 276 617
4 852 366
5 424 251
1 407 566
2 244 225

1,3
1,3
1,3
1,2
1,2

DINÂMICA POPULACIONAL / 2018

SJM AMP NORTE Portugal
Peso do 

Município 
Nuts III (%)

5

ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO / 2018

PORTUGALNORTEAMPSJM

5 1 0 1 2 2 3 3 4 4 % 

HOMENS MULHERES

(em percentagem da população total)

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente.

85 e mais
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
44 - 49
40 - 44
35 - 40
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
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ocorre com as verbas aplicadas 
em atividades e equipamentos 
desportivos.

Relativamente aos registos do 
município na área do ambiente, 
o enquadramento da realidade 
sanjoanense na AMP, na Região 
Norte e no País é também mui-
to favorável, notando-se ainda o 
facto de o investimento da autar-
quia por habitante ser muito su-
perior às receitas.

Toda a informação aqui divulga-
da e outros dados estão disponí-
veis na base de dados do Portal 
do INE (www.ine.pt).

41,8 41,8

0,0

73,0
62,3

10,7

Na educação, 
S. João da 
Madeira está 
muito acima 
das médias 
registadas 
nos diferentes 
níveis 
territoriais em 
que se insere, 
com taxas 
brutas de 
escolarização, 
em todos 
os graus 
de ensino, 
superiores a 
150 por cento.

Taxa bruta de 
pré-escolarização (%)

Taxa bruta 
de escolarização 

no ensino básico (%)

Taxa bruta de 
escolarização no ensino 

secundário (%)
Taxa retenção e 

desistencia no ensino 
secundário regular (%)

Taxa de transição/conclusão
no ensino secundário 

regular (%)

Fonte: Ministério da Educação da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.

INDICADORES DE EDUCAÇÃO / 2018

155,5

178,6

280,9

1,4

90,6

SJM

125,4

88,6

4,1

95,1

111,3

AMP

118,8

89,0

3,6

97,0

109,4

NORTE

121,0

86,1

5,1

93,8

108,7

Portugal

Em atividades culturais 
e criativas (milhares €)

Património
Bibliotecas & arquivos

Artes do espetáculo
Atividade interdisciplinares

Em atividades culturais 
e criativas por habitante 

(€/hab)
Em atividades e 

equipamentos desportivos 
por habitante (€/hab)

1 443

499
229
316
0

50 902

8 450
10 436
11 727
13 459

132 111

21 741
24 094
33 169
36 479

469 778

94 974
72 365
122 135
132 397

2,8

5,9
2,2
2,7
0,0

Fonte: INE, Inquérito ao financiamento de atividades culturais, criativas e desportivas pelas Câmaras Municipais

66,3

66,7

29,6

26,6

37,0

32,7

45,7

28,3

-

-

DESPESA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS 
EM ATIVIDADES CULTURAIS E DE DESPORTO / 2018

SJM AMP NORTE Portugal
Peso do 

Município 
Nuts III (%)

Total TotalGestão de 
resíduos

RECEITAS DESPESAS

Gestão de 
resíduos

Proteção da 
biodiversidade 
e da paisagem

Proteção da 
biodiversidade 
e da paisagem

80

60

40

20

€/HAB

SJM AMP NORTE PORTUGAL
Fonte: INE, Inquérito aos munícipios - Proteção do ambiente

RECEITAS E DESPESAS DOS MUNICÍPIOS 
EM AMBIENTE POR HABITANTE / 2018
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Outras obras
Além das empreitadas destacadas noutras páginas desta edição do Boletim Municipal, apresenta-
-se aqui uma síntese de outras obras municipais em curso ou já concretizadas, incluindo a criação 
e requalificação de espaços lúdicos em diferentes pontos do concelho, a criação de novas pas-
sadeiras elevadas, instalação e reparação de contentores subterrâneos de recolha de resíduos, 
recuperação de lagos e repuxos, requalificação da Casa das Associações e Centro Coordenador de 
Transportes, reabilitação do viaduto da Rua dos Bombeiros Voluntários, substituição da cobertura 
do Pavilhão Paulo Pinto ou reabilitação do topo norte da Oliva Creative Factory, entre outras. 

Criação de espaço fechado no recreio da Escola do Espadanal

 Criação de espaço lúdico 
em Fundo de Vila 

 Colocação de nova cobertura 
 no Pavilhão Paulo Pinto 

 Requalificação do espaço lúdico do Orreiro 

Arranjo do elemento de cidadania 
e jogo de água da ex-Fundação Salazar 

Arranjos exteriores Cooperativa 
11 de Outubro 

 Requalificação do Ringue de Fundo de Vila 
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 Colocação de nova cobertura 
 no Pavilhão Paulo Pinto 

 Requalificação do Ringue de Fundo de Vila 

 Criação de novo espaço lúdico no Parrinho

 Requalificação do parque de estacionamento da Oliva Creative Factory

 Requalificação e substituição de piso em madeira 
 das ruas adjacentes à Praça Luis Ribeiro 

Requalificação do Armazém Municipal
e sede da Tuna dos Voluntários 

 Requalificação de ruas 
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 Criação de novo espaço lúdico na ex-Fundação Salazar Construção de passadeiras elevadas

Renovação do Parque Infantil Folhas Vivas 
Construção de nova Ponte dos Moinhos 
na Devesa Velha (obra intermunicipal)

 Instalação e reparaçao 
 de contentores subterrâneos 

Isolamento acústico do 
auditório da Academia de Música 

Pavimentação da Rua da Urbanização 
da Quinta da Luz
Executada pelo promotor
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Construção de passadeiras elevadas  Percursos pedonais Parrinho-Mourisca 

Recuperação de lagos e repuxos 

 Pavimentações e pintura 
 de sinalização horizontal 

 Reabilitação de bancos de jardim de 
papaleiras do Parque dos Milagres

Reparação do Espaço Renascer
no Parrinho 
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Requalificação da Casa das Associações 
e do Centro Coordenador de Transportes  

Reabilitação do viaduto da Rua dos 
Bombeiros Voluntários 

Novo Campo de Jogos das Travessas

Reabilitação reservatório dos Ribeiros 

Reforço de sinalização horizontal 
e pintura de passadeiras junto de escolas 
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S. João da Madeira, 
cidade com Vida! 

Na expetativa de que os eventos culturais e de lazer 
de grande adesão de público possam regressar em 
2021, ficam aqui imagens de edições de 2018 e 2019, 
anos em que foram lançadas novas atividades e se 
introduziram motivos de interesse acrescidos a or-

Um dos melhores desfiles escolares da região, que passou a culminar na Praça Luís Ribeiro, 
com um grande momento de partilha entre todos os participantes, incluindo convidados es-
peciais como os Caretos de Podence, os Cardadores de Vale de Ílhavo ou o Dragão Chinês.

Programa de animação de verão com 
espetáculos gratuitos em diferentes 
pontos do concelho, dos bairros aos 
espaços verdes, passando pelo cen-
tro da cidade.

A propósito do Dia Mundial da Dan-
ça (29 de abril), o Município de S. 
João da Madeira promoveu em 2019 
a iniciativa “A Cidade Dança”, que 
decorreu ao longo de cinco dias, 
em diferentes locais do concelho. A 
convite da Câmara Municipal, a co-
reógrafa e bailarina sanjoanense São 
Castro assumiu a curadoria desse 
programa.

Carnaval 
das Escolas

Verão ComVida

A Cidade Dança

118 EVENTOS

ganizações já com tradição em S. João da Madeira. 

Esses eventos constituíram momentos de assinalá-
vel partilha e convívio, que atraíram inúmeros visi-
tantes ao concelho.



Uma pista 
circular de gelo 
atraiu  inúme-
ros visitantes 
a S. João da 
Madeira no 
Natal de 2019, 
dando continui-
dade à aposta 
no programa 
diversificado de 
animação que 
tem marcado 
esta quadra. 

A grande festa em honra de S. João 
Batista é um dos maiores cartazes 
do nosso concelho, quer pela sua 
vertente religiosa, quer pelas mar-
chas populares interpretadas pelas 
escolas, sem esquecer o programa 
de espetáculos que culmina com 
um concerto e espetáculo de fogo 
de artifício que atraem milhares de 
pessoas. 

Festas da Cidade  

Natal

Realizada no Parque de Nossa Se-
nhora dos Milagres e zona envol-
vente, esta é uma das romarias com 
grande tradição em S. João da Ma-
deira, tendo recuperado importância 
nos últimos anos.

Festa do Parque
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Grandes nomes 
do humor reuni-
dos no Festival 
de Comédia de 
S. João, que pas-
sa pelas escolas, 
fábricas e lares 
de idosos do 
concelho, culmi-
nando com noi-
tes de espetá-
culo na Sala dos 
Fornos da Oliva 
Creative Factory. 

Gargalhão

Durante o Cam-
peonato do 
Mundo de fute-
bol de 2018, a 
Praça Luís Ribei-
ro constituiu um 
ponto de encon-
tro para acom-
panhar a compe-
tição, através de 
um ecrã gigante.

Fan Zone 
Mundial 
de 
Futebol

O Jardim Municipal, 
junto ao edifício 
da Câmara, é pon-
to de encontro dos 
sanjoanenses e de 
inúmeros visitan-
tes, que se reúnem 
em volta das insti-
tuições e associa-
ções do concelho, 
dinamizadoras do 
programa de ani-
mação, das tasqui-
nhas e dos stands 
de exposição.

Cidade 
no Jardim
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Música, artes performativas e animação de rua, num ambiente cosmopolita e 
descontraído em torno de uma bebida de culto, que passou a ter um envolvi-
mento temático: os anos 80, em 2018, e o cinema de Hollywood, em 2019.  

Gin and Street Food Sessions
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O Hat Weekend é já uma marca de S. João da Madeira, “capital” do chapéu, 
que com este festival urbano apresenta instalações, concertos, teatro e circo 
de rua, exposições, artes performativas, residências artísticas, arte urbana, 
desfiles e experiências imersivas.

Hat Weekend Festival do Chapéu
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