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A atividade municipal e 
muitas notícias da vida da 
cidade de S. João da Ma-
deira, envolvendo associa-
ções e instituições, podem 
ser acompanhadas dia-
riamente nas páginas de 
Facebook da Câmara Mu-
nicipal, do Presidente da 
Câmara, da TV S. João e de 
diversos espaços/projetos 
municipais.  

O MUNICÍPIO 
NO FACEBOOK

Nos Paços da Cultura, Biblio-
teca Municipal, Mercado, Com-
plexo Paulo Pinto e Câmara 
Municipal, há televisores a 
passar vídeos institucionais 
de várias das iniciativas abor-
dadas neste jornal, que podem 
também ser vistos no canal TV 
S. João (tvcmsjm) do Youtube, a 
que pode aceder diretamente 
ou através da página do Muni-
cípio de S. João da Madeira.

VÍDEOS INSTITUCIONAIS 
DO MUNICÍPIO

O Parque Urbano do Rio 
Ul vai crescer para sul e 
vai ser dotado de novos 
equipamentos lúdicos 
e de interpretação am-
biental. Assinalando o 7.º 
Aniversário do Ecocentro 
Municipal, foram entre-
gues os prémios do con-
curso “100% Resíduos”, 
uma iniciativa dirigida às 
crianças das escolas, com 
o objetivo de promover a 
separação de resíduos 
para reciclagem.

AMBIENTE
Na Oliva Creative Fac-
tory, o Bazar de Natal 
promoveu a criatividade 
e a inovação. Como mais 
uma forma de estímulo 
à economia, foi introdu-
zida uma alteração ao 
PDM que permite maior 
volume de construção à 
indústria. Na Sanjotec 
foi lançado um curso com 
uma taxa de empregabi-
lidade máxima. 

COMPETITIVIDADE
Os sanjoanenses conti-
nuam a dar cartas em 
diversas modalidades, 
conquistando troféus e 
vendo o seu trabalho re-
conhecido. dentro e fora 
da cidade. Uma campa-
nha solidária realizada 
em S. João da Madeira 
possibilitou a recolha de 
250 artigos para a práti-
ca desportiva.

DESPORTO
Portugal tem um Museu 
do Calçado, que nasceu 
em S. João da Madeira, 
cidade que assim presta 
homenagem ao setor, de 
olhos postos no futuro. O 
30.º Aniversário do Cen-
tro de Arte culminou com 
uma exposição de Victor 
Costa, nome incontorná-
vel da cultura sanjoanen-
se. O Museu da Chapela-
ria passou a integrar um 
projeto internacional de 
reforço dos laços entre a 
Europa e América Latina.

CULTURA

Na página do Município 
de S. João da Madeira, 
em www.cm-sjm.pt/34, 
os munícipes e todos os 
interessados podem ter 
acesso às deliberações e 
às atas das reuniões de 
Câmara.

DELIBERAÇÕES DA 
CÂMARA MUNICIPAL 
NA INTERNET

Em novembro, o “Garga-
lhão” fez de S. João da 
Madeira a capital do hu-
mor. Já em dezembro, o 
Natal desceu à rua, com 
um diversificado conjun-
to de atividades dirigido 
às crianças e suas famí-
lias. O programa da qua-
dra culminou em janeiro 
com uma marcante en-
cenação dos Reis. Nesse 
mesmo mês, o Turismo 
Industrial completou 5 
anos, totalizando mais de 
100 mil visitantes.

EVENTOS

16/23

No primeiro dia de 2017 
reabriu a Urgência do 
Hospital de S. João da 
Madeira. Três dias de-
pois eram conhecidos os 
resultados da edição de 
2016 do Orçamento Par-
ticipativo Municipal que 
teve uma adesão recor-
de. Ainda em janeiro, foi 
apresentado à cidade o 
projeto vencedor do con-
curso de ideias para a re-
vitalização da Praça.
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A Câmara Municipal e 
instituições sociais da ci-
dade entregaram 500 ca-
bazes de Natal a famílias 
carenciadas. Na Casa da 
Criatividade, um espetá-
culo solidário assinalou 
o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência. 
Cerca de 700 seniores 
sanjoanenses participa-
ram no Passeio a Fáti-
ma. Lançado em S. João 
da Madeira, o programa 
AMPlifica dá asas a pro-
jetos de empreendedo-
rismo social.

SOLIDARIEDADE
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O Instituto Confúcio da 
Universidade de Aveiro 
apresentou às crianças 
das escolas de S. João da 
Madeira um espetáculo 
sobre a história e cul-
tura chinesas. No âmbi-
to do programa “Escola 
Empreendedora”, profes-
sores da cidade contac-
taram com o tecido em-
presarial sanjoanense. 
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EM S. JOÃO DA MADEIRA DEMONSTRAMOS 
QUE É POSSÍVEL BAIXAR A DÍVIDA E 

REFORÇAR O INVESTIMENTO
Ricardo Oliveira Figueiredo
Presidente da Câmara Municipal

O rigor das contas, a criteriosa aplicação 
do investimento municipal e o eficaz con-
trolo da despesa são princípios basilares 
orientadores da gestão municipal na pros-
secução do desenvolvimento sustentável 
da cidade e do aumento da qualidade de 
vida dos cidadãos.

Suportado por uma sólida situação finan-
ceira – com uma redução da dívida para 
menos de metade em apenas quatro anos 
–, o orçamento do nosso município para 
o corrente ano de 2017 marca uma nova 
diminuição do Imposto Municipal so-
bre Imóveis (IMI). É de sublinhar ainda a 
aprovação da Área de Reabilitação Urba-
na (ARU), onde se aplicam importantes 
isenções e benefícios fiscais e redução de 
taxas municipais, reforçando-se assim a 
reabilitação urbana como um dos eixos es-
tratégicos para o Município de S. João da 
Madeira.

Ao mesmo tempo que se reduziu a dívida 
em 8 milhões de euros, o investimento mu-
nicipal atingiu um total de 20 milhões de 
euros desde 2013.

Tão elevado investimento é ainda refor-
çado este ano em S. João da Madeira, que 
beneficia de verbas importantes prove-
nientes de fundos comunitários que o Mu-
nicípio soube negociar e captar, nomea-
damente para a beneficiação da Escola 
Secundária Serafim Leite e no âmbito do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Ur-
bano (PEDU).

Sectorialmente, mantemos a prioridade 
dada à Educação, que irá refletir-se no fu-
turo numa comunidade mais empreende-

dora e melhor preparada para responder 
aos constantes desafios da nossa socieda-
de. No centro das atenções está também a 
Área Social, através de programas como o 
“S. João Solidário”, entre outras medidas, 
para que os munícipes e as famílias em 
situação económica mais vulnerável pos-
sam ter acesso a recursos, bens e serviços 
essenciais. 

Na promoção do Empreendedorismo, 
continuará a reforçar-se o importantíssi-
mo papel da Sanjotec e da Oliva Creative 
Factory, determinante para o fomento da 
criação de emprego qualificado, ao mesmo 
tempo que se aprofunda a dinamização de 
programas para a Juventude, criando in-
centivos à fixação de jovens.

De realçar ainda a importante alteração 
do PDM recentemente conseguida que dá 
mais força às empresas das nossas zonas 
industriais, através do aumento do índice 
de construção que permite aumentar o vo-
lume de construção mormente em altura. 
Também assim se potencia o aumento de 
atividade das empresas e a criação de em-
prego.

Ao longo deste ano, está a verificar-se a 
intensificação do investimento privado 
que já se faz sentir na cidade, mormente 
na ARU, fruto da implementação do PEDU. 
Neste âmbito, o município captou já 8 mi-
lhões de euros comunitários a fundo per-
dido, para apoiar o investimento público a 
realizar nos próximos anos, o que vai pro-
mover a centralidade e afirmação da cida-
de no panorama regional e nacional. Imple-
mentaremos igualmente a revitalização do 
centro da cidade e do Mercado Municipal. 

No que concerne à Cultura, a par da 
atividade intensa nos excelentes equi-
pamentos culturais sanjoanenses e da 
realização de eventos que nos orgulham 
– como a Cidade no Jardim, a Poesia à 
Mesa e a Semana da Juventude –, sur-
gem novos projetos e diversas ativida-
des na cidade, nomeadamente na Praça. 

Com vista a fomentar a Participação Cí-
vica e envolver cada vez mais a comu-
nidade na vida da cidade, prossegue-se 
com o Orçamento Participativo Munici-
pal, que na edição de 2016 bateu recor-
des de participação, com cerca de 3.000 
sanjoanenses a votarem nas suas pro-
postas preferidas.

O Turismo Industrial prosseguirá a sua 
afirmação como fator de atração à cidade, 
nomeadamente através do alargamento 
a outras empresas e novos sectores. A 
Câmara vai igualmente aprofundar o in-
vestimento nas zonas verdes e de lazer 
da cidade, assim como reforçar a oferta 
desportiva e a valorização do papel so-
cial do desporto, com a criação do Con-
selho Municipal do Desporto e com a 
manutenção do apoio, à semelhança do 
que acontece na cultura e na ação social, 
a todas as coletividades e associações 
sanjoanenses cujo trabalho reconhece-
mos de primordial importância para o 
desenvolvimento da cidade e dos san-
joanenses.

Assim se promoverá, ao longo de 2017, 
o ritmo e a escala de desenvolvimento 
que honra a capacidade empreendedora 
dos Sanjoanenses. 

AVANÇAMOS JUNTOS. E FAZEMOS FUTURO!
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ESCOLAS 
DERAM 

ESPETÁCULO 
NAS AVENIDAS 

DA CIDADE

Com mais de 1700 participan-
tes o Carnaval das Escolas 
confirmou que é um dos mais 
relevantes e participados do 
género na região.

O 90.º aniversário da criação 
do Município de S. João da 
Madeira, que está a ser ce-
lebrado desde 11 de outubro 
de 2016 e se prolonga por um 
ano, foi o tema desta edição 
do evento, com muitas fanta-
sias a inspirarem-se na his-
tória do concelho.

 Foram 10 os grupos que for-
maram o corso escolar san-

CARNAVAL

TEMA FORAM OS 
90 ANOS DO MUNICÍPIO

joanense, tendo desfilado por 
esta ordem: Escola Secun-
dária João da Silva Correia 
(Majoretes), Universidade 
Sénior, Colégio Infantil Santa 
Filomena/Creche Albino Dias 
Fontes Garcia, Creche Alberto 
Manuel Pacheco, Centros de 
Atividades de Tempos Livres 
“Artes e Traquinices”, Abri-
go Infantil das Laranjeiras, 
Centro Infantil (IOS), Escola 
EB 2/3, Escola Secundária 
Oliveira Júnior, Agrupamento 
de Escolas Dr. Serafim Leite.

Com acompanhamento de 
professores e auxiliares, as 

crianças e jovens – assim 
como os seus “colegas” da 
Universidade Sénior de S. 
João da Madeira – realizaram 
um percurso entre o Hospital 
da cidade e o Estádio Conde 
Dias Garcia, passando pelas 
avenidas Dr. Renato Araújo e 
Eng.º Arantes e Oliveira. 

Na frente do corso seguiram, 
como é tradição, os Bombei-
ros Voluntários de S. João da 
Madeira – este ano incluindo 
os cadetes –, entidade que 
prestou apoio ao evento, as-
sim como a Associação Des-
portiva Sanjoanense.
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S. JOÃO DA MADEIRA, 
CIDADE FLORIDA

ESPAÇOS 
VERDES 

No início deste ano, as tuli-
pas deram, mais uma vez, 
um toque especial ao es-
paço público de S. João da 
Madeira, naquela que é já 
uma imagem de marca da 
nossa cidade.

Antecipando a chegada da 
Primavera, as rotundas 
e separadores nas ruas 
e avenidas sanjoanenses 
apresentaram-se elegan-
temente floridas, furto da 
ação e dos cuidados dos 
trabalhadores da Câmara 
Municipal.

O colorido da cidade en-
cheu de orgulho os San-
joanenses e mereceu ras-
gados elogios de muitos 
visitantes e de quem viu as 
imagens largamente parti-
lhadas nas redes sociais.

E agora – sempre a partir 
dos viveiros municipais 
– já se entra num novo ci-
clo de embelezamento dos 
espaços ajardinados de S. 
João da Madeira, com no-
vas flores – as prímulas 
– a marcarem a paisagem 
citadina e a proporciona-
rem novos tons às ruas e 
avenidas.
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S. JOÃO 
ESTÁ A 

AVANÇAR

No Largo do Souto, num tra-
balho realizado pelos pró-
prios serviços camarários, 
melhorou-se o passeio, elimi-
nando as irregularidades ali 
existentes, provocadas pelas 
raízes das árvores. Aí foram 
criadas também áreas mais 
extensas de jardim.

Está a decorrer a empreitada 
de requalificação do Parque 
Ferreira de Castro. Numa pri-
meira fase foram retiradas 
raízes de árvores, para pos-
teriormente serem feitas re-
plantações, criação de taludes 
para sustentação de águas Avançaram também, em 

vários pontos da cidade, 
empreitadas de pintura de 
passadeiras.

OBRAS 
PÚBLICAS

OBRAS EM CURSO NA CIDADE

pluviais, no ringue de futebol 
e nos caminhos do parque, 
além da recuperação do par-
que infantil aí existente e da 
construção de um novo. Será 
também feita a substituição 
da iluminação do parque, por 
luminárias mais eficientes.



Na zona das Travessas inicia-
ram-se os trabalhos de constru-
ção do novo campo de futebol da 
cidade, inserido no projeto da 
Academia dos Campeões Sanjoa-
nenses. Trata-se de um equipa-
mento desportivo que vem dar 
resposta à crescente procura de 
espaços por parte das camadas 
jovens desta modalidade, indo 
também ao encontro das novas 
exigências em termos de dimen-
sões para a realização de jogos 
de competições oficiais.

A Capela Mortuária, situada 
sob o adro da Igreja Matriz 
está a beneficiar de obras 
profundas de requalificação, 
que passam pelo aumento de 
área da sala principal, além 
de diversos melhoramentos 
que visam dotar o espaço de 
condições acrescidas de con-
forto. 

No Parque do Rio Ul está a 
ser criado um Recreio Verde, 
que envolve um circuito com 
diferentes obstáculos físicos 
de estética ambiental ajus-
tada à paisagem, e que pre-
tende incentivar um maior 
contacto com a natureza, em 
especial por mais das crian-
ças, mas também de outras 
faixas etárias.  

Está em construção, na Avenida de 
Casaldelo, o albergue para animais 
errantes, proposta que foi votada no 
âmbito do Orçamento Participativo 
Municipal de S. João da Madeira.

Está a decorrer uma inter-
venção no edifício da Biblio-
teca Municipal, para reforço 
do revestimento, isolamento 
das paredes e pintura.

viver CIDADE  |  7
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SERVIÇO DE 
URGÊNCIA 
REABRIU

A Urgência do Hospital de S. 
João da Madeira reabriu a 1 
de janeiro, e antes do final do 
mês já aí tinham sido atendi-
das mais de 2500 pessoas. 
Um número que traduz uma 
afluência 62 por cento supe-
rior à registada na Consulta 
Aberta em igual período do 
ano passado.

Numa notícia da agência 
Lusa, reproduzida em vá-
rios meios de comunicação, 
pode ler-se que a afluência 
a S. João da Madeira poderá 
explicar o menor número de 
utentes na Urgência do Hos-
pital S. Sebastião, facto que 
diminui a pressão sobre esta 
estrutura.

Os utentes são maioritaria-
mente provenientes da pró-
pria cidade, num total de 818 
munícipes, mas de cada um 
dos concelhos vizinhos aflui 
praticamente igual núme-
ro de utentes: de Oliveira de 
Azeméis vêm 732 utentes e 
vêm 713 de Santa Maria da 
Feira.

SAÚDE

2500 PESSOAS SÓ NO 1.º MÊS

A reabertura da urgência, 
anunciada em agosto, foi con-
siderada pelo presidente da 
Câmara, Ricardo Figueiredo, 
“um marco histórico para S. 
João da Madeira, em prol da 
melhoria da prestação de 
cuidados de saúde às popula-
ções de Entre Douro e Vouga”. 
O autarca saudou o secretário 
de Estado Adjunto e da Saú-
de, Fernando Araújo, “pela 
boa decisão que tomou, pela 
força política que demons-
trou, e por honrar as promes-
sas e garantias dadas nas re-
uniões” que manteve com ele. 

“Na defesa da população e do 
interesse público na presta-
ção de cuidados de saúde na 
região, sempre enfatizei – 
junto do Governo e deste se-
cretário de Estado – a absolu-
ta necessidade de reforço da 
rede de urgências da região 
e manifestei que, desde que 

PRESIDENTE 
CONFIANTE, 
MAS ATENTO

JORNAL DE NOTÍCIAS
12 DE JANEIRO DE 2017

A CONSULTA 
ABERTA  TINHA 
UM CUSTO ANUAL 
DE 600 MIL EUROS. 
COM O SERVIÇO DE 
URGÊNCIA BÁSICA, 
O VALOR PASSOU 
PARA 1,2 MILHÕES 
DE EUROS



viver CIDADE  |  9

PARQUES INFANTIS 
DA CIDADE 

BENEFICIAM DE 
PROGRAMA DE 

REQUALIFICAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 

ESPAÇOS 
DE RECREIO

Vinte parques infantis do 
município vão ser benefi-
ciados por uma empreitada 
de requalificação e manu-
tenção lançada pela Câmara 
de S. João da Madeira. São 
abrangidos espaços inseri-
dos em edifícios escolares, 
no Complexo Desportivo 
Paulo Pinto, no Mercado Mu-
nicipal e em áreas abertas 
ao público em geral.

Esta intervenção abrange 
ainda quatro ginásios de 
ar livre, vocacionados para 
adultos, e um parque geron-
tológico, para a população 
sénior.

É objectivo da Câmara Mu-
nicipal de S. João da Madei-
ra a manutenção de uma 
rede pública de espaços de 
lazer e recreio que possam 
proporcionar aos munícipes 
momentos de entretenimen-
to em segurança.

Assim, procura-se um equi-
líbrio entre equipamentos 
aliciantes, com um certo 
grau de desafio, estímulo e 
divertimento, sem descurar 
as normas de segurança 
exigíveis nesta matéria. 

no Serviço Nacional de Saú-
de, estaria sempre do lado 
da solução que permitisse 
a reabertura da Urgência e 
reforço das valências do Hos-
pital de S. João da Madeira”, 
referiu Ricardo Figueiredo a 
propósito da reabertura da 
Urgência.

Mas o Presidente da Câmara 
de S. João da Madeira lembra 
que, para além da reabertu-
ra da Urgência, “falta ainda 
muito para se chegar perto 
do que esteve contratualiza-

do com a Santa Casa”. Con-
cedendo que “estas coisas 
demoram”, o autarca assina-
la, no entanto, que “já lá vão 
quase 6 meses desde que foi 
publicado o despacho” do Se-
cretário de Estado da Saúde. 
E assegura que permanecerá 
confiante, mas atento ao evo-
luir da situação, na expetati-
va de que se seguirão “as ne-
cessárias obras, a instalação 
de novos equipamentos de 
diagnóstico e a continuação 
do reforço progressivo do 
nosso hospital”.



O projeto “S. João da Madeira, 
Cidade Mais Verde” foi o es-
colhido pelo júri do concurso 
de ideias para a Reabilitação 
e Revitalização do Centro da 
Cidade de S. João da Madei-
ra. A proposta é da autoria 
de uma equipa liderada pelo 
arquiteto sanjoanense Vasco 
Guimarães Cortez, da qual 
fazem parte Nuno Miguel Pe-
drosa (arquiteto), Vânia Ra-
quel Moreira (arquiteta pai-
sagista) e André Pedro Vilaça 
(engenheiro eletrotécnico).

Para dar a conhecer à cidade 
a ideia vencedora deste con-
curso público, a Câmara Mu-
nicipal de S. João da Madeira 
promoveu, a 24 de janeiro, 
uma sessão no auditório dos 
Paços da Cultura, durante a 
qual os presentes tiveram a 
oportunidade de colocarem 
questões e apresentarem 
sugestões. Um processo que 
teve continuidade nos dias 
seguintes, com os Sanjoa-
nenses a serem convidados a 

REVITALIZAR 
O CORAÇÃO 
DA CIDADE 

deixarem os seus contributos 
por escrito em diferentes es-
paços municipais ou a faze-
rem-nos chegar à autarquia 
via correio eletrónico.

Nessa sessão dos Paços da 
Cultura, o Presidente da Câ-
mara fez a abertura dos tra-
balhos, enquadrando o con-
curso de ideias no âmbito do 
Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano (PEDU) 
com que o Município de S. 
João da Madeira se candida-
tou a fundos comunitários, 
assegurando cerca de 7,5 mi-
lhões de euros de compartici-
pação europeia. 

Parte desse valor será para 
investir precisamente na re-
vitalização da Praça Luís Ri-
beiro e na zona envolvente, 
tendo por base a proposta 
vencedora do concurso de 
ideias e contributos que en-
tretanto sejam considerados 
adequados pelos projetistas 
e técnicos da autarquia. 

Para o Presidente da Câma-
ra, a proposta escolhida pelo 
Júri “tem a sabedoria da sim-
plicidade” e “surpreende pelo 
pragmatismo e pela eficácia 
com que resolve os proble-
mas do Centro”. Ricardo Oli-
veira Figueiredo, salienta que 
a mesma “satisfaz a necessi-
dade de melhorar o acesso à 
Praça, satisfaz a necessidade 
de criar estacionamento pró-
ximo e de melhorar a atrati-
vidade, abrindo os espaços 
públicos”.

O autarca enaltece em parti-
cular um aspeto que carac-
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“MELHORAR A 
ATRATIVIDADE”

teriza o projeto “S. João da 
Madeira, Cidade Mais Ver-
de”: “Resiste à tentação de 
construir, pois é um projeto 
que não assenta na constru-
ção, mas sim na desconstru-
ção. Investe na qualificação 
do espaço público, cria uma 
imagem coerente e constrói 
cidade sem criar qualquer 
elemento perturbador”.

Realçando que o projeto ven-
cedor “fará bem à cidade, já 
que aumenta a atratividade 
do centro, facilita o acesso e 
cria estacionamento”, o Pre-
sidente da Câmara está con-
victo de que “o novo centro 
vai proporcionar novas si-
nergias ao nível cultural e 
económico, que dinamizarão 
de forma crescente o espaço 
urbano, devolvendo à Praça o 
seu papel fundamental como 
espaço convergência social 
da cidade”.

O REGIONAL, 
26 DE JANEIRO 

DE 2017

LABOR, 
26 DE JANEIRO 
DE 2017

DIÁRIO DE AVEIRO, 
26 DE JANEIRO 
DE 2017

O CORAÇÃO DA 
CIDADE NA MÃO DOS 

SANJOANENSES

PROJETO DEVOLVE 
A PRAÇA ÀS PESSOAS

ARQUITECTOS 
APRESENTAM UMA 
PRAÇA CENTRAL 
PARA 50 ANOS

CONCURSO DE 
IDEIAS PARA A 

PRAÇA



Na sessão de apresentação 
pública dos resultados do 
concurso de ideias, o Prof. 
Doutor Hélder Casal Ribeiro, 
membro do júri em repre-
sentação da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade 
do Porto, destacou vários as-
petos que sustentam a opção 
por “S. João da Madeira, Cida-
de Mais Verde”, refletidos no 
relatório de hierarquização 
das propostas.

Os autores do projeto ven-
cedor assinalam que S. João 
da Madeira é “um concelho 
economicamente pujante, 
com muita atividade indus-
trial, comercial e de serviços 
e com níveis de qualidade de 
vida verdadeiramente invejá-
veis”, mas acrescentam que, 
em contraciclo, “o centro foi 
perdendo a dinâmica comer-
cial, de serviços e animação 
que teve outrora”.

Neste contexto, a proposta 
que apresentam caracteriza-
-se pela limpeza, unificação e 
homogeneização dos espaços 
públicos em toda a área de 
intervenção, com a perspeti-
va de mais tarde se criarem 
regras semelhantes para o 
mesmo ser expansível a todo 
o concelho. 

Uma das vertentes “mais im-
portantes” da sua ideia é o 
“verde que unifica, regulari-
za e qualifica, tapa organiza 
e dá qualidade”. Assim, se 
proporcionará aos habitan-
tes “maior qualidade de vida”, 
potenciando, simultaneamen-
te, a “competitividade com os 
restantes equipamentos e 
centros urbanos à sua volta”.

Como se pode ler no dossiê 
de apresentação da propos-
ta “S. João da Madeira, Cida-
de Mais Verde”, pretende-se 
“valorizar e afirmar a cida-
de, investindo num projeto 
equilibrado, sóbrio, contido, 
e, acima de tudo, para durar”. 
Este é outro dos objetivos da 
equipa liderada por Vasco 
Guimarães Cortez: “Deve ser 
procurada uma solução boa, 
digna, de qualidade, e que se 
demonstre durável. Durável 
na resistência dos materiais, 
mas também na perenidade 
do desenho”.

- Limpeza, unificação e homogeneiza-
ção dos espaços públicos em toda a área 
de intervenção, com a perspetiva de 
mais tarde se criarem regras semelhan-
tes para o mesmo ser expansível a todo 
o concelho;

- Recuperação do papel da Praça Luís 
Ribeiro como centro estratégico ne-
vrálgico da cidade nas várias vertentes 
(equipamentos, mobilidade, comércio, 
cultura, etc.);

- Criação de um espaço público central 
e icónico nessa praça que simultanea-
mente potencie a criação de eventos e 
reanime o centro, e que ao mesmo tem-
po crie uma nova imagem da cidade;

- Introdução massiva de áreas e corre-
dores verdes e parques, como grande 
elemento diferenciador deste espaço 
relativamente à concorrência exercida 
por outros (grandes lojas, centros co-
merciais ou outros centros urbanos que 
não o possuam). Este poderá ser o maior 
trunfo de futuro da cidade: uma cidade 
verde;

- Melhoria do sistema de transportes: 
melhor acessibilidade ao centro por via 
pedonal, ciclável, transporte público, tá-
xis e transporte individual;

- Implementação de um sistema de es-
tacionamento eficaz e regulado, sempre 
que possível na proximidade do comér-
cio, serviços e habitação, mas só quando 
tal não implique degradar a qualidade 
do espaço público pedonal e ciclável:

- Dinamização do comércio local, pela or-
ganização de eventos conjuntos e outros 
incentivos, pela criação de um sistema 
uniforme de lettering, esplanadas regu-
ladas e iguais, e de um mapa do centro 
com a localização dos estabelecimentos 
de forma classificada

- Investimento no atracão de serviços e 
comércio para edifícios devolutos e es-
paços livres e na dinamização do turis-
mo local;

- Proposta de parcerias com privados 
para criação de novas formas de habi-
tar, mais centradas em pequenas tipolo-
gias para atrair uma população mais jo-
vem, em contraponto à oferta existente 
baseada em tipologias familiares;

- Valorização e reabilitação do patrimó-
nio edificado, em parcerias entre o mu-
nicípio e os investidores privados;

- Preparação das possibilidades de 
construção nova em espaços ainda so-
brantes (são poucos), prevendo que in-
cluam funções âncora para o centro e 
que respeitem a harmonia do edificado 
já existente.

“CONHECIMENTO 
DAS MEMÓRIAS 
DO LOCAL”

“UM PROJETO 
PARA DURAR”

VERTENTES 
FUNDAMENTAIS 
DA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO

Assim, destaca-se o facto de a 
ideia vencedora apontar para 
a “definição de uma imagem 
coerente, que se pretende 
dinamizadora da atrativida-
de do centro”, assentando “na 
qualificação do espaço públi-
co como motor da regenera-
ção, reabilitação e revitaliza-
ção”. 

O júri considerou ainda que 
“a originalidade e inovação 
das soluções propostas tra-
duzem-se na simplicidade de 
conceitos, na natureza e no 
âmbito da intervenção pro-
posta”, destacando igualmen-
te o facto de demonstrar “um 
conhecimento mais apurado 
das memórias do local” e “do 
seu significado na articula-
ção com a cidade”
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A mítica figura do sinaleiro 
de trânsito remete-nos para 
meados do século XX, altura 
em que as grandes vilas e ci-
dades começaram a ter uma 
maior intensidade de tráfe-
go, e a inevitável necessida-
de de uma melhor gestão do 
mesmo, principalmente “nas 
horas de ponta”. Na época, o 
aumento do número de novas 
infraestruturas rodoviárias 
que trouxeram uma nova 
mobilidade urbana fez com 
que a figura do sinaleiro co-
meçasse a fazer parte da pai-
sagem das nossas ruas, onde 
a peanha, o polícia vestido a 
rigor, com capacete e luvas 
brancas, sobressaiam nos 
cruzamentos.

 Com o passar dos anos, os 
semáforos começaram a tirar 
o protagonismo à figura do 
sinaleiro, que aos poucos foi 
deixando de se ver, até que 
por fim, e no caso específi-
co de S. João da Madeira, as 
rotundas apareceram com o 
intuito de melhorar o fluxo de 
tráfego automóvel e definiti-
vamente a figura do sinaleiro 
passou à história.

CÂMARA E PSP HOMENAGEARAM ÚLTIMO 
SINALEIRO DE S. JOÃO DA MADEIRA
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E porque, para muitos, essa 
figura permanece na me-
mória, a Câmara Municipal 
de S. João da Madeira, numa 
iniciativa integrada nas co-
memorações dos 90 anos 
de Emancipação Concelhia, 
prestou homenagem ao últi-
mo sinaleiro da cidade, numa 
altura em que este agente da 
autoridade atingiu a idade da 
reforma.

Nesse sentido, no dia 10 de 
novembro, a figura do sina-
leiro voltou simbolicamente 
à estrada, com o agente José 
Manuel Neves, o último sina-
leiro de S. João da Madeira, a 
envergar a farda e a colocar-
-se na peanha, para recordar 
esses velhos tempos em que 
esteve no ativo, e mostrar às 
nossas crianças aquilo de 
que, até hoje, só em fotografia 
tinham conhecimento. 

 O cruzamento escolhido para 
a realização desta homena-
gem, organizada em articula-
ção com a PSP local, foi o da 
Avenida Engenheiro Arantes 
Oliveira com a Rua dos Com-
batentes da Grande Guerra, 
junto ao Mercado Municipal, 
onde foi recriado um turno 
de sinaleiro, com a presença 
de 120 crianças das nossas 
escolas, que ofereceram ao 
agente Neves muitos traba-
lhos escolares sobre as fun-
ções que desempenhou com 
grande dedicação durante 
anos.

INICIATIVA 
INSERIDA NO 90.º 

ANIVERSÁRIO 
DA CRIAÇÃO 

DO MUNICÍPIO 
SANJOANENSE.

PAULO CAVALEIRO, 
VICE-PRESIDENTE DA 
CÂMARA

FIGURA 
EMBLEMÁTICA

NA PESSOA DO 
AGENTE NEVES, A 
CÂMARA MUNICIPAL 
AGRADECE A TODOS 
OS POLÍCIAS E À PSP 
DE S. JOÃO 
DA MADEIRA



Perto de 3000 sanjoanenses votaram 
na edição de 2016 do Orçamento Par-
ticipativo Municipal (OPM) de S. João 
da Madeira, o que representa um ní-
vel de adesão dos cidadãos cerca de 
quatro vezes maior do que em 2015 
e 2014 (ano de lançamento desta pro-
cesso).

 “Nesta 3.ª edição do Orçamento Par-
ticipativo Municipal os sanjoanenses 
excederam-se, pela positiva, apre-
sentando duas dezenas de projetos 
com muita qualidade e interesse e 
também pela votação absolutamente 
extraordinária”, realçou o Presidente 
da Câmara.

 “Numa cidade com 22 mil habitan-
tes, termos 3 mil votantes no OPM é 
notável e diz bem do empenho dos 
promotores das propostas”, enfatizou 
Ricardo Figueiredo, após a sessão de 
apresentação dos resultados do OPM, 
que decorreu nos Paços da Cultura, 
no dia 3 de janeiro.

CERCA DE 3000 SANJOANENSES VOTARAM 
NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 
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EDIÇÃO DE 2016 REGISTOU A MAIOR PARTICIPAÇÃO ATÉ HOJE

Das propostas em escrutínio na ca-
tegoria Geral (até 70 mil euros), em 
primeiro lugar ficou a “Requalifica-
ção do Recreio Exterior da Escola EB1 
de Casaldelo”, apresentada pela res-
petiva associação de pais, com 1378 

Refira-se ainda que, nos 100.000 eu-
ros do Orçamento Participativo Mu-
nicipal de S. João da Madeira, estão 
incluídos 10.000 euros para o OPM Es-
colas, processo que irá decorrer inter-
namente nos três agrupamentos es-
colares da rede pública, promovendo 
a participação cívica dos respetivos 
alunos, quer através da apresentação 
de propostas, quer votando naquelas 
que sejam da sua preferência.

QUATRO 
PROPOSTAS 
VENCEDORAS

OPM ESCOLAS

6 REQUALIFICAÇÃO DO 
RECREIO EXTERIOR DA 
ESCOLA EB1 DE CASALDELO 

REQUALIFICAÇÃO DO 
ESPAÇO EXTERIOR DA 
ESCOLA EB1 DE CASALDELO, 
INSTALANDO UM PARQUE 
INFANTIL, UM CAMPO DE 
MINI BASQUETE E UMA 
ÁREA VERDE COM JOGOS 
TRADICIONAIS.

TUDO A ANDAR: 
TRANSPORTE ADAPTADO

AQUISIÇÃO DE UMA 
VIATURA LIGEIRA DE 
PASSAGEIROS, DE 9 
LUGARES, DOS QUAIS 
DOIS ADAPTADOS 
PARA PESSOAS COM 
DIFICULDADES MOTORAS, 
INCLUINDO SISTEMA 
ELEVATÓRIO DE ACESSO.

SÍNTESE DAS QUATRO 
PROPOSTAS VENCEDORAS

votos. No segundo lugar, situou-se a 
proposta “Tudo a andar: transporte 
adaptado”, da Santa Casa da Mise-
ricórdia de S. João da Madeira, com 
706 votos. Serão estas duas ideias a 
concretizar pela Câmara Municipal, 
perfazendo um investimento total de 
69.735,54 euros (32.735,54 euros e 
37.000 euros, respetivamente).

Na categoria “Comemorações dos 90 
Anos” (até 10.000 euros), a maior vo-
tação foi obtida pela proposta “Unhas 
Negras – O Espetáculo”, da autoria 
da Associação É Bom Viver, com 174 
votos. O investimento em causa é de 
8.573 euros.

Na categoria “Juventude” (até 10.000 
euros), a “Requalificação do Skate-
park” saiu vencedora com 153 vo-
tos. Esta proposta, apresentada pelo 
cidadão David Emanuel Amaro Ro-
cha, perfaz precisamente o valor de 
10.000 euros.

UNHAS NEGRAS 
O ESPETÁCULO

ESPETÁCULO DE 
RECRIAÇÃO HISTÓRICA 
RELATIVO AO CHAPÉU 
E AOS CHAPELEIROS, A 
REALIZAR COM RECURSO 
A DIFERENTES ARTES 
PERFORMATIVAS (DANÇA, 
MÚSICA, TEATRO…).

REQUALIFICAÇÃO 
DO SKATEPARK

PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO NO PARQUE 
RADICAL DA CIDADE, 
AO NÍVEL DOS SEUS 
EQUIPAMENTOS E ZONA 
ENVOLVENTE, PARA 
REVALORIZAÇÃO DESTE 
ESPAÇO DE LAZER.

PARTICIPAÇÃO 
CÍVICA
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No dia 24 de janeiro de 2017, data em que 
se completou um ano desde as eleições 
intercalares para a Câmara de S. João da 
Madeira, o Presidente Ricardo Figueiredo 
apresentou à comunicação social um ba-
lanço da atividade do executivo por si li-
derado, uma iniciativa que incluiu a visita 
a algumas das obras em curso na cidade. 

Nesta sessão, e incluindo alguns grandes 
empreendimentos privados, foram referi-
dos cerca de 90 projetos para o concelho, 
que se encontram em diferentes fases de 
concretização: 32 concluídos, 14 em obra, 
18 em concurso e 25 em projeto. No que 
diz respeito ao investimento municipal, o 
valor global é de aproximadamente 20 mi-
lhões, sendo que metade desse montante 
advém de comparticipações comunitárias 
a fundo perdido que o Município de S. João 
da Madeira já assegurou.  

20 
MILHÕES 

DE EUROS
DE INVESTIMENTO

BALANÇO DA ATIVIDADE AUTÁRQUICA

Depois da apresentação do balan-
ço da atividade autárquica e da 
projeção de vários investimentos 
já programados, foram visitadas, a 
título de exemplo, cinco interven-
ções que estão no terreno: a Re-
qualificação da Capela Mortuária, 
os arranjos do Largo do Souto, a 
construção do Albergue para Ani-
mais Errantes, a pintura de pas-
sadeiras para peões e a criação 

VISITAS 
A OBRAS

- Renovação dos Relvados do 
Centro de Formação Desportiva.

- Balneários da Academia
dos Campeões Sanjoanenses;
- Construção de Courts de Ténis;

- Academia dos Campeões Sanjoanenses;

- Piso e Eficiência Energética 
no Complexo Desportivo Paulo Pinto.

CONCRETIZADO

EM CONCURSO

EM OBRA

EM PROJETO

DESPORTO

- Pavimentação de Arruamentos;
- Construção de Passeios;
- Sinalização Horizontal;
- Largo de Souto.

- Assistência técnica PEDU;
- Construção de Passadeiras Sobrelevadas;
- Estacionamento da Praceta Júlio Dinis;
- Estacionamento praceta na Rua de Fundo de Vila;
- Estacionamento travessa na Praça Barbezieux.

- Reperfilamento da Rua de Cucujães.

- Reperfilamento da Rua João de Deus;
- Drenagem da Rua da Liberdade;
- Alteração de trânsito – Rua das Recoveiras;
- Revitalização do Centro da Cidade 
(Praça Luís Ribeiro e envolvente).

EM OBRA

CONCRETIZADO

EM CONCURSO

EM PROJETO

URBANISMO

- Ampliação e qualificação do Parque do Rio Ul;
- Conservação e dinamização do Parque do Rio Ul;
- Manutenção do Parque do Rio Ul;
- 2ª Empreitada de qualificação 
do Parque Ferreira de Castro.

- Albergue para Animais Errantes;
- Requalificação do Parque Ferreira de Castro.

- Renovação do relvado das Piscinas Exteriores;
- Manutenção e modelação 
do relvado do Jardim Municipal;
- Arranjos exteriores das zonas habitacionais;
- Eficiência Energética nas Escolas 
do 1º Ciclo e na Iluminação Publica;

EM CONCURSO

EM OBRA

EM PROJETO

AMBIENTE

- Obras de requalificação da 
escola EB1 das Fontainhas
- Parque infantil EB1 Casaldelo;
- Diversas obras de manutenção, entre 
as quais a construção de muro de suporte 
na Escola EB1 de Casaldelo.

- Empreitada para aplicação 
de capoto na Escola EB1 dos Ribeiros.

- Requalificação da Escola 
Secundária Serafim Leite

CONCRETIZADO

EM CONCURSO

EM PROJETO

EDUCAÇÃO

do campo de futebol da Academia 
dos Campeões.

Olhando para os inúmeros pro-
jetos lançados e concretizados 
depois das eleições intercalares, 
o Presidente da Câmara conclui 
que “valeu a pena” e agradece aos 
Sanjoanenses: “Obrigado a todos! 
Juntos, continuamos a trabalhar 
para fazer S. João avançar”.
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- Balneários dos Serviços Socias 
no Bairro do Orreiro;
- Reabilitação de 5 Prédios 
de habitação social no Bairro Orreiro.

- Requalificação de 4 prédios 
de Habitação Social.

- PAICD:
- Arranjos exteriores
     - Bairro do Orreiro;
     - Bairro da Rua Manuel Luís da Costa;
     - Ex –Fundação Salazar;
     - Cooperativa 11 de Outubro;
     - Bairro da Rua José Régio.
- Reabilitação
     - Parque infantil Folhas Vivas;
     - Espaço da Rua Manuel; 
     - Luís Leite Júnior.

CONCRETIZADO

EM CONCURSO

EM PROJETO

COESÃO SOCIAL

- Implantação de Escorregas 
Aquáticos nas Piscinas Exteriores;
- Construção de Parque Infantil 
no Mercado Municipal;
- Passeio de Juventude.

- Reabilitação de Parques Infantis;
- Requalificação do Parque Radical;

- Construção de Recreio Verde 
no Parque do Rio Ul.

- Implantação de novo Escorrega 
Aquático nas Piscinas Exteriores.

CONCRETIZADO

EM CONCURSO

EM OBRA

EM PROJETO

JUVENTUDE

- Lançamento do Núcleo de Arte;
- Dinamização da programação da
 Casa da Criatividade;
- Museu do Calçado;

CONCRETIZADO

CULTURA

- Requalificação da Capela Mortuária;
- 4ª Empreitada de impermeabilização 
da Junta de Freguesia.

- Instalação de Desfibrilhadores;
- Aquisição de 4 viaturas;
-Substituição da cobertura da Sala de Chá 
do Parque da Nª Sª dos Milagres;
- Aquisição dos estacionamentos da Oliva;
- 2ª e 3ª empreitadas de impermeabilizações 
no Fórum municipal e Junta Freguesia.

- Requalificação dos estacionamentos da Oliva;
- Construção de Ossários no Cemitério nº 3;
- Reparação de Cobertura 
do Mercado Municipal;
- Empreitadas de Impermeabilização:
     - Biblioteca;
     - Museu da Chapelaria;
- Empreitada de Controlo de Ruído 
na Casa da Criatividade;
- Implantação de coberturas 
para Mercado Grossista;

- Melhoria da eficiência energética 
e iluminação no Mercado Municipal;
- Qualificação do espaço de criação 
viva no Mercado Municipal;
- Requalificação da ventilação 
do Mercado Municipal;
- Ampliação Cemitério nº 1;
- Zonas Wi-Fi.

EM OBRA

CONCRETIZADO

EM CONCURSO

EM PROJETO

EQUIPAMENTOS

- Investimentos privados
- Zona da Oliva
     - Sonae;
     - ERT;
     - Tecmacal.
- Zona industrial do Orreiro:
     - Sinflex;
- Trofa Saúde;
- CUF.

- Alteração do índice volumétrico do PDM;
- Conclusão da construção 
edifício 2 da SANJOTEC;
- Dinamização da Incubadora 
de indústrias criativas da Oliva 
Creative Factory (OCF);
- Dinamização da Incubadora SANJOTEC;
- Ampliação da Zona Industrial das Travessas;

- Ampliação da Incubadora 
de indústrias criativas da OCF.

EM CURSO

CONCRETIZADO

EM PROJETO

ECONOMIA

- Animação de Verão
      - Gin & Street Food Sessions;
      - Toca a Falar;
      - Concertos.
- Animação de Natal;
- Encenação Noite de Reis.

- Expansão do Turismo Industrial

CONCRETIZADO

EM PROJETO

EVENTOS



S. João da Madeira reuniu, a 
18 e 19 de novembro, alguns 
dos melhores nomes da co-
média portuguesa, naquela 
que foi a segunda edição do 
Gargalhão. Este festival de 
humor levou ao rubro o pú-
blico que encheu a Sala dos 
Fornos, na Oliva Creative Fac-
tory, nessas duas noites de 
pura diversão.

FESTIVAL DE COMÉDIA JUNTOU 
GRANDES NOMES DO HUMOR 

EM S. JOÃO DA MADEIRA

MUITAS E BOAS 
SURPRESAS

PEDRO NEVES, 
COMEDIANTE

O GARGALHÃO 
FEZ DE S. JOÃO 
DA MADEIRA A 
CIDADE MAIS 
DIVERTIDA, COM 
1.600 ESPETADORES 
DE TODO O PAÍS 
A ESGOTAREM A 
LOTAÇÃO PARA 
SE RIREM COM 
NOMES SONANTES 
DO HUMOR EM 
PORTUGAL

2.ª EDIÇÃO DO 
GARGALHÃO

 O evento nasceu em 2015, 
por iniciativa do humorista 
sanjoanense Pedro Neves, 
conhecido pelas suas par-
ticipações em programas 
como “Levanta-te e Ri”, da 
SIC, “Sempre em Pé”, da RTP, 
e “Bolhão Rouge”, do Porto 
Canal. Foi ele, juntamente com 
Jaimão, a fazer a apresen-
tação desta festa do humor, 
promovida pela Câmara Mu-
nicipal de S. João da Madeira.

O Gargalhão arrancou a 18 de 
novembro com Joel Ricardo 
Santos, Paulo Baldaia, Hugo 
Sousa e uma dupla bem co-
nhecida dos portugueses: 
Quim Roscas e Zeca Estacio-
nâncio. No sábado, 19 de no-
vembro, Rui Xará, Eduardo 
Madeira e Fernando Rocha 
tomaram conta do palco para 
mais uma noite repleta de 
humor e gargalhadas até às 
lágrimas, que incluiu a pre-

sença de Miguel 7 Estacas, de 
regresso aos palcos depois 
do grave acidente de viação 
de que foi vítima. Fernan-
do Alvim e Martim Azevedo 
fizeram as honras de fecho 
com o set musical “Bem-vin-
do aos entas: 70’s,80’s, 90’s”.

O Gargalhão animou também 
as escolas básicas do con-
celho, com o espetáculo de 
ventriloquismo “Sidónio vai 
à escola”, de João Seabra. O 
comediante pôs os mais pe-
quenos, do primeiro ao quar-
to ano, a rir durante o dia de 
sexta-feira, 18 de novembro.
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TURISMO 
INDUSTRIAL 

DEIXA MARCA



O Turismo Industrial em S. 
João da Madeira completou 
cinco anos no dia 23 de ja-
neiro. As comemorações 
deste 5.º aniversário come-
çaram no dia 14 desse mes-
mo mês, com uma ativida-
de que evocou o facto de, 
no âmbito deste programa 
do município sanjoanense, 
os trabalhadores das em-
presas aderentes terem 
deixado importantes mar-
cas na memória dos mais 
de 100 mil visitantes que 
por aí passaram desde o 
início de 2012.

Com o título “Deixar Marca”, 
esta iniciativa consistiu na 
pintura de imagens alusi-
vas à indústria, no troço da 
Rua Oliveira Júnior junto ao 
edifício da Torre da Oliva, 
onde se situa o Welcome 
Center do Turismo Indus-
trial de S. João da Madeira.

Esta é uma das mais em-
blemáticas artérias da ci-
dade, antiga estrada nacio-
nal n.º 1, que tem o nome de 
um grande empreendedor 
e empresário sanjoanen-
se: Oliveira Júnior, funda-
dor da Empresa Industrial 
de Chapelaria, onde atual-
mente funciona o museu 
dedicado a este setor de 
atividade.

Assim, funcionários das 
empresas e instituições do 
Turismo Industrial, bem 
como muitos outros cida-
dãos, envolveram-se ati-
vamente nesta iniciativa e 
participaram na gravação 
de um vídeo promocional 
deste programa turístico.

TURISMO 
INDUSTRIAL 

DEIXA MARCA

Refira-se ainda que, a partir 
de 23 de janeiro, data oficial 
do aniversário do Turismo 
Industrial, houve 5 dias de 
visitas gratuitas, sendo que 
no dia 26 esteve disponível 
tradução simultânea das visi-
tas para surdos.

Foi também inaugurada uma 
exposição de 18 vestidos de 
chita, numa alusão aos popu-
lares concursos sobre esse 
tema que, há muitos anos, 
eram organizados pela anti-
ga empresa Oliva, onde eram 
fabricadas as populares má-
quinas de costura com o 
mesmo nome.

Na noite de 27 de janeiro, 
realizou-se na Torre da Oli-
va, um espetáculo clown, com 
Lullaby, que divertiu sobre-
maneira o muito público pre-
sente.

Para além de dar a conhecer 
instituições como o Museu da 
Chapelaria, o Museu do Calça-
do e o Núcleo de Arte da Oliva 
Creative Factory, o programa 
de Turismo Industrial de S. 
João da Madeira proporciona 
visitas a fábricas da cidade 
durante a sua laboração, bem 
como à Academia de Design 
e Calçado e ao Centro Tecno-
lógico do Calçado de Portugal.

VISITAS 
GRATUITAS, 
VESTIDOS 
DE CHITA E 
ESPETÁCULO 
CLOWN

CIRCUITOS EM 
EXPANSÃO

RICARDO OLIVEIRA 
FIGUEIREDO, PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL

O TURISMO 
INDUSTRIAL 
CONTINUA A 
SER UM PROJETO 
INOVADOR. VOLVIDOS 
CINCO ANOS DO SEU 
LANÇAMENTO, JÁ 
TIVEMOS MAIS DE 
100 MIL VISITANTES 
E CONTINUA A 
NÃO HAVER NADA 
PARECIDO NO NOSSO 
PAÍS. E ESTAMOS 
AGORA A AGUARDAR 
O RESULTADO DA 
CANDIDATURA 
A FUNDOS 
COMUNITÁRIOS 
PARA ALARGAR O 
PROGRAMA A MAIS 
EMPRESAS

As empresas envolvidas nes-
te programa são a Viarco, 
única fábrica de lápis do país, 
a Helsar e a Evereste, do se-
tor do calçado, a Cortadoria 
Nacional de Pelo e a Fepsa, da 
indústria da chapelaria, e a 
Heliotêxtil, fábrica de passa-
manaria. Em breve os Circui-
tos pelo Património Industrial 
de S. João da Madeira serão 
reforçados com mais uma 
unidade fabril da área das 
etiquetas e com outras duas 
do setor da colchoaria. 

COMEMORAÇÃO DO 
5.º ANIVERSÁRIO

MAIS DE 100 MIL VISITAS 
EM CINCO ANOS
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O NATAL 
DESCEU 

À RUA

COROS DA 
CIDADE 

MARCARAM 
INAUGURAÇÃO 

DA ILUMINAÇÃO. 
PROGRAMA 

DE ANIMAÇÃO 
ALUSIVO 

À QUADRA 
PROSSEGUIU 

ATÉ JANEIRO.

NATAL 2016

No dia 8 de dezembro, o 
Pai Natal chegou à cida-
de, descendo do edifício 
do Parque América até 
à Praça Luis Ribeiro e 
espalhando a sua ma-
gia pela zona envolven-
te, que foi invadida por 
um espetáculo de luzes 
projetadas nos edifícios 
(video mapping móvel), 
que se interligaram com 
teatro de rua.

Nesta mesma data e du-
rante vários dias, o es-
paço de Natal montado 
na Praça Luís Ribeiro 
encheu-se de anima-
ção, com momentos de 
dança, música e ofici-
nas didáticas para os 
mais novos. Aí estive-
ram disponíveis tam-
bém atividades perma-
nentes dedicadas às 
crianças e famílias, com 
insufláveis e ateliês, as-
sim como a “Quinta do 
Ti João”, a “Fazenda dos 
Animais” e a “Casa do 
Pai Natal”.

A venda de produtos 
alusivos à quadra na-
talícia constituiu outro 
dos destaques da pro-
gramação de Natal em 
S. João da Madeira, com 
o Mercadinho que de-
correu na Praça Luís 
Ribeiro, em paralelo 

CHEGADA DO 
PAI NATAL 

MERCADINHO E 
CONCENTRAÇÃO 
DE 
“MOTARDS” 
VESTIDOS DE 
PAI NATAL

Vozes de coros de S. 
João da Madeira aque-
ceram a noite em que as 
luzes de Natal começa-
ram a brilhar na cidade, 
dando início à progra-
mação que a Câmara e 
a Associação Comercial 
prepararam para esta 
quadra festiva.

 Naquele que foi o pri-
meiro domingo do Ad-
vento, 27 de novembro, 
a iluminação natalícia 
sanjoanense foi ligada 
pelo Presidente da Câ-
mara, Ricardo Oliveira 
Figueiredo, e pelo Pre-
sidente da Associação 
Comercial de S. João da 
Madeira, Paulo Barrei-
ra, acompanhados nes-
se momento por várias 
das crianças presentes.

A primeira parte desta 
sessão foi preenchida 
com a atuação de coros 
da cidade, que deram as 
boas-vindas à quadra, 
interpretando brilhan-
temente temas alusivos 
ao Natal. As primeiras 
canções foram entoadas 
pelas vozes da Santa 
Casa da Misericórdia, 
seguindo-se o Coro da 
Associação “É Bom Vi-
ver”, Coro de Câmara, 
Coro da Capela da Nos-
sa Senhora dos Mila-
gres, Coro dos Peque-
nos Cantores e Coro da 
Universidade Sénior. 
Uma atuação conjunta 
encerrou a iniciativa.

Deu-se assim início ao 
programa “O Natal des-
ce à rua”, que encheu a 
cidade de cor, som e luz 
e de muitas atividades 
que assinalaram a qua-
dra festiva. Promovidas 
pela Câmara Municipal 
e Associação Comercial 
de S. João da Madeira, 
estas atividades conta-
ram com o envolvimento 
das instituições e movi-
mento associativo san-
joanense. 

com as restantes ativi-
dades de animação.

O grande envolvimento 
dos sanjoanenses e de 
quem visitou a cidade 
na quadra ficou igual-
mente bem patente no 
dia 18 de dezembro, 
data em que se realizou 
uma concentração de 
“motards” da Associa-
ção 3700 vestidos de 
Pai Natal, que desfila-
ram pela cidade, com 
paragem na Praça Luís 
Ribeiro.
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No âmbito da sua progra-
mação para a quadra na-
talícia, S. João da Madeira 
assinalou os Reis com três 
momentos marcantes a 
pontuar a primeira quin-
zena de janeiro, refletindo 
a boa parceria desenvol-
vida entre a Câmara Mu-
nicipal e as instituições e 
associações da cidade.

Na noite de 6 de janeiro 
(Dia de Reis), ruas, praças e 
largos de S. João da Madei-
ra foram palco para uma 
encenação teatral alusiva à 
data, que foi acompanhada 
por centenas de pessoas.

A multidão acompanhou as 
cinco estações do evento, 
nas quais se recriou a tra-
dição cristã dos três Reis 
Magos – Gaspar, Belchior 
e Baltasar –, que se deslo-
caram de terras distantes, 
seguindo a Estrela de Be-
lém, para prestarem home-
nagem a Jesus, oferecen-
do-lhe presentes.

ENCENAÇÃO TEATRAL DOS REIS MAGOS 
PERCORREU RUAS E PRAÇAS DA CIDADE 

MULTIDÃO 
ACOMPANHOU 

A INICIATIVA 
QUE ENVOLVEU 

ESCOLAS, 
INSTITUIÇÕES 

E ASSOCIAÇÕES 
SANJOANENSES.

NATAL 2016

A primeira cena, designada “Cabana 
do Velho Simão”, teve lugar na zona 
da rotunda do Hospital de S. João da 
Madeira, sendo assegurada pelo Gru-
po de Teatro do Agrupamento de Es-
colas Oliveira Júnior (TOJ). Daí a “pe-

Rumando a seguir à Praça Luís 
Ribeiro, o público assistiu, no Ele-
mento Arquitetónico aí situado, ao 
“Encontro dos Reis Magos com o 
Rei Herodes”, com a participação 
dos grupos de teatro “Troupe” 
e “Serafins”, ambos do Agrupa-
mento de Escolas Serafim Leite, 
e “Lua Nova”, do Agrupamento 
de Escolas João da Silva Correia, 
bem como da Associação Ecos Ur-
banos e da Academia de Bailado 
Liliana Leite.

A encenação desta “Noite de Reis” 
em S. João da Madeira culminou 
com um “Presépio Vivo” na Praça 
25 de Abril, em frente à Casa da 
Criatividade. Esta “estação” final 
teve como intérpretes a Associa-
ção de Promoção da Juventude 
(APROJ), a Universidade Sénior 
e a Associação de Solidariedade 
Social dos Professores (ASSP). 

CABANA DO 
VELHO SIMÃO…

ENCONTRO 
COM REI 
HERODES…

regrinação” seguiu pela Avenida Dr. 
Renato Araújo até ao Largo do Souto, 
onde se deu o “Encontro dos Três 
Reis Magos”, pelo grupo de teatro “Se-
rafins”, do Agrupamento de Escolas 
Serafim Leite.

A multidão que acompanhou o evento 
prosseguiu pela Avenida Dr. Renato 

Araújo, subindo depois pela Rua Colé-
gio Castilho até ao Largo Sto. António, 
para a interpretação de vários qua-
dros inspirados na tradição dos Reis, 
envolvendo o Coro dos Pequenos 
Cantores, o grupo “Fugas Poéticas”, a 
Escola de Dança Ana Luísa Mendon-
ça e o Centro de Cultura e Desporto 
(CCD) de S. João da Madeira.
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A encenação teatral “Noite 
de Reis” foi baseada no ro-
mance “O Mártir do Gólgo-
ta”, de Pérez Escrich, com 
adaptação de Manuel Si-
mões da Silva e Fernando 
Ribeiro das Neves. A adap-
tação e encenação para S. 
João da Madeira foram rea-
lizadas por Maria de Lur-
des Gual. 

COLABORAÇÃO 
DE MUITAS 
INSTITUIÇÕES

ENCONTRO 
DE TRUPES E 
CONCERTO DE REIS
A celebração natalícia continuou a 7 de 
janeiro, com o II Encontro de Trupes de 
Reis, promovido pela Tuna dos Volun-
tários de S. João da Madeira, na Casa 
da Criatividade, com entrada gratuita.

Além do grupo organizador, os inter-
venientes sanjoanenses foram o ATL 
Gente Miúda, a Associação Cultural e 
Recreativa “É Bom Viver” e a Banda de 
Música. A estes juntam-se convidados 
de outras localidades, nomeadamente 
de Santa Maria da Feira e de Espinho. 
A Câmara Municipal e a Junta de Fre-
guesia de S. João da Madeira apoiaram 
esta iniciativa.

Na noite de 14 de janeiro, também na 
Casa da Criatividade, realizou-se o 
Concerto de Reis “Rituais & Paródias”, 
pelo Coro de Câmara de S. João da Ma-
deira, que apresentou um espetáculo 
diferente e arrojado, juntando em palco 
a música e a dança. 

Este evento, organizado 
pela Câmara Municipal, 
contou ainda com a colabo-
ração das seguintes entida-
des: Bombeiros Voluntários, 
PSP, Paróquia de S. João da 
Madeira e Paróquia da Pa-
lhaça (Oliveira do Bairro), 
Cartonagem Trindade (Co-
roas), Heliotextil (Decoração 
do Palácio), NewPharma e 
Perfumaria do Centro Co-
mercial 8.ª Avenida (Ma-
quilhagem); Os Pequenotes 
(Decoração do Palácio) 
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ROTUNDAS 
E MONTRAS 

DA CIDADE 
DECORADAS 

COM MOTIVOS 
DE NATAL 

INICIATIVAS COM GRANDE 
ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

NATAL 2016

No Natal, cerca de três 
dezenas de rotundas de 
trânsito da cidade de S. 
João da Madeira estive-
ram decoradas com mo-
tivos alusivos à quadra, 
no âmbito do concurso 
de enfeites natalícios 
promovido pela Câmara 
Municipal..

A iniciativa envolveu 
21 estabelecimentos de 
ensino e 10 associações, 
unidas mais uma vez 
no propósito de espa-
lharem criatividade e 
cor um pouco por toda 
a cidade, entre 8 de de-
zembro e 6 de Janeiro, 
Dia de Reis.

A reutilização de mate-
riais é um dos aspetos 
considerados na ava-
liação das diferentes 
rotundas, que tem tam-
bém em consideração o 
valor artístico da cria-
ção, impacto visual e o 
enquadramento no meio 
onde estiver inserido.

A classificação final 
foi depois definida pe-
las escolhas do júri do 
concurso - compos-
to por representantes 
da Câmara, Junta de 
Freguesia, Associação 
Comercial, Bombeiros 

AS MELHORES 
ROTUNDAS

Voluntários e PSP - em 
conjugação com a vota-
ção online que decorreu 
no site da Câmara Mu-
nicipal na internet..

E o grande vencedor 
da edição 2016/2017 do 
concurso natalício de 
enfeite de rotundas foi 
o Agrupamento de Es-
colas Dr. Serafim Lei-
te, distinguido com um 

Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite 1.º lugar

Jardim de Infância das Travessas 2.º lugar

Centro Infantil de S. João da Madeira 3.º lugar

Sessão de entrega de prémios dos concursos de Natal de decoração de rotundas e de montras
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A entrega de prémios do con-
curso de enfeite de rotundas 
decorreu no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de S. João 
da Madeira, no dia 26 de ja-
neiro, sessão em que se pro-
cedeu também à distinção 
dos três primeiros classifica-

Na sessão de entrega de 
prémios destes concursos, o 
Presidente da Câmara mani-
festou o “reconhecimento às 
associações e escolas” pelo 
seu “extraordinário contri-
buto” para o Natal em S. João 
da Madeira, agradecendo 
também aos comerciantes a 
sua “participação e o impulso 
que dão à cidade”.

MONTRAS 
VENCEDORAS

AGRADECIMENTO AOS 
PARTICIPANTES

Destacando o “envolvimento 
da comunidade” nas inicia-
tivas de Natal em S. João da 
Madeira, Ricardo Figueiredo 
deixou também uma palavra 
especial aos membros do júri 
de cada um dos concursos, 
que, face à “qualidade das 
opções”, tiveram a “agradável, 
mas espinhosa, missão de 
decidir”.

prémio até 600 euros. 
Na segunda posição 
desta iniciativa promo-
vida pela Câmara Muni-
cipal ficou o Jardim de 
Infância das Travessas, 
com um prémio num 
valor até 300 euros. No 
terceiro posto classifi-
cou-se o Centro Infantil 
de S. João da Madeira, 
com um prémio num 
valor até 200 euros.

Foram ainda distin-
guidas as cinco asso-
ciações que melhor se 
classificaram: CERCI, 
Associação de Ativi-
dades Subaquáticas 
SJM-SUB, Associação 
Motards 3700, Agru-
pamento de Escuteiros 
e APROJ. Cada uma re-
cebeu um subsídio no 
valor de 150 euros.

Farmácia da Praça 1.º lugar 

Óptica David 2.º lugar 

Orquídea Florista 3.º lugar 

dos do Concurso de Montras 
“O Natal Desce à Rua 2016”, 
organizado pela Associação 
Comercial de S. João da Ma-
deira, com a colaboração da 
Câmara Municipal.

Foram 39 os comerciantes 
que aderiram a esta iniciati-
va, da qual saiu vencedora a 
Farmácia da Praça, seguin-
do-se a Óptica David e, na 
terceira posição, a Orquídea 
Florista.
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APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS

A Câmara Municipal de S. 
João da Madeira deliberou 
apoiar a preparação de ca-
bazes de Natal a entregar a 
famílias carenciadas do con-
celho. 

Assim uma verba de 25.000 
euros foi entregue a institui-
ções que integram o grupo 
de trabalho do Banco de Re-
cursos da Rede Social de S. 
João da Madeira para com-
participar essa iniciativa so-
lidária.

Dessa forma, o Centro Co-
munitário Porta Aberta da 

Santa Casa da Misericórdia, 
o Centro Comunitário da As-
sociação Ecos Urbanos, a De-
legação da Cruz Vermelha e 
o Centro Paroquial de S. João 
da Madeira (Conferência de 
S. Vicente de Paulo) fizeram 
chegar 500 cabazes de Natal 
a quem mais precisa.

Essas ofertas foram compos-
tas essencialmente por bens 
alimentares de primeira ne-
cessidade, mas contempla-
ram também o bolo rei, tão 
tradicional na quadra natalí-
cia. 

CÂMARA E INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS ENTREGARAM 

500 CABAZES DE NATAL 

ESPETÁCULO 
SOLIDÁRIO 

ASSINALOU 
DIA DA 

PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA
UMA ORGANIZAÇÃO DA CERCI 

E DA CÂMARA MUNICIPAL 

3 DE DEZEMBRO

A Casa da Criatividade foi 
palco de um espetáculo soli-
dário de valorização da di-
ferença e da diversidade, 
realizado a 3 de dezembro, 
Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência. Partindo da 
obra “O Principezinho”, de 
Saint-Exupéry, o público teve 
a oportunidade de assistir a 
uma representação centrada 
no tema da inclusão.

Com o título “A Cidade da Di-
versidade apresenta o Prin-

Como referiu a organiza-
ção, foram muitos os que se 
uniram a esta “corrente de 
entusiasmo e promoção da 
inclusão”, marcada pela di-
versidade de idades, de enti-
dades, de tipos de apresenta-
ção (dança, canto, expressão, 
teatro, música) e de persona-
lidades”.

A vereadora Dilma Nantes 
destacou o “envolvimento, 
neste espetáculo, de um con-
junto alargado de institui-
ções, educativas, sociais e 
desportivas unidas no mes-
mo propósito”, sublinhando 
de que se viveram “momen-
tos mágicos, carregados de 
significado”.

PROMOÇÃO DA 
INCLUSÃO

cipezinho”, este espetáculo 
foi organizado pela Cerci e 
pela Câmara Municipal de S. 
João da Madeira, em parceria 
com os agrupamentos esco-
lares e diversas outras insti-
tuições sanjoanenses.

Cada entrada para o espetá-
culo teve o custo simbólico de 
4 euros e reverteu a favor da 
CERCI de S. João da Madeira, 
para a apoiar a compra de um 
miniautocarro.

“Esta medida reflete o espí-
rito solidário dos sanjoanen-
ses, que procuram contribuir 
para que o Natal seja efetiva-
mente para todos”, sublinha o 
Presidente da Câmara de S. 
João da Madeira.

Ricardo Oliveira Figueiredo 
destaca ainda que “a gene-
rosidade sanjoanense esteve 
patente noutras iniciativas 
que decorreram pela cidade 
no Natal, recolhendo brin-
quedos e alimentos para que 
as crianças e famílias de me-
nores recursos pudessem ter 
uma quadra natalícia mais 
feliz”.



AMP LANÇOU PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS 

NA OLIVA CREATIVE FACTORY 

AMPLIFICA

A Área Metropolitana do Porto (AMP) 
está a promover a AMPlifica, um 
programa intensivo de aceleração 
de projetos sociais, preparando os 
respetivos responsáveis e promoto-
res, durante doze semanas, para a 
angariação de financiamento e, con-
sequentemente, preparando o cresci-
mento das suas intervenções. 

O lançamento deste programa acon-
teceu no início de fevereiro, na Oliva 
Creative Factory, em S. João da Ma-
deira, onde está sediado um dos dois 
pólos do Centro de Inovação Social 
Metropolitano (CIS-M) - o outro está 

A AMPlifica vem no seguimento de 
um intenso trabalho e investimento 
feito pela AMP na promoção do em-
preendedorismo social na região, 
após um reconhecimento estratégico 
da importância desta temática para o 
desenvolvimento socioeconómico da 
região. 

Na sessão de lançamento da AMPlifi-
ca, o Presidente da Câmara Municipal 
de S. João da Madeira, Ricardo Olivei-
ra Figueiredo, desejou aos presentes 
que “aproveitem o programa e adqui-
ram competências, para que depois 
consigam captar investimentos” para 
os seus projetos. “São projetos muito 
importantes, em que vale a pena in-
vestir dinheiros públicos”, frisou.

De acordo com Lino Ferreira, Primei-
ro-Secretário da AMP, “a AMPlifica 
permite-nos reafirmar a posição de 
compromisso para com os projetos 
sociais que lutam todos os dias para 
a resolução dos problemas sociais do 
nosso país”. Este responsável classi-
fica o programa “como um trampolim 
que ajudará os projetos a atrair finan-
ciamento e a maximizar o impacto so-
cial que trazem ao território”. 

A importância deste apoio aos pro-
jetos permite ainda o acesso a opor-
tunidades de financiamento, nomea-
damente da Estrutura de Missão 
Portugal Inovação Social (EMPIS), que 
dispõe de 150 milhões de euros para 
o financiamento da inovação social 
em Portugal. 

CAPTAR 
INVESTIMENTOS

localizado na Fábrica de Santo Tyr-
so.

A AMPlifica abrange cada um dos 17 
Municípios, visando a seleção de um 
projeto social que seja reconhecido 
como o mais importante do seu mu-
nicípio e que possa servir de exem-
plo ao ecossistema local. 

Por projetos sociais entendem-se 
soluções inovadoras, focadas na 
resolução de alguns dos principais 
problemas da sociedade. Na AM-
Plifica serão integrados projetos 
focados nas mais variadas áreas de 

atuação, entre elas a inclusão social, 
a empregabilidade, a saúde, a mobi-
lidade e o ambiente.

A AMPlifica terá duas edições (a pri-
meira iniciada a 7 de fevereiro e a 
segunda em finais de Abril). Cada 
edição será localizada num dos Cen-
tros de Inovação Social (polos CIS-
-M), nomeadamente na Oliva Crea-
tive Factory e na Fábrica de Santo 
Tyrso. O trabalho desenvolvido cul-
minará na apresentação de casos de 
sucesso no Fórum Empreendedoris-
mo Social AMP 2020, previsto para 
julho de 2017.  
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CÂMARA PROMOVEU 
PASSEIO SÉNIOR A FÁTIMA

700 PARTICIPANTES

Foram cerca de 700 os parti-
cipantes no Passeio Sénior a 
Fátima, realizado em novem-
bro, numa organização da Câ-
mara Municipal de S. João da 
Madeira que disponibilizou 
para a viagem 13 autocarros. 

Em Fátima, os seniores san-
joanenses que o desejaram 
tiveram a oportunidade de 
assistir à celebração da Mis-
sa, na Basílica do Rosário, 
a que se seguiu um almoço 
partilhado num dos locais 
criados para esse efeito na 
envolvente ao Santuário. 

Nesse animado convívio, par-
ticiparam também o Presi-
dente e Vereadores da Câma-
ra, assim como o Presidente 
da Assembleia Municipal.     

“Neste passeio a Fátima está 
sempre patente uma grande 
componente de espirituali-
dade, mas depois há também 
um convívio informal que é 
muito agradável”, referiu o 
Presidente Ricardo Figuei-
redo, realçando a “felicidade 
espelhada nas expressões” 
dos participantes na iniciati-
va. “Desta forma, promovem-
-se reencontros e amizades, 
o que torna estes momentos 
muito emotivos”, sublinhou.

Fazendo um balanço muito 
positivo deste passeio, desde 
logo pela satisfação patente 
nas pessoas, o Presidente da 
Câmara assinala que a ini-
ciativa “tem um sentido mui-
to especial”, pelo que “é para 
continuar”.

Inicialmente promovido pela 
Junta de Freguesia com o apoio 
do Município, este passeio a 
Fátima sofreu um interregno 
de dois anos, mas foi reativa-
do em 2015 por iniciativa da 
Câmara de S. João da Madeira, 
que assumiu diretamente a 
sua organização, como voltou 
a acontecer este ano.
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SESSÕES DE PROXIMIDADE 
NO BAIRRO DO ORREIRO

INICIATIVA DA 
“HABITAR S. JOÃO”

No âmbito da sua atividade de orga-
nização e dinamização dos condomí-
nios da habitação social no concelho 
de S. João da Madeira, a empresa mu-
nicipal “Habitar S. João” tem vindo a 
promover sessões de proximidade no 
bairro social do Orreiro.

Nestas reuniões, os moradores locais 
têm a oportunidade de colocar ques-
tões e esclarecer dúvidas, além de ou-
virem informações úteis e conselhos 
práticos, designadamente na área so-
cial, da proteção civil e dos cuidados 

Em dezembro, as atenções estiveram 
centradas em aspetos relacionados 
com a Proteção Civil, com conselhos 
úteis para, por exemplo, enfrentar 
intempéries e prevenir acidentes. 
Nesse sentido, a Habitar S. João con-
tou com a colaboração de uma técnica 
municipal desta área, que transmi-
tiu informações importantes e pres-
tou vários esclarecimentos para uma 

Paralelamente a estas reuniões, que 
têm tido uma recetividade assinalá-
vel, a Habitar S. João vem realizan-
do um conjunto de intervenções nas 
partes comuns das várias entradas 
do complexo habitacional do Orreiro, 
designadamente ao nível da instala-
ção de extintores, da sinalização de 
presença e de saída emergência, bem 
como pintura de corredores de emer-
gência no espaço exterior.

Esse processo está a ser desenvol-
vido em estreita articulação com o 
serviço municipal de proteção civil, 
sendo também entregue a cada apar-
tamento uma placa com números de 
telefone úteis em caso de emergência 
doméstica.

Outra medida entretanto implementa-
da foi a criação da função de zelador 
de cada entrada do bairro do Orreiro, 
sendo que estes são escolhidos pelos 
próprios inquilinos. O papel dessas 
pessoas é o de comunicar à Habitar 
S. João questões que afetem as par-
tes comuns dos prédios e que neces-
sitem de intervenção.

CONSELHOS 
ÚTEIS

COLOCAÇÃO DE 
EXTINTORES

a ter com animais domésticos. Conta 
para isso com os seus próprios téc-
nicos, bem como com a colaboração 
de técnicos da Câmara de S. João da 
Madeira.

Estas iniciativas vêm reforçando a 
comunicação e a articulação entre a 
empresa municipal de habitação e os 
inquilinos da habitação social do con-
celho, que têm participado em bom 
número e de forma globalmente muito 
interessada nas diferentes sessões já 
realizadas.

maior segurança por parte dos mora-
dores.

Já este ano de 2017, o foco destas ses-
sões centrou-se na sensibilização 
para questões relativas aos animais 
domésticos, pelo que as sessões ti-
veram a participação da Veterinária 
Municipal, que sensibilização para 
a necessidade de colocar “chip” nos 
animais e vaciná-los contra a raiva, 
tendo a “Habitar S. João” procedido à 
distribuição de sacos de recolha de 
dejetos animais, entregando ainda 
comprimidos para a desparasitação 
de cães e gatos.
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HISTÓRIA E CULTURA CHINESA 
SUBIRAM AO PALCO 

DA CASA DA CRIATIVIDADE 

ESPETÁCULO PARA ESCOLAS

O Instituto Confúcio da Uni-
versidade de Aveiro, em 
parceria com as Câmaras 
Municipais de S. João da Ma-
deira e de Espinho, levou a 
estas duas cidades o espe-
táculo “Zheng He – Quando 
os navios-dragão chegaram”, 
inserido na programação 
congresso internacional “Diá-
logos Interculturais Portugal-
-China”.

No dia 15 de fevereiro, as fan-
tásticas viagens de Zheng 
He passaram pela Casa da 

RESPEITAR E 
VALORIZAR A 
DIVERSIDADE 
CULTURAL
Ao longo do espetáculo, as 
crianças seguiram cenas 
bem-humoradas, recriando 
os contactos de Zheng He 

Criatividade, onde crianças 
das escolas do ensino básico 
e da Cerci S. de João da Ma-
deira acompanharam a en-
cenação das aventuras que 
esse explorador chinês viveu 
na Arábia, África e Tailândia 
(Sião), 100 anos antes de Cris-
tóvão Colombo partir na via-
gem que o levou à descoberta 
da América.

Essas histórias fascinantes 
foram contadas ao jovem pú-
blico de uma forma inovado-
ra, conjugando marionetas, 

vídeo, animação e música. 
O espetáculo gira em torno 
da figura de Zheng He e do 
seu contacto com nativos das 
diferentes partes do mundo 
por onde passou. Cada epi-
sódio foi “contado por uma 
personagem diferente, numa 
sucessão de cenas que re-
presentam os temas princi-
pais das suas viagens”, como 
se podia ler na promoção da 
peça, produzida, encenada 
e representada por Karin 
Schäfer, diretora do Festival 
de Teatro Visual “PannOpti-
cum”, na Áustria.

com um sábio árabe, com um 
pescador africano e com uma 
mulher de negócios de Sião. 
Todos eles contam as suas 
histórias na sua própria lín-
gua, mas acabam por encon-
trar formas de se entende-
rem mutuamente.

Da mesma forma, as crianças 
no público – ajudadas pelos 
gestos, imagens e sons que 
partiam do palco – não se 
intimidaram com as “pala-
vras estranhas” e seguiram 
o espetáculo com manifesto 
interesse e entusiasmo, re-
conhecendo – e até repetindo 
– algumas expressões que já 
aprenderam nas suas aulas 
de mandarim nas escolas de 
S. João da Madeira.

Importante na ligação e com-
preensão das diferentes 
cenas foi também a partici-
pação de uma estudante san-
joanense na Universidade de 
Aveiro, que complementou 
em português a narrativa em 
inglês da própria Karin Schä-
fer. Os alunos tiveram assim 
a oportunidade de se fami-
liarizarem com diferentes 
aspetos da cultura e história 
da China, sensibilizando-os 
para o respeito e valorização 
das diferenças culturais en-
tre os povos e reforçando co-
nhecimentos que obtêm nas 
suas aulas de mandarim.



Perto de 1700 crianças das escolas do 
1.º ciclo e jardins de infância de S. João 
da Madeira passaram nos dias 14 e 15 
de dezembro pela Casa da Criativida-
de, para assistirem ao espetáculo “Cin-
derela: A Magia do Musical”.

A iniciativa foi organizada em conjunto 
pelas escolas da cidade e pela Câma-
ra Municipal, cujo presidente, Ricardo 
Figueiredo, e o vice-presidente, Paulo 
Cavaleiro, estiveram na primeira das 
cinco sessões programadas, desejando 
as Boas Festas aos mais pequenos e às 
suas famílias.

No âmbito do programa “O Natal Desce 
à Rua”, as crianças das escolas sanjoa-
nenses receberam assim uma prenda 
de Natal antecipada, assistindo a um 
espetáculo que os levou numa viagem 
pelo mundo do imaginário, tendo como 
ponto de partida uma história infantil 
bem conhecida e apreciada pelos mais 
novos.

Ensino de chinês (mandarim) promovi-
do pela Câmara de S. João da Madeira 
nas escolas da nossa cidade inspira o 
Município de Espinho a lançar progra-
ma semelhante, também em parceria 
com a Universidade de Aveiro. Essa 
ligação foi formalizada em novembro 
passado, com os dois presidentes de 
Câmara, Ricardo Figueiredo e Pin-
to Moreira, a assistirem juntos a uma 
aula na Escola Oliveira Júnior, acom-
panhados pelos seus vice-presidentes 
e por representantes da Universida-
de de Aveiro, do Instituto Confúcio e 
da embaixada da China em Portugal, 
que ficaram impressionados com os 
conhecimentos de mandarim que as 
crianças do 5.º e 6.º ano revelaram. Daí 
seguiram para Espinho, para o lança-
mento do ensino de mandarim também 
nesse concelho na nossa região.

CINDERELA 
ENCANTOU 
CRIANÇAS 

DAS ESCOLAS 
SANJOANENSES

PROGRAMA 
DE ENSINO DE 
MANDARIM 

“EXPORTADO” 
PARA ESPINHO

PROFESSORES 
CONTACTAM 
COM TECIDO 

EMPRESARIAL E 
EMPREENDEDOR 

DA CIDADE

PROGRAMA “ESCOLA 
EMPREENDEDORA”

No âmbito do projeto “Escola 
Empreendedora”, duas deze-
nas de docentes das escolas do 
concelho de S. João da Madeira 
participaram, no início de janei-
ro, na ação de formação de cur-
ta duração intitulada “Roteiro 
Ecossistema Empreendedor”. 

Desta forma, estes professores 
passaram a ter um conhecimen-
to mais detalhado e integrado do 
tecido empresarial e empreen-
dedor sanjoanense, de modo a 
estarem mais capazes de apoiar 
os seus alunos nas diferentes 
vertentes que os projetos que 
desenvolvem lhes exigem. 

Os professores envolvidos 
são provenientes dos Agru-
pamentos de Escolas Dr. Se-
rafim Leite, João da Silva 
Correia e Oliveira Júnior, do 
Centro de Educação Integral 
e da Academia de Design e 
Calçado. A ação incluiu visi-
tas à Sanjotec, Oliva Creati-
ve Factory e Torre da Oliva, 
onde conheceram o progra-
ma do Turismo Industrial.

Recorde-se que a iniciativa 
“Escola Empreendedora” está 
integrada no Projeto Educa-
tivo Municipal, sendo desen-
volvido pela Câmara Munici-
pal de S. João da Madeira em 
todas as escolas secundárias 
do concelho públicas e priva-
das. Inclui ações de formação 
para professores e alunos, 
atividades pedagógicas nas 
escolas e um concurso de 
ideias municipal no final do 
ano letivo. 

INICIATIVA 
PROMOVIDA 
PELA CÂMARA 
MUNICIPAL

Enumerar as principais incu-
badoras da região, conhecer 
as instalações físicas e técni-
cas das incubadoras do con-
celho, conhecer e compreen-
der as diversas valências das 
entidades que prestam apoio 
ao “Empreendedorismo” na 
região, identificar as princi-
pais características do teci-
do empresarial do concelho 
e mobilizar o conhecimento 
adquirido para apoiar os pro-
jetos de empreendedorismo 
dos alunos da sua escola, fo-
ram os objetivos da ação. 
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MIGUEL VIEIRA CONQUISTA MILÃO 
E NOVA IORQUE LANÇANDO INOVAÇÃO 

PARA O PRÓXIMO INVERNO

MODA

Milão e Nova Iorque foram os 
destinos onde Miguel Viei-
ra apresentou, em primei-
ra mão, as propostas para o 
outono-inverno 2017/18. Em 
Itália, o estilista sanjoanense 
estreou-se, em janeiro, com 
muitos elogios à mistura, na 
Milano Moda Uomo, no âmbi-
to da estratégia internacional 
do Portugal Fashion. “Estive 
quinze anos à espera des-
te dia”, confessou o criador, 
após a muito elogiada passa-
gem de 10 minutos, assumin-
do-se “ainda mais nervoso 
por ser especial”. Afinal, era o 
primeiro português a marcar 
presença na tão importante 
semana da moda masculina. 

Para o estilista sanjoanense, 
“foi uma aposta ganha” a pas-
sagem no hub criativo Base 
Milano, marcado por um “cas-

ting diferente” sob a batuta 
da produtora Isabel Branco. 
“Atualmente o que se pas-
sa em Milão é que não se vê 
aquele homem muito bonito e 
perfeito, mas sim pessoas an-
dróginas. Quis fazer uma se-
leção diferente para ter peças 
clássicas em homens tatua-
das, com rastas e muito mais 
contemporâneos, como se vê 
nas ruas de todo o mundo”, 
justificou Miguel. O homem 
foi o foco, mas não faltaram 
alguns (poucos) coordenados 
femininos a lançaram “Refle-
xos” na passerelle. As silhue-
tas desenharam fatos com 
cortes slim e estruturados e 
agasalharam-se com sobre-
tudos mais casuais, servindo 
um quotidiano cada vez mais 
versátil e inesperado. “Prag-
máticas”, as peças primaram 
pelos detalhes, uns mais sub-

tis e outros mais vincados 
como o efeito provocado atra-
vés da técnica ‘agugliato’, ou 
seja, “a transposição dos fios 
de um tecido interior para o 
exterior, remetendo para os 
entraçados”, que ainda não 
existe em Portugal e deu 
muito trabalho”.

Com saldo positivo em Itália, 
Miguel Vieira fez as malas 
para, sem bloqueios, apre-
sentar em Nova Iorque o 
espólio completo para a pró-
xima estação fria. Foi a 14 
de fevereiro, quase um mês 
depois da tomada de posse 
de Donald Trump enquanto 
presidente dos Estados Uni-
dos, com o preto e o branco 
a dominaram o cenário nos 
Pier 59 Studios, no bairro de 
Chelsea. Desta vez, os coor-
denados serviram mais as 

REMATE NA 
INVICTA 

Carimbando o crédito in-
ternacional, a máquina da 
moda alinha os carretos 
para mais uma edição do 
Portugal Fashion no Porto 
(embora o certame tenha 
arrancado em Lisboa). Cou-
be a Miguel Vieira as hon-
ras do encerramento, no 
sábado, 25, na Alfândega 
do Porto, com uma coleção 
ainda mais alargada e novi-
dades. “A base da coleção é 
a mesma e o tema também 
não muda, pois não se al-
teram coleções de um dia 
para o outro, mas vão entrar 
alguns coordenados nun-
ca antes apresentados. Na 
passerelle, serão apresen-
tadas propostas femininas 
e masculinas”, antecipou o 
estilista ao nosso jornal. 

As propostas convidam 
a que pensemos no peso 
da imagem na sociedade 
atual e a forma como os ou-
tros nos olham. “As roupas 
que usamos são o reflexo 
de nós próprios ou o refle-
xo de como os outros nos 
veem nelas?” foi a questão 
colocada por Miguel Vieira 
para lançar as mais recen-
tes tendências. Os cinzas 
pintam a paleta num degra-
dé bem combinado, sendo 
que o preto continua a estar 
fortemente presentes. Os 
quadros incluem ainda por-
menores em azul-marinho, 
vermelho e branco pérola.

mulheres, por “ser uma sema-
na de moda feminina”, notou o 
designer que regressou assim 
à ‘Big Apple’, a par com Katty 
Xiomara, os representantes 
lusos na iniciativa norte-ame-
ricana. De notar, ainda outras 
técnicas inovadoras como o 
amarrotado que, “depois de fei-
to, entra num molde que fixa 
no tecido e nunca mais sai” e o 
plissado “em pele microperfu-
rada, feito a lazer, o que torna 
o tecido mais leve”.  “A coleção 
também tem muitos estam-
pados com pinceladas à mão, 
sendo que há muita alpaca e 
caxemira que são materiais a 
que tenho dado muita atenção 
nos últimos anos. Há ainda uma 
panóplias de acessórios, como 
carteiras, filofax ou bolsas para 
o iPad”, acrescentou Vieira, en-
tre compromissos e já a pensar 
na “consagração” no nosso país.
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HUGO COSTA EM PARIS 
COM FOCO NO POLO NORTE

MODA

De jovem promissor cres-
cido entre gáspeas e solas, 
Hugo Costa amadureceu, 
sendo agora um valor segu-
ro na moda nacional como 
confirmou, em janeiro, em 
Paris, novamente pela mão 
do Portugal Fashion (PF). Foi 
a segunda vez do estilista 
sanjoanense na Cidade Luz, 
surpreendendo no Gymnase 
Trévise onde, a par do desfi-
le, a sua presença estendeu-
-se a uma exposição com os 
30 coordenados por ele assi-
nados, numa performance de 
cerca de três horas. Afinal, “a 
ideia é que as pessoas pos-
sam ver a coleção mais perto, 
sem que isso se esgote nos 
10 minutos de desfile”, justifi-
cou, com o pragmatismo que 
o caracteriza. Aos 33 anos, 
integrou a Semana de Moda 
Masculina de Paris, desta vez 
incluído no calendário oficial 

PEÇAS SEM 
GÉNERO 
Assim como Amundsen e 
com a visão do Polo Norte, o 
designer deixou-se mover 
pelo “desejo de descoberta e 
exploração pelo desconheci-
do”, desenvolvendo uma linha 
bastante minimalista, não 
fugindo da própria essência, 
dirigida a homens cosmopoli-
tas e que não temem arriscar. 
Branco, cinza, azul bebé e 
preto compuseram a sóbria 
paleta de peças com volumes, 
fluídas, marcadas por gran-
des bolsos. Nos pés, mais 
uma vez, as sapatilhas em 
pele remataram os looks dos 

de apresentações da Federa-
ção Francesa de Moda. 

Hugo aterrou na capital fran-
cesa, onde a proximidade 
das eleições presidências 
domina a atualidade e as 
preocupações locais, com 
vontade de marcar a dife-
rença e conseguiu... Depois 
de desfilarem pelo mais an-
tigo ginásio parisiense, os 
manequins permaneceram 
por minutos – para melhor 
serem apreciados – em cima 
de cubos brancos enrolados 
com papel branco e corda, 
enquanto “nevava” sobre 
eles. O cenário criado com 
recurso a plástico branco tri-
turado, assinado pela Dsec-
tion Creative, remeteu para 
o imaginário que inspirou 
a coleção: o universo do fa-
moso explorador norueguês 
Roald Amundsen. 

modelos masculinos, mas que 
podiam ser mulheres, pois o 
princípio de Hugo Costa passa 
por cada peça “não ter género”. 

Como Miguel Vieira, também 
pudemos apreciar as propos-
tas de Hugo na Alfândega do 
Porto, na tarde do dia 25 de 
março, no âmbito da 40.ª edi-
ção do PF que contou com a 
presença do novo presiden-
te da Associação Nacional de 
Jovens Empresários (ANJE), o 
empresário de Sever do Vouga 
Adelino Costa Matos, na pla-
teia.
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BAZAR DE 
NATAL DA 
OLIVA: UM 

EVENTO DE 
PROMOÇÃO DA 
CRIATIVIDADE 

E INOVAÇÃO

CRIADORES PRESENTES 
REALIZARAM NETWORKING E 

PROMOVERAM AS SUAS COLEÇÕES.

NATAL 2016

Mais de três dezenas de pon-
tos de venda e 40 marcas es-
tiveram presentes no Bazar 
de Natal da Oliva Creative 
Factory que decorreu no dia 
10 de dezembro de 2016. Cen-
tenas de pessoas passaram 
pelo evento ao longo de todo 
o dia, confirmando que está 
para ficar.

Tendo proporcionado aos 
criadores presentes mais 
uma oportunidade de net-

working e de promoção das 
suas coleções junto do públi-
co, o bazar demonstrou que 
não é apenas um mercado 
para vender produtos, como 
se constata pela fidelização 
de muitos projetos e visitan-
tes que o acompanham desde 
as primeiras edições.

Destaca-se ainda a crescente 
qualidade do evento, pela for-
ma como se apresenta, mas 
também pela aposta nas ati-

vidades paralelas, nas quais 
é sempre envolvida toda a 
comunidade criativa da Oli-
va, no sentido de potenciar as 
valências deste espaço, quer 
a nível lúdico, quer a nível 
profissional.

Nas futuras edições, a gran-
de aposta passa por fazer 
crescer o evento com ativida-
des culturais e profissionais, 
transformando-as numa 
marca do próprio Bazar.
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EMPRESA COM 
INSTALAÇÕES NA 

OLIVA RECEBE 
PRESTIGIADO 

PRÉMIO DE 
INOVAÇÃO 

ALTERAÇÃO 
AO PDM: 

INDÚSTRIA 
PASSA A

DISPOR 
DE MAIOR 
ÍNDICE DE 

CONSTRUÇÃO

A ERT, empresa de têxteis 
técnicos de S. João da Ma-
deira, ganhou o mais presti-
giado prémio de inovação de 
Portugal. Atribuída pela CO-
TEC, com o patrocínio do BPI, 
a distinção foi entregue pelo 
Presidente da República. 
Ao receber o Prémio PME 
Inovação COTEC-BPI, em Lis-
boa, João Brandão, adminis-
trador da ERT, agradeceu a 
distinção e enalteceu a dedi-
cação da organização que em 
2012 se focou numa estraté-
gia de inovação, desde logo 
em torno do slogan innova-
tion effect, que “foi capaz de 

Considerando os de-
safios que se colocam 
à comunidade empre-
sarial em termos de 
competitividade global, 
o Município de S. João 
da Madeira aprovou o 
aumento do índice de 
construção para os in-
vestimentos industriais 
na cidade. O limite que 

A exposição “[D] IN Design na 
Inovação Industrial – o caso 
ERT” foi inaugurada no dia 5 
de novembro, na Incubadora 
da Oliva Creative Factory.

Dada a reconhecida importân-
cia do Design como factor di-
ferenciador na competitivida-
de industrial, a Oliva Creative 
Factory propôs-se, com esta 
iniciativa, dar a conhecer a 
evolução histórica de algumas 
das empresas de referência da 
região, tendo como perspetiva 
o impacto do Design Industrial 
no processo de inovação des-
tas organizações.

ERT TÊXTIL

ESTÍMULO 
À ECONOMIA

EXPOSIÇÃO 
SOBRE O 

DESIGN NA 
ERT

MAIS 
DESENVOLVIMENTO 
E MAIS EMPREGO

Depois do caso Viarco, este 
ciclo de exposições e conver-
sas que promovam o debate 
e a partilha de experiências 
nesta matéria, apresentou 
outra empresa sanjoanense: 
a ERT.

O momento da inauguração 
ficou marcado pela presença 
do Secretário de Estado do 
Desenvolvimento e Coesão, 
Nelson de Souza, que junta-
mente com o Presidente da 
Câmara Municipal de S. João 
da Madeira, Ricardo Oliveira 
Figueiredo abriram esta ex-
posição.

produzir efeitos muito posi-
tivos nos seus parceiros es-
tratégicos, desde os clientes 
e fornecedores aos parcei-
ros da ciência e tecnologia”. 

A ERT, que tem instalado 
desde 2014 o seu Centro de 
Inovação Criativa na Oliva 
Creative Factory, em S. João 
da Madeira, é atualmente o 
motor de inovação do Grupo 
e uma importante multina-
cional na cadeia de forne-
cimento do setor automóvel 
que está agora a apontar 
para novos rumos na mobi-
lidade elétrica.

anteriormente se situa-
va nos 3 metros cúbicos 
por cada metro quadra-
do de área passa a ser 
de 6 metros cúbicos.

Resultando de uma al-
teração ao Plano Diretor 
Municipal (PDM), esta 
medida, que entrou em 
vigor neste dia 1 de fe-

Como refere o Presi-
dente da Câmara de S. 
João da Madeira, o PDM 
de S. João da Madeira 
era “muito limitativo no 
que concerne ao pé-
-direito permitido para 
as construções nas zo-
nas industriais quando 
comparado com outros 
municípios”. Um fac-
to que, como sublinha 
o autarca, colocava o 
concelho numa posição 
menos competitiva, pois 
“criava dificuldades aos 
empresários que que-
riam investir no conce-
lho ou ampliar as suas 
instalações”.

Ricardo Figueiredo 
sublinha que esta alte-

ração ao PDM “duplica 
o índice volumétrico 
permitido aos pavilhões 
industriais, o que é 
muito importante para 
a estruturação das nos-
sas zonas industriais 
e, consequentemente, 
para o desenvolvimento 
económico da cidade”.

Agora, conclui o Pre-
sidente da Câmara, 
“o nosso concelho vai 
ser ainda mais atrati-
vo para o investimento 
empresarial na amplia-
ção de instalações ou 
na construção de novas 
unidades, criando mais 
emprego e maior de-
senvolvimento econó-
mico”.

vereiro, tem em con-
sideração “a evolução 
tecnológica que hoje 
acompanha os sistemas 
de produção e que per-
mite adotar soluções lo-
gísticas que até há bem 
pouco tempo atrás eram 
impensáveis ou irreali-
záveis”.
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SANJOTEC E ATEC 
LANÇARAM NOVO CURSO COM 

EMPREGABILIDADE GARANTIDA

TECNOLOGIAS E PROGRAMAÇÃO DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

A ATEC, em parceria com a SANJO-
TEC, lançou um novo Curso de Espe-
cialização Tecnológica em Tecnolo-
gias e Programação de Sistemas de 
Informação, visando dar resposta a 
um conjunto de necessidades iden-
tificadas nesta área, na região de S. 
João da Madeira. 

Este curso, que se iniciou em no-
vembro, visa dar resposta às neces-
sidades do tecido empresarial local, 
sendo de destacar a recetividade 
que as empresas manifestaram. A 
SANJOTEC recebeu cerca de 40 so-
licitações de formandos por parte do 
mercado empresarial. O resultado 
desta articulação é a elevada taxa de 
empregabilidade, que nas 4 edições 
já realizadas atingiu os 100% para 
aproximadamente 70 formandos.

Desde 2012 que esta parceria entre 
a SANJOTEC e a ATEC tem permitido 
dinamizar Cursos de Especialização 
Tecnológica, até ao momento essen-
cialmente focados nas áreas técnicas 
de Automação, Robótica e Controlo 
Industrial e em Tecnologia Mecatró-
nica. Tal como essas formações, o 
novo Curso de Técnico Especialista 
em Tecnologias e Programação de 
Sistemas de Informação tem uma re-
levante componente de formação prá-
tica em contexto de trabalho numa 
empresa. 

Com a duração de 10 meses (1375 ho-
ras) e a possibilidade de um plano de 
formação adicional de 400 horas, o 
curso visa analisar, conceber, planear 
e desenvolver soluções de Tecnolo-
gias e Programação de Sistemas de 
Informação ou soluções de integra-
ção de sistemas existentes. Qualquer 
empresa que tenha trabalhos de ges-
tão de Bases de Dados, Programação 
em C#, Programação de ASP, PHP, C, 
C++, Java e Programação em Android, 
programação e gestão de sites tem 
necessidade destes técnicos especia-
listas.

Esta parceria entre a ATEC e a SAN-
JOTEC tem como principal objetivo 
qualificar jovens com  12º ano de es-
colaridade, habilitando-os a exercer 
a profissão de técnicos com respon-
sabilidade, organizados, capazes de 
fazer face às exigências de um mer-
cado de trabalho muito específico e 
exigente, em particular no que res-
peita a manter o bom funcionamento 
das empresas produtoras de bens e 
serviços. 

Tiago Sousa, um ex-formando agora 
plenamente integrado no mercado 
de trabalho, refere que “depois de 
acabar o secundário não sabia o que 
fazer relativamente ao meu futuro. 
Sem aspirações, sem objetivos, andei 
assim até que um anúncio da ATEC 
despertou a minha curiosidade e me 
fez acordar”, frisando que ali “foram 
criadas todas as condições para que 
a aprendizagem fosse a melhor e 
mais próxima da realidade industrial 
possível”.

ESPECIALIZAÇÃO 
TECNOLÓGICA

QUALIFICAR 
JOVENS PARA 
O MERCADO DE 
TRABALHO

A SANJOTEC é um parque de 
ciência e tecnologia que re-
sulta da iniciativa estratégi-
ca do Município de S. João da 
Madeira, visando apoiar téc-
nica e cientificamente a co-
munidade empresarial local 
e regional. Fá-lo através da 
incubação de empresas, di-
fusão de uma cultura de ino-
vação e encorajamento a pro-
jetos empresariais de base 
tecnológica, nomeadamente 
nas áreas da Robótica, Auto-
mação Industrial, Biotecnolo-
gia, Química, Design e Tecno-
logias da Informação, assim 
como projetos das áreas das 
Indústrias Criativas ou da 
Inovação Social.

Na Sanjotec, a autarquia san-
joanense tem como parcei-
ros a Universidade de Aveiro, 
o Centro Tecnológico do Cal-
çado (CTC), a Associação de 
Parques de Ciência e Tecno-
logia do Porto, o Centro para o 
Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológicos (CEDINTEC), o 
Clube de Empresários de S. 
João da Madeira e a Faurecia 
– Assentos para Automóveis, 
S.A (a maior empresa da ci-
dade).

A ATEC – Academia de For-
mação é um projeto nacional 
e nasceu de uma parceria 
entre a Volkswagen Autoeu-
ropa, a Siemens, a Bosch e a 
Câmara de Comércio e Indús-
tria Luso-Alemã. Este proje-
to conjunto permite criar as 
condições para a transmis-
são dos conhecimentos e do 
know-how, nacional e inter-
nacional, que esses Promoto-
res possuem. 

A realização de cursos de 
aprendizagem, cursos de 
qualificação profissional para 
desempregados à procura do 
primeiro ou de novo empre-
go, bem como a realização de 
cursos que visam a integra-
ção de técnicos superiores 
nas empresas, paralelamente 
com a formação contínua de 
trabalhadores empregados e 
soluções de consultoria, são 
alguns dos serviços presta-
dos pela ATEC.

SOBRE A SANJOTEC

SOBRE A ATEC
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FAURECIA INSTALA-SE NA SANJOTEC 
PARA EXPANDIR  ATIVIDADE NA ÁREA 

DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

MAIOR EMPRESA DO DISTRITO

A Faurecia, um dos maiores 
fornecedores mundiais de 
equipamento automóvel, ins-
tala-se na Sanjotec, Parque 
de Ciência e Tecnologia de S. 
João da Madeira, no sentido 
de expandir a sua atividade 
na área de Tecnologias de 
Informação (TI). Este investi-
mento insere-se na estratégia 
de crescimento deste grupo 
internacional em Portugal, 
procurando também reforçar 
as relações do mesmo com a 
comunidade envolvente e te-
cido empresarial da região.

Instalada na Zona Industrial 
do Orreiro, em S. João da 
Madeira, com uma unidade 
de produção de Assentos de 
Automóveis que é a maior 
empregadora do concelho, a 
Faurecia passa agora a estar 
também na Sanjotec, dan-
do aos seus colaboradores a 
oportunidade de trabalhar 
num ambiente onde prima a 
inovação e a dinâmica entre 
diversas empresas do foro 
tecnológico. Ao juntar-se à 
iniciativa estratégica Sanjo-
tec, a Faurecia conseguirá 
também ter um papel ainda 
mais ativo na promoção da 
competitividade da região.

Na sessão de apresentação 
desta nova parceria, que de-
correu na Sanjotec, o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de S. João da Madeira, Ricar-
do Oliveira Figueiredo, real-
çou a importância de captar 
para o Município um centro 
de serviços partilhados, com 
pessoas altamente qualifica-
das. 

“Estamos a falar de uma fór-
mula de criar emprego quali-
ficado e aumentar o nível mé-
dio salarial da cidade, de uma 
forma praticamente instantâ-
nea. É com muito gosto que 
vemos aqui criados 33 postos 
de trabalho, com a perspetiva 
de que este número seja du-
plicado. Isto pode ser o mote 
para que outras empresas 
multinacionais possam even-
tualmente querer instalar 
aqui, na Sanjotec, centros de 
serviços partilhados”, salien-
tou o autarca sanjoanense.

“CRIAR 
EMPREGO 
QUALIFICADO”

“FORTALECER 
AS RELAÇÕES 
DO GRUPO COM 
AS EMPRESAS 
LOCAIS”

A FAURECIA
Ricardo Oliveira Figueiredo 
realçou ainda estar à espera 
de que a Faurecia possa ser 
“um incentivo especial e im-
portante para o arranque da 
construção do terceiro edifí-
cio da Sanjotec”. E acrescen-
tou: “A Faurecia vai aportar à 
Sanjotec uma nova dimensão, 
trazer novas oportunidades 
para as empresas que já cá 
estão, e espero que essas 
empresas possam também 
dar o seu contributo à Faure-
cia. Acredito que é isso que 
vai acontecer”.

A Faurecia é um dos 
maiores fornecedores 
mundiais de equipa-
mentos automóveis, com 
três áreas de negócio: 
Assentos de Automó-
veis, Tecnologias de 
Controlo de Emissões 
e Sistemas de Interior. 
A sua forte oferta em 
tecnologia oferece às 
construtoras (OEM’s) so-
luções para o cockpit do 
futuro e mobilidade sus-
tentavel. 

Em 2015, o Grupo regis-
tou um total de vendas 
de €20.7 mil milhões. A 
31 de Dezembro de 2015, 
a Faurecia empregava 
103 000 pessoas em 34 
países, em 330 fábricas 
e 30 centros de Investi-
gação e Desenvolvimen-
to. A Faurecia está lis-
tada na NYSE Euronext 
Paris e é transacionada 
no mercado norte-ame-
ricano over-the-counter 
(OTC). Mais informações 
na internet em: 
www.faurecia.com.

DIÁRIO DE AVEIRO, 

A FAURECIA 
É A EMPRESA 
MAIS RENTÁVEL 
E A MAIOR 
EMPREGADORA 
DO DISTRITO DE 
AVEIRO. ESTA 
EMPRESA DE S. 
JOÃO DA MADEIRA 
LIDERA A LISTAGEM 
DAS 1.500 MAIORES 
EMPRESAS DO 
DISTRITO

“A integração na Sanjotec 
reforça o compromisso da 
Faurecia não só com a comu-
nidade tecnocientífica, mas 
também com a própria região 
de S. João da Madeira, conti-

nuando a contribuir para a 
sua produtividade. Acredita-
mos que esta aposta também 
ajudará a fortalecer as rela-
ções do Grupo com as empre-
sas locais”, explicou Luís Oli-
veira, CFO (diretor financeiro) 
do grupo para Portugal, Mar-
rocos e Tunísia.

Ana Barbosa, Diretora de Re-
cursos Humanos da Faurecia 
em Portugal, complementa: 
“Sendo a inovação um dos 
principais pilares da nos-
sa atuação, é fundamental 
estarmos estrategicamente 
presentes onde possamos 
agarrar novas oportunida-
des, seja na área de I&D, ou 
de captação de talento.”

O espaço da Faurecia na 
Sanjotec emprega, numa pri-
meira fase, cerca de 30 co-
laboradores altamente espe-
cializados para as áreas das 
Tecnologias de Informação 
e prevê-se que este núme-
ro duplique nos próximos 3 
anos.



INVESTIMENTO DE UM MILHÃO 
DE EUROS INAUGURADO PELO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO E COESÃO, 
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE S. JOÃO DA MADEIRA E PELO 

CRIADOR DE MODA MIGUEL 
VIEIRA. PRIMEIRA EXPOSIÇÃO 

TEMPORÁRIA É DE LUÍS ONOFRE.
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O Museu do Cal-
çado, em S. João 

da Madeira, abriu 
ao público no dia 5 

de novembro, numa 
cerimónia que con-

tou com a presença do 
presidente da Câmara 

Municipal de S. João da 
Madeira, Ricardo Oliveira 
Figueiredo, do secretário 
de Estado do Desenvolvi-
mento e Coesão, Nelson de 
Souza, e de Miguel Viei-
ra, nome incontornável da 
moda nacional e interna-
cional. O novo espaço mu-
seológico do concelho, que 
resulta de um investimen-
to de um milhão de euros 
por parte da autarquia, é o 
único em Portugal dedica-
do a este setor.

A sessão incluiu a assina-
tura de protocolos de cola-
boração com a APICCAPS 
– a associação represen-
tativa do setor –, o Centro 
Tecnológico do Calçado 
de Portugal e a Academia 
de Design e Calçado, for-
malizando as importan-
tes sinergias entre estas 
entidades e o Município, 

através do 
novo Museu, no 
sentido da valorização do 
Calçado.

Localizado na histórica Torre 
da Oliva, o Museu do Calça-
do celebra uma indústria que 
marcou, e marca, de forma in-
delével o concelho de S. João da 
Madeira, homenageando todos 
aqueles que, de uma forma ou 
outra, contribuíram para que o 
calçado se transformasse num 
dos principais produtos de ex-
portação nacional. Ao preser-
var a memória coletiva de todo 
o processo produtivo, o Museu 
do Calçado projeta também o 
que de melhor se faz em Por-
tugal. Mais do que uma evo-
cação do passado, este novo 
espaço museológico é uma 
afirmação do presente, com os 
olhos postos no futuro.

Com mais de 500 sapatos ex-
postos, parte de um acervo com 
mais de 7000, o Museu do Cal-
çado conta também com as má-
quinas e as ferramentas que 
forjaram incontáveis pares de 
sapatos, para além de vinte ré-

plicas 
de vários períodos históricos, 
desde a pré-história ao sécu-
lo XX, e réplicas de vestuário 
da idade medieval e do século 
XVIII. Esta abrangência é ain-
da fortalecida com a mostra de 
quatro dezenas de obras de 
arte contemporâneas na zona 
expositiva Sapatos com Arte. 

O Museu conta ainda com um 
núcleo dedicado a sapatos de 
famosos, onde se destacam 
um par cedido pelo atual se-
cretário-geral da ONU, An-
tónio Guterres, os de Eunice 
Muñoz, referência maior do 
teatro em Portugal, os sapatos 
vermelhos escolhidos por Fili-
pe La Féria  para Dorothy no 
musical Feiticeiro de Oz ou do 
escritor Valter Hugo Mãe. Se 
os sapatos dizem muito sobre 
as pessoas, é aqui que se po-
dem tirar 
todas as 
dúvidas.

PARA VISITAR NO EDIFÍCIO 
DA TORRE DA OLIVA
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EXPOSIÇÃO DE 
LUÍS ONOFRE

O primeiro núcleo expositivo 
do novo Museu, o da Produ-
ção, mostra o ofício e a in-
dustrialização, registando a 
cadeia operatória do calçado 
nos seus tempos e repro-
duzindo o ambiente de um 
espaço de produção. É uma 
narrativa sobre a organiza-
ção espacial das fábricas, 
recriando uma oficina tra-
dicional do início do século 
XX e uma unidade fabril dos 
anos 1980, articulada como 
retrato das gentes do calçado 
e as respectivas implicações 
socioeconómicas desta ativi-
dade junto da comunidade. 
Ainda neste núcleo, é possí-
vel encontrar um momento 
dedicado à história da indús-
tria em Portugal e às prin-
cipais instituições do setor. 
Esta área expositiva termina 
com um momento de intera-
ção com o público, recorren-
do às novas tecnologias.

O Sapato e o Design convida 
a olhar o calçado enquanto 
objeto histórico e antropoló-
gico e enquanto objeto de de-
sign e moda. Após uma abor-
dagem do calçado nos seus 
diferentes tempos históricos 
e culturais, que se visita 
através do chamado Túnel 
do Tempo, onde um conjun-
to de réplicas e, sempre que 
possível, originais contam a 
evolução do calçado ao longo 
dos séculos, introduz-se uma 
reflexão relativa às questões 
do estilo e das tendências, 
sobretudo ao longo do século 
XX e XXI. 

No Designers e Marcas pro-
põe-se aos visitantes conhe-
cer os “sapatos notáveis”, as 
propostas de designers por-

tugueses e estrangeiros, 
descobrir jovens de-

signers e, claro, 
apreciar as 

A primeira exposição tempo-
rária que o Museu do Calçado 
acolhe é dedicada a Luís Ono-
fre, nome maior da criação 
de calçado em Portugal e que 
impôs o seu trabalho além-
-fronteiras, transformando-
-se numa referência no setor. 
Denominada “Uma história 
de paixão, herança e resiliên-
cia”, a mostra dedicada a Luís 
Onofre conta com exempla-
res que chegaram aos pés de 
mulheres tão famosas como 
Michelle Obama, que escre-
veu uma carta de agradeci-
mento pela oferta de uns bo-
tins, ou Letizia Ortiz, rainha 
de Espanha. Pode ainda ser 
admirada a lambreta usada 
pelo pai de Onofre para fazer 
entregas antes da existência 
da fábrica de família, home-
nageando-se assim diferen-
tes gerações de uma família 
com profundas ligações ao 
calçado.

marcas portuguesas. Ligado 
a este momento expositivo, 
está um espaço dedicado ex-
clusivamente à SANJO, quer 
pela sua relevância local, 
quer pela sua importância 
nacional e histórica. Final-
mente, e porque se trata de 
um núcleo dedicado ao de-
sign, aqui se encontra uma 
área exclusiva para a pro-
dução contemporânea, numa 
lógica de showroom, criando 
condições para apresentar 
anualmente duas grandes 
exposições, coincidentes 
com os lançamentos de novas 
coleções no mercado. Para 
mostrar a relevância do de-
sign no calçado contemporâ-
neo, o público encontra múlti-
plos sapatos usados ao longo 
da vida, desde o chinelo de 
quarto ao sapato de cerimó-
nia. Agatha Ruiz de La Prada, 
Herve Leger, Carlos Santos 
ou Miguel Vieira são alguns 
dos criadores presentes nes-
te espaço.

A última área expositiva, o 
Calçado com Arte, tem uma 
dimensão absolutamen-
te criativa, sendo que, com 
curadoria do pintor Vitor 
Costa, foram convidados di-
versos artistas portugueses, 
dos mais variados domínios, 
para conceberem uma peça 
que contivesse obrigatoria-
mente uma referência ao 
objecto sapato. Este é um es-
paço de liberdade absoluta, 
onde o objecto passa a estar 
para além de si próprio, no 
que à sua dimensão funcio-
nal diz respeito, e é reinven-

tado enquanto peça 
de arte.

RICARDO OLIVEIRA FIGUEIREDO, 
PRESIDENTE DA CÂMARA

NELSON DE SOUSA, 
SECRETÁRIO DE ESTADO DO 

DESENVOLVIMENTO E COESÃO

MIGUEL VIEIRA, 
DESIGNER DE MODA

ESTE MUSEU É, EM 
GRANDE MEDIDA, 
DOS EMPRESÁRIOS 
E TRABALHADORES 
DO SETOR DO 
CALÇADO. É O 
SEU MUSEU. 
QUEREMOS QUE SE 
APROPRIEM DELE E 
O USEM COMO UM 
INSTRUMENTO DE 
COMPETITIVIDADE 
DA PRÓPRIA 
INDÚSTRIA. E É 
ISSO QUE JÁ ESTÁ 
A ACONTECER, 
PROMOVENDO UM 
SETOR QUE TEM 
UMA HISTÓRIA 
ÍMPAR NO NOSSO 
PAÍS E UM FUTURO 
MUITO BRILHANTE 
PELA FRENTE.

ESTA INICIATIVA 
DE HOMENAGEAR O 

SETOR [DO CALÇADO] 
QUANDO ELE ESTÁ 

ATIVO E A CRESCER, 
CONTRIBUINDO 
PARA A REGIÃO 

E PARA O PAÍS (…) 
É UM FATOR DE 

DESENVOLVIMENTO 
E DE COESÃO 

TERRITORIAL E 
SOCIAL

TENHO MUITO 
ORGULHO EM 

TER O MUSEU 
DO CALÇADO NA 

CIDADE ONDE NASCI, 
FUI BATIZADO, 

FUI CRIADO E 
ONDE TRABALHO 
DIARIAMENTE. (…) 

MUITO OBRIGADO À 
CÂMARA MUNICIPAL 

DE S. JOÃO DA 
MADEIRA E A TODOS 

OS INTERVENIENTES 
QUE PUSERAM DE PÉ 

ESTE MUSEU

DO OFÍCIO 
AO DESIGN 
CONTEMPORÂNEO



Em 2016, ano em que se com-
pletaram nove décadas sobre 
a emancipação concelhia de 
S. João da Madeira, uma im-
portante instituição cultural 
sanjoanense celebrou tam-
bém um aniversário “redon-
do”: o Centro de Arte de S. 
João da Madeira. Criado em 
1986, comemorou 30 anos 
ao serviço da formação e da 
promoção da arte na nossa 
cidade e na região, tendo-se 
tornado numa referência de 
qualidade a nível nacional.

Olhando para essas três dé-
cadas, constata-se o fortís-
simo impacto do Centro de 
Arte no lançamento de jo-
vens artistas e na dinamiza-
ção cultural da nossa cidade, 
precursora da “explosão” 
que esta área viria a ter nos 

ANIVERSÁRIO 
DO CENTRO 

DE ARTE 
CULMINA COM 

RETROSPETIVA 
DA OBRA DE 

VICTOR COSTA

“Os 30 anos do Centro de Arte são 
o momento certo para reconhecer 
e celebrar a dedicação que Victor 
Costa sempre colocou ao serviço 
deste organismo”, afirmou o Pre-
sidente da Câmara, Ricardo Olivei-
ra Figueiredo. 

Nas palavras do autarca, Victor 
Costa “partilha com S. João da Ma-
deira a sua paixão pela arte, como 
pintor, como professor e dedican-
do-se durante 30 anos ao Centro 
de Arte e à cidade que escolheu 
adotar e na qual se tornou refe-
rência incontornável da cultura”.

Manuel Ferreira da Rocha, Presi-
dente da Associação Cultural Alão 
de Morais (ACAM) - na qual se in-
tegra o Centro de Arte - também 
sublinha “o trabalho, o empenho 
e a dedicação” de Victor Costa à 
causa da arte.

No dia da inauguração 
da exposição “Pintura 
| Obra Pública (1982-
2016)”, o próprio Victor 
Costa acompanhou o 
muito público presente, 
conversando sobre os 
trabalhos patentes, vá-
rios dos quais integra-
dos em coleções priva-
das ou de instituições 
públicas, como a Câma-
ra Municipal de S. João 
da Madeira.

PAIXÃO PELA 
ARTE

OBRA 
REPRESENTADA 
EM VÁRIAS 
COLEÇÕES DE 
ARTE

EXPOSIÇÃO NA
 OLIVA CREATIVE FACTORY

últimos anos em S. João da 
Madeira, na qual esta impor-
tante instituição continua a 
desempenhar, em articulação 
com o Município, um papel de 
grande relevância e de efeti-
vo serviço público. 

Em todo esse percurso tem 
havido contributos conside-
ráveis, mas há um nome que 
é absolutamente incontorná-
vel: Victor Costa. Por isso, as 
comemorações do 30.º ani-
versário do Centro de Arte 
de S. João da Madeira teriam 
de culminar com uma exposi-
ção da obra de Victor Costa. A 
mostra, reunindo obras entre 
1982 e 2016, foi inaugurada 
a 12 de novembro no Núcleo 
de Arte da Oliva Creative Fac-
tory.

Nascido em 1944, em 
Urgezes, Guimarães, 
Victor Costa foi profes-
sor associado da Facul-
dade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, 
até 2005. Entre 1986 e 
2014 foi diretor do Cen-
tro de Arte de S. João da 
Madeira e foi igualmen-
te o primeiro diretor do 
Núcleo de Arte da Oliva 
Creative Factory. 

Fundador e membro 
do Conselho de Admi-
nistração do Lugar do 
Desenho/Fundação Jú-
lio Resende, tendo sido 
Presidente da Comissão 
Executiva das Comemo-
rações do Centenário do 
Nascimento de Júlio Re-
sende. 
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O Museu da Chapelaria, em 
S. João da Madeira, recebeu, 
a 21 de janeiro, a assinatura 
de protocolos de colaboração 
no âmbito deste projeto inter-
nacional, intitulado “EU-LAC-
-MUSEUMS”, que visa a pro-
moção das relações entre a 
União Europeia (EU) e a Amé-
rica Latina e Caribe (LAC).

Além do Museu da Chapela-
ria, a representação portu-
guesa inclui museus muni-
cipais de Barcelos e Penafiel, 
bem como a Faculdade de Le-
tras da Universidade do Por-
to (FLUP).

MUSEU DA CHAPELARIA CONTRIBUI PARA 
REFORÇO DOS LAÇOS CULTURAIS ENTRE

A EUROPA E A AMÉRICA LATINA

“É uma excelente oportuni-
dade para estes jovens co-
nhecerem outras culturas e 
contribuírem para melhorar 
o entendimento cultural en-
tre países diferentes, o que é 
muito importante para cons-
trução de um mundo melhor”, 
como afirmou, nesta sessão, 
o Presidente da Câmara de S. 
João da Madeira.

Enaltecendo o envolvimento 
dos estudantes neste projeto, 
Ricardo Oliveira Figueiredo 
deixou-lhes votos de “mui-
tas felicidades”, considerando 
importante que os promoto-
res da iniciativa tenham in-
cluído na mesma um progra-
ma de mobilidade jovem. 

À tarde, os representantes 
das entidades envolvidas e 
os seis jovens de S. João da 
Madeira, Barcelos e Penafiel 
tiveram a oportunidade de  
visitar o Museu da Chapela-
ria,, bem como o novo Museu 
do Calçado.

POR UM 
MUNDO 
MELHOR

MUNICÍPIO INTEGRA 
PROJETO INTERNACIONAL 

Assim, nessa sessão junta-
ram-se ao Presidente da Câ-
mara de S. João da Madeira, 
Ricardo Figueiredo, as verea-
doras Armandina Saleiro (CM 
de Barcelos) e Daniela da Ro-
cha Oliveira (CM de Penafiel), 
assim como a diretora da 
FLUP, Fernanda Ribeiro. 

Esteve também presente Ja-
mes Brown, da Universidade 
de St. Andrews (Escócia), en-
tidade que coordena o projeto 
em articulação com o Museu 
Nacional da Costa Rica e a 
FLUP.
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DESPORTISTAS 
SANJOANENSES 
EM DESTAQUE

S. JOÃO DA MADEIRA TEM 
VISTO VÁRIOS DESPORTISTAS 

DA CIDADE FICAREM 
LIGADOS A IMPORTANTES 

CONQUISTAS NAS MAIS 
DIVERSAS MODALIDADES E A 
SEREM RECONHECIDOS PELO 

SEU VALOR. NESTA EDIÇÃO 
DO JORNAL “VIVER S. JOÃO” 

DEIXAMOS A REFERÊNCIA A 
PROTAGONISTAS DE ALGUNS 
DOS FEITOS MAIS RECENTES.  

DESPORTO

...sagraram-se campeãs 
Distritais, no final de 
janeiro, ao vencerem 
na final a equipa do Ga-
fanha, com o resultado 
35-33.

...que começou a sua carrei-
ra de jogador de hóquei em 
patins ao serviço da Associa-
ção Desportiva Sanjoanense, 
fez parte da seleção nacional 
Sub-20 que se sagrou cam-
peã europeia da modalidade, 
em finais de outubro passa-
do, na Suíça. Este jovem san-
joanense defende atualmente 
as cores do Sporting Clube de 
Portugal, tendo também pas-
sado pelo Futebol Clube do 
Porto e Valongo.

...técnico de atletismo 
dos Serviços Sociais 
do Município de S. João 
da Madeira, recebeu o 
Prémio António Leitão, 
no âmbito da Corrida 
de S. Silvestre, reali-
zada a 7 de janeiro, em 
Espinho. Este galardão, 
com que é distinguida 
anualmente a carreira 
de uma personalidade 
do atletismo aveirense, 
constitui mais um reco-
nhecimento do contri-
buto de Alberto Batista 
para o desenvolvimen-
to da modalidade na 
região, não só ao nível 
desportivo, mas tam-
bém social.

...conquistaram títulos 
no Campeonato Nacio-
nal de Wushu/ Kung Fu 
Tradicional, competição 
que se realizou no final 
do mês de novembro.

AS JOGADORAS 
SUB-14 DE 

BASQUETEBOL 
DA ADS...

TOMÁS MOREIRA...

ALBERTO 
BATISTA...

VÁRIOS ATLETAS 
DA SHAOLIN SI...

42  |  viver  DESPORTO



CAMPANHA 
SOLIDÁRIA 

RECOLHEU PERTO 
DE 250 ARTIGOS 
PARA A PRÁTICA 

DESPORTIVA 
SAPATILHAS, VESTUÁRIO, 

BOLAS E PRODUTOS DE HIGIENE 
PARA QUEM MAIS PRECISA 

NATAL 2016

Durante a época natalícia 
decorreu em S. João da 
Madeira uma campanha 
solidária de recolha de 
equipamento desporti-
vo, incluindo vestuário, 
calçado, bolas e ainda 
produtos de higiene. 
Esta recolha decorreu 
no Complexo Desportivo 
Paulo Pinto, Pavilhão das 
Travessas e Centro de 
Formação Desportiva.

Organizada pela Câma-
ra Municipal, a iniciativa 
contou com o apoio da 
Rede Social de S. João da 
Madeira, em particular 
das entidades ligadas ao 
Banco de Recursos do 
concelho, para onde são 
encaminhados os arti-
gos recolhidos, para de-

pois serem encaminhados 
para famílias carenciadas.  

A contabilização das ofer-
tas foi realizada no início 
desta semana, no Pavilhão 
do Complexo Desportivo 
Paulo Pinto, momento que 
contou com a colaboração 
da Associação É Bom Vi-
ver, coletividade sanjoa-
nense formada por cida-
dãos em idade sénior que 
utilizam esse espaço des-
portivo municipal.

Entre os 247 bens reco-
lhidos graças à generosi-
dade muitos sanjoanenses 
e não só, contam-se mais 
de 30 pares de calçado 
desportivo, 182 peças de 
vestuário e 32 produtos 
diversos.

...são dois sanjoanenses que 
integram a equipa técnica do 
Moreirense, que conquistou, 
no final de janeiro, a Taça da 
Liga em futebol, vencendo na 
final o Sporting de Braga e 
deixando pelo caminho dois 
dos chamados clubes gran-
des: Benfica e F.C. Porto. No 
seu trajeto na modalidade, 
ambos os técnicos passaram 
pela Associação Desportiva 
Sanjoanense.

....é outro sanjoanense liga-
do ao hóquei em patins que 
começou a sua carreira de 
jogador ao serviço da Asso-
ciação Desportiva Sanjoa-
nense, tendo passado por 
outras equipas nacionais. Na 
época 2011/2012, iniciou uma 
carreira de técnico da moda-
lidade, tendo sido convidado, 
nesta época, para orientar o 
Amatori Lodi, uma das me-
lhores equipas de Itália, onde 
em setembro de 2016 con-
quistou a supertaça. 

...da associação sanjoanense 
Shaolin Si, brilharam ao mais 
alto nível no Campeonato do 
Mundo WKF (World Karaté 
Federation), realizado em no-
vembro passado em Andria, 
Itália. Em representação da 
seleção nacional, estes atle-
tas obtiveram uma excelente 
prestação, incluindo um título 
mundial para Bruno Sousa, 
em sabre, e uma medalha de 
prata para João Gonçalves, 
em sanda, entre outras con-
quistas.

....conquistou, no dia 19 
de novembro, a Taça 
de Portugal desta mo-
dalidade, título que é 
alcançado pela quinta 
vez consecutiva.

JOÃO RICARDO 
PINTO E NUNO 
COSTA...

NUNO RESENDE...

BRUNO SOUSA E 
JOÃO GONÇALVES...

A EQUIPA DE 
DAMAS DO CCD...
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NOVOS PARCEIROS REFORÇAM 
PROJETO “TAMPINHAS SOLIDÁRIAS”

AMBIENTE E 
COESÃO SOCIAL

Decorreu no dia 13 de 
fevereiro o relança-
mento do projeto “Tam-
pinhas Solidárias”, que 
está a comemorar o seu 
10.º aniversário. Trata-
-se de uma iniciativa 
lançada em 2007, no 
âmbito do processo de 
implantação da Agenda 
21 Local, sendo promo-
vido pela Câmara Muni-
cipal e Cerci S. João da 
Madeira.

Este projeto concilia a 
área ambiental com a 
área social, na medida 
em que o valor resultan-
te do encaminhamento 
para reciclagem das 
tampinhas de plástico 
recolhidas é convertido 
em material ortopédi-
co que é disponibili-
zado gratuitamente a 
todos os sanjoanenses 
que dele necessitam, 
mediante regulamento 
próprio.

No âmbito da comemo-
ração deste 10.º aniver-
sário das “Tampinhas 
Solidárias”, a Câmara 
Municipal e a Cerci S. 

João da Madeira passa-
ram a contar com novos 
parceiros, que contri-
buem para dar um novo 
impulso para o contínuo 
crescimento do proje-
to, sensibilizando os 
cidadãos, divulgando 
informação relativa ao 
projeto e passando a 
incluir as suas instala-
ções na rede de pontos 
de recolha de tampas de 
plástico.

Nesse sentido, na sede 
da Cerci S. João da Ma-
deira, foi assinado um 
protocolo formalizando 
a adesão ao projeto por 
parte das seguintes en-
tidades: Santa Casa da 
Misericórdia, agrupa-
mentos de escolas João 
da Silva Correia, Sera-
fim Leite e Oliveira Jú-
nior, Centro Hospitalar 
de Entre Douro e Vouga, 
Associação de Jovens 
Ecos Urbanos, Banco 
Local de Voluntariado, 
Junta de Freguesia, PSP, 
Cruz Vermelha, Rotary 
Club, Agrupamento de 
Centros de Saúde e 
Bombeiros Voluntários.

Na globalidade, as seis 
toneladas de tampinhas 
de plástico entregues 
no Sistema Intermuni-
cipal de Gestão de Re-
síduos do Grande Porto 
(Lipor) - um dos precur-
sores destas campa-
nhas de recolha no nos-
so país - já permitiram 
obter três camas articu-
ladas manuais, três col-
chões tri-partidos, dois 
colchões anti-escaras 
com compressor, quatro 
cadeiras de rodas e um 
nebulizador. Este mate-
rial encontra-se no Cen-
tro de Recursos sediado 
nas instalações da Cerci 
S. João da Madeira, que 
assegura o seu arma-
zenamento e gestão.

Para este projeto, fo-
ram criados recipien-
tes próprios de recolha 
de tampas de plástico e 
disponibilizados em di-
versos locais de acesso 
público no concelho. É 
realizada a recolha pe-
riódica das tampinhas 
depositados nesses 
recipientes e no Eco-
centro Municipal. Pos-

TAMPINHAS 
“TROCADAS” 

POR MATERIAL 
ORTOPÉDICO

O MUNICÍPIO 
DE S. JOÃO DA 
MADEIRA JÁ 

ENVIOU PARA 
RECICLAGEM 

SEIS 
TONELADAS 

DE TAMPINHAS 
AO LONGO 

DE 10 ANOS

teriormente, e sempre 
que as quantidades se 
justifiquem, é encami-
nhado para um destino 
final na Lipor. Este des-
tino atribui anualmente 
material ortopédico de 
valor médio de 1000 
euros, por tonelada de 
tampas entregues para 
reciclagem.

Durante a implementa-
ção e desenvolvimento 
deste projeto têm sido 
realizadas diversas 
campanhas de sensi-
bilização para que as 
tampinhas de plástico 
sejam depositadas nos 
recipientes disponibi-
lizados para o efeito. 
O material ortopédico 
recebido destina-se ao 
empréstimo a pessoas 
residentes em S. João 
da Madeira que dele ne-
cessitem. O empréstimo 
do material é efetuado 
pelo período durante 
o qual os utilizadores 
comprovadamente ne-
cessitem do mesmo, 
sendo dada preferência 
a situações de maior 
carência económica.
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O Ecocentro Municipal de S. João da 
Madeira comemorou o seu 7º aniver-
sário no passado dia 12 de Outubro, 
com a cerimónia de entrega de pré-
mios aos vencedores do concurso 
100% Resíduos, projeto que nasceu 
nas escolas da cidade no ano letivo 
2003/2004, e que tem evoluído ao 
longo do tempo, tentando acompanhar 
a tecnologia existente, nomeadamen-
te no que diz respeito às fileiras re-
colhidas.

As escolas vencedoras foram o Jardim 
de Infância das Travessas, na catego-
ria de creches e jardins de infância, 
o Núcleo de Ensino Estrela Guia, na 
categoria EB 1, e a EB 2, 3 de S. João 
da Madeira, na categoria de EB 2, 3 e 
secundária, que abrilhantaram a ini-

O Parque Urbano do Rio Ul 
vai crescer para sul e vai ser 
dotado de novos equipamen-
tos lúdicos e de interpretação 
ambiental. Com esse objetivo, 
a Câmara de S. João da Ma-
deira vai investir mais de 1 
milhão de euros em obras 
nesse espaço verde, que é 
um dos maiores e mais pro-
curados da região, desenha-
do pelo conceituado arquiteto 
sanjoanense, Sidónio Pardal. 

Os atuais cerca de 180 mil 
metros quadrados vão au-
mentar para aproximada-
mente 230 mil metros qua-
drados, “acompanhando” uma 
extensão de rio de perto de 2 
mil metros. Esta empreitada, 
rondando os 700 mil euros, 
tratará a paisagem em torno 
do Rio Ul como espaço livre, 
de recreio e lazer. “No con-
junto, pretende-se obter uma 
paisagem naturalista, dando 
continuidade ao Parque já 
existente a Norte”, pode ler-
-se na memória descritiva do 
projeto da autoria de Sidónio 
Pardal.

“A expressão da paisagem 
é dominada pelo contrapon-
to entre o Rio, os espaços de 
clareira relvados e contidos 
por orlas arbóreas e arbus-
tivas e a presença de muros 
e acontecimentos singulares 
em granito”, explica-se ainda 
no referido documento que 
enquadra a intervenção que 
deverá ir para o terreno em 
maio próximo, concluído que 
esteja o respetivo concurso 
público.

7º ANIVERSÁRIO 
DO ECOCENTRO 

MUNICIPAL 

PARQUE 
URBANO 

DO RIO UL 
CRESCE E 

GANHA NOVOS 
EQUIPAMENTOS 

PEDAGÓGICOS 
E DE LAZER

SESSÃO INCLUIU 
ENTREGA 

DE PRÉMIOS 
ÀS ESCOLAS 

VENCEDORAS 
DO CONCURSO 

100% RESÍDUOS.

INVESTIMENTO SUPERIOR 
A 1 MILHÃO DE EUROS

ciativa com pequenas apresentações 
que incluíram declamação de poesia 
e música, terminando com o hino de 
S. João da Madeira cantado pelos alu-
nos do Núcleo de Ensino Estrela Guia.

Os dados da recolha seletiva nas esco-
las, relativos ao ano letivo 2015/2016, 
apresentam um total de 3.264 sacos 
de 220 litros de resíduos recicláveis, 
ou seja, 718.080 litros, com a parti-
cipação de 19 escolas e um total de 
4.160 alunos envolvidos, desde a cre-
che ao ensino secundário.

Atualmente a recolha feita é de 8 filei-
ras, nomeadamente papel/cartão, vi-
dro, plástico e metal, rolhas de cortiça, 
tampinhas de plástico, óleo alimentar 
usado, pilhas e escovas de dentes.

SEPARAÇÃO 
DE RESÍDUOS

POLO DE 
ATRAÇÃO



NO NATAL 
HOUVE 

REFORÇO DE 
CONTENTORES 
PARA RECEBER 

O PAPEL DE 
EMBRULHO 

USADO 
RECIPIENTES ESPECIAIS 

ESTIVERAM DISPONÍVEIS DE 23 
A 27 DE DEZEMBRO.

NATAL 2016

AÇÃO DE 
SENSIBILIZAÇÃO
O Vice-Presidente da 
Câmara, Paulo Cavalei-
ro, congratulou-se com 
a adesão dos Sanjoa-
nenses, que contribuiu 
para que as ruas da ci-
dade se encontrassem 
mais limpas no período 
de Natal, uma altura do 
ano em que aumenta a 
produção deste tipo de 
resíduo doméstico.

O autarca realçou tam-
bém que a iniciativa 
teve “uma relevante 
vertente pedagógica, 
constituindo mais uma 
forma de sensibilização 
das famílias para a im-
portância da separação 
de resíduos e da reci-
clagem, o que continua 
a ser uma das priorida-
des da ação da Câmara 
na área do Ambiente”. 

De 23 a 27 de dezem-
bro, houve contentores 
de Natal espalhados 
pelas ruas de S. João da 
Madeira, numa iniciati-
va que visou promover 
a reciclagem do cartão 
e papel de embrulho 
usado.

Cada um destes reci-
pientes esteve identifi-
cado com a frase “Ofe-
reça-nos o que sobra 
dos seus presentes!” e 
imagem alusiva, convi-
dando os sanjoanenses 
a depositarem aí o pa-
pel e cartão que restou 
das prendas natalícias. 
Depois, com o apoio da 
Recolte (a empresa con-
cessionária da limpeza 
da cidade) esse papel foi 
encaminhado para reci-
clagem.

Ao todo, foi recolhida 
uma quantidade de pa-
pel e cartão equivalente 
a 37 contentores de lixo 
com capacidade de 800 
litros, valor acima da 
média das edições ante-
riores, que se situa nos 
35 contentores.

RECREIO VERDE 
E NOVOS 
EQUIPAMENTOS
Para além da referida am-
pliação do Parque, este vai 
também ser dotado de no-
vas estruturas, incluindo um 
recreio verde, espaço de di-
versão em contacto com a na-
tureza. Para que os miúdos, 
mas também graúdos, pos-
sam explorar o meio ambien-
te, essa área em concreto vai 
ter uma série de dispositi-
vos integrados na paisagem, 
como troncos, circuitos de 

equilíbrio, cordas para trepar 
e escorregas naturais.

A atenção às crianças, aos 
jovens e às famílias reflete-
-se igualmente nos núcleos 
pedagógicos que, em comple-
mento à já existente Casa da 
Natureza,  vão ser criados no 
Parque Urbano do Rio Ul.

Nesse sentido, vão ser recu-
peradas e revitalizadas an-
tigas construções - nomea-
damente o moinho de água -, 
no âmbito de um projeto que 
prevê também a elaboração 
de publicações pedagógi-
cas e a realização de ações 
imateriais de sensibilização 
ambiental e de preservação 
e promoção de tradições da 
região.

Neste caso, está previsto um 
investimento de cerca de 350 
mil euros, financiado a fun-
do perdido em 85 por cento 
pelo programa operacional 
ON2, montante que engloba 
ainda a instalação de sinalé-
tica própria em todo o Parque 
Urbano do Rio Ul, para iden-
tificação do seu património 
biológico e informação sobre 
o mesmo.
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