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JOÃO RODRIGO PINHO DE ALMEIDA
Candidato a Presidente da Câmara Municipal 

SUSANA LAMAS
Advogada

Residente em S. João da Madeira, 
casada e mãe de dois filhos.
Licenciada em Direito pela Uni-
versidade Católica do Porto, fre-
quentou o curso geral de Piano no 
Conservatório de Música do Porto. 
Pós-Graduada em Administração 
Pública, em Fiscalidade e em Re-
cursos Humanos. Detentora do di-
ploma de DEA pela Universidade de 
Vigo e do Título de Especialista na 
área do Direito, no âmbito do ensi-
no superior politécnico. É advoga-
da e professora do ensino superior 
politécnico. Deputada e vice-coor-
denadora da bancada do PSD na 
Assembleia Municipal de S. João da 
Madeira. Conselheira Nacional do 
PSD. Presidente da Comissão Po-
lítica de Secção do PSD de S. João 
da Madeira. Membro do Conselho 
Geral e de supervisão da Empresa 
Municipal “Águas de S. João, E.M., 
S.A.”. Presidente da Assembleia Ge-
ral da CERCI de S. João da Madeira.

TIAGO RAÚL CORREIA
Gestor de Projetos

Natural e residente em S. João da Ma-
deira, unido de facto e pai de um filho.
Licenciado em Solicitadoria pelo Ins-
tituto Superior do Entre Douro e Vou-
ga (ISVOUGA).
Foi atleta de Futebol, na Associação 
Desportiva Sanjoanense, em todos os 
escalões de formação e Séniores, ten-
do ainda passado por clubes como o 
A.C Cucujães e o S. C. de Bustelo.
Foi Vice-presidente da Associação Es-
tamos Juntos e, atualmente, é Presi-
dente da Assembleia Geral da Banda 
de Música de S. João da Madeira. 
Foi Deputado Municipal entre 2005 e 
2013 e Secretário dos Vereadores entre 
2014 e 2017, com a responsabilidade 
da Gestão dos Projetos Financiados.
Profissionalmente é Gestor de Proje-
tos Financiados e de Grandes Eventos.

Originário de S. João da Madeira, descende de uma fa-
mília ligada à indústria e à lavoura, nasceu a 11 de se-
tembro de 1976.

Vive em S. João da Madeira, tendo dividido a sua vida 
nos últimos 20 anos entre S. João da Madeira, o Porto e 
Lisboa (onde foi exercendo diferentes funções públicas 
e privadas)

Em 2010 ingressou no ISEG onde se tornou Mestre em 
Economia e Polí ticas Públicas, com uma dissertação 
relacionada com o ativismo judicial nos programas de 
assistência a Por tugal e à Irlanda. Foi advogado estagi-
ário e jurisconsulto.

Foi deputado pela primeira vez entre 2002 e 2005, tendo 
sido coordenador da Comissão de Educação, Ciência e 
Cultura e vice-presidente do Grupo Parlamentar do CDS.

Em 2009 foi novamente eleito Depu tado tendo sido re-
eleito em 2011. Ao longo da vida recebeu várias distin-
ções das quais se destacam: 40 Un der 40, um dos qua-
renta jovens mais promissores da Europa, atribuída 
em 2014; Personalidade política do ano, atribuída pela 
Federação Portugue sa de Cicloturismo e Utilizadores de 
Bicicletas, em 2015. Nestes mandatos destacou-se pelas 
suas intervenções na Comissão de Orçamento e Finan-
ças e na Comissão de inquérito ao BPN.

Também em 2009 foi eleito deputa do municipal em S. 
João da Madeira. Mandato que exerceu até 2013.

Em 2013 foi nomeado Secretário de Estado da Admi-
nistração Interna. Desempenhou o cargo com três mi-
nistros: Miguel Macedo; Anabela Ro drigues e João Cal-
vão da Silva. Des tacou-se pela aprovação da primeira 
lei de financiamento dos Bombeiros de Portugal, pelo 
encerramento da Empresa de Meios Aéreos, pela mo-
dernização dos procedimentos elei torais e pelos acor-
dos conseguidos com os sindicatos representantes dos 
guardas florestais, dos polícias municipais e dos inspe-
tores do SEF.

Em 2015 regressou ao Parlamento, eleito pelo círculo de 
Aveiro. Num mandato exercido com grande pre sença 
no terreno, destacou-se como relator da comissão de 
inquérito à Caixa Geral de Depósitos, tendo con seguido 
a aprovação do mesmo, por unanimidade, de todos os 
partidos, algo inédito em Comissões de Inqué rito ao Se-
tor Bancário.

João Pinho de Almeida é pai de dois filhos. Gosta de 
passar música, ten do chegado a ser DJ, de cozinhar e la-
menta não ter mais tempo para ler. Não gosta de falar de 
política nos tempos livres e tem uma paixão por hóquei 
em patins, acompanhando regularmente a A.D. Sanjoa-
nense, da qual é presidente do Conselho Fiscal.
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AFONSO COSTA
Consultor Fiscal

PAULO BARREIRA MARQUES
Empresário

Natural, residente e empresário (há 23 
anos) em S. João da Madeira, casado e 
pai de um filho.
Certificado profissionalmente como Téc-
nico Oficial de Cabeleireiro, formador na 
mesma área e com capacitação em Ges-
tão e Dinamização Associativa.
O seu percurso desportivo está ligado 
ao hóquei em Patins, tendo sido atleta 
da A. D. Sanjoanense, na qual passou 
por todos os escalões de formação e na 
equipa sénior. Como treinador, passou 
por diversos clubes, no escalão sénior. 
Representou ainda a Seleção Nacional 
Brasileira e a Seleção de Aveiro.
É Presidente e fundador da Associação 
Comercial e Industrial de SJM, Membro 
do Conselho Empresarial do Porto, Se-
cretário dos Lions Internacional, Depu-
tado da Assembleia Municipal de SJM 
no mandato 2017-2021, Membro do Con-
selho de Segurança Municipal de SJM e 
articulista no Jornal “O Regional”.

DULCE SANTOS
Assistente Social

Diretora Técnica e Assistente Social 
na CERCI de S. João da Madeira, é 
licenciada em Serviço Social, no 
Instituto Superior de Serviço Social 
do Porto, tendo realizado estágio 
curricular no Instituto Português de 
Oncologia do Porto (IPO). Foi volun-
tária no Hospital de S. João, no Porto, 
IPO e Câmara Municipal de S. João da 
Madeira, onde realizou estágio pro-
fissional na Divisão de Ação Social.
Foi Secretária da Direção do Cen-
tro Infantil e Social de Cesar e é, 
atualmente, Secretária da Assem-
bleia Geral. Possui ainda experiên-
cia como elemento participativo na 
Rede Social, Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens, Banco Local de 
Voluntariado, Centro de Recursos, 
Associação de Pais, bem como de co-
ordenadora de projetos a nível social 
e cultural.

Natural e residente em São João da Ma-
deira. Licenciado em Gestão pela Uni-
verdade Católica do Porto (UCP), tendo 
nesse período frequentado durante 6 
meses a Università Commerciale Luigi 
Bocconi (Milão, Itália). 
Recentemente, Mestre em Economia e 
Gestão Internacional pela Faculdade de 
Economia do Porto (FEP).
Fez parte durante quase 2 anos da Católi-
ca Investment Club. Estagiou numa Mul-
tinacional de Retalho Alimentar e numa 
empresa líder na área de Auditoria.
Atualmente, encontra-se a trabalhar na 
área de Consultoria Fiscal numa empre-
sa líder a nível mundial, percurso inicia-
do há 3 anos.
Secção da JSD de São João da Madeira, 
tendo abraçado este projeto juvenil há 
cerca de 1 ano.
Jogou desde os 6 anos no futebol de for-
mação da Associação Desportiva Sanjo-
anense (ADS).

DEOLINDA NUNES
Engenheira Química 

Licenciada em Engenharia Química 
pela Faculdade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto (FEUP).
Pós-graduada em Gestão no IMD (Ins-
titut for Management Development) em 
Lausanne, Suíça, tem ainda um Curso 
de Comunicação e Medias Sociais na 
Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica de Lisboa.
Iniciou a sua atividade profissional na 
indústria alimentar, tendo ingressado 
na Nestlé em 1993, como diretora das 
duas maiores fábricas desta e, mais tar-
de, diretora de comunicação e relações.
Em 2012, recebeu o Prémio “Mulher de 
Negócios do Ano”, atribuído pelo Jor-
nal de Negócios e pela revista Máxima.
Foi Vice-Presidente da Associação In-
dustrial do Distrito de Aveiro (AIDA), 
pertenceu à direção da Federação das 
Indústrias Portuguesas Agro-Alimen-
tares e foi membro do Conselho Con-
sultivo da Associação Portuguesa de 
Comunicação Empresarial.
Foi Presidente do Rotary Club de S. 
João da Madeira no biénio 2012-2013.

ABEL RODRIGUES
Relojoeiro

ANA RITA AZEVEDO
Professora

ANTÓNIO SOUSA
Comerciante

ÁLVARO GOUVEIA
Empresário

ÁLVARO PINTO
Reformado

CRISTINA BASTOS
Professora

NATÁLIA ANDRADE
Professora Aposentada
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C A S T R O  A L M E I D A  É 
O  M A N D A T Á R I O  D A 

C A N D I D A T U R A 

M E N S A G E M  A O S 
S A N J O A N E N S E S
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Escrevo-vos esta mensagem a uma 
semana das eleições. Quero partilhar 
convosco uma pequena reflexão e fa-
zer um apelo.

A campanha eleitoral tem decorrido 
com respeito mútuo. Isso é muito im-
portante em democracia. Tenho apos-
tado muito no contacto direto. É essa a 
forma que mais gosto de utilizar para 
passar a mensagem. Olhos nos olhos. 
Pessoa a pessoa. Será assim até ao úl-
timo minuto do último dia.

Vamos fazer a melhor cidade do país e 
contamos com todos os sanjoanenses 
para atingir esse objetivo. Apresentá-
mos essa ambição, um projeto claro 

e consistente e uma equipa renovada 
e competente. Estamos em condições 
de liderar os destinos da nossa cidade 
e sentimos cada vez mais apoio e cari-
nho dos Sanjoanenses.

Pessoalmente, chego à última semana 
de campanha muito feliz. Não estou 
cansado, pelo contrário. Sinto cada 
vez mais energia para levar este proje-
to em frente. 

À vontade que tenho e me fez candida-
tar, junta-se, todos os dias, o apoio de 
mais Sanjoanenses. Estou muito grato 
a todos e deixo-vos um apelo: Ajudem-
-nos! Ajudem a tornar possível o obje-
tivo de fazer a melhor cidade do país.

Há quatro anos os Sanjoanenses deci-
diram mudar e dar uma grande maio-
ria à atual câmara. Isso é respeitável e, 
da nossa parte, percebemos a mensa-
gem. Neste momento, passados quatro 
anos, é o momento de avaliar essa es-
colha. O que correu bem e o que correu 
mal. E escolher. Quem estiver satisfei-
to com esta maioria, com o poder total 
que tem e com a forma como o exerceu, 
agirá em conformidade. Nós somos al-
ternativa para todos os outros: para os 
que acham que o poder da atual câma-
ra é excessivo e deve ser equilibrado; 
para os que acham que a escolha que 
fizeram há quatro anos não correspon-
deu às expectativas; para os que têm 
o desejo de mudar de protagonistas; 

CAROS SANJOANENSES

JOÃO PINHO DE ALMEIDA

para os que querem uma nova equipa 
a liderar a cidade; para os que querem 
um presidente diferente; para os que 
querem mais ação; para os que que-
rem mais ambição; para os que que-
rem novas ideias e projetos; para os 
que querem maior proximidade... No 
fundo para todos os que querem viver 
na melhor cidade do país.

Pedimos uma oportunidade para poder 
mostrar o que valemos e como conse-
guiremos concretizar o nosso projeto.

Com cada Sanjoanense, com a sua for-
ça, a sua energia, o seu bairrismo e a 
sua ambição, vamos fazer a melhor ci-
dade do país.

(...)A NOTA QUE 
DARIA A ESTA 
EQUIPA DA 
CÂMARA DO PS É: 
INSUFICIENTE
CASTRO ALMEIDA



1 1  M E D I D A S  P A R A  F A Z E R 
“ A  M E L H O R  C I D A D E  D O  P A Í S ”

J O Ã O  P I N H O  D E  A L M E I D A  A P R E S E N T O U  P R O G R A M A  E L E I T O R A L

João Pinho de Almeida apresentou o 
programa eleitoral da candidatura “A 
Melhor Cidade do País”, numa sessão 
que decorreu nos Paços da Cultura. 
Das 101 medidas que compõem este 
projeto autárquico, destacou 11 que 
diz serem fundamentais para fazer 
de S. João da Madeira “A Melhor Ci-
dade do País”. Contando com todos 
e em especial com as instituições da 
cidade, o candidato começou por di-
zer que estas “são fundamentais” no 
projeto político, porque “não vamos 
construir nada sozinhos”. Nesse 
sentido, realçou “o que de extraor-
dinário tem a nossa cidade para, 
através dos instrumentos que tem 
o poder público na cidade, poder-
mos potenciar, acrescentar, valo-
rizar, aquilo que, por sorte, mas 
também por empenho de muitos 
sanjoanenses e das associações 
que fazem parte, nós já temos”. 

Referência também para a presença 
de Manuel Castro Almeida, manda-
tário da candidatura, que João Pinho 
de Almeida enalteceu, sobretudo pelo 
facto daquilo que significa. “Estando 
perto de nós dá-nos o conforto de 
sermos apoiados, mas também que 
quem já deu tanto a esta cidade, e 
quem a geriu exemplarmente, par-
tilha connosco este caminho que 
agora queremos iniciar”.

Do programa eleitoral, que diz ser 
mais do que isso, assumindo como 

sendo “um projeto político”, o can-
didato da coligação garantiu que não 
quiseram apresentar “um rol de pro-
postas, mais ou menos agradáveis 
para cada setor da cidade”. Nesse 
sentido explicou como, de onde surgi-
ram as propostas e qual é a sua sus-
tentabilidade. Destacou assim os ob-
jetivos que passam pela coesão social, 
“não deixando ninguém para trás”, 
o crescimento económico, onde diz 
ser preciso “acrescentar valor àqui-
lo que já temos, e que nos permite 
continuar a avançar e distribuir o 
produto desse crescimento, para 
alcançar a coesão social”, e tudo 
isso terá como consequência “a quali-
dade de vida” bem como a “centrali-
dade, atraindo para nós o interesse 
e a vontade de quem está noutras 
zonas querer vir para a nossa cida-
de e realizar os seus objetivos”. 

“Queremos ser a melhor cidade do 
país pelo exemplo e pela liderança 
que conseguirmos atingir. Mas não 
há liderança caída do céu”, referiu 
reforçando que são estes os objeti-
vos do projeto político. No entanto, 
não deixou de lembrar que, para se 
atingir estes objetivos são precisos 
princípios, que passam pela transpa-
rência, proximidade, solidariedade 
e subsidiariedade. Quanto aos meios 
necessários para atingir, João Pinho 
de Almeida destacou o trabalho, a 
formação, a criatividade, inovação e 
ambição. 

Mas, das 101 medidas do programa, foram des-
tacadas 11. Criação de Provedoria da Pessoa 
com Deficiência e/ou Incapacidade; Programa 
Intergeracional de promoção da saúde mental 
e criação de APP para crianças e jovens; Des-
centralização das atividades extra curricula-
res das escolas para as instituições culturais 
e desportivas e criação de atividade letiva de 
programação e desenvolvimento de competên-
cias digitais; Cidade laboratório em soluções 
digitais e projetos piloto 5G. Gestão digital de 
mobilidade (estacionamento, TUS, transporte 
escolar, bicicletas e trotinetes elétricas partilha-
das); Redução do IRS e IMI (mais dois milhões 
de euros nos bolsos dos Sanjoanenses); Plano 
estratégico e gestão profissionalizada do centro 
da cidade, do comércio e do mercado; Progra-
ma especial de habitação a custos controlados 
e na reabilitação urbana; Aumento do número 
de esterilizações de animais, suportadas pelo 
município, através de contratualização com as 
clínicas veterinárias da cidade. Por último, duas 
medidas que considera de “grande ambição”, o 
Oliva Hub – Arte, Design & Industrial Memory, 
que se trata da criação de “um chapéu”, capaz 
de abarcar todos os equipamentos e projetos da 
cidade, como os museus, o projeto do Turismo 
Industrial, a Oliva Creative Factory, o Centro de 
Arte da Oliva e o projeto existente para a memó-
ria industrial, “atraindo para S. João da Madei-
ra, quem se interessar por cada uma das áreas”. 
E, por último o desenvolvimento do projeto do 
Centro de Alto Rendimento Desportivo. 

A candidatura “A 
Melhor Cidade 
do País”, liderada 
por João Pinho de 
Almeida, apresentou 
o seu programa elei-
toral, destacando 11 
medidas que preten-
dem “transformar 
a cidade e retirá-la 
da estagnação a que 
foi sujeita nos últi-
mos quatro anos”. O 
auditório dos Paços 
da Cultura foram o 
palco da sessão onde 
também foram apre-
sentadas propostas 
para a freguesia. 

OLIVA HUB UM 
PROJETO AMBICIOSO 
PARA A CIDADE
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DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
DAS ESCOLAS PARA AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS E 
DESPORTIVAS E CRIAÇÃO DE ATIVIDADE LETIVA DE 
PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
DIGITAIS

3

1
CRIAÇÃO DA PROVEDORIA DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E/OU INCAPACIDADE

PROGRAMA INTERGERACIONAL DE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE MENTAL E CRIAÇÃO DE APP PARA CRIANÇAS E 
JOVENS

2

GESTOR MUNICIPAL DE CANDIDATURAS E PROJETOS 
PARA AS INSTITUIÇÕES E EMPRESAS DA CIDADE5

4

CIDADE LABORATÓRIO EM SOLUÇÕES DIGITAIS E 
PROJETOS PILOTO 5G. GESTÃO DIGITAL DA MOBILIDADE
(ESTACIONAMENTO, TUS, TRANSPORTE ESCOLAR, 
BICICLETAS E TROTINETES ELÉTRICAS PARTILHADAS)

REDUÇÃO DO IRS E IMI
6 (+ 2 milhões de euros nos bolsos dos Sanjoanenses)

1 1  M E D I D A S  P A R A  O  F U T U R O  D A  C I D A D E
             P R O G R A M A  P A R A  A  C Â M A R A  M U N I C I P A L 
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PLANO ESTRATÉGICO E GESTÃO PROFISSIONALIZADA DO 
CENTRO DA CIDADE, DO COMÉRCIO E DO MERCADO7

8

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO JOVEM, COM 
APOSTA NA HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS E NA 
REABILITAÇÃO URBANA

AUMENTO DO NÚMERO DE ESTERILIZAÇÕES DE ANIMAIS 
SUPORTADAS PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE 
CONTRATUALIZAÇÃO COM AS CLÍNICAS VETERINÁRIAS DA 
CIDADE

9

OLIVA HUB
ARTE, DESIGN & INDUSTRIAL MEMORY10

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO 
DESPORTIVO

11

1 1  M E D I D A S  P A R A  O  F U T U R O  D A  C I D A D E
             P R O G R A M A  P A R A  A  C Â M A R A  M U N I C I P A L 

OLIVA HUB
ARTE, DESIGN & INDUSTRIAL MEMORY10

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO 
DESPORTIVO

11
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A candidatura “A Melhor Cidade do País”, 
apoiada pela coligação PSD/CDS-PP/IL, bem 
como de diversos independentes, apresentou 
os candidatos que compõem as listas aos três 
órgãos autárquicos. Trata-se de uma equipa 
forte e com um projeto mobilizador e alterna-
tivo, que vai ajudar a retirar a cidade da estag-
nação a que foi sujeita nestes últimos quatro 
anos.

Contam ainda com uma grande renovação e 
com a maior participação feminina de sempre 
que, seguramente, irá contribuir para que “S. 
João da Madeira consiga afirmar-se como con-
celho vivo, dinâmico, inovador, ambicioso e li-
derante. É para isso que estamos a trabalhar”, 
afirmou João Pinho de Almeida.

Na sessão que decorreu na Praça 25 de Abril, 
em frente à Casa da Criatividade, o mandatá-
rio da coligação, Manuel Castro Almeida, asse-
gurou aos Sanjoanenses de que João Pinho de 
Almeida é o “melhor colocado” para ganhar as 
eleições e com o “nível de ambição mais ele-
vado”, para “recolocar S. João da Madeira na 
vanguarda do desenvolvimento”.

No mesmo patamar de ambição apresentou-se 
Pedro Neves, candidato à presidência da Junta 
de Freguesia. “Somos o oposto do que encon-
tramos atualmente nos executivos do Municí-
pio e da Freguesia”, referiu. “Para nós, traba-
lhar pelas pessoas da nossa terra é um orgulho, 
é força, é felicidade e é determinação”, e não 
um “fardo, peso e canseira”, a imagem do atual 
executivo socialista.

Na Assembleia Municipal, a coligação apre-
sentou uma candidata jovem, mas com experi-
ência autárquica. Fátima Santos, ex-vereadora 
de Castro Almeida, e deputada municipal, fala 
de “falta de ambição”, numa cidade que “tem 
tudo, mas precisa de ter mais, acrescentando 
camadas à base”. Nesse sentido apelou aos 

Sanjoanenses para lerem “o bom livro”, que diz 
ser esta candidatura, onde as pessoas fazem a 
diferença e têm uma “real visão de futuro”.

Já o candidato à presidência da Câmara Mu-
nicipal, João Pinho de Almeida, deixou a ga-
rantia de querer fazer a diferença “naquilo que 
está além da gestão corrente”. Sobre a Praça 
assegurou não fazer obra, mas sim potenciar o 
que existe, e mais estacionamento, com a cria-
ção de 50 lugares, até ao Natal. E, com vista a 
tornar ainda mais apelativa esta zona, e depois 
de ouvir os comerciantes e a população em ge-
ral, deixou ainda o compromisso de instalação 
de um equipamento infantil diferenciador e 
um equipamento de apoio ao Táxis, bem como 
o relançamento do projeto “Ruas Vivas”, a de-
finição de um Plano Estratégico e uma Gestão 
profissionalizada do Centro da Cidade, do Co-
mércio e do Mercado.

Outra das garantias deixadas pelo candidato 
é a transferência de competências para a Jun-
ta de Freguesia, e da colocação de S. João da 
Madeira num patamar mais elevado. “A cidade 
tem de ser aberta ao mundo, naquilo que dá e 
no que pode captar”, referiu João Pinho de Al-
meida, que quer fazer de S. João da Madeira “A 
Melhor Cidade do País”.

Marques Mendes, figura política nacional con-
vidada, e com grande ligação à cidade, deixou 
o alerta aos Sanjoanenses de que “ou S. João da 
Madeira dá a volta ou tem muito a perder no fu-
turo”. Para o ex-ministro um Presidente da Câ-
mara não pode ser apenas “simpático”, porque 
isso “não chega”, acrescentando que é preciso 
que tenha “ambição e seja influente”. Atual-
mente, quem gere a cidade demonstra “falta de 
visão, ambição, obras e causas” e, por isso, diri-
giu-se às pessoas que há quatro anos quiseram 
a mudança, com a certeza de que “lá no fundo 
uma parte sabe que tem de corrigir a escolha e 
dar um novo rumo a S. João da Madeira”.

UMA EQUIPA 
PARA CONSTRUIR 
A MELHOR 
CIDADE DO PAÍS 
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PRETENDEMOS 
POTENCIAR A PRAÇA E O 
QUE LÁ EXISTE. INSTALAR 
UM PARQUE INFANTIL E 
CRIAR MAIS 50 LUGARES 
DE ESTACIONAMENTO 
ATÉ AO NATAL.
JOÃO PINHO DE ALMEIDA 



MARIA DE FÁTIMA SILVA SANTOS

GONÇALO FERNANDES

LEONILDE TEIXEIRA

VÍTOR PEREIRA

MANUEL LUÍS TAVARES

MARCO FERNANDES

JOÃO NEVES

LÍLIA LARANJEIRA

MARIA SALOMÉ PINHO

ROSA MARIA ALMEIDA

PEDRO NETO

MARIA ISABEL PAIVA 
ALMEIDA

Candidato à Assembleia Municipal

Estudante

Doméstica

Empresário

Empresário

Fisioterapeuta

Estudante

Advogada

Pintora

Reformada

Auditor

Auxiliar de Ação Educativa

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade do Porto, é, há cerca de 12 anos, 
Secretária-geral da AORP - Associação de Ouri-
vesaria e Relojoaria de Portugal. Acompanha e 
lidera o processo de crescimento e expansão in-
ternacional do setor da ourivesaria portuguesa, 
estando responsável pela gestão de projetos con-
juntos de financiamento e ações coletivas de pro-
moção setorial. Fátima Santos tem um profundo 
conhecimento das dinâmicas nacionais e interna-
cionais do setor. É, atualmente, Vice-presidente 
da European Jewellery Federation. 

Interessada pela dimensão pública da sociedade 
é ainda Pós Graduada em Direito das Autarquias 
Locais, pela Escola de Direito da Universidade do 
Minho, tendo desempenhado funções de Deputa-
da Municipal e Vereadora no município de S. João 
da Madeira.

Secretária-geral da AORP – Associação de 
Ourivesaria e Relojoaria de Portugal
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LEANDRO LEITE

DORINDA TAVARES

MARIA JOÃO  
FERREIRA

ISAURA RIBEIRO

PEDRO GUAL

TIAGO CAETANO

JOÃO PAULO SOARES

PEDRO FERREIRA

PAULO FERREIRA

CATARINA NETO

JOSÉ BENTO

ANA SANTOS

MIGUEL RESENDE

IVO ALMEIDA

VALDEMAR VAZ

CLÁUDIA SANTOS

SÉRGIO OLIVEIRAANA TERESA MAIAMANUEL LUÍS ALMEIDA

MILENE REIS

HUGO SILVA

VASCO MELO

MANUEL ALCINO 
PINHO

ANA RAQUEL 
LARANJEIRA SILVA

ILÍDIO MACEDO

VERA RÊGO

MARIA ISABEL 
NOGUEIRA

MARIA JOSÉ BARROS 
SANTOS

MANUEL CORREIA

TIAGO SILVA

Programador

Comerciante

Estudante

Escriturária

Professor

Estudante

Estudante

Atendimento CTT

Assistente Operacional

Estudante

Contabilísta Certificado

Operária de Costura

Professor

Fisioterapeuta

Professor

Professora

Arquiteto PaisagístaEducadora SocialReformado

Doméstica

Gestor de Logística e de 
Clientes

Gestor de Clientes

Técnico de Contabilidade

Administrativa de Notário

Mecânico Automóveis

Professora

Reformada Reformada

Reformado

Comercial
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PEDRO MIGUEL SOUSA NEVES
Candidato à Junta de Freguesia

Natural de S. João da Madeira, Licenciado Pré-Bolonha 
em Relações Públicas e Publicidade.
Empresário, Consultor, humorista e trainer internacional.
É um especialista em Neuro comunicação e trabalha fer-
ramentas de motivação, liderança e gestão de stress e 
conflitos em algumas das melhores empresas presentes 
em Portugal.
É comediante desde 2002, com mais de 1800 espetáculos 
de humor realizados em mais de 10 países! Criou e pro-
duziu vários festivais de comédia, dos quais se destaca o 
Gargalhão- Festival de comédia de S. João.
Foi técnico de Financiamento automóvel, delegado co-
mercial, diretor de relações públicas, secretário de vere-
adores e autarca.
Desde 2002 já desempenhou os cargos de vogal do exe-
cutivo da Junta de Freguesia, Presidente da Assembleia 
de Freguesia e deputado Municipal.
Teve sempre uma forte ligação ao movimento associati-
vo.
Foi membro ativo e liderou associações de estudantes e 
académicas.
Foi diretor do Acorde Emsemble, diretor e Presidente da 
direção da Tuna d’Os Voluntários de SJM, Vogal, Vice-
-Presidente e membro do Conselho Consultivo da Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de SJM, 
Diretor da Associação Ironlegs Academy.
É membro honorário da Tuna Académica da UBI e artis-
ta reconhecido e agraciado pelo Município de Elisabeth, 
nos EUA.

BÁRBARA PESSOA

ISABEL SILVA

MANUEL RIBEIROJOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA

JOAQUIM ALVES

JOSÉ MIGUEL DIAS

JOÃO SILVA

Estudante

Empresária

Preparador TécnicoComerciante

Reformado

Professor

Empresário
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JORGE DUARTE

FRANCLIM SILVA

ELISABETE OLIVEIRA ANTÓNIO RAÍNHO

ANTÓNIO PEREIRA

RUI COSTA

FERNANDO FERREIRA

SUSANA SOARES

LUÍS NEVESMARIA DA CONCEIÇÃO 
DUARTE LEITE

MARIA ARMÉNIA 
SANTOS

FILOMENA CUNHA

RICARDO QUEIRÓS 
SILVA

GONÇALO SOARESMARIA JOÃO SILVA

NAIR DA SILVA PINHO BÁRBARA RAÍNHO

FÁTIMA OLIVEIRA 
Engenheiro Civil

Armazenista

Assistente Médica Reformado

Engenheiro Mecânico

Comercial

Comerciante

Comerciante

Estudante
Técnica Administrativa

Técnica de Análises Clínicas

Doméstica

Consultor de Comunicação e 
Tecnologias da Informação

EstudanteEstudante

Reformada Doméstica

Técnica de Desporto

5  M E D I D A S  P A R A  O  F U T U R O  D A  F R E G U E S I A
P R O G R A M A  D A  J U N T A  D E  F R E G U E S I A
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A Comércio Rua Visconde (Praça) Comércio Rua Oliveira Júnior

Café Império

Externato D. Dinis

Orreiro

Comércio Rua 11 de Outubro

Correios

AFN

Associação Desportiva Sanjoanense
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Papaki Centro Médico da Praça

Senza

CEI

O Rodas

Comércio Praça Luís Ribeiro

Hospital de S. joão da Madeira

Comércio - Av. do Brasil

Fundo de Vila

Comércio Av. da Misericórdia

Mourisca

Comércio - Rua dos Bombeiros Voluntários
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Mamoinha Parrinho

Mourisca

Cooperativa 11 de Outubro

Fundo de Vila - Poder Local

Fundo de Vila - Praça da República

PICOVENParóquia de S. João da Madeira

Comércio - Av. Renato Araújo

Parque Nª Sª dos Milagres

Devesa Velha

Fundo de Vila - Rua José Moreira
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Provedora dos Animais

Shaolin-Si

Orreiro

Comércio - Av. Dr. Renato Araújo

Orreiro - Hortas Urbanas

Comércio - Rua Visconde (Praça)

Humberpeças

Orreiro

Fundo de Vila - Poder Local

Táxis

Comércio - Rua Oliveira Júnior

Fundo de Vila - Rua Raúl Brandão

Clube A4
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Construção de um novo edifício para a SANJOTEC

Conclusão da construção do Parque do Rio Ul para Sul

Concretização do Projeto das Novas Piscinas Municipais (incluindo um novo pavilhão e construção de um novo complexo de ténis e padel).

Desenvolvimento do projeto do Centro de Alto Rendimento Desportivo na Zonas do Pavilhão das Travessas



“ E  S E U  P U D E S S E  V O T A R ? ” 
A  C I D A D E  A O S  O L H O S  D O S  J O V E N S  D O S  1 0  A O S  1 8  A N O S 

A P R E S E N T A Ç Ã O  D O  P R O G R A M A  E L E I T O R A L  P A R A  A  J U V E N T U D E

A pensar nas novas gerações a 
candidatura da coligação “A Me-
lhor Cidade do País”, reuniu com 
jovens que ainda não têm idade 
para votar, com o objetivo de per-
ceber aquilo que eles pensam de 
S. João da Madeira e como imagi-
nam a melhor cidade do país. “E 
seu pudesse votar?” – uma ini-
ciativa para jovens, entre os 10 e 
os 18 anos, na qual João Pinho de 
Almeida e Pedro Neves estiveram à 

“O DINAMISMO, PAIXÃO E AMBIÇÃO, 
QUE COLOCO EM TUDO QUE FAÇO, 

LEVA-ME A ESTAR PRESENTE 
NESTA CANDIDATURA. QUERO 
CONTRIBUIR PARA UMA CIDADE 
MAIS INOVADORA E QUE SEJA 
UMA REFERÊNCIA NA REGIÃO, 
ESPECIALMENTE NAS ÁREAS 
QUE ME MOVEM, QUE SÃO 
A CULTURA, O AMBIENTE, 
O DESPORTO E A CAUSA 
ANIMAL. A MELHOR CIDADE 

DO PAÍS TEM DE SER PARA 
MIM, PARA TI E PARA TODOS 

OS SANJOANENSES”.

“NASCI, VIVI, CRESCI E FIZ MUITAS AMIZADES EM S. JOÃO DA 
MADEIRA. FOI NA MINHA CIDADE QUE COMECEI A MINHA 

CARREIRA NA NATAÇÃO ADAPTADA, MAS POR FALTA DE 
CONDIÇÕES DESPORTIVAS TIVE DE MUDAR PARA UM 
CLUBE NUMA CIDADE VIZINHA. NO ENTANTO, TENHO 
UM CURRÍCULO DESPORTIVO COM DIVERSOS TÍTULOS 
E EXCELENTES RESULTADOS DESPORTIVOS. E, COMO 
SOU UMA PESSOA BASTANTE AMBICIOSA, ACREDITO NA 
FORÇA, DETERMINAÇÃO E AMBIÇÃO DO JOÃO ALMEIDA, 
POR ISSO, ACEITEI COM MUITO ORGULHO E MUITA HONRA 
SER MANDATÁRIO DA JUVENTUDE DESTA CANDIDATURA. 
NESSE SENTIDO, APELO A TODOS OS SANJOANENSES PARA 
QUE, NO DIA 26 DE SETEMBRO, VOTEM JOÃO, ALMEIDA, 
FÁTIMA SANTOS E PEDRO NEVES, AS MELHORES PESSOAS 
PARA FAZER A CIDADE CRESCER, PARA FAZER DE S. JOÃO DA 
MADEIRA A MELHOR CIDADE DO PAÍS”. 

SOFIA PÁDUA
26 ANOS, MARKTING E ARTISTA 
DIGITAL
MANDATÁRIA DA JUVENTUDE

RÚBEN LINHARES 
24 ANOS, NADADOR DE NATAÇÃO ADAPTADA, 
CATEGORIA S8. REPRESENTANTE DA SELEÇÃO NACIONAL
MANDATÁRIO DA JUVENTUDE

conversa e esclareceram todas as 
dúvidas.

Incluir todos os sanjoanenses na 
vida da cidade, ouvindo aquilo 
que eles idealizam para S. João da 
Madeira é o caminho certo para a 
construção da melhor cidade do 
país. Só assim a cidade poderá 
voltar a recuperar a dinâmica e a 
centralidade de outros tempos. 

A coligação PSD/CDS-PP/IL quer 
uma cidade de e para todos, onde 
os jovens têm um papel fundamen-
tal. Nesse sentido, a sessão serviu, 
também, para apresentação do 
programa eleitoral para a juventu-
de. O presidente da JSD, Gonçalo 
Fernandes, número dois da lista à 
Assembleia Municipal, foi o por-
ta-voz dos muitos jovens que com-
põem as equipas da candidatura 
“A Melhor Cidade do País.
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PROGRAMA SOCIAL 
PÓS-PANDEMIA

INVEST SJM
VALORIZAÇÃO DA ECONOMIA 
E DO EMPREGO

SJM 2030
APROVEITAMENTO DE 
FUNDOS EUROPEUS

MOSTRA O TEU TALENTO
APOIO À CRIATIVIDADE, 
CULTURA E DESPORTO

GERAÇÃO DE LÍDERES
VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
EDUCATIVA

▶ Apoio à vacinação. Identificação de 
carências. Incentivo à vacinação de 
quem ainda não o tenha feito.  

▶ Apoio à testagem, nos setores e 
eventos em que ainda seja necessário 
fazê-lo.

▶ Apoio às instituições sociais da 
cidade, tendo em vista a criação de 
respostas adequadas às necessidades 
decorrentes da pandemia. 

▶ Atividades de socialização entre 
diferentes faixas etárias, promovendo 
a interação, estimulando emoções e 
troca de experiências. 

▶ Programa especial de animação 
social e cultural, que permita 
financiar instituições da cidade.

▶ Apoio às coletividades, no sentido 
de recuperação do número de 
participantes existentes antes da 
pandemia

▶ Apoio às empresas para 
responderem às novas exigências no 
âmbito da saúde pública.

▶ Informação transparente 
sobre a evolução da situação e 
procedimentos adotados e a adotar.

▶ Gestão personalizada da relação 
empresa-autarquia, com a criação de 
gestores de projeto para as empresas 
existentes e investimentos potenciais.

▶ Identificação das necessidades de 
curto prazo das empresas. (Atitude 
proativa da Câmara para poder apoiar 
as empresas em tempo útil)

▶ Identificação das principais 
carências ao nível do recrutamento e 
capacitamento de colaboradores para 
as empresas instaladas na cidade;

▶ Desenvolvimento de um projeto de 
apoio ao comércio local – “Cidade 
Centro Comercial a Céu Aberto”, 
com gestão integrada da Praça Luís 
Ribeiro, das ruas circundantes e do 
Mercado Municipal. (Essa gestão 
incluirá o estacionamento, espaço 
público, animação, equipamentos 
infantis e promoção).

▶ Reativação do Programa “Ruas Vivas”

▶ Resolução dos problemas de 
estacionamento no centro da cidade, 
com a criação de novos parques de 
estacionamento. Possibilidade de 
utilização de APP para pagamento. 
Novo tarifário com isenção de 
pagamento na primeira meia hora, no 
estacionamento de superfície.

▶ Criação de 50 lugares de 
estacionamento até ao Natal.

▶ Promoção da cidade junto do Corpo 
Diplomático acreditado em Portugal. 
Visitas de Embaixadores à nossa 
cidade, para conhecimento das 
nossas empresas e abertura de novas 
possibilidades de negócio.

▶ Atração de potenciais investidores 
para as oportunidades existentes no 
concelho.

▶ Reativação do projecto TEC-NET

▶ Concretização de um novo Nó do 
IC2

▶ Gestor municipal de candidaturas 
e projetos para as instituições e 
empresas da cidade

▶ Conferências e divulgações sobre as 
várias áreas de financiamento e aviso 
de abertura

▶ Promoção de sinergias para 
candidaturas conjuntas

▶ Avaliação do potencial de novos 
projetos estratégicos nas áreas 
prioritárias dos programas europeus: 
transição digital e transição climática

▶ Posicionamento do município em 
projetos europeus financiados

▶ Descentralização das AEC das 
escolas para as instituições culturais 
e desportivas da cidade

▶ Criação de atividade letiva de 
programação e desenvolvimento 
de competências digitais nos vários 
níveis de ensino

▶ Introdução de formação em 
liderança em todos os agrupamentos 
escolares

▶ Apoio na saúde mental das crianças 
e jovens, através de uma App

▶ Aumento do apoio aos alunos com 
necessidades educativas especiais 

▶ Concurso anual de ideias 
empreendedoras desenvolvidas em 
equipa

▶ Adaptação dos programas de 
educação e formação às carências 
identificadas pelas empresas.

▶ Valorização do Centro de Arte de 
São João da Madeira como viveiro 
criativo e memória dos artistas 
sanjoanenses

▶ Reorientação da promoção das 
coleções do atual Centro de Arte 
da Oliva. Promoção local através de 
oficinas educativas com as escolas, 
a Universidade Sénior e outras 
instituições da cidade. Promoção 
Nacional e Internacional, orientada 
por especialistas que possam 
posicionar as coleções nos públicos-
alvo e criação de novos públicos.

▶ Criação da Trienal de Ilustração, 
novo evento de dimensão 
internacional, em articulação com a 
Junta de Freguesia e o seu Encontro 
Internacional

▶ Desenvolvimento do Projeto 
do Centro de Alto Rendimento 
Desportivo

▶ Concretização da Carta Desportiva 
Municipal

▶ Concretização do Projeto das Novas 
Piscinas Municipais (incluindo um 
novo pavilhão e construção de um 
novo complexo de ténis e paddel).

▶ Requalificação do Pavilhão das 
Travessas

▶ Realização de oficinas de escrita 
criativa para futuros candidatos ao 
Prémio João da Silva Correia

▶ Criação de um evento relacionado 
com a escrita, estimulando o 
surgimento de novos escritores 
sanjoanenses, nas áreas da prosa e da 
poesia

▶ Reorganização do Hat Weekend, 
aumentando a participação das 
instituições da cidade, com destaque 
para as ligadas à cultura e fazendo 
uma promoção direcionada aos 
diferentes tipos de público

▶ Introdução de uma vertente de 
design industrial no projeto do 
Turismo Industrial, com exposição 

AUTARCA SOU EU   
REDUÇÃO DA BUROCRACIA 
E CARGA FISCAL

▶ Inclusão, no programa de trabalho 
da autarquia, das cinco melhores 
propostas feitas neste âmbito

▶ Abertura à participação de todos os 
sanjoanenses

▶ Uma, das cinco propostas, 
reservada para os menores de idade

▶ Criação de rubrica orçamental para 
financiar estas propostas

P R O P O S T A S  D A  C O L I G A Ç Ã O  P S D / C D S - P P / I L  P A R A 
O S  P R Ó X I M O S  Q U A T R O  A N O S
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O S  P R Ó X I M O S  Q U A T R O  A N O S

CENTRO SOMOS TODOS 
VALORIZAÇÃO DOS BAIRROS 
E PERIFERIA DA CIDADE

▶ Relatório anual do investimento 
por zonas da cidade. Equilíbrio e 
monitorização, através da App 
“Centro Somos Todos” dessa 
distribuição, privilegiando as zonas 
menos apoiadas nos últimos anos

▶ Programa Especial de Animação 
para os Bairros da Cidade 
a desenvolver com as suas 
coletividades e moradores

▶ Intervenção de recuperação de 
passeios, com resolução do problema 
criado por raízes de árvores, desníveis 
e degradação do pavimento

▶ Construção de novas escadas e 
recuperação das existentes nas 
zonas residenciais com desníveis 
acentuados

SJM LAB  
CIDADE LABORATÓRIO DA 
TRANSIÇÃO DIGITAL
▶ Divulgação do potencial de SJM 

para testar soluções digitais

▶ Atração de investimentos e projetos 
liderantes na inovação digital

▶ Atração de projectos experimentais 
de utilização da tecnologia 5G

SEC 2025  
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL, BEM ESTAR 
ANIMAL, EFICÉNCIA 
ENERGÉTICA E ECONOMIA 
CIRCULAR

▶ Repor a frequência da recolha de lixo

▶ Bicicletas e trotinetes elétricas 
partilhadas

▶ Concretização da III fase do parque 
do Rio Ul

▶ Iluminação pública LED e gestão 
centralizada em toda a cidade

▶ Aproveitamento fotovoltaico nos 
edifícios da cidade e apoio à criação 
de comunidades de energia

▶ Reforço da rede de postos de 
carregamento de carros elétricos, 
com instalação de postos de 
carregamento rápido.

▶ Criação de um Programa “São João 
- Cidade Verde” para divulgação dos 
Parques da Cidade

▶ Programa de valorização dos 
desperdícios industriais para 
utilização noutros setores

▶ Concretização do Parque das 
Corgas

▶ Reforçar o número de dispensadores 
de material para higiene dos animais 
na via pública

▶ Apoio aos cuidadores carenciados 
para alimentação de animais de 
companhia

▶ Campanha Municipal de 
Sensibilização para o Bem-Estar 
animal

▶ Criação de um espaço de recobro 
para animais esterilizados

▶ Aumento do número de 
esterilizações de animais suportadas 
pelo município, através de 
contratualização com as clínicas 
veterinárias da cidade.

▶ Autonomização da atividade 
administrativa e financeira da 
Provedoria do Animal

▶ Realização de um Encontro Nacional 
de Provedores dos Animais

▶ Programa de intervenção para 
matilhas e animais abandonados

▶ Reforço das linhas de TUS

▶ Criação de um transporte escolar 
municipal

SIMPLEX SJM  
REDUÇÃO DA BUROCRACIA 
E CARGA FISCAL

▶ Redução do IRS e do IMT no valor 
de 2 milhões de euros

▶ Eliminação do IMT para os jovens

▶ Avaliação das taxas municipais 
existentes, com redução do valor, 
ou eliminação das que estejam 
desadequadas, em relação ao serviço 
prestado

▶ Resposta atempada às questões 
colocadas pelos munícipes

▶ Atendimento descentralizado ao 
munícipe 

▶ Realização de reuniões públicas da 
Câmara Municipal nos diferentes 
bairros e zonas da cidade

▶ Programa de valorização dos 
funcionários municipais, com 
promoção de ações de formação, 
valorização profissional e bem-estar 
no local de trabalho.

GERAÇÕES 
SANJOANENSES 
VALORIZAÇÃO DOS 
DIFERENTES CONTRIBUTOS 
GERACIONAIS

▶ Programa intergeracional de 
promoção da saúde mental

▶ Apoio à diversificação da oferta de 
formação de adultos

▶ Apoio à diversificação da oferta de 
atividades que contribuam para o 
envelhecimento ativo

▶ Apoio à natalidade, no valor 
de €750 por bebé, a gastar no 
comércio local da cidade

▶ Promoção da reabilitação urbana 
destinada a arrendamento com 
valores controlados

▶ Criação de incentivos à habitação 
jovem até aos 30 anos

▶ Desenvolvimento de App de 
monitorização da saúde dos séniores

▶ Criação de um provedor do cidadão 
com deficiência e/ou incapacidade

▶ Criação de um Seguro de Saúde 
para os Bombeiros Voluntários

▶ Apoio às Equipas de Intervenção 
Permanente dos Bombeiros

▶ Criação de uma estrutura de 
entretenimento para crianças no 
centro da cidade

▶ Valorização da promoção da 
igualdade de género nos diferentes 
apoios concedidos pelo autarquia, 
nomeadamente em contratos-
programa

permanente, exposições temporárias 
e ligação às empresas participantes e 
aos criadores sanjoanenses

▶ Reorientação do projeto do Centro 
da Memória Industrial para a criação 
de um Museu da Cidade

▶ Criação de um novo evento anual “A 
Fábrica do Pai Natal”

▶ Dinamização da vida noturna da 
cidade, através da criação de novos 
eventos

▶ Criação de um espaço para ensaio 
de bandas de garagem, na Oliva 
Creative Factory

▶ Sanjotec 3 para acolher estes 
projectos

▶ Reativação do ecossistema criativo 
da OCF

▶ Programa de atração de nómadas 
digitais
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P A U L O  P O R T A S  E N A L T E C E U 
E X P E R I Ê N C I A  D E  J O Ã O  A L M E I D A  P A R A 

G E R I R  A  C Â M A R A  M U N I C I P A L

E M  V I S I T A  À  S A N J O T E C

O atual comentador da TVI e ex-líder 
do CDS-PP, Paulo Portas, esteve esta 
quarta-feira, 15 de setembro, em S. 
João da Madeira, numa visita à Sanjo-
tec, no âmbito da campanha eleitoral 
para as autárquicas. Na sua passa-
gem pelo Centro Empresarial e Tecno-
lógico, visitou cinco empresas ali in-
cubadas, inteirando-se da realidade e 
da dimensão de negócio de cada uma 
das empresas. 

No final da visita, Paulo Portas não es-
condeu a forte ligação que tem ao dis-
trito de Aveiro e em especial a S. João 
da Madeira, onde diz ter sido sempre 
“muito bem recebido”. Para o ex-di-
rigente centrista, “na vida devemos 
ser agradecidos às pessoas que nos 
ajudaram nos tempos difíceis e nos 

mais fáceis”, e foi nesse sentido que 
diz ter aceitado o repto para marcar 
presença e dar o seu apoio a João Pi-
nho de Almeida, candidato da coliga-
ção “A Melhor Cidade do País”.

Sobre o candidato da coligação PSD/
CDS-PP/IL, enalteceu as suas qua-
lidades, referindo tratar-se de uma 
pessoa “com uma capacidade de 
trabalho” que diz ser “importante 
para alguém que se dedica à cau-
sa pública”. Sobre João Pinho de 
Almeida refere tratar-se de uma pes-
soa “muito aberta à inovação”, que 
o ajudou a modernizar serviços e a 
melhorar “a relação entre o Estado 
Central ou Municipal e o cidadão, 
contribuindo para despachar as 
coisas mais depressa e com rigor a 

favor do cidadão, que é quem paga 
os impostos”, e tem de “receber um 
bom serviço”. Por toda esta cumpli-
cidade existente entre ambos, “eu 
não poderia dizer que não, mesmo 
não estando na política ativa”. Pau-
lo Portas deixou bem claro que este 
era o testemunho que queria deixar. 
“Eu sou agradecido a quem me aju-
dou”.

O agora comentador televisivo recor-
dou que S. João da Madeira é dos con-
celhos “mais empreendedores e dos 
mais exportadores de Portugal, o 
que quer dizer que está na rota do 
que o país precisa”. Nesse sentido, 
enalteceu a experiência que o João 
Almeida e a sua equipa têm, que “são 
um bom valor acrescentado”.
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J O Ã O  C O T R I M  A F I R M A  Q U E 
“ É  P R E C I S O  A C O R D A R  E  M U D A R 

O  R U M O  D A  C I D A D E ”

L Í D E R  D A  I N I C I A T I V A  L I B E R A L  V E I O  D A R  A P O I O  A  J O Ã O  A L M E I D A

João Cotrim de Figueiredo, presiden-
te da Iniciativa Liberal, passou por 
S. João da Madeira, e deixou uma 
mensagem aos sanjoanenses de que 
“é preciso acordar e mudar o rumo 
da cidade”. Numa visita pela cidade, 
esteve em contacto com a população 
e visitou a Oliva Creative Factory, no 
âmbito da campanha eleitoral para 
as autárquicas. Na sua passagem 
pelo polo de indústrias criativas teve 
a possibilidade de falar com três em-
presários de empresas ali incubadas, 
inteirando-se da realidade e da vivên-
cia diária de cada uma delas. 

No final da visita João Cotrim fez um 
balanço, e lembrou que o apoio que 
a Iniciativa Liberal está a dar à co-
ligação “A Melhor Cidade do País” 
tem um significado especial. “Rece-
bemos mais de 100 convites para 
integrar movimentos e coligações 
em todo o país, e aceitamos seis, 
sendo que todos têm um papel e 
uma importância particular”. Para 
o líder dos liberais, “o valor profis-
sional, o respeito pessoal e a ami-
zade que tenho com o João Almei-
da conta”, mas sobretudo, “conta 
que estamos a apoiar uma lista 
com pessoas capazes de levar para 
a frente um programa liberal”. Para 
João Cotrim, “foi o que estrategica-
mente definimos que queríamos 
fazer, mas não estamos com pressa 
de chegar a cargos e ao poder for-
mal, mas sim com a pressa possí-
vel de fazer vingar ideias liberais”, 
assegura. 

“Encontrar pessoas como o João 
Almeida, com a sua capacidade po-
lítica, competência técnica e inte-
gridade pessoal, e capaz de corpo-
rizar ideias liberais, só podíamos 
apoiar com todo o empenho”. Nes-
se sentido, “fizemos toda a questão 
de vir cá expressá-lo, para que não 
restem dúvidas”. 

Sobre a realidade de S. João da Ma-
deira o liberal refere que, quando há 
uma certa perpetuação de partidos no 
poder, e em especial quando se trata 
do PS, “nota-se uma acomodação, 
um conformismo e o inerente de-
clínio”, dando como exemplo a Oliva 
Creative Factory, e referindo que “já foi 

muito mais pujante do que é hoje, 
e pode-se quase determinar que o 
início deste declínio coincidiu com 
a passagem da gestão deste espaço 
para a Câmara”, critica. “Quando as 
pessoas se acomodam, quando não 
há suficiente ambição, quando se 
pensa que é suficiente depender-se 
do Estado, seja ele local ou central, 
para conseguir fazer valer os inte-
resses das populações, as coisas 
não correm bem”, assegura. Para 
contrariar essa tendência, João Cotrim 
foi perentório nas suas palavras ao 
afirmar que “é preciso criar perspe-
tivas às pessoas para que elas pos-
sam aspirar a mais”.

O líder da Iniciativa Liberal deixou 
ainda uma palavra dirigida aos jo-
vens, e um elogio à coligação “A Me-
lhor Cidade do País”, pelo facto de in-
tegrar muita juventude nas suas listas. 
“Eles estão a tentar mudar os seus 
concelhos, e isso dá-nos uma gran-
de esperança de que o futuro pode 
ser melhor, até porque há cada vez 
mais gente capaz, ativa e dinâmica 
a participar na mudança dos des-
tinos dos seus concelhos, dos seus 
distritos e do nosso país”.
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C A M I N H A D A  P E L A  M E L H O R 
C I D A D E  D O  P A Í S

D I A  2 6  D E  S E T E M B R O  V O T A  “ A  M E L H O R  C I D A D E  D O  P A Í S ”
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