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El drago de la SCG a Porto Santo

Rafael Giménez Capdevila

La breu, per raons que només la companyia aèria TAP podria explicar, estada 
a l’illa de Madeira, prosseguí a l’illa de Porto Santo, a 50 km al NE de la primera 
entre els seus punts més propers, però a dues hores i mitja de navegació des del 
port de Funchal. El 28 de març del 2018, poc després de desembarcar del ferri 
Lobo Marinho, l’expedició de la Societat fou rebuda a la Câmara Municipal 
pel seu president. La Câmara Municipal és un ens territorial a mig camí entre 
un Consell comarcal i un Ajuntament; per sota s’estableixen les freguesías. 
Tot plegat conforma el paisatge institucional local, conegut a Portugal com a 
autarquías. L’illa de Porto Santo, amb una superfície de 42 km² i 5483 habi-
tants censats el 2011, és un dels sis casos on en un mateix territori conviuen 
una única freguesía i un município.

A la sala de plens de la Câmara Municipal, el president José Idalino Vas-
concelos expressà el seu agraïment a la SCG per haver triat aquesta illa en el 
seu viatge i en descriví la situació econòmica i sociopolítica. Li correspongué el 
president de la SCG, Josep Oliveras, agraint l’efusiva rebuda i oferint algunes 

El president de la Câmara Municipal de Porto Santo (dreta) i el president de la Societat 
(esquerra) intercanvien obsequis durant la recepció a la Câmara Municipal de Porto Santo. 
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de les publicacions de la Societat que podran formar part d’ara en endavant del 
fons de la biblioteca municipal, així com un clauer amb l’escut de la Societat. Al 
seu torn, el president de la Câmara Municipal obsequià amb un cendrer i una 
medalla on hi ha gravat l’escut de la institució, que conté un drago (dragoeiro 
en portuguès) com a imatge principal, l’arbre que simbolitza l’illa.

Al final dels parlaments i de l’intercanvi d’obsequis, la Câmara Municipal 
oferí un tast del vi de Porto Santo acompanyat d’uns dolços. Aquesta visita fou 
possible gràcies als contactes facilitats pel soci honorari João Carlos dos Santos 
Garcia i les gestions d’Ilídio Sousa, director executiu de l’Associação Insular 
de Geografia, que acompanyaren i guiaren l’expedició de la Societat durant 
tota l’estada a la Regió autònoma de Madeira. A més, un cop a Porto Santo, 
s’hi afegí Francisco Aquino Gomes Abreu, professor de Geografia de l’Escola 
Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo.

L’endemà, 29 de març del 2018, encara hi hagué un emotiu acte instituci-
onal, quan davant del monument a Cristòfol Colom, a l’Alameda Infante D. 
Henrique, a Vila Baleira, el nucli habitat principal de l’illa, el president de la 
Câmara Municipal i el president de la Societat, acompanyats d’una brigada 
de l’Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, de la Regió autònoma 
de Madeira, procediren a plantar i regar abundantment un plançó de drago, 
que ha de perdurar en el temps com a prova de la visita de la Societat a Porto 
Santo. Una placa donarà fe de l’acte. Així, els socis de la Societat tindran un 
al·licient més per visitar l’illa de Porto Santo i comprovar el creixement del 
drago, un arbre que pot viure centenars d’anys.

El president de la Câmara Municipal de Porto Santo (esquerra) i el president de la Societat 
(dreta) planten un plançó de drago a l’Alameda Infante D. Henrique, a Vila Baleira.




