


Prof. JOÃO MARTINS DE ALMEIDA 
 

Nasceu em Pindamonhangaba no dia 30 de junho de 1918, sendo seus pais, o Sr. Domingos 
Martins de Almeida e Dona Maria José Martins de Almeida. 
Diplomou-se com honras ao mérito na Escola de Comércio “Dr. João Romeiro” formou-se 
Contador. Foi professor e poeta. Trabalhou como comerciante num armazém de secos e 
molhados. João Martins de Almeida possuía um grande coração, tinha um espírito dedicado as 
coisas da vida. Atuou como professor e diretor do SENAC, publicou mais de 1500 poesias e 
usava como pseudônimos - JORECA , JUCAPATO entre outros. Apaixonado por sua terra e sua 
gente, dedicou vários versos à Pindamonhangaba. No último aniversário, em 1955 escreveu 
“Pindamonhangaba”. 
Foi casado com Risoleta Moliterno de Almeida e teve 04 filhos. Faleceu dia 20 de maio de 1969, 
com 51 anos de idade. Praticava muitos atos de caridade. 

 



 
Terra de tradições, de uma gente viril, 
Que foi com Borba Gato em épica bandeira 
Aumentar o Brasil! 
Cidade que escreveu nas páginas da História 
De um povo varonil, da raça brasileira,  
Capítulos de glória! 
 
Terra de gente forte, indómita e valente, 
Que foi ao Paraguai esmagar com bravura o inimigo 
insolente! 
Cidade que provou ter na guerra cruenta  
êsse “auri-verde” amor que eleva a criatura 
e na Pátria se assenta. 
 
Terra que mereceu da Pátria um monumento. 
Cidades saneou, e ao Brasil emprestado,  
deu forças, deu alento! 
Cidade que rasgou um dia a Mantiqueira 
e resolveu criar no morro alcantilado 
a “Suiça Brasileira”! 
 
Terra que registrou em quadros de beleza, 
que vive do lavor e sonha na emoção 
a própria Natureza! 
 
Cidade que de Euterpe, aos acordes fêz juz, 
e foi com “Carmosina” à soberba Milão 
à música dar luz! 
 
 

PINDAMONHANGABA 
 

Terra que fêz oferta à Pátria da esperança, 

Do tino na gestão, do amor à  probidade, 

Da força na aliança! 

Cidade que  regeu províncias com sapiência 

e as margens do Ipiranga entoou liberdade, 

Um hino à Independência! 

 

Terra gigante que ao Brasil pequenino 

Deu triunfos, lauréis através de seus filhos 

No esforço peregrino! 

 

Terra gigante que ao Brasil pequenino 

Du triunfos, lauréis através de seus filhos 

No esforço peregrino! 

Cidade que me faz mais nobre e sobranceiro,  

Sorrir, viver, sonhar, palmilhar novos trilhos  

e ser mais brasileiro! 

 

JOÃO MARTINS DE ALMEIDA 

 



Ontem, Curso Anexo era assim... 
Somente Ciclo I! 

Passou a EE Professor João Martins de 
Almeida desde  06 de outubro de 1976, pelo 
Decreto 8738/76  e assim, atende ao Ensino 
Fundamental Ciclo II e ao Ensino Médio! 

Essa escola como Curso Anexo ontem e hoje como EE Prof. João Martins de 
Almeida, em diferentes tempos, continua uma família que acolhe, ensina, 

promove, incentiva e enfim que abraça o ensino e o aprender. 



Desde 2016 representantes da 
família do patrono participam das 

comemorações junto a comunidade 
escolar quando os alunos 

apresentam os feitos e 
contribuições ao longo de sua vida. 


