
 

 



 

 
 



 

 
 

 

20ª EDIÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE CONVIDA SANJOANENSES E COMUNIDADES 

VIZINHAS A PARTICIPAR NUM PROGRAMA CULTURAL DIVERSIFICADO 

Entre 20 e 23 de setembro, na comemoração da 20ª edição da Semana da Juventude S. João da Madeira, a Praça Luís 

Ribeiro vai ser palco de atividades organizadas pela Associação de Jovens Ecos Urbanos em parceria com a Câmara 

Municipal de S. João da Madeira. Com um programa cultural e artístico diversificado direcionado à juventude, serão 

4 dias repletos de música, lazer, dança, desporto, convívio e muita diversão. 

 

A estreia desta Semana decorrerá dia 20 de setembro nos Paços da Cultura, onde as portas estarão abertas a todos, 

para festejar o 21º aniversário dos Ecos Urbanos com a apresentação do Labirinto dos Sentidos, documentário sobre 

o projeto do Fundição de Memórias, o Labirinto Sensorial que foi apresentado no último Hat Weekend. À noite, o 

Cine S. João traz-nos O Fim da Inocência, filme de Joaquim Leitão e a oportunidade de participar numa conversa 

aberta sobre o lado mais polémico desta obra.  

 

A noite de sexta feira será marcada por uma das principais atrações desta edição com um espetáculo de dança aérea 

na fachada do Parque América denominado por IMORTELLA – uma performance baseada na história de uma super 

heroína que luta pela liberdade. Ainda na mesma noite, atuarão os GO'EL – um projeto musical experimental e 

eletrónico com a particularidade de soar a 100 músicos a tocar simultaneamente, apesar de ser constituído apenas 

por dois músicos. 

 

No sábado o HipHop CCD abre a noite para o concerto mais aguardado rapper Kappa Jotta, seguido de um live act do 

artista FOQUE. A última noite desta Semana da Juventude é para gingar ao som de "melodias irrepreensíveis 

cantadas de forma doce e teclados açucarados" dos Benjamim & Barnaby Keen. 

 

O foco deste evento centra-se no envolvimento da comunidade, por isso convidamos-te ainda a participares no 

concurso Insta Safari (fotografia com smartphone) que todos os dias lançará um tema, podes ainda participar nos 

Workshops Restyling e Costura pela daniela., na Oficina de Fotografia no Bairro, e ainda outras dinâmicas interativas, 

como a Arte à Rua  ou o Swap Market – uma proposta arrojada e intergeracional desta edição em que te é dada a 

oportunidade de te desfazeres daqueles calções que já não gostas e de levar para casa a blusa da Dona Rosa (uma 

participante inscrita na iniciativa).  

 

Porque estamos na Semana da Mobilidade, na sexta e sábado, podes apanhar o TUS para assistir à Música no Tus – 

um programa artístico com a participação da Banda de Música de S. João da Madeira e da escola Arte do Som, e no 

domingo podes ainda participar no desporto na rua ou na Diversão sobre 2 rodas. 

A par da semana da juventude, sábado e domingo, na Torre da Oliva decorrerá ainda o 15º Encontro de Associações 

Juvenis do Distrito de Aveiro promovido pela FAJDA-Federação das Associações Juvenis do Distrito de Aveiro. 

 

*uma participante inscrita na iniciativa Swap Market 

Para mais informações: 

geral@ecosurbanos.pt |  www.ecosurbanos.pt   | www.facebook/ecos.urbanos/ | telefones: 256824532; 

 969849744 e 969849736 

 

 

mailto:geral@ecosurbanos.pt
http://www.ecosurbanos.pt/
http://www.facebook/ecos.urbanos/


 

PROGRAMA DETALHADO 
 
 
DIA 20 SET 

 
INAUGURAÇÃO OFICIAL DA SEMANA DA JUVENTUDE  
& XXI Aniversário Ecos Urbanos 
Paços da Cultura 
18h30 
 
Aos 20 anos da Semana da Juventude, junta-se o 21º aniversário da Associação no momento da inauguração. Entre 
20 e 23 de Setembro, vamos comemorar a ligação à comunidade, à juventude, criativa, solidária e próxima. Para isso 
esperamos por todos os velhos e novos amigos, para cantar os parabéns e dar o pontapé de arranque à Semana da 
Juventude de S. João da Madeira, Há um cartaz cheio de propostas, comecemos pela estreia do Documentário de 
Vanessa Fernandes sobre o projeto Fundição de Memórias, o Labirinto Sensorial, que a Associação Ecos Urbanos 
dedicou ao Hat Weekend! 
 
 
O LABIRINTO DOS SENTIDOS 
Documentário sobre o Projeto Fundição de Memórias – estreia 
de Vanessa Fernandes  
Paços da Cultura 
19h00 
Duração: 30m 

 
 

 

 
Sinopse 
 
O sentido invoca paz, e entre os caminhos do tato à visão cruzam-se sorrisos, questionam-se as razões do sentir e 
dos sentimentos. Estes "Labirintos Sensoriais" são o resultado de três meses de criação coletiva, uma experiência 
trazida com o afeto de um abraço. Não é só um espetáculo, é um momento para recordar.  
 
 



 

 
 
O FIM DA INOCÊNCIA 
Filme de Joaquim Leitão   
Conversa após o filme 
Org: Cine S. João         
Paços da Cultura 
21h30 
Duração 97'm 
M16 

 

 
 
 

Sinopse:  
 
Baseado na história verídica de uma adolescente portuguesa, estreia hoje, dia 30, “O fim da inocência”, filme 
realizado por Joaquim Leitão e com produção da Cinemate. 
Adaptação do livro “O fim da inocência”, de Francisco Salgueiro, esta longa-metragem é um “relato intenso do 
drama de Inês, uma jovem de Cascais que, juntamente com os amigos, vive uma perigosa vida dupla, com 
comportamentos de risco, que envolvem consumo excessivo de álcool, drogas e experiências sexuais 
descontroladas”, de acordo com a nota de imprensa recebida. 
 
O filme conta no elenco com atores como Oksana Tkach, Joana Aguiar, Joana Barradas, Virgílio Castelo, Rodrigo 
Paganelli, Francisco Fernandez e Catarina Matos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INSTA SAFARI 
Concurso de fotografia 
De 20 a 22 de setembro 
23 de setembro - Entrega de prémios 
 
Um concurso para todo(a)s o(a)s instagramers!  
Fizemos um restyling ao concurso icónico da Semana da Juventude, 
 o “Safari Fotográfico” e aproximámo-lo da contemporaneidade.  
Funciona assim: 
1 tema por dia (20, 21 e 22 de Setembro), 1 foto por tema! 
Vê no programa, da Semana da Juvemtude, os horários do lançamento dos temas. Para participares, precisas de 
entrar no instagram do INSTASAFARISJM, ver o tema do dia e postares uma foto alusiva, com os seguintes Hastags: 
#instasafarisjm; #ecosurbanos; #semanadajuventude18 e o hastag do dia. 
 
No dia 23, antes do concerto do Benjamim & Barnaby Keen, atribuímos prémio para a melhor foto do tema (a foto 
que tiver mais likes) e prémio para o(a) melhor(a) instagramer fotógrafo(a) geral (atribuído por um júri, constituído 
por três pessoas convidadas pela organização). 
 

 
 

 

DIA 21 SET 
 
 
MÚSICA NO TUS 
Com a Banda de Música de S. João da Madeira 
(podes entrar em qualquer paragem da linha azul) 
Das 18h às 19h) 
 
Na sexta e sábado, e porque estamos na semana da Mobilidade, 
apanha o TUS para assistir à Música no Tus,uUm programa musical 
para um percurso completo na linha azul. Podes apanhar o TUS em 
qualquer estação. Na sexta a surpresa musical está a cargo da Banda 
de Musica de S. João da Madeira e no sábado contamos com  
diferentes performances da  Arte do Som. É gratuito e podes apanhar 
boleia até à praça, para participares no restante programa da Semana da Juventude. 
 
 
 
IMORTELLA 
Urban vertical walk 
Performance e criação: Paulina Almeida 
Técnica de aéreos: Ron van Roosmalen 
Música: F O Q U E 
Luz: João Teixeira 
Praça Luis Ribeiro 
22h 
Duração: 45m 
 
 
(Espetáculo de Dança Aérea na fachada do Parque América) 
 
 
 
 



 

 
Imortella é uma performance sobre a história de uma super heroína, que luta para superar fronteiras a fim de 
alcançar a liberdade. 
Uma viagem no espaço derrotando as dificuldades de existir em um mundo de obstáculos constantemente 
obstruindo nosso caminho. Imortella reflete sobre soluções futuras para moldar um mundo onde as pessoas devem 
fluir constantemente sem fronteiras. O desempenho une as pessoas e as separa, molda a experiência para que as 
pessoas vejam quem são e quem não são. 
Exercita o poder e a resistência ao poder. De vez em quando, simplesmente deixa perplexa a audiência pretendida. 
Os escores físicos utilizados na performance estão relacionados a práticas corporais inspiradas em técnicas rituais 
baseadas na ativação do corpo. Respiração holotrópica, jogos, movimentos absurdos, quietude, escuta selvagem do 
ambiente, instalações repentinas de objetos, pontuações trêmulas, monstros corporais, falsas curas e muitas outras 
propostas exibidas no espaço público, dependendo do contexto e do tempo. 
 
 
 
GO’EL 
(concerto) 
Praça Luis Ribeiro 
22h45 
Duração: 60m 
 
GO’EL é um projeto musical experimental, eletrónico, a dois, com ambição 
de soar a 100 músicos. GO’EL são Diogo Leite e Dani Valente. Dois 
indivíduos com um longo e mútuos interesses sociais e musicais, e uma 
longa carreira como músicos e produtores. Diogo como baterista, multi 
facetado percussionista e ambientes eletrónicos. Dani guitarra, synth 
guitarra, synths, programação e leads eletrónicos. Tudo misturado em 
confortáveis paisagens e massas de som desconfortáveis. 
Depois de gravado, o disco de estreia, “alter ego" foi lançado em abril de 
2018. 
O “alter ego” já passou por vários festivais, entre eles PartySleepRepeat 
2018, Queima das Fitas de Coimbra 2018, Rythm Day 2018… 
GO’EL como duo, assentam num conceito de concerto bastante simples, 
que visa facilitar o load-in e montagem de backline. Um baterista e um 
guitarrista, tudo sincronizado, com projeção de vídeo e luzes. O resultado 
final, embora simples, transforma-se num som profundo, numa onda de 
som massiva e numa experiência de espetáculo memorável. Com logística 
facilitada para espaços pequenos ou grandes. 
 
 
 
 
 
ESPAÇO INFANTIL 
( balões pinturas e papercraft) 
Pç. Luis Ribeiro 
Sexta, sábado e Domingo,  
Durante as principais atividades 
 
 
Na praça e para que o programa possa ser sempre para toda a 
familia, e também  porque a juventude começa cedo, temos 
atividades para os mais novos, dentro de uma cúpula geodésica.  
 
 
 



 

 
DIA 22 SET  
 
FAJDA - 15º Encontro de Associações Juvenis do Distrito de Aveiro (todo o dia) 

Costura a Proximidade 

Oliva da Oliva Torre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15ª edição do Encontro de Associações Juvenis do Distrito de Aveiro realizar-se-á em São João da Madeira, a 22 e 23 
de setembro de 2018 e, para além do debate das políticas de Juventude, tem como objetivo capacitar as nossas 
associações em áreas como candidaturas ao Programa Erasmus +, Programas de apoio do IPDJ, marketing digital, 
desenvolvimento, comunicação, liderança, entre outras. 
Contamos com a tua fundamental presença no maior Encontro de Jovens e Dirigentes Associativos Juvenis que se 
realiza no nosso Distrito. 
Os participantes, cerca de 100, estarão concentrados na Torre Oliva onde se realiza o encontro e onde poderão 
visitar também o museu da chapelaria. 
 
O encontro distrital realiza se com o apoio do IPDJ, da Camara Municipal de São João da Madeira e dos Ecos Urbanos 
 
 
 



 

WORKSHOP DE RESTYLING 
Com Daniela Ponto Final 
Café Colmeia – Praça Luis Ribeiro 

Duração: das 15h às 18h 

M 12 

Inscreve-te AQUI 

 

"Nos anos 80s, o papel da mulher assume um novo posicionamento na 

sociedade, sobretudo no mundo do trabalho. Evidenciar os ombros e vestir 

peças de vestuário masculinas foi uma das ferramentas para romper com o 

estereótipo da fragilidade da mulher em relação ao homem. 

 

E se a camisa masculina do escritório fosse uma saia? Um top? E se 

rompêssemos nós com estereótipos? 

Traga a camisa de manga comprida de maior tamanho que tiver 

(preferência masculina L ou XL) e venha reinterpretar a forma de a vestir. " 

 

 

 

SWAP MARKET 

(traz a roupa que já não queres e leva outra) 

Stand do Clube de Tricô do Orreiro (venha conhecer as suas flores) 

Pç. Luis Ribeiro 

Das 15h às 18h 

Inscreve-te AQUI 

 

 

Swap Market é uma iniciativa audaz desta 20ª edição da 

Semana da Juventude que promove a comunicação, 

interação e convívio entre todos os seus inscritos. 

Esta nova proposta consiste na troca de roupas e 

acessórios entre todos os participantes. 

E pode ser tão boa para ti (porque te desfazes das 

roupas velhas que já não usas), como para a tua carteira 

(pois em troca levas para casa outra peça de roupa ou 

acessório sem qualquer custo). 

Ou seja, cada peça de roupa ou acessório equivale a 

uma outra peça de roupa ou acessório, por isso quantas 

mais coisas levares, mais poderás levar para casa! 

 

E não te esqueças que podes partilhar esta experiência com os teus amigos! Até pode ser que consigas finalmente 

“ficar” com aquele casaco da tua amiga que tanto gostavas! 

 

Para participares, clica aqui! 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1T7CdjshkoMI1kRcMT_p4XTrzbYwou1DvptdHotEu2QM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1nJFwHXxZsoBg0WZezz2SKY9zmzVVpsUN6bX3pU9pPOw/viewform?edit_requested=true
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTy7OwlrPdAhVLKBoKHdkKCQgQjRx6BAgBEAU&url=https://cincitycon.com/flea-market-and-game-swap/&psig=AOvVaw33tmNRgwNnOdwUE9Qj48Lb&ust=1536762958192089


 

ARTE À RUA 

Praça Luis Ribeiro 

Das 15h às 18h 

 

Diferentes intervenções artísticas por jovens da cidade irão intervir e animar a 

Praça Luis Ribeiro e o Swap Market, recuperando a proposta irreverente de 

intervenção pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA NO TUS  
com a Banda de Música de S. João da Madeira 
(pode entrar em qualquer paragem da linha azul) 
Sábado, das 11h às 12h com a Arte do Som 
 
No sábado também poderás assistir à Música no Tus Um 
programa musical para um percurso completo na linha azul. 
Desta vez com  diferentes performances da  Arte do Som. É 
gratuito e podes apanhar boleia até à praça, para participares 
no restante programa da Semana da Juventude. 
 
 
HIP HOP CCD 
Pç. Luis Ribeiro 
22h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde pequenos astronautas do planeta hiphop às cheerleaders, temos construtores e saltos, muitos saltos cheios 
de estilo, mais de 60 dançarinos em palco para um grande warm up do Concerto Hip Hop, que vai ter que 
corresponder ao barulho que já se ouve em plena praça Luis Ribeiro.   
 



 

 
KAPPA JOTTA 
 (Concerto) 
Pç. Luis Ribeiro 
22h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com apenas 14 anos, inspirado pela arte urbana, escrevia letras de músicas que viriam a ser mais tarde lançadas 
para a rua, atraindo a atenção de diversos apreciadores desta arte, dando início à sua carreira musical. 
O Rapper fez parte de vários projetos, em grupo e a solo, sendo o seu mérito reconhecido quando levou para casa o 
prémio de "Artista Revelação 2014" e quando o "Vírus" se espalhou num dos mais conceituados sites deste estilo 
musical, tornando-se um dos 10 melhores álbuns em 2015. 
Em 2017, conseguiu alcançar as 400 mil visualizações com os singles "Hustle" e "Chama", momento em que se 
afirmou, defendendo que "na vida só fracassa quem procura o sucesso". 
 
 
FOQUE  
(Live Session) 
Praça Luis Ribeiro 
00h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No final da noite, para fechar a atuação dos Kappa Jotta, o FOQUE fará uma Live Session, de espada e pena na mão, 
trabalhando a eletrónica, as melodias digeríveis, as ausências e as presenças excessivas numa criação original. 
Luís Leitão apresenta-se com um heterónimo, de modo a canali ar todo o seu trabalho musical num só foco. Lançou 
o primeiro EP no início do ano de 201 . Este nasceu da necessidade de ter independência musical e de largar, não as 
guitarras nem as baterias convencionais, mas o roc  em geral, onde havia estado embrenhado grande parte da sua 



 

vida.   um projeto que se rami ca pelos mais diversos campos, encarando diversas facetas.  nsurge-se como músico 
no conceito tradicional de concerto a solo  CAB   , no concerto com banda  CAB   Live Band  e como produtor 
para o formato clubbing  Live Set . Desenvolve também trabalho como músico de cena  Samsara  e como sonoplasta 
  airós, etc...).  
 
 
 
 

DIA 23 SET 
 
DESPORTO NA RUA  

Venha experimentar várias modalidades 

Av. Dr. Renato Araújo (troço entre Rua Infante Dom Henrique e Rotunda 

Luminosa) 

 

Atividades: 

PSP – gincanas multimodais 

Jogos eco didáticos (SUMA) 

Rastreios de Saúde pelo CHEDV 

Insufláveis 

Pinturas faciais 

Diversos Desportos (colocação de tabela de basquete, balizas, tapete de ginástica, rede de voleibol) 

 

 

 

 

PASSEIO SOBRE RODAS 

Torre da Oliva 

10h às 12h 
 Traz a tua bicicleta 
 
 
No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade e do Dia Mundial 
do Turismo, o Município de S. João da Madeira vai realizar, no dia 
23 de setembro de 2018, mais uma edição do passeio de bicicleta 
"Diversão Sobre 2 Rodas", que visa promover a mobilidade 
sustentável e o uso de modos suaves de deslocação nas cidades. 
 
Destinado especialmente a famílias, dos mais novos aos mais 
velhos, trata-se de um passeio com um percurso suave de 
aproximadamente 6 quilómetros, dentro da cidade de S. João da Madeira, com ponto de encontro junto à Torre da 
Oliva (Welcome Center do Turismo Industrial), às 10h00. 
 
Apelamos à sua participação. Basta preencher a ficha de inscrição disponível online 
https://goo.gl/forms/IaatcMQFfP3zTU3B3   e trazer bicicleta e capacete. 
 
Há ofertas diversas para os participantes. 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/IaatcMQFfP3zTU3B3


 

WORKSHOP COSTURA COM DANIELA PONTO FINAL 

M12 

Das 15h às 19h 

Oliva Creative Factory 

Sala Ecos Urbanos 

Inscreve-te AQUI 
 
 
Unir trapos era uma forma de aproveitamento de "lixo" para 
 produzir mantas e colchas em tempos menos prósperos.  
Hoje, a Trapologia é uma técnica reconhecida, não só pela vertente 
sustentável de trabalhar a matéria-prima, como pela riqueza e 
diversidade das suas potencialidades na criação de padrões aplicadas 
desde o têxtil-lar ao vestuário. 
A proposta assenta na execução de uma pequena peça decorativa, uma mini tapeçaria, a partir de restos de tecidos. 
Tem uma máquina de costura? Traga-a e deixe-se levar pelos trapos e criatividade. 
 
 
BENJAMIM & BARNABY KEEN 
(Concerto) 
Praça Luis Ribeiro 
21h30 
 

 
 
 
Em 2012, dois músicos cruzaram-se pela primeira vez em Londres, selando uma amizade a partir de um disco do 

Chico Buarque. 

Ambos nasceram em 1986, ano que viria a servir de inspiração ao seu primeiro álbum 29 anos mais tarde, em 2015, 

culminando a sua paixão por fazer música, pela gravação caseira e pela busca incessante das canções. 

"1986" é o resultado de oito canções intercaladas, escritas por ambos os músicos, separadas pela língua mas unidas 

pelo contexto. 

 
Para mais informações: 

geral@ecosurbanos.pt |  www.ecosurbanos.pt   | www.facebook/ecos.urbanos/ | telefones: 256824532; 

 969849744 e 969849736 

https://docs.google.com/forms/d/16e995_oIuWn9SBCki4_wVS6ts0ZW-cBfUxxekZ63czU/viewform?edit_requested=true
mailto:geral@ecosurbanos.pt
http://www.ecosurbanos.pt/
http://www.facebook/ecos.urbanos/

