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Et Toi Michel
8 Dez | 21h30 
Alternativa à 5inta
Foyer da Casa da Criatividade 

LER
10 Dez | 10h30

Paços da Cultura

Solistas da Casa da Música
10 Dez | 21h30
Paços da Cultura 

Bosque dos Sons
11 Dez | 10h00 & 11h30

Casa da Criatividade

ENTRADA GRATUITA SUJEITA À LOTAÇÃO DA SALA 

M/6

M/6

M/6

Todos os públicos



 

        

FICHA TÉCNICA
A realização das atividades anunciadas nesta agenda, ou a sua eventual alteração, são da exclusiva 
responsabilidade das entidades promotoras.
Distribuição gratuita

EDIÇÃO E COORDENAÇÃO
Câmara Municipal de S. João da Madeira
DEZEMBRO 2022

NATAL MULTICULTURAL

Refletindo a crescente multiculturalidade que marca a comunidade sanjoa-
nense, o programa de animação de Natal deste ano em S. João da Madeira 
inclui, pela primeira vez, a realização do Mercadinho “Natal no Mundo”, uma 
atividade promovida pelo Município em articulação com as associações de 
pais das escolas do concelho.

Dessa forma, pretende-se que os alunos originários de outros países que es-
tudam nos estabelecimentos de ensino de S. João da Madeira, assim como as 
suas famílias, se envolvam na celebração do Natal, que sairá valorizado com a 
partilha de histórias e culturas de diferentes pontos do mundo.

Este mercadinho decorrerá na Praça Luís Ribeiro, de 10 a 23 de dezembro, 
inserindo-se na perfeição no espírito solidário que caracteriza esta quadra e 
que está igualmente patente noutros momentos deste Natal, entre os muitos 
sobre os quais é possível encontrar informação nesta edição de dezembro da 
Agenda Municipal de S. João da Madeira.

Já no primeiro fim de semana do mês, decorre o terceiro Domingo Verde des-
te ano, que se deixa também envolver pelos tons da quadra, com o respetivo 
programa a incluir uma Caminhada Solidária, em que os participantes são 
convidados a oferecer bens alimentares ou produtos de higiene para ajudar 
quem mais precisa.

Poucos dias depois, no feriado de 8 de dezembro, decorre o Mercadinho Sus-
tentável, já com presença assídua na cidade, convidando os participantes a 
assistir a atuações de associações locais e regionais e a comprar produtos bio-
lógicos e da terra, para oferecer ou consumir nas festividades desta época do 
ano.

Nos museus industriais e de arte de S. João da Madeira não faltam propostas 
para visitar durante o mês de dezembro, ao longo do qual há, da mesma for-
ma, vários concertos alusivos à quadra, com particular ênfase para a Casa da 
Criatividade, equipamento municipal que volta a acolher a iniciativa Hologra-
ma, numa parceria com a Casa da Música,

Feliz Natal!

NOVEMBRO



PARA ONDE
QUER QUE VÁ,
O TUS 
É GRATUITO
USA OS AUTOCARROS DO TUS GRATUITAMENTE



// CULTURA

Se gostas de ler ou se queres descobrir o prazer 
da leitura adere a este desafio!

O projeto desenvolve-se a partir da leitura de 
um conjunto de livros previamente, associados 

JUNTOS DE FÉRIAS | NATAL 2022
DEZEMBRO   
BIBLIOTECA MUNICIPAL
PÚBLICO JUVENIL // PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

DEZEMBRO

à aplicação «Desafios LeR+». Esta aplicação dis-
ponibiliza diversos jogos relacionados com as 
obras selecionadas. Obtendo a pontuação má-
xima, os jovens participantes podem inscrever-
-se e habilitar-se a um prémio.



// VISITA TEMÁTICA E OFICINA CRIATIVA

DEZEMBRO

Amália Rodrigues, na sua voz 
ímpar cantou o amor como 
ninguém, mas mais do que 
isso cantou a dor, a mágoa e 
a saudade. Através da análise 
do livro “Amália. Já sei quem 
és”, escrito por Carminho, os 
participantes conhecerão a 
história de vida de uma das 
mais icónicas figuras do mun-
do do fado. Na oficina, cada 
participante será desafiado a 
recriar um objeto que retrate 
esta história.

O nascimento de Jesus é por excelência uma das celebrações 
mais místicas e luminosas do calendário cristão, marcando o 
ponto onde Deus assume a sua humanidade através do seu fi-
lho; a presença de Jesus enquanto ser legitimamente
humano e divino. Partindo do introitus da profecia de Isaías, 
Puer Natus Est é uma exaltação de obras natalícias da renas-
cença e do barroco, sendo a voz o instrumento de maior impor-
tância enquanto narrador e instrumento. Juntamente com um 
ensemble instrumental, serão interpretadas obras de Montever-
di, Scarlatti e Praetorius, levando o público a embarcar numa 
viagem pela diversidade de texturas polifónicas e tímbricas tão 
características da época.

OS VERSOS 
DE UMA 
HISTÓRIA
1 » 31 DEZEMBRO 
HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 
DOS MUSEUS
MUSEU DA CHAPELARIA E 
MUSEU DO CALÇADO
PÚBLICO PRÉ-ESCOLAR, 1º CICLO E FAMÍLIAS 
// AGENDAMENTO PRÉVIO OBRIGATÓRIO 
PARA O MUSEUCHAPELARIA@CM-SJM.PT 
OU PELO TELEFONE 256 200 206 OU AINDA 
PARA O MUSEUDOCALCADO@CM-SJM.
PT OU PELO TELEFONE 256 004 006  // 
CONSULTAR TARIFÁRIO DO MUSEU // 60M

// MÚSICA

PUER NATUS EST 
– CORO DE CÂMARA & 
ORQUESTRA BARROCA 
1 DEZEMBRO  
17H00 // CASA DA CRIATIVIDADE 
M6 // PREÇO: 5€ // 60M



Luísa Ducla Soares é conside-
rada uma das mais relevan-
tes escritoras portuguesas na 
área da literatura infantil. Esta 
exposição é constituída por li-
vros, fotografias, documentos, 
quadros e trabalhos realizados 
por alunos em homenagem à 
autora. 

Patente até 15 janeiro 2023.

Um espetáculo em que se 
conjugam três formas de ex-
pressão: Literatura, Música e 
Ilustração.

Daniel Completo dá voz aos 
poemas e histórias de Luísa Du-
cla Soares num diálogo lumino-
so com a ilustração, em dese-
nho digital realizado em tempo 
real por Cristina Completo.

O próximo sábado (03 dezem-
bro) convida-nos a disfrutar de 
uma sessão ao ciclo do pão, no 
Parque do rio Ul, onde o espírito 
natalício se vai fazer sentir com 
a confeção de broas de abó-
bora e batata doce. Enquanto 
aprendemos a preparar esta 
belíssima sobremesa natalícia, 
vamos ouvir algumas curiosi-
dades sobre a história e o culti-
vo de cereais, abóbora e batata 
doce e recolha de nozes na re-
gião de S. João da Madeira.

// EXPOSIÇÃO // MÚSICA // AMBIENTE

VIDA E OBRA 
DE LUÍSA 
DUCLA 
SOARES – 
50 ANOS 
DE VIDA 
LITERÁRIA
2 » 22 DEZEMBRO    
BIBLIOTECA MUNICIPAL
PÚBLICO ESCOLAR // ENTRADA GRATUITA

A QUATRO 
MÃOS
2 DEZEMBRO     
14H30
PAÇOS DA CULTURA
PÚBLICO ESCOLAR // MARCAÇÃO PRÉVIA 

CICLO 
DO PÃO: 
BROAS DE 
ABÓBORA 
E BATATA 
DOCE
3 DEZEMBRO     
15h30  //  PARQUE DO RIO UL
PÚBLICO GERAL // ENTRADA LIVRE COM 
INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS // 90M

DEZEMBRO

// INSCRIÇÃO



B Fachada, nome artístico de Bernardo Fachada é compositor, 
multi-instrumentista e produtor. É uma figura incontornável da 
música popular portuguesa do século XXI. 
Xavier Almeida é natural de Ovar, mas vive e trabalha em Lisboa. 
Artista transdisciplinar, criador do coletivo Estrela Decadente, tra-
balha em banda-desenhada, pintura, instalação, performance, 
publicação e arquitetura.
Trabalhou com o B Fachada no videoclipe “Pifarinho” e este será 
um momento único onde os dois artistas se voltarão a encontrar 
para um espetáculo inédito, criado especialmente para este En-
contro.
O Concerto Ilustrado é promovido pela Junta de Freguesia de S. 
João da Madeira, programado e produzido pela Associação Cul-
tural Luís Lima.

// MÚSICA 

CONCERTO ILUSTRADO 
2022 | B FACHADA & XAVIER 
ALMEIDA 
3 DEZEMBRO 
21H30   //  CASA DA CRIATIVIDADE
M6 // ENTRADA GRATUITA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE CONVITE E SUJEITA À LOTAÇÃO DA 
SALA // 60M

O Coro de Câmara da Escola de 
Música de Esposende nasce da 
essência do seu projeto educa-
tivo e junta professores e cora-
listas vindos dos projetos artísti-
cos da própria escola, o Coro de 
Pequenos Cantores de Espo-
sende e o Coro ARS VOCALIS. 
Hoje, neste percurso da tradi-
ção à emoção, viajamos através 
de múltiplas realidades da so-
noridade coral, abraçados pela 
reinterpretação do património 
musical de distintos países, 
pela escrita de compositores 
como Lopes-Graça, Eurico Car-
rapatoso e Eric Withacre. 

// CULTURA

ACÁMÚSICA – CICLO 
DE CONCERTOS: 
CORO DE 
CÂMARA 
EME
4 DEZEMBRO    
11H00   //   AUDITÓRIO MARÍLIA 
ROCHA – ACADEMIA DE 
MÚSICA DE S. JOÃO DA 
MADEIRA
ENTRADA GRATUITA LIMITADA À LOTAÇÃO 
DA SALA // RESERVAS: SECRETARIA@AMSJM.
EDU.PT // ORGANIZAÇÃO: ACADEMIA DE 
MÚSICA DE S. JOÃO DA MADEIRA

DEZEMBRO

uma cidade viva * sem carros

4 DEZEMBRO
09:30-13:30

   AVENIDA

DR. RENATO ARAÚJO 

SEMANA
EUROPEIA
DAMOBILIDADE
16-22 SETEMBRO

Atividades Desportivas . Exibições Artísticas. Dança . Música

Eco Ateliês . Gincanas da PSP . Caminhada solidária de Natal

Bombeiros com Demonstração de Infantes Cadetes
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// MESA REDONDA 

Com esta iniciativa preten-
de-se sinalizar o Dia Interna-
cional das Pessoas com De-
ficiência – 3 de dezembro. O 
principal objetivo é a sensibi-
lização e motivação para uma 
maior compreensão dos as-
suntos relativos à deficiência 
e para a defesa da dignidade, 
dos direitos e do bem-estar, 
para que se crie um mundo 
mais inclusivo e equitativo 
para as pessoas com deficiên-
cia, seja ela física ou mental. 

PESSOAS 
COM 
DEFICIÊNCIA
10 DEZEMBRO  
17H00
BIBLIOTECA MUNICIPAL
PÚBLICO GERAL // ENTRADA GRATUITA

Et Toi Michel é o alter-ego de João 
Mota a solo, músico e compositor 
da banda Um Corpo Estranho. Este 
projeto nasce de canções antigas 
que o artista recuperou, apresen-
tando-as num formato inspirado 
no universo do teatro e das artes 
cénicas. Enquanto a música é, para 
ele, um lugar onírico, a sua perso-
nagem vai-se revelando num mú-
sico-mimo que só se exprime na 
palavra cantada e na surpresa dos 
instrumentos do seu imaginário. 
Depois do lançamento dos singles 
A Montanha e Canção de outra in-
venção (2020), apresenta agora La-
drões no Pomar num registo entre 
a música de intervenção portugue-
sa e um folk que alude à sonorida-
de de Ennio Morricone. 

Com base em textos selecionados 
do programa da disciplina de lín-
gua portuguesa, Ler explora a rela-
ção entre a voz falada e a música. 
Num diálogo para que são convo-
cados instrumentos eletrónicos e 
acústicos, o itinerário passa por vá-
rios momentos da História de Por-
tugal, evocando também o prazer 
e a riqueza que a música nos tem 
legado ao longo do tempo. 

// HOLOGRAMA

// HOLOGRAMA

ET TOI MICHEL
ALTERNATIVA À 5INTA
8 DEZEMBRO      
21H30  //  FOYER DA CASA DA CRIATIVIDADE
M6 // ENTRADA GRATUITA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE CONVITE E SUJEITA À LOTAÇÃO DA 
SALA // 60M

LER
10 DEZEMBRO       
10H30   //  PAÇOS DA CULTURA
M6 // ENTRADA GRATUITA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE CONVITE E SUJEITA À LOTAÇÃO DA 
SALA // 60M



A Casa da Música é “casa” de vários agrupamen-
tos profissionais, que ali ensaiam e se apresen-
tam regularmente, entre os quais uma orquestra 
sinfónica, uma orquestra barroca, um ensemble 
de música contemporânea e um coro. São for-
mações que integram músicos especializados e 
experientes, e que ocasionalmente se juntam em 
pequenos grupos para interpretar repertórios de 
sonoridades tão variadas quanto as infindáveis 

Bosque dos Sons é um concerto inspirado nos 
sons da natureza e dos elementos. Neste bosque 
encantado e cheio de vida, as cinco criaturas que 
a habitam preparam-se para celebrar a chegada 
da primavera em volta da árvore luminosa. Mes-
mo quando estavam a meio da sua celebração, 
eis que algo acontece que obriga o bosque a mer-
gulhar no silêncio. Não se ouve nada! O que terá 
acontecido? Para resolver este problema e devol-
ver os sons ao bosque, as criaturas vão precisar da 
nossa ajuda. Para isso vão recorrer a alguns instru-
mentos, tais como: piano, guitarra, baixo elétrico, 
violoncelo, percussão e muito mais! Preparem-se 
para ajudar!

// HOLOGRAMA

// HOLOGRAMA

SOLISTAS DA CASA DA MÚSICA 
10 DEZEMBRO       
21H30  //  PAÇOS DA CULTURA
M6 // ENTRADA GRATUITA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE CONVITE E SUJEITA À LOTAÇÃO DA SALA // 60M

BOSQUE DOS SONS 
11 DEZEMBRO        
10H00 & 11H30  //  CASA DA CRIATIVIDADE 
TODOS OS PÚBLICOS // ENTRADA GRATUITA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE CONVITE E SUJEITA À LOTAÇÃO DA SALA // 60M

combinações possíveis de instrumentos. Os Solis-
tas da Casa da Música que agora se apresentam 
integram músicos da Orquestra Sinfónica do Por-
to Casa da Música, da Orquestra Barroca Casa da 
Música ou do Remix Ensemble. No alinhamento 
dos seus recitais encontramos composições de 
várias épocas, desde o século XVIII até aos nossos 
dias. Mas encontramos, sobretudo, o prazer de fa-
zer e dar a ouvir boa música.



O Natal está a chegar. É tem-
po de festa, e festa é Música!
Para a Academia esta é uma 
época especial de apresenta-
ção dos seus alunos e profes-
sores.
Estes concertos comemoram 
o Natal e o trabalho pedagó-
gico e artístico dos nossos alu-
nos e professores. 
Espetáculo com os alunos da 
Orquestra de Cordas e de Gui-
tarras, com direção musical 
dos professores Dhiego Lima 
e Vera Lino.

Dendryx são personagens do futuro, sobreviventes de um holo-
causto mundial. Resultam de uma “mutação” tecnológica com 
o tecido humano. Perderam a noção da sua origem e das me-
mórias dos seus ancestrais. Definem “Os Humanos” como um 
“mito do passado”. A Energia é essencial à sobrevivência e a vida 
está a um passo de uma... bateria! Da coleta entre o lixo tecno-
lógico investigam a sua função/relação com o humano viajando 
pelas memórias do passado, que na realidade são as imagens 
do nosso presente, dos nossos acontecimentos históricos, de 
depoimentos e do nosso impacto sobre o ambiente. Dendryx, 
personagem, pretende assim entender as relações humanas e 
voltar a relacionar-se com a restante população... se assim lhe for 
permitido por Sally, a sua inteligência artificial!

// CULTURA // PERFORMANCE

CONCERTO 
DE NATAL 
14 DEZEMBRO  
18H30  //  AUDITÓRIO MARÍLIA 
ROCHA – ACADEMIA DE 
MÚSICA DE S. JOÃO DA 
MADEIRA
ORGANIZAÇÃO:  ACADEMIA DE MÚSICA DE S. 
JOÃO DA MADEIRA

DENDRYX
15 DEZEMBRO  
21H30  //  CASA DA CRIATIVIDADE
M12 // ENTRADA GRATUITA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE CONVITE 
E SUJEITA À LOTAÇÃO DA SALA // 50M

DEZEMBRO



A história de Hänsel e Gretel, conhecida na versão portuguesa por 
João e Maria, narra a história de dois irmãos que se perdem numa 
tenebrosa floresta e que caem nas garras de uma bruxa maléfica 
que vive numa casa feita de gengibre, bolos e doces. A versão que 
a Orquestra da Costa Atlântica interpreta é cheia de humor, voltas 
e reviravoltas, conduzida pela batuta do maestro Luis Miguel Cle-
mente. Imagens projetadas no grande ecrã, em formato de dese-
nhos animados, acompanham a interpretação musical e a narra-
ção da história pela maestria única de Mário João Alves.

// CULTURA

JOÃO E MARIA E 
A CASINHA DE CHOCOLATE
18 DEZEMBRO  
17H00  //  CASA DA CRIATIVIDADE
M6 // PREÇOS: ORQUESTRA – 10€, 1ª PLATEIA – 10€, 2º PLATEIA – 10€, 1ª VARANDA, 2ª VARANDA 
& LUGARES DE MOBILIDADE REDUZIDA - 5€ // DESCONTOS: CARTÃO AMIGO, ESTUDANTE, 
SÉNIOR, VOLUNTÁRIO SJM, BENEFICIÁRIO RSI e BILHETE DE GRUPO // 50M

DEZEMBRO

Quase todas as mulheres (e 
homens) assumem que po-
derão vir a ser pais. Assim, 
quando um casal não está 
a conseguir engravidar e ter 
filhos, sente-se injustiçado e 
desesperado, perguntando-se 
“Porquê eu?”.
Este livro é um convite a res-
gatar o potencial fértil e ca-
pacidade natural de engravi-
dar. É ainda uma ferramenta 
poderosa para ajudar a con-
cretizar o sonho de ser mãe, 
disponibilizando exercícios, 
reflexões, histórias de outras 
mulheres/casais. 

// CINEMA

“SONHO 
SER MÃE” 
DE SÓNIA 
SOARES
17 DEZEMBRO   
11H00
BIBLIOTECA MUNICIPAL
PÚBLICO GERAL // ENTRADA GRATUITA // 90M



A Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública surgiu de um grupo de elementos policiais com 
conhecimentos de música que pertenciam ao Comando Distrital da PSP de Lisboa, hoje Comando 
Metropolitano. A partir de 1979, sob a chefia do Major Silvério de Campos, o agrupamento atingiu um 
tal desenvolvimento artístico que se concretizou um velho sonho do pessoal da Polícia de Seguran-
ça Pública - integrar no seu efetivo uma Banda Sinfónica oficial. O reconhecimento público do seu 
mérito é notório, tendo atuado nos mais distintos auditórios nacionais como: Teatro Nacional de S. 
Carlos, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural de Belém e outros, além da sua participação 
em inúmeros programas de Rádio e Televisão.

// MÚSICA 

CONCERTO DE NATAL SOLIDÁRIO 
COM A BANDA SINFÓNICA DA PSP
21 DEZEMBRO  
2 1H30  //  CASA DA CRIATIVIDADE
M6 // ENTRADA GRATUITA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE CONVITE E SUJEITA À LOTAÇÃO DA SALA // 80M

DEZEMBRO



Fundado em 2009, o Coro Casa da Música apresenta-se regularmente na Casa da Música e em di-
gressão. As suas temporadas revelam um repertório eclético que se estende desde os primórdios da 
polifonia medieval à nova música. Ao longo dos anos, apresentou em estreia mundial obras de Mi-
chael Gordon, Gregory Rose, Manuel Hidalgo, Carlos Caires, assim como uma partitura reencontrada 
de Lopes-Graça.

// CULTURA 

CONCERTO DE ANO NOVO 
COM O CORO DA CASA DA MÚSICA
13 JAN   
2 1H30  //  CASA DA CRIATIVIDADE
M6 // PREÇOS: ORQUESTRA – 9€, 1ª PLATEIA – 10€, 2º PLATEIA – 9€, 1ª VARANDA - 7€, 2ª VARANDA & LUGARES DE MOBILIDADE REDUZIDA - 5€ // 
DESCONTOS: CARTÃO AMIGO, ESTUDANTE, SÉNIOR, VOLUNTÁRIO SJM, BENEFICIÁRIO RSI e BILHETE DE GRUPO // 120M

DEZEMBRO





10 dez
14H30 
Abertura do 
Mercadinho de Natal
16H30 
Orquestra Académica 
Banda de Musica de SJM
21H30 
Concerto de “O GoGospel”

17 dez
14H30 
Tuna dos Voluntários
15H30 
Coreodance
16H30 
Performance Ginástica ADS
17H00 
Cine S. João
 “Yakari – A Grande Aventura”
18H00 
Sunset de Tiago e Seu Rosa

18 dez
15H00 
Chegada do Pai Natal
15H30 
Espetáculo de Acrobacia 
Aérea com pórtico
17H00 
João e Maria e a 
Casinha de Chocolate

11 dez
10H00 
Bosque dos Sons
15H00 
Cine S. João
“Bem vindo ao Mundo dos Ogglies”
17H30 
Concerto “A Ópera Intermezzo”16 dez

20H30 
Trupe Boas Festas 
Banda de Música SJM

21H30 
Coro de Câmara

19 dez
9H30 
Casa do Pai Natal

....e ainda
Concertos de Saxofone com João Soares
Oficinas Museu da Chapelaria
Hora do Conto
Visitas à Casa do Pai Natal

Consulte o programa em www.cm-sjm.pt

23 dez
20H30 
Trupe Boas Festas 
Banda de Música SJM
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EXPO- 
SIÇÕES 

TEMPO- 
RÁRIAS



EXPO- 
SIÇÕES 

TEMPO- 
RÁRIAS

Nancy Holt, Sun Tunnels [still] (1978) © Holt/Smithson 
Foundation/ Licensed by Artists Rights Society, New York



Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: A operação visa promover a acessibilidade 
inclusiva em S. João da Madeira, contribuindo para o desenvolvimento de um ambiente urbano mais 
inclusivo que assegura acessibilidades físicas mais equitativas para todos, apresentando como objetivos 
específicos: 
- Promover a melhoria da acessibilidade na rede pedonal dos cidadãos com mobilidade reduzida, 
particularmente pessoas com deficiência, assegurando a continuidade dos percursos e as condições de 
conforto e segurança nas deslocações em meio urbano;
- Favorecer a acessibilidade aos principais polos geradores/atratores de viagens, associados aos equipa-
mentos e serviços públicos, postos de trabalho, áreas de comércio, serviços e indústria; 
- Promover a utilização dos modos suaves nas deslocações quotidianas, equilibrando a utilização do 
transporte individual e contribuindo para a redução do consumo energético e das emissões de gases 
com efeitos de estufa associados à mobilidade urbana; 
- Beneficiar o equilíbrio da afetação e a acessibilidade do espaço público, promovendo percursos 
pedonais mais eficazes e adequados à mobilidade reduzida e incrementando a mobilidade multimodal; 
- Impulsionar uma mobilidade mais inclusiva através da eliminação de barreiras aos utilizadores mais 
vulneráveis e do aumento da segurança da mobilidade em modos suaves, contribuindo para a redução 
da sinistralidade; 
- Concorrer para a qualidade ambiental, a saúde pública e a qualidade de vida, conferindo maior atrativ-
idade e competitividade ao centro urbano e potenciando a sua capacidade de atrair e fixar população; 
- Contribuir para o desenvolvimento do sistema integrado de mobilidade urbana inclusiva e sustentável 
na Área Metropolitana do Porto e da Região Norte.

Designação do projeto
S. João da Madeira +Acessível

Objetivo principal
Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

Data do projeto
Outubro de 2020 a Dezembro de 2022



// EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA A exposição EUREKA! reúne obras de cerca de 
cinquenta autores pouco ortodoxos, sobretudo 
de artistas autodidatas, oriundos dos chama-
dos domínios da arte bruta ou arte outsider, 
habitando muitos deles um lugar indetermi-
nado entre a ciência e a criação artística, mas 
também entre a tecnologia e a metafísica. A 
exposição apresenta um panorama de projetos 
e investigações, de códigos, fórmulas e teorias 
que veiculam modelos alternativos de inter-
pretação da realidade e que nos transmitem 
visões e soluções idiossincráticas do mundo.

EUREKA!
ATÉ 30 DEZEMBRO  
CENTRO DE ARTE OLIVA
Público Geral // Consultar Tarifário do CAO 
Organização: Centro de Arte Oliva

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: A operação visa promover a acessibilidade 
inclusiva em S. João da Madeira, contribuindo para o desenvolvimento de um ambiente urbano mais 
inclusivo que assegura acessibilidades físicas mais equitativas para todos, apresentando como objetivos 
específicos: 
- Promover a melhoria da acessibilidade na rede pedonal dos cidadãos com mobilidade reduzida, 
particularmente pessoas com deficiência, assegurando a continuidade dos percursos e as condições de 
conforto e segurança nas deslocações em meio urbano;
- Favorecer a acessibilidade aos principais polos geradores/atratores de viagens, associados aos equipa-
mentos e serviços públicos, postos de trabalho, áreas de comércio, serviços e indústria; 
- Promover a utilização dos modos suaves nas deslocações quotidianas, equilibrando a utilização do 
transporte individual e contribuindo para a redução do consumo energético e das emissões de gases 
com efeitos de estufa associados à mobilidade urbana; 
- Beneficiar o equilíbrio da afetação e a acessibilidade do espaço público, promovendo percursos 
pedonais mais eficazes e adequados à mobilidade reduzida e incrementando a mobilidade multimodal; 
- Impulsionar uma mobilidade mais inclusiva através da eliminação de barreiras aos utilizadores mais 
vulneráveis e do aumento da segurança da mobilidade em modos suaves, contribuindo para a redução 
da sinistralidade; 
- Concorrer para a qualidade ambiental, a saúde pública e a qualidade de vida, conferindo maior atrativ-
idade e competitividade ao centro urbano e potenciando a sua capacidade de atrair e fixar população; 
- Contribuir para o desenvolvimento do sistema integrado de mobilidade urbana inclusiva e sustentável 
na Área Metropolitana do Porto e da Região Norte.

Designação do projeto
S. João da Madeira +Acessível

Objetivo principal
Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono

Data do projeto
Outubro de 2020 a Dezembro de 2022



Entre pinturas, desenhos, fotografias, escul-
turas e instalações, realizadas por alguns dos 
mais reconhecidos artistas contemporâneos, 
portugueses e estrangeiros, a presente expo-
sição evidencia a diversidade da Coleção Nor-
linda e José Lima em termos estilísticos, tem-
porais e geográficos. As obras selecionadas 
contextualizam o dualismo entre o discurso e 
o silêncio na arte contemporânea.

// EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

ENTRE AS PALAVRAS 
E OS SILÊNCIOS – 
OBRAS DA COLEÇÃO 
NORLINDA E JOSÉ 
LIMA
ATÉ 30 DEZEMBRO
CENTRO DE ARTE OLIVA
Público Geral // Consultar Tarifário do CAO
Organização: Centro de Arte Oliva



// EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA A exposição “Amália Mulher” apresenta pela 
primeira vez em S. João da Madeira chapéus, 
sapatos, vestidos e outros acessórios de moda 
da fadista, pertença da Fundação Amália Ro-
drigues. Ilumina-se o lado mais privado da sua 
vida, os objetos pessoais que deixou e que tão 
bem espelham a sua sensibilidade e a visão 
que tinha de si mesma.

AMÁLIA MULHER
ATÉ 31 DEZEMBRO  
MUSEU DA CHAPELARIA E MUSEU DO 
CALÇADO
Público Geral // Consultar Tarifário Do Museu



// EXPOSIÇÃO

FEIXE DE LUZ: 
ESCULTURA 
PROJETADA, 
CINEMA EXPOSTO 
ATÉ  22 JANEIRO 2023   
CENTRO DE ARTE OLIVA
PÚBLICO GERAL // CONSULTAR TARIFÁRIO DO CAO // ORGANIZAÇÃO: 
CENTRO DE ARTE OLIVA
Curadoria: Andreia Magalhães

Nancy Holt, Sun Tunnels [still] (1978) © Holt/Smithson 
Foundation/ Licensed by Artists Rights Society, New York

A exposição “Feixe de luz: escultura projetada, ci-
nema exposto”, aborda as relações de transferên-
cia entre processos do cinema e as artes plásticas, 
muito especificamente com o campo da escultu-
ra. “Feixe de luz” apresenta obras históricas e semi-
nais a par de obras realizadas mais recentemente, 
de artistas nacionais e internacionais: Liz Rhodes 
(UK), Francisco Tropa (PT), João Maria Gusmão + 
Pedro Paiva (PT), Suzanne Themlitz (PT), Constan-
tin Brancusi (RO/FR), Babette Mangolte (FR/USA), 
Hollis Frampton (EUA), Fischli and Weiss (DE), 
Mark Leckey (UK), Mary Ellen Bute (USA).



21 maio 2022 
a 30 abril 2023 

Luís Stoffel é um célebre aderecista e criador 
de chapéus português. As inúmeras coleções 
de chapéus e toucados que criou, além de fa-
zerem parte da história do teatro português, já 
vestiram as cabeças de alguns dos mais céle-
bres atores e atrizes nacionais.

// EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

LUÍS STOFFEL. 
A ARTE DA 
CHAPELARIA
ATÉ 30 ABRIL 2023  
MUSEU DA CHAPELARIA 
Público Geral // Consultar Tarifário Do Museu
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// EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA René van den Berg segue uma tradição fami-
liar de produção de calçado que remonta a 
1902. Através do seu profundo conhecimento 
da anatomia do pé, dos materiais e das técni-
cas de produção de calçado, René colaborou 
com a criação de inúmeros sapatos para dife-
rentes casas de alta-costura, designers, espetá-
culos de teatro e ainda para personalidades do 
mundo da música.

DE RENÉ VAN 
DEN BERG
ATÉ 30 DE ABRIL 2023 
MUSEU DO CALÇADO
Público Escolar e Geral // Consultar Tarifário do Museu 
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05 NOV 2022
25 JUN 2023

E X P O S I Ç Ã O  T E M P O R Á R I A 
T E M P O R A R Y  E X H I B I T I O N

C A L Ç A D O  E
S U S T E N TA B I L I D A D E

TENDÊNCIA  
ou FUTURO?

T R E N D  O R  F U T U R E ?
F O O T W E A R  A N D  S U S T A I N A B I L I T Y

05 NOV 2022
25 JUN 2023

// EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA Em 2021 foram produzidos 22.000 milhões de 
sapatos em todo o mundo e a vida útil expectá-
vel de cada par é de apenas 1 ano. Todavia, uma 
consciência ecológica e ambiental começa a 
instalar-se entre designers, industriais e con-
sumidores. A exposição “TENDÊNCIA ou FU-
TURO? Calçado e Sustentabilidade” apresenta 
projetos, materiais, produtos e ações inovado-
ras em direção a um futuro mais sustentável 
para a produção de calçado em Portugal.

TENDÊNCIA OU 
FUTURO? CALÇADO 
E SUSTENTABILIDADE
ATÉ 25 JUNHO 2023  
MUSEU DO CALÇADO
Público Geral // Consultar Tarifário do Museu 



ATIVI-
DADES 
REGU-
LARES



// VISITA

// WORKSHOP

Rico em indústria, o concelho de S. João da Ma-
deira abrange nos seus limites empresas de 
diferentes áreas, com processos de fabrico di-
versificados, com história e muita tradição. Esta 
variedade apresenta-se ao público como uma 
oferta turística concertada e de qualidade que 
permite entrar no seio das empresas e conhecer. 
Como complemento desta oferta, a cidade pro-
põe ainda visitas a museus, ligados às suas indús-
trias mais antigas, onde não faltam memórias e 
histórias para contar.
Agende a sua visita com o Turismo Industrial!

O Laboratório Colaborativo de Robótica está insta-
lado na empresa CEI – Companhia de Equipamen-
tos Industriais, parceira do Turismo Industrial de S. 
João da Madeira. Ao serviço da comunidade, este 
laboratório pretende proporcionar a aprendizagem 
prática com robôs tradicionais e colaborativos, em 
ambiente industrial, contribuindo para uma me-
lhoria acentuada de competências dos estudantes 
e técnicos da região. O Laboratório Colaborativo de 
Robótica, inaugurado em julho de 2022, foi o primei-
ro laboratório colaborativo a ser inaugurado, dentro 
da rede escola-empresa, promovida pela Associa-
ção Comercial e Industrial de S. João da Madeira em 
parceria com a comunidade escolar e empresarial.

À DESCOBERTA DA 
INDÚSTRIA
1 » 30 DEZEMBRO 
TURISMO INDUSTRIAL 
PÚBLICO ESCOLAR E GERAL
CONSULTAR PREÇÁRIO // 90M

LABORATÓRIO 
COLABORATIVO 
DE ROBÓTICA
1 » 30 DEZEMBRO 
FÁBRICA CEI 
PÚBLICO ESCOLAR E GERAL // CONSULTAR PREÇÁRIO // 90M

ATIVIDADES REGULARES

Sendo a Fábrica Oliva um ícone incontornável na 
história industrial portuguesa, a sua Torre, a da Oli-
va, passou a integrar o roteiro dos Circuitos pelo 
Património Industrial de S. João da Madeira, refor-
çando ainda mais a sua diversidade e atratividade.

// VISITA TEMÁTICA

NÚCLEO HISTÓRICO 
DA OLIVA
1 » 30 DEZEMBRO 
TORRE DA OLIVA
PÚBLICO ESCOLAR E GERAL
ENTRADA GRATUITA // 30M

// WORKSHOP

O amassar a massa, o cortar com formas iden-
titárias da cidade, como sapatos e chapéus, e 
mergulhá-los em chocolate o participante vai 
ter a experiência de pasteleiro em contexto real 
de trabalho.

PASTELEIRO 
CRIATIVO
1 » 30 DEZEMBRO  
PASTELARIA MASSAPÃO
PÚBLICO ESCOLAR E GERAL
GRATUITO // 90M



Como era a vida de um sapatei-
ro? Como se constrói um sapa-
to? Como evoluiu o calçado ao 
longo da História? Quem são os 
principais designers de calça-
do da atualidade? Nesta visita 
online ao Museu do Calçado 
descubra a resposta a estas e 
muitas outras questões! 

Em dezembro, as decorações 
de Natal espalham-se por toda 
a casa. Vem ao Museu do Cal-
çado criar decorações de Natal 
verdadeiramente originais!

Visitas para público 
Surdo, orientadas por 
um mediador Surdo. 
As visitas orientadas 
às exposições estabe-
lecem conversa entre 
os objetos artísticos e 
os seus públicos. Pen-
sadas para todas as 
faixas etárias e sem-
pre de modo a ir ao 
encontro do perfil do 
visitante, permitem 
conhecer, questionar 
e explorar as diferen-
tes obras artísticas 
em exposição.

// VISITAS VIRTUAIS ORIENTADAS // PROGRAMA FAMÍLIAS

// VISITA

VISITAS 
VIRTUAIS AO 
MUSEU DO 
CALÇADO
TERÇA A SÁBADO 
MUSEU DO CALÇADO
PÚBLICO GERAL, FAMÍLIAS E PÚBLICO 
ESCOLAR // AGENDAMENTO PRÉVIO 
OBRIGATÓRIO: EMAIL MUSEUDOCALCADO@
CM-SJM.PT OU 256 004 006 // GRUPOS ATÉ 
25 PESSOAS // CONSULTAR TARIFÁRIO DO 
MUSEU // 60M 

ESPÍRITO 
NATALÍCIO!
3 DEZEMBRO  
11H00 E 15H30  
MUSEU DO CALÇADO
FAMÍLIAS // AGENDAMENTO PRÉVIO 
OBRIGATÓRIO PARA O EMAIL 
MUSEUDOCALCADO@CM-SJM.PT OU 
PELO TELEFONE 256 004 006 // ATIVIDADE 
GRATUITA // 30M

VISITAS À HORA 
CERTA 
VISITA ORIENTADA 
EM LÍNGUA GESTUAL 
À EXPOSIÇÃO FEIXE 
DE LUZ
4 DEZEMBRO  
15H00  //  CENTRO DE ARTE OLIVA
PÚBLICO SURDO // GRATUITO // 60M
© Centro de Arte Oliva

ATIVIDADES REGULARES

// VISITAS VIRTUAIS ORIENTADAS

Sabia que S. João da Madeira 
tem tradição na indústria cha-
peleira? E que nesta cidade 
se produzem os únicos feltros 
nacionais? E que somos dos 
melhores produtores mun-
diais deste artigo? 
Poderá encontrar estas res-
postas e quantas outras curio-
sidades na visita virtual online 
que o Museu da Chapelaria 
preparou especialmente si.

VISITAS 
VIRTUAIS AO 
MUSEU DA 
CHAPELARIA
TERÇA A SÁBADO 
MUSEU DO CALÇADO
PÚBLICO GERAL, FAMÍLIAS E PÚBLICO 
ESCOLAR // AGENDAMENTO PRÉVIO 
OBRIGATÓRIO: MUSEUCHAPELARIA@
CM-SJM.PT  OU 256 200 206 // GRUPOS ATÉ 
25 PESSOAS  // CONSULTAR TARIFÁRIO DO 
MUSEU  // 60M 



As visitas orientadas às exposições estabelecem 
conversa entre os objetos artísticos e os seus 
públicos. Pensadas para todas as faixas etárias e 
sempre de modo a ir ao encontro do perfil do vi-
sitante, permitem conhecer, questionar e explo-
rar as diferentes obras artísticas que as coleções 
apresentam.

// VISITA

VISITA À HORA CERTA 
EXPOSIÇÃO FEIXE 
DE LUZ: CULTURA 
PROJETADA E 
CINEMA EXPOSTO
11 DEZEMBRO 
15H00  //  CENTRO DE ARTE OLIVA
PÚBLICO GERAL // PREÇO: 3€ // PARA DESCONTOS CONSULTAR 
TARIFÁRIO DO CAO // 60M
© Nuno Maio/Centro de Arte Oliva

Uma proposta pensada para o receber no Centro 
de Arte Oliva e lhe dar uma oportunidade de se 
divertir, de conhecer, de pensar a partir de uma 
obra e um artista. 

// VISITA

PAUSA 
15 DEZEMBRO 
15H00  //  CENTRO DE ARTE OLIVA
PÚBLICO GERAL // PREÇO: 2€ 
PARA DESCONTOS CONSULTAR TARIFÁRIO DO CAO // 30M



CONTACTOS

OLIVA CREATIVE FACTORY
Rua Paula Rego
+351 256 004 100
www.olivacreativefactory.com
olivacreativefactory@cm-sjm.pt
Seg. a Sex. 9h » 12h30 // 14h » 17h30

CENTRO DE ARTE OLIVA
Rua Paula Rego
+351 256 004 190 
www. centrodearteoliva.pt
centrodearteoliva@cm-sjm.pt
Ter. a Dom. 10h00 » 12h30 // 14h00 » 17h30

PAÇOS DA CULTURA
Rua 11 de Outubro, 89
+ 351 256 200 540
pacosdacultura@cm-sjm.pt
Seg. a Sex. 9h » 17h

PAÇOS DA CULTURA
Instalações da Junta de Freguesia 
de S. João da Madeira
Seg a Sex - 9h » 17h 
+ 351 256 200 540

TORRE DA OLIVA / LOJA 
DE TURISMO DE S. JOÃO 
DA MADEIRA: 
Seg a Sex - 9h » 12h30 // 14h00 » 17h30
Sáb e Dom - 10h » 12h30 // 14h00 » 17h30

Contacto Bilheteira/Reservas: 
+351 256 200 204 | + 351 916 515 822

Reservas e Compras de Bilhetes:

CASA DA CRIATIVIDADE
A Casa da Criatividade encontra-se aberta 
ao público em dias de eventos.
As suas portas serão abertas 1 hora antes do 
início do espetáculo e encerrarão 30 minutos 
após o seu início.
Informações
+351 256 827 783 // +351 962 145 716
casadacriatividade@cm-sjm.pt

CENTRO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA
Rua Associação Desportiva Sanjoanense
+351 962 146 441

COMPLEXO DESPORTIVO PAULO 
PINHO
Avenida do Brasil
+351 256 200 295
atendimentopiscinas@cm-sjm-pt

GABINETE DE APOIO 
AO CONSUMIDOR
Fórum Municipal | Avenida da Liberdade
256 200 218
consumidor@cm-sjm.pt
Seg. a Sex. 9h » 12h30 // 14h » 17h30
Atendimento presencial - última sexta-feira de cada mês
Atendimento online - 2ª sexta-feira de cada mês 
olivacreativefactory@cm-sjm.pt

BilheteiraOnline (http://cmsjm.bol.pt), Paços da Cultura, Torre da Oliva, lojas FNAC, CTT, Centro Comercial 
8ª Avenida (Worten), El Corte Inglês, Pousadas da Juventude, linha 24h de reservas e informações 18 20 
do MEO e os Quiosques Serveasy

WELCOME CENTER DO TURISMO 
INDUSTRIAL // TORRE DA OLIVA
Rua Oliveira Júnior, 591
+351 256 200 204 // +351 916 515 822
www.turismoindustrial.cm-sjm.pt
turismoindustrial@cm-sjm.pt
Seg. a Sex. – 09:00 » 12:30 // 14:00 » 17:30
Sáb. e Dom. – 10:00 » 12:30 e 14:00 » 17:30

MUSEU DO CALÇADO 
Rua Oliveira Júnior, 591
+351 256 004 006
museudocalcado@cm-sjm.pt
www.museudocalcado.pt
Ter. a Dom. 10h » 12h30 // 14h » 17h30

MUSEU DA CHAPELARIA
Rua António José de Oliveira Júnior, 501
+351 256 200 206 
www.museudachapelaria.pt
museuchapelaria@cm-sjm.pt
Ter. a Dom. 10h » 12h30 // 14h » 17h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Rua Alão de Morais, 36
+351 256 200 890
bibliotecamunicipal@cm-sjm.pt
www.biblioteca.cm-sjm.pt
Seg a Sex - 10h30 » 13h // 14h » 18h
Sáb. 10h » 13h



Trupe de Reis
7º Encontro

8 JANEIRO | 15H
CASA DA CRIATIVIDADE

ENTRADA GRATUITA




