
 

 

SEMANA DA JUVENTUDE DE S. JOÃO DA MADEIRA 
15 – 18 SETEMBRO 2022 

DOSSIÊ DE IMPRENSA 
 

À procura da igualdade é o tema da 24 edição da Semana da Juventude de 
S. João da Madeira que irá decorrer de 15 a 18 de setembro de 2022 em 
diversos espaços do município e com atividades gratuitas e acessíveis a 
todos.  Organizada pela Associação de Jovens Ecos Urbanos  em co-
produção com a autarquia sanjoanense e o apoio da Junta de Freguesia de 
S. João da Madeira e do Instituto Português de Desporto e Juventude, a 
programação foi construída a partir de um desafio lançado aos jovens das 
escolas secundárias de S. João da Madeira para escolha de um tema e 
respetivas atividades. Para esta edição contamos com a realização do 
fórum de ideias para a igualdade, JOVENS COM VOZ com convidadas super 
especiais artistas e ativistas (Ivvy Romão, Kássia Laureano, Mafalda 
Fernandes, Carmo Gê e Bruno Soares Fernandes), COLOR PARTY SJM nas 
piscinas municipais, atividades para a comunidade escolar no jardim 
municipal, aV//jam com dj set do coletivo artivista VENGA VENGA no largo 
dos Paços da Cultura, HIP HOP JAM no Skate Park e na Praça Luis Ribeiro e 
a realização da 2ª MARCHA LGBTQIA+ na Praça Luis Ribeiro e que integra 
um concerto da artista AURORA. Um programa colorido e participado, em 
que a defesa e celebração dos direitos humanos se alia à festa e à diversão. 
 
Todas as atividades são gratuitas.  Em caso de chuva a programação poderá ser 
alterada.  
Contatos: 256824532 e 969849744 

https://www.ecosurbanos.pt/ 

https://www.cm-sjm.pt/pt/agenda 

https://www.facebook.com/SJSJM 

https://www.ecosurbanos.pt/ecos-urbanos-semana-da-juventude-2022/
https://www.ecosurbanos.pt/ecos-urbanos-semana-da-juventude-2022/
https://www.ecosurbanos.pt/
https://www.cm-sjm.pt/pt/agenda
https://www.facebook.com/SJSJM


 

PROGRAMA 
 
15 set, Quinta-feira 
 
18H – Abertura oficial seguida do fórum de ideias para a igualdade, Jovens com Voz, 
com as convidadas Ivy Romão, Mafalda Fernandes, Carmo Gê e Bruno Soares 
Fernandes, e moderação de Kássia Laureano  
Local: Piscinas Municipais 
 
19H – Color Party SJM com a dupla de Dj´s Ruben e Ginger Alert e animação da MC 
Mimi Martinez 
Local: Piscinas Municipais 
 
 
16 set, Sexta-feira 
 
9h30 - 12h30, 14h30 - 16h30 - A Juventude começa aqui – As crianças no Jardim 
Atividades para a comunidade escolar 
Local: Jardim Municipal 
 
21h30 - 23h30 – aV//Jam + VENGA VENGA (Dj Set) 
Local: Paços da Cultura - fachada principal e largo 
 
 
17 set, Sábado 
 
14h - 19h - Hip Hop Jam  
Local: Skate Park 
 
21H – 1H – Hip Hop Concertos 
Local: Praça Luís Ribeiro 
 
18 set, domingo 
 
15h - 17h - 2ª marcha LGBTQIA+ de S. João da Madeira  
Local: Praça Luís Ribeiro 
 
17h – AURORA - Concerto/Performance  
Local: Praça Luís Ribeiro 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

PROGRAMA detalhado  
(imagens em anexo) 
 

15 set, Quinta-feira 

 
18H – Abertura oficial seguida do fórum de ideias para a igualdade, Jovens 
com Voz, com as convidadas Ivvi Romão, Mafalda Fernandes, Carmo Gê e 
AfroMary, e moderação de Kássia Laureano  
Local: Piscinas Municipais 
 
Jovens com Voz é um fórum que pretende criar um espaço de partilha e 
capacitação de pessoas jovens através da escuta e da entreajuda 
dinâmica, pertinente e aberta. O principal objetivo é dar voz às diferentes 
visões de presente e futuro - as temáticas da inclusão, paz, alterações 
climáticas, educação, saúde mental, entre outras. As vozes dos jovens são 
uma componente vital para aprofundar a consciência dos direitos 
humanos e uma alavanca para uma comunidade mais justa e respeitadora 
da diversidade. 
 
Participantes convidadas: 
Mafalda Fernandes, jovem ativista na luta contra o racismo 
#oquotidianodeumanegra# 
Ivvi Romão, modelo, trans, ativista, produtora 
Carmo Gê, formadora, investigadora e ativista  
Bruno Soares Fernandes da Transmissão - Associação Trans e Não-Binária, 
trabalha também com grupos de crianças e jovens do espectro do 
autismo. 
 
19H – Color Party SJM com a dupla de Dj´s Ruben e Ginger Alert e 
animação da MC Mimi Martinez 
Local: Piscinas Municipais 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

16 set, Sexta-feira 
 
9h30 às 12h30, das 14h30 às 16h30 
A Juventude começa aqui – As crianças no Jardim 
Atividades para a comunidade escolar 
Local: Jardim Municipal 
 
Atividades, jogos e insufláveis instalados no jardim para toda a 
comunidade pré-escolar e primeiro ciclo de S. João da Madeira.  
 
 
21h30 às 23h30 
aV//Jam + VENGA VENGA (Dj Set) 
Local: Paços da Cultura - fachada principal e largo 
Programação: Cósmica 
 
A Junta de Freguesia de S. João da Madeira patrocina a apresentação do 
coletivo aV//Jam e do coletivo artivista VENGA VENGA através da parceria 
estabelecida com a Cósmica e a organização da Semana da juventude.  
Cor - arte – festa – inclusão - o público é desafiado a acompanhar pixels e 
sons, sem sobreposições nem protagonismos, que alia a festa colorida, as 
projeções audiovisuais com criação em tempo real, uma narrativa de 
fusão entre a liberdade de expressão, os direitos humanos, a criação 
artística e a arte participada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
17 set, Sábado 
 
14h - 19h - Hip Hop Jam  
Local: Skate Park 
O programa abraça todas as vertentes ligadas ao movimento Hip Hop: Dj 
Pulso, Bboys e Graffiti, skate - best trick e free style 
 
21H – 1H – Hip Hop Concertos 
Local: Praça Luís Ribeiro 
 
20 artistas numa celebração única e contínua da música Hip Hop 
produzida em SJM e concelhos limítrofes com JAIRO; TRÓPICO; SNAZZY B; 
LORDES; BEWAVE; B3STA; UM MC; BASTO; RUBRO; KITUS; KORVUS; 
VETTEL; IDENTIDADE DUPLA. Esta atividade conta com o apoio do Instituto 
Português do Desporto e Juventude. 
 
Tendo como mote a Igualdade de Direitos Humanos, o objetivo deste 
evento é impulsionar a cultura Hip Hop e apoiar a criação de novos 
artistas, novos sons, assentes numa lógica de igualdade de direitos e 
oportunidades. Assim, fugindo assumidamente à hegemonia do nº de likes 
e respetivos cachets, a sustentabilidade do evento principal passa por dar 
o mesmo apoio financeiro a todos os artistas do evento 
independentemente da sua antiguidade ou engagement, incitando a 
cooperação em alternativa à competição e abraçando todas as vertentes 
ligadas ao movimento Hip Hop.  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
18 set, Domingo 
 
15h - 17h - 2ª marcha LGBTQIA+ de S. João da Madeira  
Local: Praça Luís Ribeiro 
 
17h – AURORA - Concerto/performance  
Local: Praça Luís Ribeiro 
 
A organização da Semana da Juventude apoia o grupo EcosAção na 
organização da 2ª marcha LGBTQIA+ de S. João da Madeira. Este ano o 
mote é “Os Direitos Humanos celebram-se todos os dias e é com orgulho 
que os celebramos.” 
Às 17H o concerto/performance de Aurora encerra em apoteose final a 
marcha e a semana da juventude de 2022. 
 

AURORA é artista, bailarina, música, produtora, atriz e modelo. De 
trabalhos anteriores destacamos FLESH AGAINST FLESH (Álbum) 
e ÚTERO (EP). Desenvolveu as performances NYMPHO MANIAC, AURORA 
DE AREIA, VELVET N' GOLDMINE e HETEROPTERA. Realizou a curta 
metragem AURORA com Carlota Flor e fez o seu primeiro papel como 
"Violeta" na série "Secreto Lx" de Patrick D'Orlando, tendo também 
participado no filme "Uma Rapariga Imaterial" de André Godinho. 
Trabalhou com vários artistas como Odete, Rezm Orah, Jaja Rolim, Vânia 
Rovisco, Carlota Lagido, Jonathan Uliel Saldanha, Olivier Dubois, Mauro 
Ventura, Ninamounah, Teatro Praga, The Legendary Tigerman, Marco da 
Silva Ferreira, Antonio Onio, Vaiapraia, Filipe Sambado, Moullinex, Cyril 
Viallon entre outros. Em 2013 terminou a licenciatura em dança 
contemporânea no Balleteatro (PT). 

 

 


