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AGENDA MUNICIPAL

S. JOÃO 
DA MADEIRA





 

        

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
SETEMBRO 2022

DE REGRESSO
A Agenda Municipal de S. João da Madeira está de regresso, depois da inter-
rupção da respetiva publicação motivada pela pandemia da Covid-19. Este 
passo decorre do processo gradual de retoma de atividades abertas à parti-
cipação presencial de público, depois de dois anos de inevitáveis restrições.

Mantendo atenção à evolução do quadro pandémico, aos poucos tem-se as-
sistido ao regresso à normalidade na nossa cidade, tal como no país. Esta re-
novada edição da Agenda de Atividades - relativa ao mês de setembro - reflete 
essa realidade, apresentando um conjunto diversificado de iniciativas, muitas 
das quais não se realizaram em 2020 e 2021, pelo menos nos moldes que eram 
habituais anteriormente.

Estão nesse lote de regressos a saudar eventos marcantes na nossa cidade e 
que atraem muitos visitantes, como são os casos das Jornadas da Educação (6 
e 7 de setembro, na Casa da Criatividade), das “Gin and Street Food Sessions” 
(9 e 10 de setembro, na Praça Luís Ribeiro e zona envolvente) e da Semana da 
Juventude (de 15 a 18 de setembro, em vários locais da cidade).

Mas há muito mais para (re)descobrir, (re)visitar ou (re)viver ao longo do cor-
rente mês em S. João da Madeira, como é possível constatar nesta publicação 
municipal, que volta ao encontro dos leitores com um grafismo refrescado, 
mas mantendo o foco na facilidade de consulta.

Aqui é possível encontrar informação sobre a oferta municipal de atividades 
dirigidas ao público, nas mais diversas áreas, nomeadamente as que têm lu-
gar em equipamentos municipais como a Casa da Criatividade, os Paços da 
Cultura, o Centro de Arte Oliva, o Museu da Chapelaria, o Museu do Calçado, a 
Torre da Oliva e a Biblioteca Dr. Renato Araújo.

Fica o convite da Câmara Municipal para que consulte as páginas seguintes, 
faça as suas escolhas e viva a cidade de S. João da Madeira.

SETEMBRO



// VISITA TEMÁTICA

A Belcinto caracteriza-se como 
uma empresa diferente. Foi 
criada em 1961, em S. João da 
Madeira, e neste momento já 
está em todo o país.
Começaram pela fabricação 
de cintos feitos à mão. Agora, 
alargaram a sua linha de pro-
dução para mochilas de escola 
para crianças, carteiras, malas 
de viagem para homem, cha-
péus, bolsas e acessórios para 
mulheres.

VISITA 
TEMÁTICA 
BELCINTO
1 SETEMBRO 
15H00 // FÁBRICA BELCINTO
Público escolar e geral 
consultar preçário // 45m

// OFICINA CRIATIVA

As aulas estão aí à porta e tu ainda não tens o teu caderno? 
Arregaça as mangas e dá asas à imaginação!

PROGRAMA FAMÍLIAS - O 
MEU PRIMEIRO CADERNO
3 SETEMBRO 
11h00 e 15h30 // MUSEU DA CHAPELARIA  
Famílias // agendamento prévio obrigatório para o email museuchapelaria@cm-sjm.pt 
ou pelo telefone 256 200 206 // 90m // atividade gratuita

SETEMBRO



// CULTURA

SETEMBRO

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 visitante, permitem conhecer, questionar e explorar as 
diferentes obras artísticas que as coleções apresentam.

“O Pai Tirano” é uma comédia 
que pretende, de forma bem-
humorada, pôr a nu o que 
é ser português – tanto em 
1940 como em 2022. Este 
remake conta a história de 
uma companhia de teatro, 
de homens e mulheres 
apaixonados e de enganos e 
mal-entendidos. Chico ama 
Tatão, que é cortejada por 
Artur. Graça ama Chico mas 
não sabe que ele ama Tatão. 
Santana escreve uma peça 
para os Grandelinhas que 
servirá de guião à paixão de 
Chico e convencerá Tatão 
de que ele é um rico conde. 
A peça é depois encenada 
e acabam todos na prisão. 
Neste Pai Tirano 2022, temos 
uma nova versão do enredo 
cheia de humor, previsões 
futuristas, imagens de Lisboa 
e Portugal da época e alegre 
música.

VISITA ORIENTADA À 
EXPOSIÇÃO SÉRGIO 
FERNANDES: FUNDO SEM 
FUNDO
4 SETEMBRO
15H // CENTRO DE ARTE OLIVA
Público geral // Marcação Prévia // 60 a 90m

// CINEMA

CINE S. JOÃO
O PAI TIRANO
8 SETEMBRO
21H30 // CASA DA CRIATIVIDADE
Realizador // João Gomes // Comédia // M12 anos 
Gratuito // Requer levantamento de bilhete
103 M // Organização: Câmara Municipal 
de S. João Da Madeira e Cine Clube De Arouca



// EDUCAÇÃO

No início do ano letivo 2022/2023, o município de S. João da Madeira, à semelhança de anos 
transatos, mantém a sua pretensão de proporcionar à comunidade educativa um espaço para a 
reflexão e debate em torno das questões que, nos dias de hoje, despertam a atenção no seio desta 
comunidade. Para tal, o município organiza as XIII Jornadas da Educação, nos dias 6 e 7 de setembro.

XIII JORNADAS DE EDUCAÇÃO
6 E 7* SETEMBRO 
*7 setembro também 21h00 » 22h30 
09h00 » 16h30 // CASA DA CRIATIVIDADE
Para a participação na mesma solicita-se a realização de inscrição até ao dia 1 de setembro.
Comunidade Educativa // entrada gratuita // marcação prévia

SETEMBRO



// CULTURA

Uma exposição que exprime o percurso de um 
paciente de doença do foro mental como algo 
que vive e assiste. 
“Num papel em branco surgem como que 
palavras, os traços de uma viagem que sigo e 
trago às costas. Simplifico o que de complexo 
existe na descoberta, aceitação e superação do 
monstro que não é monstro. Sou eu e podes vir 
a ser tu.” Nathalie Emilienne é artista plástica, 
formada em Escultura pela Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto. Expressa-se de 
variadas formas e suportes bi e tridimensionais, 
saciando a sua curiosidade e evolução constantes.

AS DUAS FACES 
DE UM DIÁRIO 
DE NATHALIE 
EMILIENNE
9 SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO
INAUGURAÇÃO A 9 SETEMBRO // 18H30 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Público Geral // Entrada Gratuita 

// CULTURA

Com a participação de Rodrigo Barros, Casimiro 
Fernandes, Maria Mar, Kelinha Brandão, José Castro 
Almeida do Movimento poético do Orfeão da Feira.
Neste livro o autor partilha o percurso dos dias 
em que foi afetado positiva e negativamente 
pelo que se poderá designar por fatores externos, 
nomeadamente, seus amores e desamores 
perfeitos. Uma apresentação onde o tom da 
música eleva a poesia e proporciona um encore de 
emoções.

APRESENTAÇÃO 
DO LIVRO EU 
NU PLURAL DE 
RODRIGO BARROS
9 SETEMBRO
21H30 // PAÇOS DA CULTURA
Público Geral // Entrada Gratuita // 60m 



Siga-nos





SETEMBRO

// FORMAÇÃO

O Centro de Arte Oliva, em parceria com a Acesso Cultura, promove 
a formação “Atendimento a pessoas com necessidades específicas”.
Em Portugal, especial atenção tem sido dada nos últimos anos 
ao acesso das pessoas com deficiência à oferta cultural. Com a 
implementação de serviços como a interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa (LGP), a audiodescrição (AD) ou as sessões 
descontraídas (SD), vários (mas ainda poucos) espaços culturais e 
artistas procuram criar condições de acesso para que pessoas com 
necessidades específicas, assim como os seus familiares e amigos, 
possam juntos usufruir da oferta.

AÇÃO DE FORMAÇÃO - 
ATENDIMENTO A PESSOAS 
COM NECESSIDADES 
ESPECÍFICAS
12 E 19 SETEMBRO 
10H00 » 17H30 // CENTRO DE ARTE OLIVA
Profissionais da cultura // mediante inscrição // 15€ // descontos aplicáveis // 12h

// OFICINA

As oficinas para famílias são 
pequenos espaços para brincar. 
Brincar a desenhar, a saltar, a 
montar, a construir, a desfazer, 
a rasgar, a furar... sempre juntos. 
Com os pais, avós, tios, irmãos, 
amigos ou outros curiosos que 
gostem de brincar. A cada 
mês um laboratório novo, com 
ideias prontinhas a explorar, 
cores nunca vistas e imagens 
de um mundo novo, o que a 
imaginação quiser construir. 
Apareçam juntos, com tempo e 
vontade de rir. Cá estamos para 
brincar convosco!

OFICINAS 
PARA 
FAMÍLIAS
17 SETEMBRO
15H // CENTRO DE ARTE OLIVA
Famílias // Marcação Prévia // Consultar 
Tarifário do CAO // 120m



// CULTURA

// CULTURA

António Zambujo é considerado um dos maiores artistas, autores 
e intérpretes contemporâneos da música e da língua portugue-
sas, e um notável embaixador no mundo. 
Ao incorporar influências do cancioneiro brasileiro, em particular 
a Bossa Nova, derrubou fronteiras, reais e imaginárias, aproximan-
do os dois lados do Atlântico. Com isso, a sua música, primeiro 
forjada na tradição do Cante Alentejano e do Fado, criou uma per-
sonalidade única e inspirou um novo ciclo na música portuguesa.
Ao nono álbum, oitavo de originais, António Zambujo Voz e Violão, 
o músico inspira-se no nome de um dos discos da sua (e da nossa) 
vida, João Voz e Violão, álbum de João Gilberto editado em 1999, e 
volta, nada acidentalmente, ao essencial.

ANTÓNIO 
ZAMBUJO
17 SETEMBRO 
17H00 e 21H30 // CASA DA 
CRIATIVIDADE
M 6 // PREÇOS: Cadeiras de Orquestra - 18€ | 1ª 
Plateia - 18€ | 2ª Plateia - 18€ | 1ª Varanda - 12€ 
| 2ª Varanda - 5€ a 8€ I Lugares de Mobilidade 
Reduzida - 5€ // DESCONTOS:  Cartão Amigo| 
Estudante | Sénior | Voluntário SJM | Beneficiário 
de RSI | Bilhete de Grupo



// DESPORTO

RUNNING 
PARQUE
18 SETEMBRO
9H30 // PARQUE DO RIO UL
Público Geral // Atividade Gratuita

// VISITA

As visitas orientadas às expo-
sições estabelecem conversa 
entre os objetos artísticos e os 
seus públicos. Pensadas para 
todas as faixas etárias e sem-
pre de modo a ir ao encontro 
do perfil do visitante, permi-
tem conhecer, questionar e 
explorar as diferentes obras 
artísticas que as coleções apre-
sentam.

VISITA 
ORIENTADA 
À 
EXPOSIÇÃO 
EUREKA!
18 SETEMBRO 
15H // CENTRO DE ARTE OLIVA 
Público Geral // Marcação Prévia // 60 a 90m

// CULTURA

Conversa com o artista Sérgio 
Fernandes em torno dos te-
mas da pintura, cor e da forma 
de vida do artista. Inserida no 
âmbito da exposição “Sérgio 
Fernandes: Fundo sem fundo.”

CONVERSA 
COM 
O ARTISTA 
SÉRGIO 
FERNANDES
23 SETEMBRO 
19H // CENTRO DE ARTE OLIVA
Público Geral // Atividade Gratuita

O Running Parque regressa 
em Setembro, com atividades 
complementares. Esta iniciativa 
é uma oferta da Câmara Muni-
cipal de S. João da Madeira, em 
que durante sensivelmente uma 
hora poderá praticar atividade 
física, no parque do Rio Ul, com 
acompanhamento de técnicos 
de Desporto. Caminhada ou cor-
rida, a opção é sua, num contexto 
repleto de fauna e flora que o irá 
surpreender.

SETEMBRO

// VISITA TEMÁTICA

As visitas ao ciclo do pão 
regressam ao Parque do rio 
Ul com a chegada do mês de 
setembro. No primeiro sábado 
do mês, e com recurso a um 
ingrediente especial, convidamo-
lo a confecionar broas de batata 
doce e a conhecer algumas 
curiosidades escondidas nesta 
raiz tuberosa com uma enorme 
riqueza nutricional e elevados 
benefícios para a saúde”.

CICLO DO 
PÃO - BROAS 
DE BATATA 
DOCE
17 SETEMBRO
15h30 // PARQUE DO RIO UL
Público geral // Entrada Livre // Inscrição 
Obrigatória // 90m

Link para 
inscrição



SETEMBRO

// CULTURA

Com prefácio de Guilherme d’Oliveira Martins, o livro será 
apresentado pelo Dr. Samuel de Bastos Oliveira.
Haverá uma fórmula para que todas as religiões se respeitem e 
tolerem? Têm sido ensaiados vários processos políticos durante 
a História, porém, nem sempre assertórios. As religiões, sendo 
uma forma do ser humano procurar a transcendência, são 
frequentemente usadas como cola destinada a cimentar a 
identidade de um povo, que, com a mente assim formatada se 
recusa a aceitar ideias divergentes e deuses estrangeiros... Este 
livro, equacionando o problema por volta de 1402, em Lisboa, 
onde estava a ser vivenciado há séculos, talvez dê sobre o 
assunto algumas indicações aos leitores.

// AMBIENTE

Com a Guia do Parque Sofia 
Tavares vamos procurar os in-
setos que habitam o parque, 
conhecê-los melhor e identifi-
car alguns fatores que causam 
o seu declínio. O que será que 
podemos fazer para proteger 
estes animais tão úteis?
Venha participar nesta aven-
tura e descobrir como pode-
mos encontrar insetos recor-
rendo a ferramentas comuns 
como lupas, redes ou um 
guarda-chuva. Curioso?

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“TRICIDADES DE DEUS” DE 
MARTZ INURA 
24 SETEMBRO
11H // BIBLIOTECA MUNICIPAL
Público Geral // Atividade Gratuita // 60m

JOANINHA 
VOA, VOA
24 SETEMBRO 
10H30 // PARQUE DO RIO UL
Público Geral // Entrada Livre
Inscrição Obrigatória // 90m

Link para 
inscrição

Link para 
inscrição

// VISITA TEMÁTICA

E porquê do milho Rei?
Com a Guia do Parque Naír Chaves venha conhecer as histórias 
e curiosidades deste alimento a partir do Parque do Rio Ul, junto 
dos espaços da Casa da Eira, Moinho e Casa do Forno.

MILHO, DO CAMPO À MESA
25 SETEMBRO
10H30 // PARQUE DO RIO UL
Público Geral // Entrada Livre // Inscrição Obrigatória // 90M





SETEMBRO

// AMBIENTE

// CULTURA // PASSEIO

// AMBIENTE

Esta iniciativa encerra a Avenida 
Dr. Renato Araújo ao trânsito, 
reservando o espaço aos peões 
com ações de sensibilização am-
biental e com atividades lúdico-
-desportivas, como, por exemplo, 
ateliês ambientais, atividades 
desportivas (campos de jogos), 
rastreios de saúde, jogos didáti-
cos, gincanas multimodais.

Quando alguém é genial, é inevitável o seu apelido 
ficar associado ao seu percurso. No entanto, não 
são raras as relações de fraternidade entre compo-
sitores, levando-nos a constatar que Mozart não há 
só um, nem Haydn ou Mendelssohn. 
Este concerto dá a ouvir, lado a lado, obras dos ir-
mãos Franz Joseph e Michael Haydn, assim como 
Fanny e Felix Mendelssohn, propondo a descober-
ta da música belíssima dos irmãos menos conheci-
dos numa lógica de relação entre pares. Será ainda 
a ocasião para ouvir um dos mais amados concer-
tos para violino de todo o repertório, interpretado 
por Pedro Lopes.

Passeio dirigido a todos os seniores de S. João 
da Madeira com visita à Costa Nova e almoço 
em Aveiro. 

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade e do Dia Mundial 
do Turismo, o Município de S. João da Madeira vai realizar 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 apro-
ximadamente 6 quilómetros, dentro da cidade de S. João da 
Madeira, com ponto de encontro junto à Torre da Oliva (Welco-
me Center do Turismo Industrial).

DOMINGOS 
VERDES  
25 SETEMBRO
09H30 » 12H30 // AVENIDA 
DR. RENATO ARAÚJO
Público Geral // Entrada Livre 

ORQUESTRA SEM 
FRONTEIRAS - 
CONCERTO DE 
ABERTURA DE 
TEMPORADA  
25 SETEMBRO
17H00 // CASA DA CRIATIVIDADE 
M 6 // PREÇOS: Cadeiras de Orquestra - 7,50€ 1ª Plateia - 8,50€ |  2ª 
Plateia - 7,50€ | 1ª Varanda - 6,50€ | 2ª Varanda - 5€ I Lugares de 
Mobilidade Reduzida - 5€ // DESCONTOS: Cartão Amigo| Estudante | 
Sénior | Voluntário SJM | Beneficiário de RSI | Bilhete de Grupo

PASSEIO SÉNIOR  
26, 28 E 30 SETEMBRO 
Todo o dia // COSTA NOVA E AVEIRO 
Seniores de S. João da Madeira // Gratuito // Organização: Junta de 
Freguesia de S. João da Madeira e Câmara Municipal de S. João da 
Madeira

PASSEIO DE BICICLETA  
25 SETEMBRO
10H00 // TORRE DA OLIVA 
Público Geral // Gratuito // 90M



// CULTURA // CULTURA

O Clube de Leitura tem encon-
tro marcado a 29 de setembro, 
pelas 21h00, para a abordagem 
da obra “As Maravilhas” de Elena 
Medel, numa sessão que promo-
ve o gosto pela leitura partilhada 
e pelo debate de ideias. A obra foi 
galardoada com o Prémio Fran-
cisco Umbral – Melhor Livro do 
Ano 2020.

Nádia Schilling leva-nos numa reflexão acerca do equilíbrio frágil - e 
da beleza - que se encontra entre as desilusões e a busca do admi-
rável, evocando a inocência de um tempo que passou, mas se man-
tém presente, e falando do desafio - por vezes escuro e austero - que 
emerge das nossas falhas e imperfeições, no qual existem mistérios 
que devem ser preservados. 
O disco incorpora elementos que surgiram espontaneamente nos 
espetáculos ao vivo: uma dimensão elétrica e experimental, uma 
dinâmica que alterna a suavidade folk com uma sonoridade menos 
polida, mais crua e visceral. 

CLUBE 
DE LEITURA 
29 SETEMBRO 
21H00 // BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
Público Geral // Entrada Gratuita // 60m
Inscrição: bibliotecamunicipal@Cm-Sjm.pt 

NÁDIA SCHILLING: 
ALTERNATIVA À 5INTA  
29 SETEMBRO 
21H30 // CASA DA CRIATIVIDADE
M 6 // Plateia Palco - 3€
DESCONTOS: Cartão Amigo | Voluntário SJM

SETEMBRO





Surgindo no âmbito da aprovação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Centro Urbano 
de S. João da Madeira e do Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas, esta 
operação visou assegurar a reabilitação física do Balneário do Orreiro. Com este equipamento foi 
possível assegurar, por um lado, um importante apoio na prática de exercício físico, mas também na 
dinamização de programas de inclusão social e valorização do bem-estar, e na adoção de comportamen-
tos saudáveis entre a comunidade residente do Complexo Habitacional de Fundo de Vila  / Orreiro.

Designação do projeto
Reabilitação do Balneário do Orreiro

Objetivo principal
Promover a inclusão social e combater a pobreza

Data do projeto
Setembro de 2016 a Fevereiro de 2017



// OFICINA CRIATIVA

WORKSHOPS / OFICINAS

Amália Rodrigues, na sua voz ímpar, cantou o amor como nin-
guém, mas mais do que isso cantou a dor, a mágoa e a sauda-
de. 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 mundo do fado. Na oficina, 
cada participante será desafiado a recriar um objeto que retrate 
esta história.

// WORKSHOP

O Laboratório Colaborativo 
de Robótica está instalado na 
empresa CEI – Companhia de 
Equipamentos Industriais, par-
ceira do Turismo Industrial de S. 
João da Madeira. Ao serviço da 
comunidade, este laboratório 
pretende proporcionar a apren-
dizagem prática com robôs 
tradicionais e colaborativos, em 
ambiente industrial, contribuin-
do para uma melhoria acentua-
da de competências dos estu-
dantes e técnicos da região. O 
Laboratório Colaborativo de Ro-
bótica, inaugurado em julho de 
2022, foi o primeiro laboratório 
colaborativo a ser inaugurado, 
dentro da rede escola-empresa, 
promovida pela Associação Co-
mercial e Industrial de S. João da 
Madeira em parceria com a co-
munidade escolar e empresarial.

OS VERSOS DE UMA HISTÓRIA
1 A 30 SETEMBRO 
MUSEU DA CHAPELARIA E MUSEU DO CALÇADO
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 // 60m
Consultar tarifário do museu.

WORKSHOP 
LABORATÓRIO 
COLABORATIVO 
DE ROBÓTICA
1 A 30 SETEMBRO
FÁBRICA CEI
Público Escolar e Geral // consultar preçário
Duração a definir 

Surgindo no âmbito da aprovação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Centro Urbano 
de S. João da Madeira e do Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas, esta 
operação visou assegurar a reabilitação física do Balneário do Orreiro. Com este equipamento foi 
possível assegurar, por um lado, um importante apoio na prática de exercício físico, mas também na 
dinamização de programas de inclusão social e valorização do bem-estar, e na adoção de comportamen-
tos saudáveis entre a comunidade residente do Complexo Habitacional de Fundo de Vila  / Orreiro.

Designação do projeto
Reabilitação do Balneário do Orreiro

Objetivo principal
Promover a inclusão social e combater a pobreza

Data do projeto
Setembro de 2016 a Fevereiro de 2017



EXPO- 
SIÇÕES 

TEMPO- 
RÁRIAS

O Parque Urbano do Rio Ul integra os espaços de maior biodiversidade do concelho de S. João da 
Madeira, estando classificado como Reserva Ecológica Nacional.
Olhando para o património natural como elemento de qualificação territorial, a operação procurou 
criar um espaço pedagógico, promotor da sua biodiversidade, que sensibilize para a sua proteção e 
conservação e fomente uma participação ativa.
Através dela assegurou-se a requalificação de infraestruturas de apoio à visita e usufruto do espaço; 
a criação de sinalética e estruturas de observação e de relação com a natureza, mas também estrutu-
ras de informação e ações de divulgação de informação em torno dos valores naturais do parque.

Designação do projeto
Parque Urbano do Rio Ul

Objetivo principal
Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

Data do projeto
Julho 2016 a Julho 2019



EXPO- 
SIÇÕES 

TEMPO- 
RÁRIAS

O Parque Urbano do Rio Ul integra os espaços de maior biodiversidade do concelho de S. João da 
Madeira, estando classificado como Reserva Ecológica Nacional.
Olhando para o património natural como elemento de qualificação territorial, a operação procurou 
criar um espaço pedagógico, promotor da sua biodiversidade, que sensibilize para a sua proteção e 
conservação e fomente uma participação ativa.
Através dela assegurou-se a requalificação de infraestruturas de apoio à visita e usufruto do espaço; 
a criação de sinalética e estruturas de observação e de relação com a natureza, mas também estrutu-
ras de informação e ações de divulgação de informação em torno dos valores naturais do parque.

Designação do projeto
Parque Urbano do Rio Ul

Objetivo principal
Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

Data do projeto
Julho 2016 a Julho 2019



FUNDO 
SEM FUNDO

SÉRGIO FERNANDES

Curadoria: Andreia Magalhães

18 junho – 02 outubro 2022

CENTRO DE ARTE OLIVA     RUA DA FUNDIÇÃO, 240    3700-119 S. JOÃO DA MADEIRA
WWW.CENTRODEARTEOLIVA.PT

// EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA Fundo sem fundo reúne cerca de quarenta 
pinturas de Sérgio Fernandes realizadas no 
âmbito de um projeto de criação e investiga-
ção artística sobre a cor e a perceção visual. A 
exposição apresenta as obras produzidas entre 
2021 e 2022, no decurso da residência desenvol-
vida entre o seu atelier e o Centro de Arte Oliva, 
durante a qual aprofundou o trabalho que tem 
vindo desenvolver exclusivamente em pintura 
abstrata e com uma reduzida gama cromática, 
em que dominam os vermelhos, os violetas, os 
azuis e os verdes-escuros. 

SÉRGIO FERNANDES: 
FUNDO SEM FUNDO
ATÉ 2 OUTUBRO  
CENTRO DE ARTE OLIVA
Público Geral // Consultar Tarifário do CAO // Organização: Centro de Arte 
Oliva em Parceria com o Centro de Arte de S. João da Madeira /Associação 
Alão de Morais e com o apoio da dgartes



FUNDO 
SEM FUNDO

SÉRGIO FERNANDES

Curadoria: Andreia Magalhães

18 junho – 02 outubro 2022

CENTRO DE ARTE OLIVA     RUA DA FUNDIÇÃO, 240    3700-119 S. JOÃO DA MADEIRA
WWW.CENTRODEARTEOLIVA.PT

// 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



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 e 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.

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



21 maio 2022 
a 30 abril 2023 

Luis 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

EXPOSIÇÃO 
TEMPORÁRIA “LUIS 
STOFFEL. A ARTE DA 
CHAPELARIA”
ATÉ 30 ABRIL 2023  
MUSEU DA CHAPELARIA 
Público Geral // Consultar Tarifário Do Museu



2 1  /  0 5  /  2 0 2 2  
a  3 0  /  0 4  /  2 0 2 3  

21 maio 2022 
a 30 abril 2023 

// 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.

EXPOSIÇÃO 
TEMPORÁRIA 
DE RENÉ VAN 
DEN BERG
ATÉ 30 DE ABRIL 2023 
MUSEU DO CALÇADO
Público Escolar e Geral // Consultar Tarifário do Museu 



O setor cultural, nas suas diversas áreas de atuação, é um dos pilares de desenvolvimento do 
município e dos seus habitantes. Como tal, importa reforçar as competências deste setor dentro do 
Município de S. João da Madeira, através da constituição de equipas multidisciplinares e altamente 
especializadas, nas suas áreas de trabalho, para desenvolvimento de projetos científicos e educativos 
para a Biblioteca Municipal, Centro de Arte Oliva, Museu da Chapelaria e Museu do Calçado.

Designação do projeto
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)

Objetivo principal
Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

Data do projeto
Setembro de 2021



ATIVI-
DADES 
REGU-
LARES

O setor cultural, nas suas diversas áreas de atuação, é um dos pilares de desenvolvimento do 
município e dos seus habitantes. Como tal, importa reforçar as competências deste setor dentro do 
Município de S. João da Madeira, através da constituição de equipas multidisciplinares e altamente 
especializadas, nas suas áreas de trabalho, para desenvolvimento de projetos científicos e educativos 
para a Biblioteca Municipal, Centro de Arte Oliva, Museu da Chapelaria e Museu do Calçado.

Designação do projeto
Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)

Objetivo principal
Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

Data do projeto
Setembro de 2021



ATIVIDADES REGULARES

Rico em indústria, o concelho de S. João da Madeira abrange 
nos seus limites empresas de diferentes áreas, com processos 
de fabrico diversificados, com história e muita tradição. Esta va-
riedade apresenta-se ao público como uma oferta turística con-
certada e de qualidade que permite entrar no seio das empresas 
e conhecer. Como complemento desta oferta, a cidade propõe 
ainda visitas a museus, ligados às suas indústrias mais antigas, 
onde não faltam memórias e histórias para contar. Agende a sua 
visita com o Turismo Industrial!

// VISITA TEMÁTICA

À DESCOBERTA 
DA INDÚSTRIA
1 A 30 DE SETEMBRO   
TURISMO INDUSTRIAL
Público Escolar e Geral // Consultar Preçário // 90m

Sendo a Fábrica Oliva um ícone 
incontornável na história indus-
trial portuguesa, a sua Torre, a 
da Oliva, integra o roteiro dos 
Circuitos pelo Património In-
dustrial de S. João da Madeira.

// VISITA TEMÁTICA

NÚCLEO 
HISTÓRICO 
DA OLIVA
1 A 30 DE SETEMBRO 
TORRE DA OLIVA
Público Escolar e Geral // Entrada Gratuita 
// 30m



// VISITA // OFICINA// OFICINA

ATIVIDADES REGULARES

Para quem nunca visitou o 
Museu recomendamos que 
escolha a visita geral que 
apresenta o mundo mágico 
do fabrico de chapéus. A visi-
ta começa mesmo antes de 
entrar no Museu, quando os 
visitantes são convidados a 
conhecer os “Unhas Negras” 
que os aguardam no exterior 
do edifício. Aqui começa en-
tão a ser contada esta grande 
História que marcou o pro-
cesso de industrialização em 
Portugal no início do século 
passado.

Quem não conhece o chapéu 
do Chef? E o do Bombeiro ou 
do Polícia, o da Bruxa ou da 
princesa ou até o dorminhoco? 
São imensos os chapéus que 
nos levam para o lado do so-
nho e da fantasia. Nesta ativi-
dade pedagógica, depois de 
realizar a visita orientada às 
exposições do Museu, cada 
visitante selecionará um cha-
péu para encarnar a sua per-
sonagem, dando origem a um 
divertido jogo.

O processo de fabrico do cal-
çado teve uma grande trans-
formação ao longo do século 
XX. Esta visita pretende colo-
car em diálogo o modo de fa-
zer tradicional do ofício de sa-
pateiro e a produção industrial 
e a sua evolução. 

O MUNDO 
MÁGICO DOS 
CHAPÉUS
TERÇA A SÁBADO 
MUSEU DA CHAPELARIA
Ensino Secundário e Profissional // 
Agendamento prévio obrigatório para o email 
museuchapelaria@cm-sjm.pt  ou pelo Telefone 
256 200 206 // Consultar Tarifário do Museu 
// 60m 

OFICINA 
CRIATIVA - 
CHAPÉUS COM 
PERSONALIDADE
TERÇA A SÁBADO 
MUSEU DA CHAPELARIA
1º Ciclo, Famílias, Público Geral // Agendamento 
prévio obrigatório para o email 
museuchapelaria@cm-sjm.pt  ou pelo telefone 
256 200 206 // Consultar tarifário do Museu // 60m

O OFÍCIO DO 
SAPATEIRO 
TERÇA A SÁBADO 
MUSEU DO CALÇADO 
Público geral // Agendamento prévio 
obrigatório para o email museudocalcado@
cm-sjm.pt ou pelo telefone 256 004 006 // 
Consultar Tarifário do Museu // 60m 



// OFICINA

Recorrendo a uma cantiga, gestos e outros tru-
ques, sentados em roda, os mais pequenos vão 
aprender a apertar os cordões do sapato.

// VISITA

Nas Visitas à Hora Certa temos encontro mar-
cado ao fim de semana!
Aos domingos propomos um percurso explora-
tório para cada uma das exposições do Centro 
de Arte Oliva e das obras que as habitam. As vi-
sitas orientadas são conversas guiadas em que 
encorajamos os participantes a partilharem as 
suas ideias, reações e emoções às obras e aos 
artistas em exposição.

VISITAS À HORA 
CERTA
DOMINGOS 
CENTRO DE ARTE OLIVA
Público Geral // Marcação Prévia // Consultar Tarifário do CAO // 60m

// VISITA // VISITA

Sabia que S. João da Madeira tem tradição na 
indústria chapeleira? E que nesta cidade se 
produzem os únicos feltros nacionais? E que 
somos dos melhores produtores mundiais des-
te artigo? 
Poderá encontrar estas respostas e quantas ou-
tras curiosidades na visita virtual online que o 
Museu da Chapelaria preparou especialmente si.

Como era a vida de um sapateiro? Como se 
constrói um sapato? Como evoluiu o calçado 
ao longo da História? Quem são os principais 
designers de calçado da atualidade? Nesta visi-
ta online ao Museu do Calçado descubra a res-
posta a estas e muitas outras questões! 

VISITAS VIRTUAIS 
ORIENTADAS AO 
MUSEU DA 
CHAPELARIA
TERÇA A SÁBADO 
MUSEU DA CHAPELARIA 
Público Geral, Famílias E Escolar // Agendamento prévio obrigatório para 
o email museuchapelaria@cm-sjm.pt  ou pelo telefone 256 200 206 // 
Grupos até 25 Pax // Consultar tarifário do Museu // 60m 

VISITAS VIRTUAIS 
ORIENTADAS AO 
MUSEU DO CALÇADO
TERÇA A SÁBADO 
MUSEU DO CALÇADO
Público Geral, Famílias e Escolar // Agendamento prévio obrigatório para 
o email museudocalcado@cm-sjm.pt ou pelo telefone 256 004 006 // 
Grupos Até 25 Pax  // Consultar Tarifário do Museu // 60m

OFICINA CRIATIVA - 
QUE LAÇADA 
TERÇA A SÁBADO 
MUSEU DO CALÇADO 
Pré-Escolar // Agendamento prévio obrigatório para o email 
museudocalcado@cm-sjm.pt ou pelo telefone 256 004 006 // Consultar 
tarifário do Museu // 30m 



BALOIÇAR
Quinto Palco
Performance Infantil

2 OUT | 16h00

LAST
São Castro e
António M Cabrita
15 OUT | 21h30

M6

LENA D’ÁGUA
7 OUT | 21h30

M6

MALLU MAGALHÃES
22 OUT | 21h30

M6

BANDA DA
FORÇA AÉREA
11 0UT | 17h00

TIME FOR T
Alternativa à 5inta

27 OUT | 21h30

M6

CASADA
CRIATIVIDADE
PROGRAMAÇÃO
OUTUBRO2022

S. JOÃO DA MADEIRA

www.casadacriatividade.com



CONTACTOS

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

PAÇOS DA CULTURA
Segunda a Sexta -  9h » 17h 
+ 351 256 200 540

Instalações da Junta de Freguesia 
de S. João da Madeira

TORRE DA OLIVA / LOJA 
DE TURISMO DE S. JOÃO 
DA MADEIRA: 
Torre da Oliva/Loja de Turismo 
de S. João da Madeira
Segunda a Sexta: 
9h » 12h30 // 14h00 » 17h30

Sábado e Domingo: 
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
Seg. a Sex. 9h »12h30 // 14h » 17h30

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

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



CONTACTOS ÚTEIS

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

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

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

PSP - POLÍCIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, S. JOÃO 
DA MADEIRA 
256 815 000

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
S. JOÃO DA MADEIRA 
256 837 120 / 1 / 2 / 3 / 4

CENTRO HOSPITALAR DE 
ENTRE DOURO E VOUGA 
256 379 700

CENTRO SAÚDE 
S. JOÃO DA MADEIRA
256 816 000

SAÚDE 24
808 24 24 24

MUSEU DA CHAPELARIA
Rua António José de Oliveira Júnior, 501
+351 256 200 295 
www.museudachapelaria.pt
museuchapelaria@cm-sjm.pt
Ter. a Dom. 10h » 12h30 // 14h » 17h30




