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DOSSIER DE IMPRENSA 

 

Este ano tem-nos mostrado novas formas de comunicar e, inesperadamente, tem posto a 

descoberto a necessidade de uma ligação mais íntima com a Natureza e com a nossa própria 

voz. A cidade e a Juventude reinventam-se e a Semana da Juventude quer continuar a florescer. 

Iniciámos com o concurso Fachadas Floridas para envolver toda a cidade de flores e plantas 

aromáticas. Desta vez, na sua 3.ª edição, o concurso é para a Juventude, para o comércio local 

e o maior prémio é para os condomínios que se inscreverem, pois queremos reforçar o diálogo 

entre vizinhos e colorir as varandas da cidade. Todos podem participar de forma segura. O 

concurso é organizado pelos Ecos Urbanos e conta com o apoio da Câmara Municipal de S. João 

da Madeira, da Junta de Freguesia de São João da Madeira e da Associação Comercial de S. João 

da Madeira.  
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No dia 10 de setembro vamos estar no Paços da Cultura para uma conversa sobre Os Desafios 

do Associativismo Jovem, às 21h, com a FNAJ, FAJDA, a CMSJM e todas as Associações Jovens 

de S. João da Madeira, os Ecos Urbanos, a Associação Cultural Luís Lima e a APROJ. 

Nos dias 11,12 e 13 de setembro acontece no Parque do Rio Ul o programa oficial, organizado 

pela Associação de Jovens Ecos Urbanos e pela Câmara Municipal com o apoio do IPDJ. Todas as 

atividades necessitam de inscrição prévia, podendo ser feita online até dia 10, ou no Parque a 

partir das 15h do dia 11 setembro. Todas as atividades foram pensadas para garantir a segurança 

e a diversão de todos, sem idades. 

Queremos fazer piqueniques ao som de música, teatro, desporto, cinema, oásis 

cinematográficos, projetos inspiradores para partilhar e muita natureza para usufruir. Fica o 

convite para visitar o Parque do Rio Ul e participar nas propostas da Semana da Juventude, com 

tempo para ver, ouvir, ficar, fazer, estar, sentir e partilhar. 

 

 

 

 

 

  

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Todas as atividades são gratuitas, no Parque do Rio Ul 
É necessária inscrição prévia - lotação limitada em cada atividade 
[+] INFO: www.ecosurbanos.pt, www.cm-sjm.pt  
Siga as recomendações da Direção-Geral da Saúde 
Organização: Ecos Urbanos & CM S. João da Madeira 
# semanadajuventude #sjm #ecosurbanos 
 Em caso de chuva a programação será alterada. 
 

 

http://www.ecosurbanos.pt/
http://www.cm-sjm.pt/
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PROGRAMAÇÃO 

 

Sexta - Dia 11 setembro 

    

18h00 - 20h00  

Música de rua no parque   

vários locais do parque  

 

Patrícia Pereira na Concertina, João 

Cardoso na guitarra, Claúdia Rodet 

no Contrabaixo, Luís Sá no 

bandolim, Paulo Kanuko na guitarra 

e Rosália Passinhas na dança serão 

os intérpretes, músicos e bailarina, 

profissionais, com experiência que 

vai da rua do mundo inteiro, aos 

grandes palcos, animarão o Parque 

do Rio Ul por entre árvores e 

clareiras. Para passear escutar e 

sentir. 

 

18h30 – 19h 

A revolta das renas (teatro) 

Pela Arte do Som 

Para todas as idades 

Sinopse: Após uns meses do Natal e aproveitando a hibernação do seu patrão, as jovens renas 

reúnem-se para se insurgirem contra o Pai Natal. 

 

  

19h15- 20h  

 Yôga – aula aberta 

Pelo Espaço Paz  

M10  

Para fazer e sentir ao pôr do sol, num dos melhores locais  
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20h - 21h  

The Spiritual Aliens 

Djoca & Alien4U (guitarra) 

Todas as idades 

Numa harmonia entre diferentes sonoridades do mundo e da 

eletrónica em diálogo com uma surpreendente guitarra elétrica, 

este novo projeto irá acompanhar o vosso drink ao fim da tarde, venham ao parque 

 

 

 

21h-21h45  

Fantasia – Concerto 

Por Sandro Rodrigues 

Todas as idades 

 

 

 

Sandro Rodrigues começou a estudar guitarra, oficialmente, aos 10 anos na Academia de Música 

de S. João da Madeira, com o Professor Carlos Moreira. Em 2011 ingressou na Escola Profissional 

de Música de Espinho, em 2014 viajou para Saragoça para estudar no Conservatório Superior de 

Música de Aragón com os mestres Pedro Mateo e Àlex Garrobé. Estudou instrumentos antigos 

com Daniel Zapico. Depois da sua passagem por Espanha, Sandro foi para a Holanda 

complementar os estudos com o Maestro Carlo Marchione, terminando o mestrado com nota 

máxima e distinção. 

Ao longo da sua carreira, Sandro estreou obras de compositores como Nuno Peixoto, Bernardo 

Pérez e Alberto Caracciolo. 

Já participou em masterclasses de grandes guitarristas, como Ricardo Gallén, Judicael Perroy, 

Dejan Ivanovic, Marco Socías, Marlon Titre, Marco Smaili, Petrit Çeku, José Antonio Escobar, 

Michailis Kontaxakis, Rafael Aguirre, Roberto Aussel e muitos outros. 

Recentemente, Sandro lançou o primeiro CD "FANTASIA" com transcrições próprias para 

guitarra  Telemann's XII Fantasias para Viola da Gamba, com a COBRA Records. Esta é a preciosa 

oportunidade de podermos ouvir o seu trabalho ao vivo, praticamente em primeira mão. 
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21h45- 22h30 

Oásis cinematográficos ao ar livre I 

Projeto Frame Mobil 

Por Espectro Invisível 

M6 

 

 

Oásis cinematográficos ao ar livre, de exibição de cinema de autor, num suporte não 

convencional de apresentação. É uma seleção criteriosa de géneros de filmes, de animação, 

ficção, documental e curtas para as duas noites da Semana da Juventude. 

 

Sábado 12 Set   

10h30 -11h30 

Pilates - aula aberta  

Pela Div. Juventude e Desporto CM SJM 

(para maiores de 10 anos) 

  

14h30 - 18h  

Atividades Radicais (slide, matrecos humanos, prova de obstáculos e tiro ao arco) 

Pela Aventuresca 

local: vários locais do relvado junto ao rio 

M6 
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15h-16h (2 sessões de 30m) 

Música para bebés e papás 

Pela Arte do Som  

Para crianças dos 1 aos 6 anos acompanhadas pelos pais  

 

15h30-16h30  

Visitas guiadas ao parque - tema da água 

Pelo Dep. Ambiente CMSJM  

M6 

  

15h - 18h  

Pequeno Grande Céu -Teatro Lambe Lambe 

Pela Cia.Ventoinha - Teatro, Bonecos e Objetos  

Local: Espaço infantil  

Todas as idades 

 

O espetáculo parte da uma antiga lenda Apache, que conta sobre um tempo em que o céu era 

tão baixo que os adultos eram obrigados a olhar apenas para os próprios pés. Uma vivência 

poética que propõe outro tempo-espaço, convidando a ampliar os limites da imaginação. 

PEQUENO GRANDE CÉU é um espetáculo de teatro de formas animadas de pequenas dimensões 

e curta duração, que acontece dentro de uma caixa totalmente equipada com palco, cenários, 

iluminação e sistema de som, e que é apresentado uma pessoa de cada vez, senta-se num banco 

de onde espreita para dentro da estrutura 
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14h30-17h30  

Music Fusion Only  

Pelo Dj Joca 

Todas as idades 

O ambiente sonoro de toda a animação radical será da 

responsabilidade do Joca, com uma cultura musical profunda que 

atravessa várias sonoridades. É difícil não dançar!   

 

16h - 19h  

Ténis - AEJ open day 

Pela AEJ – Associação Estamos Juntos 

M8  

 

16h - 17h  

Zumba – aula aberta 

Pelo projeto Habitus  

M4 

 

16h30 - 18h30  

Bicicleta MANIFESTA – Oficina ambulante de serigrafia artesanal 

Pelo Atelier Ser  
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Bicicleta MANIFESTA – Cartazes para uma conversa coletiva!  

Criação artística de cartazes em serigrafia, desenvolvendo a expressão poética e visual com 

palavras inspiradas em temáticas ambientais e humanistas. Uma oficina de impressão artesanal 

(serigrafia) instalada numa bicicleta. Um projeto de arte participativa, onde o coletivo artístico 

Atelier SER nos convida a aprender e a criar autênticos cartazes originais formando um estendal 

de exposição coletiva e mensagens de transformação por um futuro melhor. Cada participante 

é livre para escolher as suas palavras e compor um cartaz que será impresso à mão pelo/a 

próprio/a. 

 

17h - 20h  

Música de rua no parque   

Patrícia Pereira na Concertina, João Cardoso na guitarra, Claúdia Rodet no Contrabaixo, Luís Sá 

no bandolim, Paulo Kanuko guitarra e Rosália Passinhas na Dança serão os intérpretes que 

animarão o Parque do Rio Ul em diferentes locais entre as árvores e clareiras, para passear 

escutar e ver. 

 

18h-18h40  

Sabes aquela voz - teatro         

Pela Aproj     

(para todas as idades) 

Não vale a pena fechar a boca. Há certas vozes que recusam calar-se. Que murmuram sem 

lábios, que gritam sem berros, que se amarram sem cordas. E se as pudéssemos silenciar? 

 

19h-19h40  

Meditação guiada  

pelo espaço paz  

M12 

 

19h40 - 20h40  

Piquenique com Hip Hop  

Pelo Grupo Hip Hop CCD  

Todas as idades 
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21h-21h45  

Código de Barras (teatro dança e poesia)  

Estreia – Criação para a Semana da Juventude - M8 

De Kássia Laureano & José Santos  

O CÓDIGO DE BARRAS é um espetáculo 

performativo criado a convite da Semana da 

Juventude, que assenta a sua criação na 

abordagem satírica de temas que, apesar de 

serem comuns a muitos e sensíveis a (quase) 

todos, ainda se veem silenciados pelos 

estigmas de uma sociedade modernamente 

antiquada.  

A performance apresenta-nos Nina, uma 

persona que se divide no seu corpo e 

consciência, e que convida o espectador a 

refletir sobre as peripécias que faz ver ao 

longo do espetáculo. A trama desenrola-se em 

tempos contemporâneos e aponta, de forma 

descontraída, situações que a atualidade não 

esperava continuar a experiência 

 

A jovem cogita sobre assuntos como a morte, 
saúde mental, sexualidade, violência 

doméstica, religião, racismo, pobreza (até mesmo os dias de confinamento a meio de uma 
pandemia global!), entre outros temas que julga terem roubado a sua inocência centenas de 
anos antes da própria existir. Apesar de ser uma ação praticamente automática, Nina faz uso de 
todo o seu intelecto para questionar “Como é que eu penso?”, como se houvesse uma fórmula 
correta de o fazer relativamente aos distúrbios que explora, em jeito de ode ao pensamento.  
 
 
TEXTO  
 
O meu choro começa aqui.  
Do corpo, inteiro, vazio.  
Trago o tempo no meio das pernas e darei Vida a quem se seguir.  
 
Em mim, toda a vontade de existir à deriva nas horas escuras.  
A falta de luz recebe-me bem.  
Deixo que anoiteça até amanhecer, e é no intervalo que choro.  
Choro, porque os espelhos me quebram.  
Porque me queimam as línguas e os olhos e o ódio e as mãos... ardem.  
As lágrimas presas que secam sem nunca cair,  
Ardem.  
Não sei o que fiz – se é que fiz -,  
Se peco por ser, e pago o preço de quem não se soube inventar.  
EU NÃO SOU O TEU BONECO!  
Não vês?! Não entendes.  
Não te dói a ti também?  
Não sou o que te parece e o meu nome não é esse.  
[excerto filme]  
Tenho em mim quatro mulheres. [...]  
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21h45-22h30  

Oásis cinematográficos ao ar livre II 

Projeto Frame Mobil 

Por Espectro Invisível 

M6 

Oásis cinematográficos ao ar livre, de exibição de cinema de autor, num suporte não 

convencional de apresentação. É uma seleção criteriosa de géneros de filmes, de animação, 

ficção, documental e curtas para as duas noites da Semana da Juventude.  

 

Domingo 13 Set    

9h30-10h30  

Tai-chi – aula aberta 

Pelo Shaolin Si 

M10 

 

10h-11h  

Running (especial jovens)  

Pela Div. Juventude e Desporto CM SJM 

M10 

 

10h30 -11h30  

Visitas guiadas ao parque - Aves do parque  

Pelo Divisão do Ambiente CM SJM 

M6 

 

11h30 - 12h10  

Taças Tibetanas, de Cristal e Didjiridoo - concerto 

Pelo Fox André e Ma Jivan Shakti 

M10 

As taças são objetos ancestrais com uma sonoridade que permite induzir a meditação, o 

reequilibro energético e a sensação de bem-estar.  
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12h-12h45  

Resposta a todas as perguntas - Teatro de Marionetas  

Pelo Teatro em Caixa 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

Rodolfo é um cientista louco, com ambições desmedidas.  Acreditando que, algures no futuro, 

já terá sido inventada uma Fórmula Matemática que Responde a Todas as Perguntas, constrói 

uma máquina do tempo e envia o seu assistente Ramiro numa viagem ao futuro com a missão 

de a encontrar e regressar ao presente, para dominar o mundo através do conhecimento. 

  

13h-14h30  

Piquenique com concerto Luiz Gabriel Lopes  

Para todas as idades 
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bio artista : 

Fundador de grupos como Graveola, TiãoDuá e Rosa Neon, a quem emprestou a voz e as 

composições em gravações e turnês pelo mundo, Luiz Gabriel Lopes é um inspirado cantautor 

do interior de Minas Gerais, Brasil. Nos últimos anos, tem circulado intensamente em formato 

solo, passando por mais de 15 estados do Brasil e vários países da Europa e da América Latina. 

O seu trabalho mescla influências do folk, das muitas linhagens da mpb e da world music. 

Tem 6 álbuns lançados com Graveola, 2 com TiãoDuá e um com Rosa Neon. Como artista a solo, 

lançou "Passando Portas" (2010), "O Fazedor de Rios" (2015) e "MANA" (2017). Em 2020 lança 

"Presente", EP com canções em formato voz e violão, produzido durante a quarentena. Como 

produtor musical, dirigiu trabalhos de artistas como Flávio Tris, Laura Catarina e Luiza Brina.  

Para 2021 tem previsto o lançamento do álbum "AIÊ", criado em parceria com o músico 

português Edgar Valente, investigando conexões musicais entre o Brasil, Portugal e países da 

diáspora lusófona. 

 

live @ Circo Voador (Rio de Janeiro - 2019)  

https://youtu.be/2Rhit8YXACY 

live @ Sofar Sounds (São Paulo - 2015)  

https://www.youtube.com/watch?v=lY0Zq9mWg_Q 

 

live @ ArteClip (Portugal Television - 2015)  

https://www.youtube.com/watch?v=SxbgpKAPwnw 

 

live @ Canal Q (Portugal Television - 2010)  

https://www.youtube.com/watch?v=pOntO6booRQ 

 

live @ BAIXO (Belo Horizonte)  

https://youtu.be/eb_pQ0CGv2c 

 

14h30-15h 

Talk sobre alimentação saudável  

Pela O.ri.gi.ne by Espaço Paz 

(para todas as idades) 

 

15h/16h/18h (3 sessões diferentes) 

Partilhando Contos da Nossa Tradição 

Por António Fontinha 

https://youtu.be/2Rhit8YXACY
https://www.youtube.com/watch?v=lY0Zq9mWg_Q
https://www.youtube.com/watch?v=SxbgpKAPwnw
https://www.youtube.com/watch?v=pOntO6booRQ
https://youtu.be/eb_pQ0CGv2c
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Quem, na era do audiovisual e da Internet, imaginaria que o simples ato de contar histórias 

conheceria um renovado fôlego? 

António Fontinha iniciou-se na prática de contar histórias em 1992 e vive exclusivamente desta 

atividade desde 1995, o que lhe tem permitido calcorrear o país de lés a lés. 

A base do seu repertório são os contos tradicionais portugueses que, paralelamente à atividade 

de narrador, segue recolhendo: “...não há arte sem regras, sem gramática, e a do povo é muito 

mais engenhosa e complexa do que parece. O simplismo não é dela, é nosso” (M.V. Guerreiro). 

 

15h - 18h  

Pequeno Grande Céu -Teatro Lambe Lambe 

Pela Cia. Ventoinha - Teatro, Bonecos e Objetos   

Todas as idades 

O espetáculo parte da uma antiga lenda Apache, que conta sobre um tempo em que o céu era 

tão baixo que os adultos eram obrigados a olhar apenas para os próprios pés. Uma vivência 

poética que propõe outro tempo-espaço, convidando a ampliar os limites da imaginação. 

PEQUENO GRANDE CÉU é um espetáculo de teatro de formas animadas de pequenas dimensões 

e curta duração, que acontece dentro de uma caixa totalmente equipada com palco, cenários, 

iluminação e sistema de som, e que é apresentado uma pessoa de cada vez, senta-se num banco 

de onde espreita para dentro da estrutura. 
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15h - 17h  

Música de rua no parque    

Todas as idades 

Patrícia Pereira na Concertina, João Cardoso na guitarra, Claúdia Rodet no Contrabaixo, Luís Sá 

no bandolim, Paulo Kanuko guitarra e Rosália Passinhas na Dança serão os intérpretes que 

animarão o Parque do Rio Ul em diferentes locais entre as árvores e clareiras, para passear 

escutar e ver. 

 

17h - 18h30  

Projetos Maduros para um Futuro Verde  

M10 

A conversa com… Ricardo Ramos, mais conhecido por Xico Gaivota, com o Joca do Não Lixes, 

com a Inês Alexandra e a Lee Guimarães do Movimento Transformers, com a Sara Rocha do 

Actuar - Sistemas Alimentares Sustentáveis e com a Verónica Belchior da Sustain Azores e dos 

“Os Fora da Casca”. Será o momento de encerramento da programação. Pretendemos que seja 

uma conversa que possa mostrar ao público presente, em particular à Juventude, as belíssimas 

ideias e projetos que conhecemos e que poderão ganhar amplitude ao serem, desta forma, 

partilhados.  

Será também o momento de divulgação dos vencedores do concurso Fachadas Floridas. 

 

https://www.xicogaivota.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=ldbBb_8AMOg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DWcw

tkKOvRx13GZzNGsbCv6n-KMRPanSv6WV8QgMgjE4m_Hf6gNcszEE 

https://movimentotransformers.org/ 

http://actuar-acd.org/ 

https://www.instagram.com/osforadacasca/ 

 

 

 

 

Toda a programação em:  www.ecosurbanos.pt, www.cm-sjm.pt  
 

https://www.xicogaivota.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ldbBb_8AMOg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DWcwtkKOvRx13GZzNGsbCv6n-KMRPanSv6WV8QgMgjE4m_Hf6gNcszEE
https://www.youtube.com/watch?v=ldbBb_8AMOg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DWcwtkKOvRx13GZzNGsbCv6n-KMRPanSv6WV8QgMgjE4m_Hf6gNcszEE
https://movimentotransformers.org/
http://actuar-acd.org/
https://www.instagram.com/osforadacasca/
http://www.ecosurbanos.pt/
http://www.cm-sjm.pt/

