
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. João da Madeira localiza-se no Norte de Portugal, a poucos minutos de Aveiro e do 

Porto. Com um histórico tecido industrial que lhe concedeu o epíteto de Cidade do 

Trabalho, S. João da Madeira é um importante centro empresarial e de negócios do 

país, sendo igualmente reconhecida pela sua qualidade de vida. 

Com uma oferta hoteleira de qualidade, com largas e cuidadas avenidas, S. João da 

Madeira é um centro de modernidade, inovação e diversidade industrial, mas também 

de desporto, cultura e espaços verdes. 

De caraterísticas ímpares capazes de proporcionar visibilidade à região a nível nacional 

e internacional, S. João da Madeira é um território com potencial de proporcionar aos 

turistas que o visitem um vasto leque de experiências. É o destino ideal para aqueles que 

pretendem entrar em contacto com o legado vivo de um passado industrial, ao mesmo 

tempo que podem usufruir de um estimulante ambiente de cultura, arte e criatividade, 

sempre com a marca de futuro que carateriza este território. 



 

› AMPLA OFERTA DE CIRCUITOS TURÍSTICOS INDUSTRIAIS 

O projeto de Turismo Industrial - Circuitos pelo Património Industrial de S. João da 
Madeira permite a visita ao património industrial, à industria viva e aos centros 
tecnológicos e criativos da cidade. Sob a tutela do Município de S. João da Madeira, os 
pedidos de reserva de visitas deverão ser efetuados através do Welcome Center do 
Turismo Industrial. 

 

› EXTENSA OFERTA CULTURAL 

S. João da Madeira apresenta uma vasta oferta cultural, dos museus às artes do 

espetáculo. Na área dos museus destacam-se o Museu da Chapelaria, o Museu do 

Calçado, o Núcleo Histórico da Oliva e o Núcleo de Arte da Oliva. Como salas de visita 

para as artes do espetáculo o destaque vai para a Casa da Criatividade, os Paços da 

Cultura e a Sala dos Fornos da Oliva Creative Factory. 

 

› EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VERDES E PARQUES COM ATIVIDADES TODO O ANO 

Em S. João da Madeira, a sustentabilidade e a qualidade de vida são tópicos de enorme 

relevância. Neste âmbito, os seus parques e espaços verdes contribuem para uma maior 

fruição da natureza, quer dos habitantes da cidade como dos visitantes. Destacam-se o 

Parque Urbano do Rio Ul, o Parque de Nossa Senhora dos Milagres, o Parque Ferreira 

de Castro e o Jardim Municipal. 

 

› ÓTIMAS ACESSIBILIDADES 

Localizada a 40 km da cidade de Aveiro e a 32 km do Porto, a cidade é servida pelo 

Aeroporto do Porto Francisco Sá Carneiro. Possui também excelentes acessibilidades ao 

nível das vias rodoviárias, com acesso através de três autoestradas (A29, A1 e A32). 

 

› OFERTA DE ALOJAMENTO, VARIADA E DE QUALIDADE 

S. João da Madeira dispõe de uma diversificada oferta de estabelecimentos de 

alojamento hoteleiro, entre os quais se destacam o Hotel Golden Tulip, o Hotel A.S, a 

casa de hóspedes Central Suites Impacto, a Pensão Solar São João e a Casa da Árvore. 



 

 

 

 

S. João da Madeira localiza-se no extremo norte 

do distrito de Aveiro e integra a Área 

Metropolitana do Porto, a 20 km da costa. Com 

uma área de 8,1 km2, é um concelho com apenas 

uma freguesia com o mesmo nome da cidade. É 

considerado o concelho mais pequeno do país, e 

um dos mais pequenos da Europa. 

 

 

 

 
Se viajar de CARRO pela A1 ou na A29 deverá 
sair em direção a Santa Maria da Feira e dirigir-
se ao IC2. No IC2 deverá sair com destino a S. 
João da Madeira Centro. Se estiver na A32 
deverá sair em direção a S. João da Madeira. 

Se viajar de COMBOIO, no sentido de Sul/Norte 

ou Norte/Sul, deverá sair em Espinho, onde tem 

ligação para S. João da Madeira pela Linha do 

Vale do Vouga. 

Pode ainda utilizar os TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS das diversas empresas que 

viajam para S. João da Madeira, com terminal no 

Centro Coordenador de Transportes. Com 

partida do Porto, deve dirigir-se ao Terminal 

Rodoviário Campo 24 de Agosto e sair em S. 

João da Madeira –  Museu da Chapelaria/Torre 

da Oliva. 

  



 

 

 

 

› HOTEL GOLDEN TULIP 

O Golden Tulip S. João da Madeira tem uma localização privilegiada, perto das 

principais atrações da cidade. É ideal para trabalho ou lazer, com quartos para quem 

viaja a negócios e Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Há também uma piscina coberta, um 

spa e um ginásio. Estacionamento gratuito e receção 24 horas também estão incluídos nos 

serviços. Este hotel moderno e luxuoso conta com 117 quartos, com mobília de excelente 

qualidade. A decoração contemporânea e inusitada traz vida aos quartos, com quartos 

temáticos dedicados aos parceiros do Turismo Industrial – Circuitos pelo Património 

Industrial de S. João da Madeira. Todos os quartos possuem casa de banho e ar-

condicionado para oferecer conforto total. Os serviços adicionais do hotel incluem Wi-Fi 

gratuito, televisão via satélite e frigobar. Pode ainda preparar um chá ou café no seu 

quarto, na privacidade da sua "casa fora de casa". 

 

Rua Adelino Amaro Costa 573, 3700-241 S. João da Madeira 

+351 256 106 700 

info@goldentulipsaojoaomadeira.com 

www.goldentulip.com 

  

http://www.goldentulip.com/


 

 

 

 

› HOTEL A.S 

O Hotel AS situa-se na praça central de S. João da Madeira. Oferece quartos com ar 

condicionado e acesso Wi-Fi gratuito em todas as áreas. Os quartos possuem uma 

varanda privada com vista para a cidade. Alguns também possuem uma área de estar. 

Comece o dia na sala de pequenos-almoços com vista para a praça principal ou desfrute 

do pequeno-almoço na privacidade dos seus quartos. Os funcionários da receção estão 

disponíveis 24 horas e o hotel oferece estacionamento privado e gratuito no local. 

 

 

 

 
 
Praça Luís Ribeiro 7, 3700-172 S. João da Madeira 

+351 256 836 100 

as-seth@as-sinergia.com 

www.hotel-as-sjmadeira.com 

  

http://www.hotel-as-sjmadeira.com/


 

 

 

 

› CENTRAL SUITES IMPACTO 

Localizado em S. João da Madeira, num edifício moderno, o Central Suites Impacto 

apresenta comodidades ótimas e quartos com acesso a Wi-Fi gratuito. A casa de 

hóspedes possui quartos climatizados com casa de banho privativa e um bar. Algumas 

unidades da propriedade incluem um terraço com vista para a cidade. Todos os quartos 

estão equipados com uma televisão com canais por cabo e uma cozinha. Esta propriedade 

também tem uma das melhores localizações em S. João da Madeira. 

 

 

 

 

Rua António José de Oliveira Júnior 54, 3700-172 S. João da Madeira 

+351 936 206 777 

central@centralsuites.pt 

www.centralsuites.pt 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

› RESIDENCIAL SOLAR S. JOÃO DA MADEIRA 

Localizada numa zona privilegiada da cidade, na ampla Zona Pedonal, local de 

esplanadas e paisagem urbana ímpar. Com grande variedade de quartos e múltiplos 

serviços ao cliente, a Residencial Solar encontra-se rodeada dos melhores restaurantes 

onde se aprecia a gastronomia tradicional da região. Dispõe de quartos duplos, com vista 

para a paisagem urbana circundante da Residencial. Os quartos estão equipados com 

casas de banho privativas, acessórios de higiene, televisão e mobiliário. Pode ainda 

usufruir gratuitamente do acesso a Wi-Fi gratuito ou visitar o bar, aberto 

permanentemente. 

 

  

 

Praça Luís Ribeiro 165, 3700-172 S. João da Madeira 

256 202 540 

geral@solarsaojoao.pt 

www.solarsaojoao.pai.pt 

  

http://www.solarsaojoao.pai.pt/


 

 

 

 

› CASA NA ÁRVORE  

A Casa na Árvore foi construída com o intuito de proporcionar estadias românticas nas 

alturas, já que se situa no topo de uma árvore. Com 40 metros quadrados e inserida em 

plena natureza, a Casa na Árvore está perto das aves e da intimidade das folhas de um 

imponente carvalho. Ideal para românticos e aventureiros, qualquer amante da natureza 

se vai sentir em casa neste alojamento diferente, inserido numa quinta e, ao mesmo tempo, 

situado no centro da cidade de S. João da Madeira. Neste espaço poderá observar 

diversos animais e uma horta, cujos produtos podem ser utilizados para cozinhar na casa. 

O alojamento dispõe de cozinha, sala, quarto e casa de banho, e alberga no máximo 4 

pessoas. 

 

 

 

Rua Rafael Bordalo Pinheiro, 3700-229 S. João da Madeira 

+351 965 029 123 

beautiful.house.rent@gmail.com 

  



 

 

 

 

› A HARPA 

Localizado em S. João da Madeira, o restaurante A Harpa apresenta uma surpreendente 

proposta gastronómica da região Norte do país. Instalado num moderno edifício, A Harpa 

é um estabelecimento de requintada decoração com um vasto salão de design apelativo 

e funcional. Tem à sua disposição um leque variado de pratos confecionados com mestria, 

que aliam a mais genuína tradição a sabores únicos e a uma requintada apresentação. 

 

 

 

 

 

Avenida da Misericórdia 278, 3700-191 S. João da Madeira  

+351 256 042 945 

  



 

 

 

 

› ACONCHEGO DO QUINTAL 

Mercearia e bistrô de comida de verdade. Há várias opções de pequeno-almoço, lanche 
e almoço, tudo fresco e natural. Inclui pratos sem açúcar, glúten ou lacticínios. Ao pequeno 
almoço, há as tradicionais torradas, papas de aveia ou iogurte com granola e compota. 
Ao almoço, os vegetais ocupam grande parte do prato, havendo pratos de quinoa, húmus, 
beterraba e beringela grelhada.  
 
 

 

 
  
 
 

 
Avenida do Vale 617, 3700-313 S. João da Madeira  

+351 256 888 064 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

› FÁBRICA DOS SENTIDOS 

Situado no conhecido Museu da Chapelaria de S. João da Madeira, a Fábrica dos 

Sentidos é um espaço multifuncional: restaurante, sala de chá, cafetaria e wine bar. Serve 

pratos exemplares da cozinha tradicional portuguesa e de cozinha de autor, aliando a 

tradição à inovação. 

  

 

 

 

 

 

Rua Oliveira Júnior 501, 3700-208 S. João da Madeira 

+ 351 256 413 193 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

› FÉNIX 

Localizado no Quartel Sede dos Bombeiros Voluntárias de S. João da Madeira, o 

restaurante Fénix, com a gerência de António Santos, é o primeiro e único restaurante 

“museu” do país com exposição de algumas viaturas antigas da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira, e daí também a adoção do nome 

Fénix, que é um dos símbolos dos soldados da Paz. O restaurante Fénix tem na sua ementa 

pratos da cozinha tradicional portuguesa complementada com outros, maioritariamente, 

com base na cozinha mediterrânica, com variedade em saladas, massas, peixe fresco ou 

mariscos, podendo ser acompanhados com as inúmeras referências aos bons vinhos 

nacionais disponíveis na completa garrafeira. 

 

 

Rua Conde Dias Garcia, 3700-102 S. João da Madeira  

+351 256 029 672 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

› HOMENAGEM 

O restaurante Homenagem, que integra os 12 mil m² da Quinta dos Teixeiras, é 

amparado por um registo de rara beleza, em pleno centro da cidade de S. João da 

Madeira, onde o elegantíssimo Palacete do Comendador Fernando Pinho Teixeira, 

construído no início do século XX, dá alma a um registo arquitetónico de arte nova. Nasce 

assim num novo século de um novo milénio, determinado a trabalhar a arte da alquimia 

culinária inspirada na fusão do tradicional com o contemporâneo, baseada no conceito 

de “Cozinha Emocional”. O objetivo, que não podia ser mais nobre, é transportar os 

clientes às suas memórias de infância com fantásticas experiências gustativas. 

 

 

 

Rua Oliveira Júnior 918, 3700-205 S. João Madeira 

+351 256 817 368 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

› PIZZARIA CAPRICHOSA 

A Pizzaria Caprichosa caracteriza-se por ser um espaço moderno e acolhedor onde a 

gastronomia praticada é maioritariamente de cariz italiano. Este restaurante fica situado 

na periferia de S. João da Madeira, ou seja, num local especialmente calmo e recatado. 

 

 

 

 

 

 

Rua D. Afonso Henriques 886, 3700-342 S. João da Madeira  

+351 256 832 525 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

› RIVER 

Situado em S. João da Madeira, o River apresenta um espaço de notória elegância e 

sobriedade ideal para almoços de negócios, encontros familiares ou momentos a dois. 

Com um menu assente numa seleção de peixes frescos da nossa costa e nas carnes 

conceituadas de origem arouquesa, procura apresentar propostas gastronómicas que 

incluam as iguarias locais, proporcionando momentos únicos. 

 

 

 

 

Avenida do Vale 665, 3700-294 S. João da Madeira  

+351 256 042 984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

› TUDO AOS MOLHOS  

No restaurante Tudo aos Molhos - Francesinhas & Companhia, em S. João da Madeira, 

destaca-se a boa-disposição deste estabelecimento evidenciada publicamente, ao querer 

levar o molho de francesinha a “molhar o que nunca se molhou”, dispondo de uma carta 

extremamente criativa e com novidades constantes. 

 

 

 

 

 

Largo de Santo António 35, 3700-260 S. João da Madeira 

+351 919 109 086 

 

 

 

+ RESTAURANTES EM: http://www.cm-sjm.pt/19976 

 

 

 

http://www.cm-sjm.pt/19976


 

 

 

 

 

Welcome Center do Turismo Industrial | Localizado na Torre da Oliva - um dos mais 

emblemáticos e históricos edifícios de S. João da Madeira, o Welcome Center é um espaço 

onde pode receber as informações de que necessita sobre o Turismo em S. João da 

Madeira 

 
 
Rua Oliveira Júnior, nº 591  
3700-204 S. João da Madeira 
40°54'14.7"N 8°29'44.8"W 

 

+351 256 200 204 | +351 916 515 822 

turismoindustrial@cm-sjm.pt 

http://turismoindustrial.cm-sjm.pt 

Segunda: 09:00h – 12:30h, 14:00h – 17:30h 

Terça a Sexta: 09:00h – 12:30h, 14:00h – 18:00h 

Sábado: 10:00h – 13:00h, 14:00h – 18:00h 

Domingo: 10:30h – 12:30h, 14:30h – 18:00h 

Encerra: 1 de janeiro, domingo de Páscoa e 25 de dezembro  

 

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt

