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LIVR O S “ HO R A D O C O N TO”

O VOO DO GOLFINHO
de Ondjaki
ilustações de Wojciechowska

24 de agosto, 10H30
E NTR A D A GR AT U I T A- M/6
(sujeito a marcação prévia)

“E se todos tivéssemos o dom de mudar de corpo ao longo da vida? E se
voar fosse mesmo possível para todos os que sempre desejaram ter asas?
Esta é a estória de um golfinho que queria ser passarinho…”

QUEM QUER IR À PRAIA
de Brigitte Luciani
ilustações de Eve Tharlet

29 de agosto, 10H30
E N TR A D A GR AT U I T A, M/4
(sujeito a marcação prévia)

“Rosana vive numa casinha rodeada de prados. Num dia de Verão resolveu
ir à praia de carro…. Mas para lá chegar, vai passar por algumas peripécias
engraçadas…”

agosto
2017

C INEM A

O PATINHO FEIO E O DRAGÃO
3 de agosto, 10h30, 60’min
E NTR A D A GR AT UI T A - M/4
(sujeito a marcação prévia)

“O Patinho Feio e o seu amigo Nico, encontram-se perdidos em terra estranha. E ainda por cima com estranhos habitantes onde nada é o que parece
ser. Eles conhecem um estranho Elfo, que os ajuda a encontrar o caminho
para casa. Passando por grandes aventuras, conhecem também um pequeno dragão que só lhes arranja sarilhos por onde quer que passe. A aventura
e a diversão estão garantidas com este grupo de amigos”

OS GATOS NÃO TÊM VERTIGENS
de António-Pedro Vasconcelos

10 de agosto, 14h30, 119’min
E N TR A D A GR AT U I T A - M/1 4
(sujeito a marcação prévia)

“Apesar dos seus 18 anos, Jó (João Jesus) é já um rapaz desencantado com
a vida. Proveniente de uma família disfuncional, criado com pouco afeto e
compreensão, acabou por se deixar influenciar pelas piores companhias do
bairro. Rosa (Maria do Céu Guerra), com 73 anos, é uma mulher frágil e bondosa que se debate com a incapacidade de lidar com o recente falecimento
de Joaquim (Nicolau Breyner), com quem partilhou quase toda a existência.
Quando, depois de uma discussão particularmente violenta, Jó é expulso de
casa pelo pai, refugia-se no terraço de Rosa, onde decide passar a noite.
Na manhã seguinte, a velha senhora descobre o rapaz e decide acolhê-lo
em sua casa. Entre os dois nasce uma enorme cumplicidade que, apesar de
incompreendida por todos, se torna a cada dia mais forte e verdadeira…”

em Destaque

S ugestão d e leitura.
Bibli ografia em d estaque
na Bibli oteca do CC MVA

PAULO COELHO
1 A 31 DE AGOSTO
Paulo Coelho de Souza nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 24 de
agosto de 1947, foi um adolescente problemático, chegando a ser internado
várias vezes entre os anos de 1965 e 1967. Ingressou na Faculdade de Direito Cândido Mendes, mas abandonou o curso para viver como hippie, época
em que fez várias viagens pelo mundo.Antes de se dedicar à literatura,
Paulo Coelho foi ator, diretor de teatro e secretário de redação do jornal O
Globo. Em 1986, decidiu viajar pela Europa e fez a peregrinação do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, experiência que o despertou
para a literatura. No ano seguinte escreveu “O Diário de um Mago”, onde
relata os seus três meses de peregrinação, e a partir de então, começou
sua carreira bem sucedida como escritor.Em 1988, Paulo Coelho publicou “O
Alquimista” que se tornou best seller no Brasil.

C INEM A

OS CROODS
de Chris Sanders

30 de agosto, 10h30, 92’min
E N TR A D A GR AT UI T A - M/6
(sujeito a marcação prévia)

“Recheado de personagens memoráveis, de criaturas coloridas e paisagens
luxuriantes, Os Croods garantem-nos uma imensidão de gargalhadas e um
divertimento fantástico para todas as idades!”

LA Z ER E B E M - E S T A R

AULAS DE DANÇA
QUARTA E SEXTA-FEIRA, 09H30
E NTR A D A GR AT U I T A - PÚB L IC O S É N I OR
Atividade destinada ao público sénior concelhio. Iniciativa organizada pela
Câmara Municipal de Santo Tirso com a colaboração do Ginásio Oamis.

E XP O SIÇ ÃO

Exposição de pintura

PERSPETIVAS EM CONVERSA
- ROSA VAZ
até 31 de agosto

E NTR A D A GR AT U I T A - PÚB L IC O EM GERA L
Nasceu em Malange, Angola. Desde cedo manifestou o gosto pela Arte: desenho, pintura, dança, música e poesia.
Filha de pai originário de Monção, no Norte de Portugal e de mãe angolana
de Huambo, teve a sua infância em Angola, Malange onde nasceu. Veio para
Portugal na altura da guerra civil de Angola e foi viver para Monção, onde
estudou no liceu até partir para o Porto para a Universidade e depois mudaria o seu rumo para Braga, onde concluiu os estudos e se radicou.
Dedica-se à pintura, poesia e à promoção da Lusofonia.
Pertence a vários grupos de promoção/ divulgação Cultural. Faz parte da
ACAPL, (Associação Cultural de Promoção da Cultura Portuguesa e Lituana); é artista do Projeto Artáfrica da Fundação Calouste Gulbenkian.
Expõe há mais de 25 anos e está representada em várias coleções particulares e públicas em Portugal e noutros países. Tem o seu atelier em Braga,
na freguesia da Cividade.
Expôs em Monção, Melgaço, Vigo, Corunha, Villa Garcia de Arosa, Ferrol,
Santiago de Compostela, Guimarães, Porto, Esposende, Lisboa, Caminha,
Valença, Montemor-o-Novo, Póvoa de Lanhoso, Coimbra, Vieira do Minho,
Fafe, Braga, Barcelos, Sousel, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, V. P. Âncora, Bragança, Vilnius, Newark e vários outros locais…
Representa a sua atividade artística através da pintura acrílica, aguarela,
pintura cerâmica e murais cerâmicos e ilustração de livros.
As suas raízes africanas e o registo do movimento das cidades temperam
as suas temáticas exaltando os vermelhos e laranjas, ou os azuis e ocres,
cores terra, castanhos e amarelos como se de sílabas pintadas se tratasse..
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