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SANTO TIRSO

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

25º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE GUITARRA SANTO TIRSO 2018
O Festival Internacional de Guitarra está de volta a Santo
Tirso entre os dias 11 de maio e 02 de junho.
A abertura com chave de
ouro, fica a cargo de Alfredo
Panebianco, um dos maiores
representantes da famosa
escola cubana da guitarra
clássica. Consigo traz uma
composição dedicada à nossa cidade e ao Festival Internacional de Guitarra, cuja
estreia mundial acontece no
dia 11 de maio, num concerto
em que Panebianco vai partilhar o palco com a guitarrista Vania Del Monaco e a
Orquestra ARTAVE.
O Festival prossegue com
o delicado dedilhar da guitarra clássica pelo italiano
Lorenzo Micheli (dia 18) no

26 mai
21H30

MASTERCLASS
25 MAI • 14H30

belo cenário da Capela da
Escola Profissional Agrícola
Conde de São Bento.. Nesse
fim de semana, num retorno
às origens da guitarra flamenca, paredes meias com
a vanguarda, seguimos ainda viagem com o espanhol
José Carlos Gómez (dia 19).
De Filadélia (EUA) chega-nos, uma semana depois,
Trevor Gordon Hall que, na
sua busca, por novos sons,
colaborou com vários construtores para dar novas
possibilidades à guitarra
acústica. O resultado, ouve-se no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves a 25

de maio. Um dia depois, o
regresso aos clássicos com
o talento e o rigor do instrumentista polaco Lukasz
Kuropaczewski.
Nos primeiros dias de junho,
o festival despede-se ao
som do Diego Jascalevich
Trio (dia 1), que se apresenta
com uma intensa, emocionante e virtuosa união musical feita entre os sons da
Argentina e do Brasil (dia 1),
para, no dia 2, fazer as despedidas oficias com aquele que é hoje considerado,
dentro e fora de portas,
como um dos maiores valores do fado: Ricardo Ribeiro.

LUKASZ KUROPACZEWSKI
(POLÓNIA)
CLÁSSICA
BILHETEIRA
Concertos: Adultos: 7,50€
Jovens/estudantes: —50%.
Masterclass: Executantes: 80€
Ouvintes: 40€

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

EXPOSIÇÕES
18 > 30 jun

público geral
entrada gratuita

CIDADANIA, SUSTENTABILIDADE E
CONSERVAÇÃO
Iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal de Santo Tirso, em parceria com o FAPAS – Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens.
O projeto expositivo apresenta uma viagem ilustrada pelos principais habitats e ecossistemas de Portugal. Descreve como são os principais valores de biodiversidade,
que serviços prestam os ecossistemas que representam,
que impactos têm ocorrido nos mesmos, e quais as principais medidas de conservação a adotar para cada um.
Para descobrir nesta exposição ou de forma interativa em
plataformas móveis com sistemas de leitura de QRCodes.

01 > 30 jun

público geral
entrada gratuita

EXPOSIÇÃO
“DE PEQUENINO SE TORCE O PEPINO”
Comemoração do dia mundial da criança com exposição de
novidades editoriais dedicada aos mais pequenos num cantinho de leitura convidativo à exploração de novos mundos.

GEÃO MINI FEST
10 JUN
10H00 > 19H00
BMST/
PARQUE
DE GEÃO
público geral
entrada gratuita

Pelo segundo ano consecutivo, a Biblioteca Municipal de
Santo Tirso e o Parque de Geão acolhem o Geão Mini
Fest. Um verdadeiro festival dedicado aos mais novos
e às famílias, com muita animação e atividades lúdicopedagógicas para um público dos dois aos 90 anos.
Cinema, teatro, workshops de experiências científicas,
música e atividades radicais são apenas alguns dos muitos
motivos para participar nesta iniciativa que promete
várias surpresas. Uma jornada intensa de atividades num
espaço propiciador de outras tantas descobertas.
O local do evento terá uma praça de alimentação.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

LIVROS
12 MAI
10H30

M/4 e famílias
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
252 833 428

14 MAI
10H00

público infantil
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
252 833 428

DE CONTO A CONTO…
GUSTA SANTOS
Através de uma viagem ao passado, onde recordaremos
as histórias contadas pelas nossas avós, a contadora
Gusta Santos ajudar-nos-á a descobrir a riqueza dos
contos tradicionais portugueses e a sua importância na
preservação da nossa identidade cultural.

APRESENTAÇÃO DE LIVROS
CUSCAS NO CASTELO DE GUIMARÃES
“Cuscas no Castelo de Guimarães” é o primeiro livro do
autor Paulo Santos, com ilustrações de Susana Lima. A
obra conta a história da abelhinha Cuscas que, enquanto andava a apanhar pólen nas flores, descobriu um
grupo de crianças a entrar no Castelo de Guimarães.
Curiosa como só ela, foi atrás das crianças e, juntamente com elas, foi descobrindo todos os mistérios deste
monumento.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

SUGESTÃO DE LEITURA
MÁRIO
CLÁUDIO
02 > 31 MAI

Escritor português, nascido em 1941, no Porto. Formado em Direito pela Universidade
de Coimbra, onde se diplomou também
como bibliotecário-arquivista, e master of
Arts em biblioteconomia e Ciências Documentais pelo University College de Londres,
revelou-se como poeta com o volume Ciclo
de Cypris (1969). Tradutor de autores como
William Beckford, Odysseus Elytis, Nikos
Gatsos e Virginia Woolf, foi, porém, como
ficcionista que mais se afirmou.

ANTÓNIO
MOTA
01 > 30 JUN

Nasceu no concelho de Baião em 1957.
Em 1979 publicou o seu primeiro livro, intitulado A Aldeia das Flores. Dedica-se essencialmente à literatura infantojuvenil,
atualmente com mais de 80 obras publicadas e recebeu vários prémios.

BAÚ DAS LETRAS
02 MAI > 31 MAI
LARES
CENTROS
DE DIA E DE
CONVÍVIO DO
CONCELHO
ADERENTES AO
PROJETO
adultos

LENDA CHINESA
A Nora e a Sogra
“Era uma vez uma jovem chamada Lin, que se casou e foi
viver com o marido na casa da sogra. Depois de algum
tempo, começou a ver que não se adaptava à sogra.
Com o passar dos meses, as coisas foram piorando,
a ponto de a vida se tornar insuportável. No entanto,
segundo as tradições antigas da China, a nora tem que
estar sempre a serviço da sogra e obedecer-lhe em tudo.
Mas Lin, não suportando por mais tempo a ideia de viver
com a sogra, tomou a decisão de ir consultar um Mestre,
velho amigo do seu pai.(…)”

01 JUN > 30 JUN

A Torre das Navalhas
in Contos Populares das Ilhas da Madeira
e do Porto Santo de José Viale Moutinho
“Era uma vez um jovem pescador que andava no seu
trabalho, mas um tanto afastado do porto. Caía a tarde
e, quando se virou para agarrar um cabo, deu com os
olhos num grande navio. Não viu que houvesse gente
a bordo e, no entanto, parecia governadio. Por isso
murmurou. É um navio fantasma!(…)”

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

ARQUIVO HISTÓRICO
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL

02 > 31 MAI

VELOCÍPEDES
1945—1974
Documentos referentes aos registos de velocípedes,
chapas de matrículas, nos termos do Decreto n.º
33565, de 6 de março de 1944. Regista e carateriza os
velocípedes, a data e identificação dos proprietários.
No Arquivo Histórico Municipal existe um conjunto
documental de 12 livros de registo de matrículas de
velocípedes entre 1945 a 1974.
Documentos em destaque para exposição:
Livro de registo de velocípedes (bicicletas), 1945-1948.
Livro de registo de velocípedes do concelho, 1948-1953.
Livro de registo de matrículas de velocípedes, 1961-1962.
Livro de registo de matrículas de velocípedes, 1965-1966.

01 > 30 JUN

JURADOS
1835—1926
Documentação relacionada com as operações de
recenseamento para a constituição dos cidadãos a
designar como Jurados do Concelho de Santo Tirso
para servirem no Tribunal da Comarca de Santo Tirso
Contém 11 livros de registo conforme o artigo 2º do
decreto de 31 de outubro de 1855, para integrarem as
pautas da lista geral de jurados do círculo da comarca.
Documentos em destaque para exposição:
Livro de registo das matrículas dos jurados do julgado
de Santo Tirso, 1835.
Livro de registo das actas das sessões da comissão de
recenseamento para apuramento dos jurados, 1856-1892.
Livro das actas das sessões da comissão de recenseamento
do júri desta comarca relativamente aos jurados especiais
para os crimes da moeda falsa, 1872-1894.
Livro copiador da correspondência e dos editais da comissão
de recenseamento dos jurados, 1900-1926.
Livro de registo dos jurados pertencentes a esta comarca,
1919-1926.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

CINEMA
público geral inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

AMIGOS
IMPROVÁVEIS
de Eric Toledano
e Olivier Nakache

JACINTA

BEM- VINDO
AO NORTE

05 MAI • 14H30

de Jorge Paixão da Costa
16 MAI • 14H00 • M/12

de Dany Boon

2011, 107’

2017, 84’

2008, 101‘

SANGUE
DO MEU SANGUE

VERTIGEM AZUL

JOANA D’ARC

de Luc Besson

de Luc Besson

16 jun • 14H30

21 jun • 14H00

1988, 162’

1998, 112‘

de João Canijo

13 jun • 14H00 • M/16

2011, 139’

24 MAi • 14H00

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

07 MAI
10H00

público geral
entrada gratuita

CONVERSA COM REALIZADORES…
Convidado: PEDRO CUNHA
Natural de Santo Tirso, reside atualmente no Luxemburgo. Licenciado em Cine-Vídeo pela ESAP, Pedro Cunha
fez o curso para realizadores de cinema e televisão na
London Film School. Na sua carreira cinematográfica
destaca-se a primeira longa-metragem, realizada em
2010, História do Futebol Clube Tirsense – O Filme, um
documentário. Realizou, até à data, mais de 70 títulos
cinematográficos, dos quais vários se destacaram em
festivais nacionais e internacionais de curta-metragens.
Em 2014, com o filme: “Isccizo”, no CineTirsoFest; melhor
curta-metragem de ficção. O autor também realizou inúmeros videoclips, grande parte em formato Live Music.
Em televisão, Pedro Cunha regista sensivelmente 200
créditos dos quais se destacam a realização e o jornalismo. “Matilda” é o segundo título literário publicado, pós:
“Memórias de amor”, em 2014.

WORKSHOP
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS
No âmbito da comemoração do Dia Internacional dos
Arquivos, a Biblioteca Municipal organiza dois workshops
para, de forma lúdica e pedagógica, demonstrar a
importância do papel dos arquivistas.
Gostava de conhecer as suas origens, sabendo quem
foram os seus avós, bisavós, trisavós, tetravós? Então
participe nesta atividade e aprenda a elaborar a sua
árvore de família, retrocedendo geração a geração,
conhecendo os seus antepassados.

05 jun
10H00

OFICINA

09 jun
15H00 > 17H00

WORKSHOP

“CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE DE FAMÍLIA”

M/6

público geral

“GENEALOGIA PARA PRINCIPIANTES”
Objetivo: facilitar algumas diretrizes que ajudarão o
participante na construção da sua árvore genealógica.
Âmbito: Apresentação do tema com indicações de como
se inicia uma Genealogia, quais as fontes a ter em conta,
assim como os dados que deverão ser recolhidos. Também, serão fornecidas diretrizes para a elaboração de
uma folha de recolha de dados dando-se início à construção da árvore de família de cada participante.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

12 mai
09H00>13H00
jovens 14 > 18 anos

16 jun
14H00>18H00
jovens 18 > 30 anos
inscrição gratuita em:
juventude@cm-stirso.pt
ou 913 487 037

JORNADAS DE FORMAÇÃO JOVEM
WORKSHOP GESTÃO DE STRESS
O stress pode afetar profundamente as pessoas, pelo
que importa saber reconhecer os seus sinais e sintomas
e, consequentemente, tomar medidas para minimizar os
seus efeitos quando estes são prejudiciais.
Assim, neste workshop a psicóloga Isabel Dias tem por
objetivo sensibilizar os jovens para as consequências individuais do stress e torná-los mais autónomos na gestão do stress.

CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA
26 MAI
10H30

M/3
inscrição gratuita em:
cultura@cm-stirso.pt
ou 252 870 020
Duração aproximada:
50 minutos.
Espetáculo Colibri
– teatro, poesia e
ilustração.

gira sol
Gira Sol é um espetáculo poético para a infância criado a partir da obra Breviário do Sol de João Pedro Mésseder e Francisco Duarte Mangas. Uma criação coletiva
de uma atriz, Graça Ochoa, uma artista plástica, Helena
Mancelos, e um músico, Jonas de Andrade. Através da encenação, da música e do desenho (que acontece em tempo real), cada poema do Breviário do Sol é ‘cozinhado’ de
diversas formas pelos intérpretes criadores, procurando
que as linguagens se misturem, animando a poesia. Percorre-se o trajeto do sol, durante um dia: a alvorada, o sol
que se instala e queima, o sol que baixa até ao poente, a
ausência de sol, a noite e o sol que, a cada dia, renasce.
FICHA ARTÍSTICA
CRIAÇÃO COLETIVA:
Graça Ochoa, Helena Mancelos e Jonas de Andrade.
INTERPRETAÇÃO:
Graça Ochoa, Helena Mancelos e Jonas de Andrade.
COORDENAÇÃO CÉNICA:
Graça Ochoa.
Coordenação plástica e
ILUSTRAÇÃO:
Helena Mancelos.

30 jun
10H00

famílias com crianças
> 2 anos
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

COORDENAÇÃO SONORA:
Jonas de Andrade.
FOTOGRAFIA:
Stratos Ntontsis.
AGRADECIMENTOS:
Alberto Carvalhal, Alexandra
Natura, Casa Bô,
Circolando, Irene Ochoa,
Isaac, Nuno Brandão, Paula
Guedes, Paulo Almeida e
Violeta.

YOGA NO PARQUE

PARQUE RIBEIRO DO MATADOURO
Nos meses de verão, os Serviços Educativos propõem
sessões de Yoga para famílias nos parques da cidade.
Em junho, convidamos as famílias a dar energia ao corpo
e acalmar a mente através de exercícios divertidos e estimulantes, no Parque do Ribeiro do Matadouro.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

CRIANÇAS
SERVIÇO EDUCATIVO
LIVROS – HORA DO CONTO
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
03 e 17 maI

MAMÃ! de Steve Smallman • M/4
«Certo dia, o Senhor Coelho encontrou nos bosques um objeto macio e às manchinhas. Como era perfeito — como ele gostava que tudo
fosse —, levou-o para a sua toca limpa, arrumada e muito organizada. Mas o objeto não era bem aquilo que ele pensava… E, de repente, CRRAAAC!, lá de dentro saiu um pequeno patinho pegajoso... »

10 e 24 mai

A LENDA DO ZODÍACO CHINÊS • M/4
“Há muito, muito tempo, o Imperador da China celebrava o seu aniversário no céu. Infelizmente, nessa época, não havia forma de contar os anos. Então, ele não podia ter certeza da idade que tinha. Por
isso, decidiu encontrar um método de contar os anos...”

07 e 21 jun

A GRANDE AVENTURA DO RATINHO de Margarida Josué
Ilustrações de Margarida Josué • M/4

«Sem família, amigos ou sequer vizinhos, o ratinho apercebe-se de que
está na hora de mudar de casa. Embalado pela rima e pela métrica do
texto de Margarida Josué, o nosso herói lança-se à aventura na expetativa de descobrir um abrigo que o proteja dos perigos...»

14 e 28 jun

O OVO DA PEQUENA CORUJA de Debi Gliori • M/4
«A mãe da Pequena Coruja pôs um ovo. Fantástico, não é? Mas a Pequena Coruja diz à mamã que não precisam de uma nova coruja bebé
— para quê, se a tem a ela — e que talvez seja, afinal, um ovo de pinguim... ou de crocodilo... ou, melhor ainda, de dragão! No entanto nenhuma dessas hipóteses lhe agradava realmente...»

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

CINEMA
inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

O HERÓI DA QUINTA
EMOJI: O FILME
de Tony Leondis • M/6

02 e 30 mai 10H00

2017, 84’

de Gabriel Alatriste
e Rodolfo Riva-Palacio
Alatriste • M/6

MULAN

09 e 23 maI 10H00

19 MAI 15H00

2015, 94’

1998, 88’

BAILARINA

de Tony Bancroft
e B. Cook • M/4

de Eric Summer
e Éric Warin • M/6

DIA DE SURF 2

06 e 20 jun 10H00

13 E 27 JUN 10H00

2017, 86’

2017, 80’

de Henry Yu • M/6

MÃOS À OBRA...
inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

05 mai
15H00

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
DIA DA MÃE • M/4
Em maio, os serviços educativos propõem um ateliê de expressão plástica para comemorar o Dia da Mãe, onde os
mais novos poderão explorar diferentes técnicas.

08 e 22 MAi
10H00

OFICINA DE EXPRESSÃO
DESCOBERTA DO MANDARIM
E DA CULTURA CHINESA • M/4
No mês da multiculturalidade, os Serviços Educativos darão
a conhecer a pequenos e graúdos, algumas curiosidades
da Cultura Chinesa e do Mandarim, com oficinas práticas
e criativas que estimulam a assimilação e partilha de
conhecimentos.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

12, 19 E 26 JUN
10H00

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
SANTOS POPULARES • M/4
Junho é o mês dos Santos Populares, de festas e muita
alegria! Nestas oficinas iremos descobrir algumas tradições
associadas à época e colorir ainda mais os nossos arraiais!
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VILA DAS AVES

CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL

25º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE GUITARRA SANTO TIRSO 2018
O Festival Internacional de Guitarra está de volta a Santo
Tirso entre os dias 11 de maio e 02 de junho.
A abertura com chave de
ouro, fica a cargo de Alfredo
Panebianco, um dos maiores
representantes da famosa
escola cubana da guitarra
clássica. Consigo traz uma
composição dedicada à nossa cidade e ao Festival Internacional de Guitarra, cuja
estreia mundial acontece no
dia 11 de maio, num concerto
em que Panebianco vai partilhar o palco com a guitarrista Vania Del Monaco e a
Orquestra ARTAVE.
O Festival prossegue com
o delicado dedilhar da guitarra clássica pelo italiano
Lorenzo Micheli (dia 18) no

25 mai
21H30

belo cenário da Capela da
Escola Profissional Agrícola
Conde de São Bento.. Nesse
fim de semana, num retorno
às origens da guitarra flamenca, paredes meias com
a vanguarda, seguimos ainda viagem com o espanhol
José Carlos Gómez (dia 19).
De Filadélia (EUA) chega-nos, uma semana depois,
Trevor Gordon Hall que, na
sua busca, por novos sons,
colaborou com vários construtores para dar novas
possibilidades à guitarra
acústica. O resultado, ouve-se no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves a 25

de maio. Um dia depois, o
regresso aos clássicos com
o talento e o rigor do instrumentista polaco Lukasz
Kuropaczewski.
Nos primeiros dias de junho,
o festival despede-se ao
som do Diego Jascalevich
Trio (dia 1), que se apresenta
com uma intensa, emocionante e virtuosa união musical feita entre os sons da
Argentina e do Brasil (dia 1),
para, no dia 2, fazer as despedidas oficias com aquele que é hoje considerado,
dentro e fora de portas,
como um dos maiores valores do fado: Ricardo Ribeiro.

TREVOR GORDON HALL
(EUA)
FINGERPICKING
BILHETEIRA
Concertos: Adultos: 7,50€
Jovens/estudantes: —50%.
Masterclass: Executantes: 80€
Ouvintes: 40€

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

CONCERTO
19 mai
21H30
público geral
entrada gratuita

CONCERTO DA PRIMAVERA
Grupo Coral e Oficina de Música de
Vila das Aves
O Grupo Coral e a Oficina de Música de Vila das Aves
são os protagonistas deste espetáculo, que contará
com interpretações musicais que vão desde os grandes
clássicos aos “hits” da atualidade.
O Grupo Coral cantará um repertório na base de canções
populares com arranjos para coro. A Oficina de Música
interpretará trechos clássicos, assim como incursões
pelo pop rock e bandas sonoras cinematográficas com
arranjos orquestrais.

08 jun
21H30

público geral
entrada gratutita

NOITE TIRSENSE

NUNO ANDRADE
BLUES DRIVE
Nuno Andrade Blues Drive apresenta-se como power
trio no seu formato mais básico, mas é sempre possível
encontrar mais músicos em palco - tanto como uma
versão alargada da banda ou apenas como músicos
convidados para o concerto - típico neste estilo musical.
Nuno Andrade é um guitarrista, vocalista e compositor
que se entregou profundamente à experimentação do
Blues - uma velha paixão e influência- com o intuito de o
compreender, explorar e testar novas formas e abordagens.
Neste processo, as músicas são criadas e/ou reinterpretadas
tanto de uma forma mais clássica como em algo diferente,
mas tentando sempre manter a improvisação e o “soul”
como parte importante do espetáculo.
Integrado no grupo está Nifa Lobo. Natural de Vila
das Aves, o baterista foi convidado por Nuno Andrade
para fazer parte deste projeto. Juntamente com Diogo
Rodrigues, ambos os músicos fortemente influenciados
por blues, jazz, rock e funk, asseguram a secção rítmica.

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

EXPOSIÇÕES
02 > 31 mai

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
LOPES CRUZ

público geral
entrada gratuita

Lopes Cruz, o pintor nasceu em Luanda, em 1970.
Com apenas cinco anos, veio morar para Santo Tirso.
Licenciou-se em Arte e Design em 1997. Desde então que
é um apaixonado pelo mundo das artes, dedicando-se
ao design de interiores e pintura.
Em 2007 emigra e realiza uma exposição no Médio
Oriente. No ano de 2012 recebe o 1º lugar no concurso
internacional “Helsínquia Capital Mundial do Design”.
Finaliza o Mestrado em Design pela IADE (Universidade
Europeia), em 2017.
Atualmente tem atelier em Santo Tirso, local onde se
dedica à pintura e design de interiores.

02 > 16 jun

CIDADANIA, SUSTENTABILIDADE E
CONSERVAÇÃO

público geral
entrada gratuita

Iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal de Santo Tirso, em parceria com o FAPAS – Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens.
O projeto expositivo apresenta uma viagem ilustrada pelos principais habitats e ecossistemas de Portugal. Descreve como são os principais valores de biodiversidade,
que serviços prestam os ecossistemas que representam,
que impactos têm ocorrido nos mesmos, e quais as principais medidas de conservação a adotar para cada um.
Para descobrir nesta exposição itinerante, ou de forma
interativa em plataformas móveis com sistemas de leitura de QRCodes.

WORKSHOP
adultos (limite de 12 particpantes) inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt
ou 252 833 4280

09 jun
14H30 > 17H30

ARTE COM FELTRO

Conceção e Dinamização – Cláudia Pinto

Atreva-se e venha descobrir a arte de trabalhar o feltro,
numa oficina criativa!

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

SUGESTÃO DE LEITURA
MIGUEL
TORGA
02 > 31 MAI

Miguel Torga (1907-1995), escritor português e um dos mais importantes poetas do
século XX. Destacou-se também como contista, ensaísta, romancista e dramaturgo,
deixando mais de 50 obras publicadas.

EUGÉNIO DE
ANDRADE
01 > 30 JUN

Um dos maiores poetas do séc. XX. Nasceu
na Beira Baixa, em 1923.
Eugénio de Andrade publicou mais de vinte
livros de poesia, obras em prosa, antologia,
livros infantis e traduziu, para português,
poesia de Frederico Garcia Lorca, José Luís
Borges, René Char, entre outros.

CINEMA
público geral inscrição gratuita em: centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

FADO

ALDA E MARIA, POR
AQUI TUDO BEM

10 mai • 14H30

de Maria Esperança Pascoal
07 jun• 14H30 • M/12

2010, 119’

2011, 94’

de Perdigão Queiroga

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA
16 jun
16H00

M/3
inscrição gratuita em:
cultura@cm-stirso.pt
ou 252 870 020
Duração aproximada:
40 minutos.

SAIA DE RODA
Queremos inventar uma festa! Uma festa onde participemos todos. Reunir para celebrar. Mas para isso é preciso trabalhar, imaginar em conjunto, cada um fazer a sua
tarefa, porque esta festa é um imenso carrocel que gira
com as mãos de todos a empurrar!
Este espetáculo nasce de uma proposta de Susana Menezes
– Serviço Educativo, Maria Matos Teatro Municipal (Lisboa).
FICHA ARTÍSTICA

CRIAÇÃO
E INTERPRETAÇÃO:
Ana Lúcia Palminha
e Suzana Branco.
CRIAÇÃO
E CONCEÇÃO PLÁSTICA:

Maria João Castelo.
FOTOGRAFIA E VÍDEO:
Diogo Pessoa de Andrade.
APOIO À PESQUISA:
Teresa Perdigão
e Ana Paula Guimarães.

ATIVIDADES EM FAMÍLIA PAIS & FILHOS
26 mai
16H00

inscrição gratuita em:
centrocultural@
cm-stirso.pt
ou 252 870 020

CINEMA

THE BOSS BABY
de Tom McGrath;
DreamWorks • M/6

2017, 97‘

02 jun
16H00

público geral
entrada gratuita

TEATRO DE FANTOCHES
“JOÃO E OS SUPER ALIMENTOS”
Teatro AVISCENA – Vila das Aves

João é um menino esfomeado que será aliciado a comer
fast-food para saciar a sua fome. Só que depois de ingerir
essa comida artificial, João fica maldisposto … e aí surgem
os super alimentos em seu auxílio!
Após a peça haverá um concurso para as crianças sobre
alimentação saudável. Serão selecionadas 3 crianças
do público para responder a várias questões sobre a
alimentação saudável.
No final do concurso serão entregues 3 prémios: 1º, 2º
e 3º lugar. Os prémios serão da responsabilidade do
Teatro Aviscena (patrocinadores).

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

CRIANÇAS
SERVIÇO EDUCATIVO
LIVROS – HORA DO CONTO
10H30 inscrição gratuita em: centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

08 mai

A ZEBRA CAMILA

de Marisa Núnez

Ilustrações de Óscar Villan • M/4

“Ali, no fim do mundo, no país onde o vento dá a volta vivia uma pequena zebra chamada Camila. Como naquele sítio o vento era tão
revirado, Camila tinha de andar com muito cuidado, para não perder as suas roupas...”

22 MAI

A GIRAFA QUE COMIA ESTRELAS de José Eduardo Agualusa
Ilustrações de Henrique Cayatte • M/6

História infantil sobre a amizade de uma girafa, que andava sempre com a cabeça nas nuvens, e uma galinha do mato, com a cabeça
cheia de frases feitas.

05 jun

A MÁSCARA DO LEÃO

de Margarida del Mezo

Ilustrações de Paloma Valdivia • M/4

“Uma noite, o papá Leão foi visitar o pica-pau e encomendou-lhe uma
máscara leve como uma pluma, fria como o ódio e vermelha como a
ira.” Uma história que nos fala da dificuldade de alcançar algo tão
simples, e paradoxalmente tão complicado, de sermos nós próprios.

19 jun

A CAROCHINHA E O JOÃO RATÃO de Luísa Ducla Soares
Ilustrações de de Katarina Ilkovicova • M/6

Este conto tradicional português tem encantado gerações ao longo
dos tempos. Depois de recusar vários pretendentes, a linda Carochinha casa-se com o João Ratão, mas a autora nunca aceitou que o ratinho guloso morresse cozido no caldeirão. Que horror! Como é que
ela o conseguiu salvar?

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

CINEMA
inscrição gratuita em: centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

CAPITÃO CUECAS

A MINHA VIDA
DE COURGETTE

de David Soren • M/4

de Claude Barras • M/6

03 mai 10H30

17 mai 10H30

2017, 90’

2017, 66’

WALL.E

SPIRITESPIRÍTO SELVAGEM

de Andrew Stanton • M/4

de Kelly Asbury
e Lorna Cook • M/6

14 jun 10H30

21 jun 10H30

2008, 95’

2012, 80’

OFICINAS DE VERÃO
25 JUN > 29 JUN 15H00 > 17H00

4 > 10 anos inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
A Câmara Municipal de Santo Tirso promove “Oficinas de Verão”, destinadas a crianças entre os quatro e os dez anos. Com um programa recheado de atividades, que vão
desde o cinema, expressão plástica, horas do conto e jogos. A iniciativa decorre no
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves e a participação é gratuita.

25 JUN
15H00

CINEMA
BOOG & ELLIOT 3

de Cody Cameron • M/4

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

26 JUN
15H00 > 16H30

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
CONSTRUÇÃO DE JOGOS COM MATERIAIS
RECICLADOS • M/4

27 JUN
15H00

CINEMA
ROCK DOG – UM SONHO ALTAMENTE!

28 JUN
15H00

CINEMA
SMURFS: A ALDEIA PERDIDA

29 JUN
15H00 > 16H30

HORA DO CONTO E
OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
O SAPO ENCONTRA UM AMIGO
de Max Velthuijs • Ilustrações de Joana Quental • M/4

de Ash Brannon • M/6

de Kelly Asbury • M/6

MÃOS À OBRA...
Inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

04 MAI
10H30

HORA DO CONTO E OFICINA
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
OS QUATRO MÚSICOS

Conto Tradicional - Adaptação da Disney • M/4
“Era uma vez um burrinho. Todos os dias ele carregava os
sacos de farinha do moinho. Quando ficou velho, sentiuse cansado e não pôde mais trabalhar. Então o seu dono
mandou-o embora. O burrinho saiu pela estrada. Pretendia
ir a Bremen, a cidade mais próxima (…)”

18 MAi
10H30

OFICINA DE EXPRESSÃO
DESCOBERTA DO MANDARIM
E DA CULTURA CHINESA • M/4
No mês da multiculturalidade, os Serviços Educativos darão
a conhecer a pequenos e graúdos, algumas curiosidades
da Cultura Chinesa e do Mandarim, com oficinas práticas
e criativas que estimulam a assimilação e partilha de
conhecimentos.

01 JUN
10H30 > 12H00

HORA DO CONTO E OFICINA
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
PARA TODAS AS CRIANÇAS,
UM MUNDO MELHOR

de Louise Gikow e Ellen Weiss • Ilustrações de McNally • M/4

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

23 JUN
15H00

OFICINA DE LANTERNAS CHINESAS
M/4
Nesta oficina iremos dar “asas” à imaginação e levar bem
longe um desejo, um segredo ou um sonho, numa lanterna
chinesa!

