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“ERA UMA VEZ… UMA BILHA”

AFONSO HENRIQUE Artista Plástico
Trata-se de uma exposição de esculturas em cerâmica,
constituída por 43 peças. A mostra contém uma narrativa
e reporta-nos para o período da Pré-História até à atualidade. Esta exposição acrescenta à arte uma interessante
componente didática.
Afonso Henrique, artista plástico, possui ateliê e residência em Santo Tirso, mais concretamente em Água Longa.
Como especialista, em cerâmica, e por estar ligado às “Artes do Fogo”, desde o barro vermelho à porcelana, optou
pela plástica da argila do grés, como base do seu trabalho escultórico – escultura cerâmica.
A técnica do fogo em cozeduras mono, ou a pintura de
alto fogo, levou o artista a cultivar a modelação da argila no seu esplendor que é a olaria de roda ou as figuras
tridimensionais.
Com esta mostra, o artista pretende passar a mensagem
de que a cerâmica não é uma arte menor, embora complexa tecnicamente, supostamente a mais antiga do universo
e seguramente a mais futurista.
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01 > 28 FEV

público geral
entrada gratuita

Namorar Portugal: as mensagens
de Amor que encantam o Mundo

LENCINHOS DOS NAMORADOS

“Amor bai feliz boando/nas asas dum passarinho/cande bires o meu Amor/dale um abraço e
um beijinho”- (uma das quadras populares imortalizadas nos Lenços Namorar Portugal).
Conheça a história, a simbologia e os dizeres dos Lenços dos Namorados, numa mostra da Coleção Namorar
Portugal.
Tradicionais do Minho, estes lenços carregam os sentimentos amorosos duma rapariga em idade de casar, revelados através de variados símbolos amorosos como a
fidelidade, a dedicação e a amizade. Uma iniciativa da
Câmara Municipal de Santo Tirso, organizada em parceria com o Município de Vila Verde e a Cooperativa Aliança Artesanal.
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fotografia: Guilhermina Suggia
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o rei está
a morrer – ii edição
teatro aviscena
02 Fev
21H30
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA
DAS AVES

público geral
entrada gratuita

Depois do sucesso da primeira edição, o Grupo de Teatro AVISCENA volta a levar ao palco
do Centro Cultural Municipal de Vila das Aves a
peça O Rei está a Morrer!
SINOPSE: Havia, num reino imaginário, um Rei que julgava possuir um poder eterno. Um dia, porém, tudo
se desmorona e se precipita para a anarquia e o horror. É então que o Rei tem que aceitar o inevitável, o
grande encontro com a sua morte. Será que vai mesmo morrer?
Mais uma surpreendente apresentação, com a qualidade da Associação de Teatro Aviscena, repleta de humor, sarcasmo e talvez uma pitada de tragédia.
FICHA TÉCNICA:
Guião: Adaptação do TEATRO AVISCENA da tradução efetuada pelo Professor
Luís Américo / Fernandes da
peça LE ROI SE MEURT de
IONESCO; Encenação: Cristiano Coelho; Sonoplastia:
Luís Gonçalves; Iluminação e
Adereços: Rui Pinheiro; Ponto e Conta-Regra: Cristina

5

Ferreira; Figurinos: Mónica
Lima; Fotografia: Ren Barros.
Interpretação: Rei Bérenger:
Cláudio Ribeiro; Rainha Margarida: Olga Sousa; Rainha
Maria: Daniela Arcipreste;
Guardião: Cristiano Coelho;
Médico: Carlos Pimenta; Julieta: Yvonne Machado.
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sugestões de leitura
JOSÉ
RENTES
DE CARVALHO
02 > 31 JAN

MARIA
JUDITE
DE CARVALHO
01 > 28 FEV

J. Rentes de Carvalho nasceu em
1930, em Vila Nova
de Gaia. Obrigado a abandonar o
país por motivos políticos, viveu no Rio de
Janeiro, em São Paulo, Nova Iorque e Paris.
A sua bibliografia inclui romances, contos,
diário, crónica e guias de viagem.

Foi uma escritora
portuguesa, considerada uma das vozes femininas mais
importantes da literatura nacional do século XX. É autora de
contos, novelas, crónicas, assim como de
uma peça de teatro e de um livro de poesia.
Alguns dos títulos: As Palavras Poupadas
(1960); Paisagem sem Barcos (1963)w, Armários Vazios (1966); A Janela Fingida
(1975); Seta Despedida (1995).

MÚSICA
noites tirsenses
26 JAN
21H30

público geral
entrada gratuita
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23 fev
21H30

público geral
entrada gratuita
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ZEBRA LIBRA

PONTAS SOLTAS

Oriundos maioritariamente de Santo Tirso, os Zebra Libra são uma banda jovem
recentemente formada com o objetivo de
fazerem música que não tenha fronteiras.
Apesar de terem o Rock como influência
base, a sua música explora sempre diferentes estilos desde o Funk até ao Punk.

Mais do que um novo trabalho, ou uma
nova visão, o grupo Pontas Soltas apresenta um novo sentir a música tradicional
e popular portuguesa.

Numa formação de Power Trio, com guitarra, baixo e bateria, esta banda tirsense
tem vindo a ganhar reconhecimento, tendo ganho recentemente um festival no Porto que os vai pôr no palco do Gerês Rock
Fest 2019.
Com uma vontade enorme de mostrar a
sua música, sempre com imensa energia
em palco, vão-se apresentar no Centro
Cultural Municipal de Vila das Aves com os
seus temas originais, cheios de agressividade musical e emoção.

Ao som do piano, percussão, violino, guitarra, viola baixo, guitalele e voz, sob a
criatividade de Filipe Fernandes, Luís Miguel Carvalho, Vera Ferreira, Nuno Salgado, Miguel Correia e Ângela Ferreira,
reconstrói-se a música de diferentes regiões de Portugal, transportando o que
há de mais belo nas nossas raízes às novas gerações.
Um convite à criação de uma ponte musical
entre o antigo e moderno que nos impele
à recriação da música do povo português.

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

OS GATOS
NÃO TÊM VERTIGENS

O AMOR É LINDO…
PORQUE SIM!

de António-Pedro Vasconcelos
03 JAN • 14H30 • M/12

de Vicente Alves do Ó

07 FEV • 14H30 • M/12

2014, 119’

2016, 94’
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crianças
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TEATRO
ATIVIDADES PARA BEBÉS
público geral inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

19 JAN
16H00

adultos/famílias

“OH! O URSO” - Teatro Sensorial
Rodrigo, um menino igual a tantos outros, recebe uma
prenda muito especial: um urso.
Lauro, assim se chama o seu novo amigo. Uma grande
amizade nasce entre os dois. Juntos vão descobrir que
no quarto onde dormem, mil coisas podem acontecer.
Um espetáculo surpreendente onde a amizade, o amor e
a imaginação superam a diferença.
FICHA TÉCNICA:

Interpretação: Tiago Duarte; Duração: 40’; Criação: Tiago
Duarte & Paulo Santos; Produção: Estação das Letras

16 fev
11H00

bebés > 2 anos

“ESTÁS AÍ PIPOCA?”
Inspirado nas histórias do “Bolinha”, este espetáculo
sensorial é uma autêntica aventura num mundo mágico
de música, luz e cor. Interativo, desenvolve a atenção e a
concentração das crianças e as suas capacidades afetivas e cognitivas. Proporciona momentos de bem-estar e
fantasia, estimulando a concentração enquanto permite
aos bebés aprender a imaginar!
FICHA TÉCNICA:
Interpretação/Produção: AtrapalhArte; Duração: 35’

9

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

CINEMA
ATIVIDADES EM FAMÍLIA — PAIS & FILHOS
público geral inscrição gratuita em: centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

HOME:
A MINHA CASA

DIVERTIDA-MENTE

de Tim Johnson

de Pete Docter,
Ronaldo Del Carmen

12 JAN • 16H00

09 FEV • 16H00

Num futuro não muito distante, o planeta Terra é
invadido por uma raça alienígena chamada boov. Apesar de bem-intencionados e
relativamente amistosos, os
boov pretendem um novo sitio para morar. Por esse motivo, todos os humanos são
capturados e transferidos
para um lugar deserto.

Já alguma vez olhaste para
alguém e te perguntaste o
que se passaria dentro da
sua cabeça? Divertida-mente (Inside out), da Disney
Pixar, é uma história verdadeiramente repleta de emoções e uma extraordinária
viagem ao interior da mente.

2015, 94‘
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2015, 94‘

serviços
educativos
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oficinas
10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
16 E 30 JAN

OFICINAS DE INVERNO

13 FEV

OFICINA DO DIA DOS NAMORADOS

27 FEV

OFICINA MÁSCARAS DE CARNAVAL

M/4

M/4

M/4

cinema
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
07 E 21 JAN
M/4
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O GRILO FELIZ

de Walbercy Ribas • 2001, 79’
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14 E 28 JAN

HAPPY FEET 2

04 E 18 FEV

ENTRELAÇADOS

11 E 25 FEV

SHREK PARA SEMPRE

M/6

M/4

M/6

13

de George Miller • 2011, 95’

da Disney • 2011, 97’

de Mike Mitchell • 2010, 89’
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hora do conto
10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
09 JAN
M/6

ABRIGOS
de Adélia Carvalho; Ilustração: Maria Remédio.

«Maria é uma menina que não gosta de se abrigar da
chuva. A caminho da escola vê um sem-abrigo a dormir no passeio. Logo ali inicia uma série de perguntas à
mãe sobre o porquê daquele homem não ter uma casa.
Como a mãe não lhe consegue dar respostas que a satisfaçam, a pequena Maria resolve desenhar casas e
entregá-las a todos os sem-abrigo que encontra; e eles
agradecem de um modo muito especial.»

23 JAN
M/4

A ARCA DO É
de Ana Margarida de Carvalho; Ilustração: Sérgio
Marques.

«Esta é uma história para os meninos que teimam em
não gostar de sopa. No tempo em que os animais falavam havia dois irmãos gémeos que eram na verdade
muito diferentes: o NOÉ era sério e carrancudo e o É
andava sempre contente…»

06 FEV
M/6

NÃO FIZ OS TRABALHOS DE CASA
de Davide Cali; Ilustração: Benjamin Chaud.

É impossível fazer os trabalhos de casa quando um
avião de macacos aterra à nossa porta. Além disso, os
elfos esconderam todos os lápis. E houve também um
problema com plantas carnívoras! As desculpas absurdas seguem-se umas às outras, num crescendo hilariante, mas a professora não se deixa enganar...

20 FEV
M/4

LIVRO DOS MEDOS
de Adélia Carvalho; Ilustração: Marta Madureira.

Martim-Sem-Dentros é um nome que faz rir ou sorrir
crianças e adultos. Mas começou por ser o nome de um
dos muitos medos da Carolina; da pequena e corajosa
Carolina, que, com a ajuda da mãe, e com o engenho e
a arte da imaginação e do riso, soube vencer todos os
medos que viviam no seu quarto.
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