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27 MAR > 23 ABR
público geral
entrada gratuita

INAUGURAÇÃO
27 MAR
17H00

Horário
Seg a Sex
09H00 – 17H30
Sáb
14H30 – 18H30
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RECRIAR OLHANDO… GRAÇA MORAIS

Agrupamento de Escolas de São Martinho
O Agrupamento de Escolas de São Martinho apresenta a
7.ª edição do projeto artístico reCRIAR…olhando, este ano
dedicado à pintora Graça Morais.

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
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LEI
TU
RAS
15 > 30 abr

Seg a Sex
09H00 – 17H30
Sáb
14H30 – 18H30

público geral
entrada gratuita

FEIRA DAS TROCAS… Trocando Leituras

Comemoração do Dia Mundial do Livro
e dos Direitos de Autor

A iniciativa tem como objetivo possibilitar o acesso aos livros através da sua troca, sem custos para os participantes.

sugestões de leitura
VASCO
GRAÇA
MOURA
01 > 31 MAR
Personagem
polifacetada
da vida cultural
portuguesa (Foz do
Douro, 3 de janeiro
de 1942 — Lisboa, 27 de abril 2014). Poeta,
romancista, ensaísta e tradutor. Dos títulos
deste autor, podemos salientar “Concerto
Campestre”, os romances “Quatro Últimas
Canções (1987)” e “Meu Amor Era de Noite
(2001)”, os livros de poesia “Uma Carta no
Inverno”, que lhe valeu o prémio da APE, e
“Poemas com Pessoas” (ambos de 1997).
Recebeu o Prémio Pessoa em 1995.
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DAVID
MACHADO
01 > 30 ABR
Nasceu em Lisboa
em 1978. É autor
do romance “O
Fabuloso Teatro
do Gigante” e do
livro de contos “Histórias Possíveis”. Em
2005, com o seu conto infantil “A Noite
dos Animais Inventados” recebeu o Prémio
Branquinho da Fonseca, da Fundação
Calouste Gulbenkian e do jornal Expresso,
e desde então publicou mais três contos
para crianças, “Os Quatro Comandantes
da Cama Voadora”, “Um Homem Verde
num Buraco muito Fundo” e “O Tubarão
na Banheira”, distinguido com o Prémio
Autor SPA/RTP 2010 de Melhor Livro
Infantojuvenil.
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MÚ
SI
CA

24 > 27 ABR
22H00

público geral

Entre músicos emergentes e já consagrados,
o auditório do Centro Cultural Municipal de
Vila das Aves volta a ser palco de mais um
ciclo de quatro concertos com nomes de
destaque da música moderna portuguesa.
Organização: Município de Santo Tirso.
Direção artística e produção: 1bigo – Artistas
e Eventos
BILHETE: 4€
PASSE GERAL 12€
Serão aplicados os descontos em vigor, de acordo
com os regulamentos municipais.
Bilhetes disponíveis na Loja Interativa de Turismo
e Centro Cultural Municipal de Vila das Aves
+ informação e reservas: 252 870 020 | cultura@
cm-stirso.pt

5

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES

mathilda

lula pena

24 abril
22H00

25 abril
22H00

Mathilda é o alter-ego musical de Mafalda Costa. Nascida e criada em Guimarães,
a cantautora que viu nascer Godinho, Fausto, Zeca Afonso, Benjamim, Sarnadas, Gobi
Bear entre tantos outros, procura expor fragilidades tentando encontrar o seu lugar
neste longo conto. Embrenhada pelas raízes da família Planalto Records, edita “Infinite Lapse” em 2017 - single que lhe valeu o
lugar de finalista no reputado Festival Termómetro e um lugar na coletânea de Novos
Talentos FNAC 2018.

Lula Pena é uma cantora, guitarrista, compositora e intérprete portuguesa que aborda a canção popular enquanto expressão
artística singular que entretece tradições
de música, som e poesia. O seu álbum mais
recente, lançado internacionalmente pela
editora belga Crammed Discs, “Archivo Pittoresco” reflete essa interligação ao longo dos seus 13 temas. Este álbum sucede a
“Troubadour” (Mbari), de 2010, e ao seu disco de estreia “Phados” (Carbon 7), de 1998.
Lula Pena é detentora de um estilo próprio de tocar guitarra que nos cativa, e de
um trovar/trocar de línguas, sotaques, inquietações e esperanças que nos envolve e
transporta graças também à sua vocação
para escolher, compor e justapor repertório
que aprimorou ao longo do tempo.

facebook.com mathildaamusic/

www.lulapena.com
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luís severo

best youth

26 abril
22H00

27 abril
22H00

Após anos de dedicação e várias edições
ao projeto Cão da Morte, cujas canções
sombrias lhe aprimoraram a escrita e composição, Luís Severo decidiu assumir-se
em nome próprio, com uma voz mais distinta e canções mais extrovertidas, reflexo da
afirmação da sua nova persona pop, o que
resultou no êxito dos singles “Canto Diferente” e “Ainda É Cedo”.
Em 2017 formou banda com o baixista Bernardo Álvares e Diogo Rodrigues, baterista que o aproximou dos Capitão Fausto, e
cujo resultado foi o lançamento do seu segundo disco de originais “Luís Severo” com
produção de Diogo Rodrigues e Manuel Palha e a participação de Tomás Wallenstein,
Salvador Seabra, Francisco Ferreira, Violeta Azevedo, Teresa Castro, Manuel Lourenço e Bia Diniz.

Best Youth são um duo Indie Pop do Porto,
formado por Ed Rocha Gonçalves e Catarina Salinas cujo EP de estreia, “Winterlies”,
foi publicado em 2011 tendo o seu único single, “Hang Out”, sido considerado um dos
hits de rádio em 2012, tocando em festivais,
como o Optimus Primavera Sound, SWTmn,
Vodafone Mexefest, Festival Paredes de
Coura e Optimus Alive.
Em 2015, lançam o primeiro LP, “Highway
Moon”, com os três primeiros singles - “Red
Diamond”, “Mirrorball” e “Black Eyes” - a
atingirem o número um do top da Antena 3.
No ano seguinte, sobem ao palco principal
do Festival Paredes de Coura e, em 2017,
chegam ao Festival Eurosonic, tendo sido
considerados pela imprensa internacional
como uma das dez bandas a ter em atenção. Em 2018 lançam um novo LP, “Cherry Domino”, e o primeiro single, “Midnight
Rain”, atinge o topo da airplay nacional, assim como o segundo single, “Nightfalls”, que
foi gravado e produzido em Nova Yorque
por Patrick Wimberley (Beyonce, MGMT,
Solange, Blood Orange). O disco é considerado pela imprensa portuguesa como um
dos melhores do ano, e destacado nas listas
da Antena 3, Blitz, Radar e Rádio SBSR.

https://luissevero.bandcamp.com/

http://wearebestyouth.com/
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noites tirsenses
30 MAR
21H30

06 ABR
21H30

SEQUÓIA GUZMAN

CANTAR ABRIL

público geral
entrada gratuita

Com o projeto iniciado há cerca de um ano
em Santo Tirso, os Sequoia Guzmán dão os
primeiros passos no mundo da música com
as letras “Beira-mar” e “Mais perto de ti” e
com o álbum lançado recentemente. O primeiro trabalho, gravado no Amp Studio em
Viana do Castelo, apoia-se num formato de
rock de garagem que se inclina sobre uma
panóplia de estilos e influências desde o
psicadélico e punk de eras passadas como
a loucura da era da informação, na música
e na postura, do presente e do futuro.
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público geral
entrada gratuita

Concerto de Emídio Rodrigues
Este concerto presta homenagem aos Poetas e Cantores que fizeram os Cravos florir em abril de 1974. As músicas eternas
que reconhecemos na voz de José Afonso,
Adriano Correia de Oliveira, Sérgio Godinho, Manuel Freire, entre outros, deixam-se
apropriar pela fusão inesperada da guitarra portuguesa.
Emídio Rodrigues interpreta músicas que
marcam para sempre a história de Portugal, numa união invulgar apresentando
maioritariamente a obra de José Afonso,
dando-lhe um fôlego renovado. Um tributo
feito de sensações que promete arrebatar
os fãs dos “trovadores da liberdade”.

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
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CI
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público geral inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

O MIÚDO DA BICA
de Constantino Esteves

07 MAR • 14H30 • M/6

1963, 81’

9

CARTAS DA GUERRA
de Ivo M Ferreira

18 ABR • 14H30 • M/12

2016, 105’

crianças

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
VILA DAS AVES
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crianças

TE
A
TRO

CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA
PAPIM PAPA PALAVRAS
Papim, um monstro papão fora do vulgar, que em vez de
assustar meninos, vem para lhes mostrar a magia das palavras existentes nas histórias, “Papim Papa Palavras” é
um espetáculo/jogo performativo que explora o universo
poético e as lengalengas levando-nos numa viagem sonora, envolvida pelas palavras.
Criação e interpretação: Neusa Fangueiro e Rui Alves Leitão. Criação Plástica: Theresa Campos. Produção: Fértil
Cultural (fertilcultural.org).
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23 MAR
10H30

0 > 5 anos
inscrição gratuita
prévia obrigatória em:
252 870 020
ou cultura@cm-stirso.pt
(lotação limitada)
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LEI
TU
RAS
23 ABR
10H00

M/6
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

CI
NE
MA

Oxalá - Sessão de Contos

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL
DO LIVRO E DOS DIREITOS DE AUTOR
Esta sessão de contos resulta de uma viagem, de grande introspeção sobre uma herança cultural presente em
todos os modos de expressão - verbal e não-verbal. Uma
narradora que viveu dez anos a ouvir falar de histórias
de encantamentos, traições, mouros e mouras no Gharb
al - Andaluz e um músico, especialista em temáticas medievais e árabes que traz os sons e cores desses tempos
através do alaúde árabe, do ney (flauta Árabe) e do saz.
Conceção e dinamização: Virgínia Millefiori - narradora |
Hélder Duarte - Música árabe; Duração - 45’.

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

UMA AVENTURA
DO OUTRO MUNDO
de Wolfgang Lauenstein
e Christoph Lauenstein

A LENDA DO DRAGÃO

09 MAR • 16H00 • M/4

13 ABR • 16H00 • M/6

2018, 83‘

2016, 99‘
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de David Lowery

serviços
educativos
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oficinas
inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

23 MAR
14H30 > 17H30
adultos

WORKSHOP “GUIRLANDAS DE FLORES
DE PAPEL”
Conceção e Dinamização – Cláudia Pinto

(nº máximo de participantes - 12)
Atreva-se e venha descobrir a arte de trabalhar o papel,
numa oficina criativa.

13 E 27 MAR
10H30

OFICINAS DE PRIMAVERA

24 ABR
10H30

OFICINA FLOR DA LIBERDADE

M/4

M/4

Nestas oficinas vamos explorar as cores e texturas da
estação mais colorida do ano e descobrir os aromas associados à Primavera!

Oficina de expressão plástica para celebrar o 25 de abril
com os mais novos.

OFICINAS DE PÁSCOA
14H30 4 > 10 Anos inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
08 ABR

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
COELHINHO DA PÁSCOA
Com uma boa dose de imaginação e muitos materiais reciclados, criaremos divertidos “Coelhinhos da Páscoa”!

09 ABR

CINEMA
ALPHA & OMEGA

de Anthony Bell • 2010, 88’ • M/6
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10 ABR

HORA DO CONTO E OFICINA
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
OS OVOS MISTERIOSOS

de Luísa Ducla Soares e Manuela Bacelar

Uma galinha punha um ovo todos os dias e todos os dias
a dona lhe levava o ovo. Para fugir de tão grande injustiça foi para a floresta e aí fez um ninho muito confortável. Passado pouco tempo, vários ovos apareceram no
seu ninho: uns grandes, outros pequenos, uns mais claros,
outros mais escuros. Embora admirada, chocou todos os
ovos, dos quais viria a nascer uma insólita ninhada: um
papagaio, uma serpente, uma avestruz, um crocodilo e
também um pinto.
Todos irmãos, e todos diferentes, formavam uma ninhada
engraçada, que a mãe-galinha tinha dificuldade em controlar e em alimentar. Mas todos, de modos também diferentes, defenderam a mãe quando a viram ameaçada.

11 ABR

CULINÁRIA
Numa oficina divertida e deliciosa, vamos “por a mão na
massa” e aprender a confecionar alguns doces da Páscoa.

12 ABR

JOGOS
Sozinho ou acompanhado, podes brincar e experimentar
vários jogos tradicionais que temos para te dar a conhecer!

15 ABR

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
OVOS DE PÁSCOA
Em abril desvendamos muitas das tradições da Páscoa,
com oficinas de artes plásticas, onde as cores serão a
nota predominante.

16 ABR

CINEMA
O PRÍNCIPE BUÉ DE ENCANTADO
de Ross Venokur • 2018, 90’ • M/6

17 ABR

HORA DO CONTO E OFICINA
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
O PATINHO FEIO

de Manuela Rodríguez (adaptação) e Ana Sande (ilustração)

“Era verão. O campo estava lindo. Em seu redor havia um bosque e, no coração mais profundo do bosque, um grande lago.
Ali, numa velha quinta, uma pata chocava os seus ovos...”

18 ABR
15

JOGOS DE TABULEIRO
Vem divertir-te numa oficina em que podes ser tu a criar o
teu próprio jogo de tabuleiro!

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
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cinema
10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
11 E 25 MAR

O GATO DAS BOTAS

04 E 18 MAR

LEGO NINJAGO

M/6

M/6
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de Chris Miller • 2011, 87’

de Charlie Bean • 2017, 98’
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08 E 22 ABR

TOY STORY 2

15 E 29 ABR

COMO TREINARES O TEU DRAGÃO

M/4

M/6
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da Disney/Pixar • 2009, 89’

de Chris Sanders e Dean DeBlois • 2015, 98’
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hora do conto
10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
06 MAR
M/6

ÁRVORE MÃE
de Florbela Castro; Ilustração: Catarina Torres.

Um livro que fala da maior de todas as mães, a natureza. Mas também conta a história de uma mãe e de uma
filha humanas. O corte de uma árvore que há muito
tempo fazia parte da vida da mãe de uma menina entristeceu-a. A filha compreendeu a importância daquela
forte ligação: “Sabes mãe, tu és a minha árvore!”

20 MAR
M/6

A ÁRVORE GENEROSA
Texto e ilustração de Shel Silverstein.

“Era uma vez uma árvore que amava um menino.” Todos
os dias o menino subia ao seu tronco, balançava-se nos
seus ramos, comia as suas maças, descansava à sua
sombra e a árvore sentia-se feliz. Mas o tempo passou.
O menino cresceu…

03 ABR
M/6

O INCRÍVEL RAPAZ QUE COMIA LIVROS
Texto e ilustração de Oliver Jeffers.

“O Henrique adorava livros. Mas não exatamente como
nós adoramos livros… Um dia, assim por acaso, o Henrique descobre esta estranha paixão, que se transforma
numa mania constante e deliciosa! E eis a parte melhor:
quanto mais livros devora, mais esperto fica. O Henrique sonha tornar-se a pessoa mais esperta do mundo.
Até que um dia as coisas começam a correr mal…”

17 abr
M/4

UM PEQUENO CROCODILO
TERNURENTO QUE SÓ VISTO
Texto e ilustração de Daniela Kulot.

“Há já uns dias que o Crocodilo não pára quieto,
sempre de um lado para o outro. Umas vezes está cheio
de frio, outras vezes está cheio de calor, umas vezes
está desolado e triste, outras vezes está tão contente
que lhe apetece abraçar o mundo inteiro. Não há que
enganar: o Crocodilo está apaixonado…”
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