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09 SET > 17 OUT
público geral
entrada gratuita

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
“NA MINHA PELE”

CRIANÇAS COM CANCRO E A VIDA DAS
FAMÍLIAS
Algumas parecem felizes, outras revelam rostos mais sérios e há quem os esconda. As fotografias são 20, porque
20 são as famílias com filhos com cancro, no princípio, entre tratamentos, ou com recaídas. Organizada pela Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com
Cancro e pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, a ideia
partiu de um grupo de pais que juntou dez crianças seguidas no IPO do Porto e dez no Hospital de São João. Mais
do que despertar consciências para as dificuldades das
famílias com filhos doentes oncológicos e pedir uma mudança, as pinturas nos rostos dos pequenos modelos – da
autoria da artista Dora Fontana –, registadas pela lente
do fotógrafo de Vila das Aves, Miguel Pereira, lembram
como nenhuma criança está livre de desenvolver a doença. Todos os anos, 400 crianças são diagnosticadas com
cancro em Portugal.

Horário
Seg a Sex
09H00 – 17H30
Sáb
14H30 – 18H30
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Nesta exposição “Na minha pele, manifesto pelos direitos em oncologia pediátrica”, cada fotografia da criança ou jovem com a sua família tem uma legenda com um
testemunho. “Todos dão a cara por eles e pelas outras famílias, a nível nacional” que passam por situações semelhantes, e retratam um projeto que visa a continuidade do
trabalho existente na sensibilização no que toca aos direitos das famílias.
A exposição esteve patente na Assembleia da República
e agora pode ser visitada no Centro Cultural Municipal
de Vila das Aves.
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TE
A
TRO

04 > 20 OUT
VÁRIOS LOCAIS
público geral
entrada gratuita

palcos
de santo tirso
festival de teatro
amador
Pelo quinto ano consecutivo, diferentes espaços culturais do concelho, voltam a acolher espetáculos de
teatro trazidos por companhias provenientes de diferentes pontos do país e, pela primeira vez, também do
Brasil.
Organizado pela Companhia de Teatro de Santo Tirso
e com o apoio da Câmara Municipal, a edição de 2019
do Palcos de Santo Tirso leva esta nobre arte de palco
a diferentes freguesias do Município, para que todos
possam participar desta ode ao teatro, com espetáculos em diferentes registos e para todos os públicos.
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programa
20 OUT
21H30

COMO ESTAMOS DE AMORES?
cale estúdio teatro
M/12 • Comédia • 50’.

Adaptação da obra “É impossível ser feliz sozinho”, cujo argumento nos transporta ao universo de um casal, Laura e
Alberto, seus amores e desamores e a todo um conjunto de
questões, às vezes sem resposta, que as personagens da
obra fazem continuamente a partir de situações do quotidiano diário. Não são personagens patéticos, nem vulgares. São, nada mais nada menos, que dois seres que num
momento das suas vidas fazem esta pergunta: Como vamos de amores?! E tentam encontrar as respostas precisas
para comprovar que vale a pena continuar a apostar no
amor que os uniu.
Texto: Criação Colectiva. Encenação: António d’Alegria. Interpretação: Carolina Flores, Cândido Xavier.
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LEI
TU
RAS
sugestões de leitura
CARLOS
DE OLIVEIRA
02 > 30 SET
Carlos de Oliveira
– (1921-1981)
Escritor português,
nascido em Belém
do Pará, Brasil.
Formou-se em
Ciências Histórico-Filosóficas na Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra.
É considerado como um dos grandes
responsáveis pelo movimento neo-realista
em Portugal. Algumas obras: “Mãe Pobre”
(1945), “Cantata” (1960), “Micropaisagem”
(1969), “Entre Duas Memórias” (1971). No
romance, destacam-se “Casa na Duna”
(1943), “Alcateia” (1944), “Pequenos
Burgueses” (1948), “Uma Abelha na Chuva”
(1953 - um dos seus romances mais célebres)
e “Finisterra” (1978). Publicou ainda um
livro de crónicas intitulado “O Aprendiz de
Feiticeiro” (1971).
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MÁRIO
DE CARVALHO
01 > 31 OUT
Nasceu em Lisboa
em 1944. O seu
primeiro livro,
“Contos da Sétima
Esfera”, causou
surpresa pelo
inesperado da abordagem ficcional e pela
peculiar atmosfera, entre o maravilhoso e o
fantástico.
Obras de destaque: “Os Alferes”, “A
Inaudita Guerra da Avenida Gago
Coutinho”, “Um Deus Passeando pela Brisa
da Tarde”, “O Varandim” seguido de “Ocaso
em Carvangel”, “A Liberdade de Pátio” ou
“Ronda das Mil Belas em Frol”.
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MÚ
SI
CA
noites tirsenses
28 SET
21H30

público geral
entrada gratuita

CONCERTO DE GUITARRA
CLÁSSICA A SOLO
FRANCESCO LUCIANI

“MÚSICA NAS CORTES IBÉRICAS”
No século XVI a guitarra clássica era ainda
vihuela na Península Ibérica e para ela se
escrevem as primeiras músicas e se fazem
as primeiras transcrições. Já nos séculos
XVII e XVIII o mecenato dos reis e rainhas
das cortes ibéricas permite a criação de
algumas das mais belas músicas que hoje
se tocam neste instrumento. É esta a viagem que Francesco Luciani propõe no
concerto Música nas Cortes Ibéricas, com
composições de Scarlatti, Narváez, Seixas
e Soler, entre muitos outros, num espetáculo intimista e de grande beleza.
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26 OUT
21H30

público geral
entrada gratuita

NOITE DE FADO
JOANA COTA

“INFLUÊNCIAS”

É uma verdadeira “trovadora dos tempos
modernos”. Deixou-se apaixonar pelo fado
desde cedo. Em 2014 lança o seu primeiro trabalho discográfico “Fado no Sorriso”.
Envolvida pelo seu país e suas tradições,
Joana não interpreta apenas a canção da
saudade, mas sim a cultura portuguesa,
trazendo no seu canto os clássicos antigos
e atuais, bem como os seus originais, o que
a faz transbordar emoções na voz.
Para além da participação em diversos
espetáculos por todo o país e além-fronteiras (Espanha, França e Cabo Verde),
Joana Cota abraça diversos projetos musicais. O álbum “Influências” leva-nos numa
viagem pelo Fado do seu ser mais tradicional, do fado canção ao fado de Coimbra.
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CI
NE
MA

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

APARIÇÃO
de Fernando Vendrell

JOSÉ DO TELHADO

05 SET • 14H30 • M/12

de Armando de Miranda
08 OUT • 14H30 • M/12

2018, 86’

1945, 119’

9

crianças
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CI
NE
MA
ATIVIDADES EM FAMÍLIA — PAIS & FILHOS
inscrição gratuita em: centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

OS INCREDIBLES 2

TARZAN

de Brad Bird

de Kevin Lima e Chris Buck

14 SET • 16H00 • M/4

19 OUT • 16H00 • M/6

Com os Incredibles 2 assistimos ao regresso
da família Pera. Na sequela de “The Incredibles”, é a mãe, Helena, também conhecida como Mulher-Elástica, quem assume o
protagonismo, enquanto o pai fica em casa.
Depois de, no filme anterior, terem falhado
em dar conta do assalto ao Banco de Metroville, a polícia decide fechar o programa de realocação de super-heróis. Eles são
obrigados a viver permanentemente numa
identidade secreta. Até que, um dia, o diretor de uma companhia de telecomunicações
decide convocar super-heróis

Uma selvagem e exótica aventura repleta
de divertidas e irresistíveis personagens faz
Tarzan, da Disney, uma magnífica adaptação da clássica história do homem macaco
de Edgar Rice Burroughs! nas profundezas da selva africana um gorila dá o nome
“Tarzan” a um menino e adota-o como filho, apesar do líder Kerchak não considerar
a “maravilha sem pelo” um dos seus. Crescendo na companhia do espertalhão e divertido gorila Terk e do excessivo elefante
Tantor, Tarzan desenvolve todos os instintos e agilidades de u animal selvagem, deslizando e balançando-se pelas arvores à
velocidade de um raio. Mas com a inesperada chegada dos da sua espécie - humanos
incluindo a encantadora Jane, dois mundos estão prestes a tornar-se num! Com cinco magníficas canções da autoria da estrela
de renome internacional Phil Cllins, Tarzan
da Disney é uma aventura incrível que nos
faz recordar valores tão importantes como
a família e o aceitar a diferença.

para uma publicidade, para lhes devolver
a credibilidade junto da população. Entretanto, Mulher-Elástica é chamada para uma
missão contra um novo vilão que invade ecrãs para controlar os espectadores. Quando, finalmente, consegue vencê-lo, percebe
que há alguém por detrás dele que quer
tornar ilegal o estatuto de super-heróis!
2018, 113‘

1999, 85‘
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12 OUT
16H00

6 meses > 36 meses
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252833428

ESPETÁCULO - BEBÉ
MUSA – “O mar de pernas pro ar”
“Quando se entra na sala, começa a grande aventura com
os nossos pequenos marinheiros a mergulharem em momentos mágicos à procura de peixes, conchas e de um fantástico tesouro ...”
“O Mar de pernas pro ar”, integra um conjunto de sessões
temáticas que são uma produção da MUSA – Escola de Música e Artes de Aveiro.
FICHA ARTÍSTICA:
Produção: MUSA – Escola de Música e Artes de Aveiro. Marisa
Rodrigues - Piano; Ana Cristina Freire – Guitarra; Sandra Morais – Flauta Transversal e voz.
Duração: 40 min. / Lotação – 20 crianças acompanhadas por
um adulto.

oficinas
10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
11 E 25 SET

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
OFICINAS DE PORTA LÁPIS

09 E 23 OUT

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
OFICINAS FOLHAS DE OUTONO

M/4

M/4

cinema
10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

02 E 16 SET
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PADDINGTON 2

de Paul King • 2017, 103’ • M/6
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09 E 23 SET

O REI LEÃO

07 E 21 OUT

PINÓQUIO

14 E 28 OUT

O REI LEÃO 2
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de Walt Disney • 1994, 85’ • M/6

de Walt Disney • 1940, 86’ • M/6

de Walt Disney • 1998, 77’ • M/6
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hora do conto
10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

04 SET

O BELO TAMBORZINHO

Texto de Grimm • Edições Paulistas • M/6

“Uma noite, um jovem tocador de tambor, Tamborzinho,
passeava pelos campos e passou na margem de um
grande lago; na beira do lago, viu três pequenas peças
de linho muito alvo e fino.
- Que fino linho, - disse ele e guardou uma no bolso.
Foi para casa e não pensou mais no que encontrara.
Deitou- se e já estava quase a adormecer, quando teve
a impressão de que alguém o chamava pelo nome. Sentou-se na cama e ouviu; uma vozinha delicada chamava-o de mansinho;
- Tamborzinho, Tamborzinho, acorda!
Não conseguiu distinguir nada no meio daquelas trevas
mas, subitamente, pareceu-lhe ver um vulto pairando
no espaço, como se estivesse voando de um lado para
outro da cama. Então perguntou:
- Que desejas?
- Devolve-me a minha camisinha, - respondeu a voz que ontem à tarde apanhaste à beira do lago…”

18 SET

PINÓQUIO

Texto de Augusto Asencio • M/4

Esta é a história de um menino de madeira, sempre
metido em confusões, peripécias e mentiras.

02 OUT

ESTAVA A PENSAR…

Texto de Sandol Stoddard • Ilustração de Ivan Chermayeff • M/6

“Uma cena de todos os dias: um adulto apressado tenta
que uma criança obedeça ao seu ritmo e aos seus pedidos. Do outro lado, uma imaginação sem horários e sem
pressas que parece crescer a cada frase impaciente do
adulto...”

16 OUT

HÁ DIAS EM QUE…

Texto de Heinz Janisch • Ilustração de Helga Bansch • M/4

“A imaginação e a criatividade podem levar-nos tão
longe! Às vezes nem nós acreditamos o quanto, nem o
quando. Uma das formas, como, é mesmo este belíssimo
livro.”
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