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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
12 OUT
11H00

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO
companhia teatral procênio – brasil
M/3 • Infantil • 40’.

Palco montado, cenário preparado e luzes acesas. Tudo
pronto para um maravilhoso espetáculo, certo? Errado!
Misteriosamente os atores que realizariam a apresentação
desaparecem e Juca, o zelador do teatro, resolve encenar
a peça para não dececionar o público presente. De uma
forma mágica, divertida e muito criativa, o zelador Juca dá
vida à história de “João e o Pé de Feijão”.
Texto: Companhia Teatral Procênio. Encenação: Felipe Silva.
Interpretação: Felipe Silva.
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LEI
TU
RAS
encontros na biblioteca
31 OUT
10H00

público geral
entrada gratuita

CONVERSA COM ANDRÉ LETRIA
André Letria nasceu em 1973, em Lisboa.
É ilustrador e já fez cenografia para teatro e cinema de
animação. As suas ilustrações preenchem páginas de livros e jornais desde 1992. Ganhou prémios e participou
em exposições. Alguns dos seus livros estão publicados
em vários países. Em 2006, criou o Farol de Sonhos – Encontro sobre o Livro e o Imaginário Infantil e, em 2010,
fundou o Pato Lógico.
André é ilustrador dos títulos: “Domingo Vamos à Luz”, “Estrambólicos”, “De Caras”, “Se Eu Fosse Um Livro”, “Destino”, “Incómodo”, “Outono”, “Partida”, “Impulso”, “Degelo”,
“Mar”, “Teatro” e “A Guerra”.
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sugestões de leitura
JOSÉ LUÍS
PEIXOTO
02 > 30 SET
Nasceu em
Galveias, em 1974.
É um dos autores
de maior destaque
da literatura
portuguesa
contemporânea. A sua obra ficcional e
poética figura em dezenas de antologias,
traduzidas num vasto número de idiomas.
Em 2001, foi atribuído o Prémio Literário
José Saramago ao romance “Nenhum
Olhar”. Em 2007, “Cemitério de Pianos”
recebeu o Prémio Cálamo Otra Mirada.
Com “Livro”, venceu o prémio Libro
d’Europa, atribuído em Itália. Em 2016
recebeu, no Brasil, o Prémio Oeanos com
Galveias.
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SANDRO
WILLIAM
JUNQUEIRA
01 > 31 OUT
Nasceu em 1974 em
Umtali, na Rodésia.
Experimentou a
música, escultura
e pintura. Foi
designer gráfico. Diz poesia e trabalha
regularmente como ator e encenador.
Leciona expressão dramática. É autor de
projetos e ateliês de promoção do livro e
da leitura. Publicou “O Caderno de Algoz”
(Caminho, 2009), “Um Piano para Cavalos
Altos” (Caminho e Leya Brasil, 2012). Foi um
dos onze escritores da novela policial “O
Caso do Cadáver Esquisito” (Associação
Cultural Prado, 2011) e autor de um dos
contos da coletânea “Dez Contos para
Ler Sentado” (Caminho, 2012). Em 2012
foi considerado um dos escritores para o
futuro pelo semanário Expresso.
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arquivo histórico
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL
02 > 30 SET

PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS
(1948-1974)
No Arquivo Histórico Municipal existe uma pasta com vários Projetos de obras Públicas desde um processo com os
caminhos de ferro portugueses, o alargamento e beneficiação de um caminho público ou a pavimentação a cubos de
granito e beneficiação de fontes públicas.
Documentos em destaque para exposição:
Pasta contendo projetos diversos, 1948-1974.

01 > 31 OUT

PRESIDENTES
E VICE-PRESIDENTES MUNICIPAIS
(1944)
No Arquivo Histórico Municipal existe um livro dos autos
de posse dos presidentes e vice-presidentes da Câmara,
que contem o seguinte termo de abertura, “Há-de servir
este livro para nele se lavrarem os autos de posse dos excelentíssimos Senhores Presidentes e vice-presidentes desta Câmara Municipal”.
Documentos em destaque para exposição:
Livro de lançamento dos autos de posse dos presidentes e vicepresidentes da Câmara, 1944.
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CI
NE
MA

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

ATRÁS DAS NUVENS

7 PECADOS RURAIS

de Jorge Queiroga

de Nicolau Breyner

18 SET • 14H00 • M/6

23 OUT • 14H00 • M/12

2007, 86’

2013, 97’
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ciclos de cinema
público geral inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

Destaque

Destaque

Arte epistolar

Dia Mundial da Música

CARTAS
A UMA DITADURA

O FANTASMA DA ÓPERA

de Inês de Medeiros

de Joel Schumacher

07 SET • 15H00 • M/12

01 OUT • 14H00 • M/12

2006, 60’

2004, 135’

CARTAS DA GUERRA

MAMMA MIA!

de Ivo Ferreira

de Phyllida Lloyd

24 SET • 14H00 • M/12

19 OUT • 15H00 • M/6

2016, 105’

2008, 104’
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21 SET
09H00 > 13H00
Grupo 1 (16-30 anos)

JORNADAS DE FORMAÇÃO JOVEM

WORKSHOP DE PRIMEIROS SOCORROS –
COMO AJUDAR A SALVAR VIDAS?

Grupo 2 (12-16 anos)
12 > 30 anos
inscrição gratuita em:
juventude@cm-stirso.pt
ou 913 487 037

Estás em casa, na escola ou na rua e deparas-te com
uma situação de emergência. Sabes como atuar? Alguma vez precisaste de pedir ajuda e não sabias como o
fazer? Ligaste para o 112 mas não sabias muito bem que
informações dar?
Já podes aprender o que fazer nestas situações! Ajudar
a salvar vidas está nas mãos de todos nós!

25 SET
14H00 > 18H00

IV SEMINÁRIO DA REDE DE BIBLIOTECAS
DE SANTO TIRSO

14H30 > 17H30

público geral
entrada gratuita

“A BIBLIOTECA E AS FERRAMENTAS
EMERGENTES DO PROFESSOR DO SÉC. XXI”
A iniciativa centra-se no tema “A biblioteca e as ferramentas emergentes do professor do séc. XXI”. Este é o
ponto de partida para uma tarde de debate e reflexão
sobre as bibliotecas escolares, com a presença de oradores da Rede de Bibliotecas Escolares e de projetos
apresentados por professores bibliotecários.

01 > 31 OUT

público geral
entrada gratuita

MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES 2019
Como forma de assinalar a comemoração do mês das
Bibliotecas Escolares, a Câmara Municipal, em parceria
com a Rede de Bibliotecas de Santo Tirso, promove diferentes iniciativas culturais no mês de outubro, a ter lugar na Biblioteca Municipal e nas diferentes bibliotecas
escolares.
Destaca-se a presença do editor e contador de histórias
Miguel Gouveia nos dias 21 e 22 de outubro, e do ilustrador André Letria, nos dias 30 e 31 de outubro.
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crianças
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TE
A
TRO
CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA
14 SET
10H30

M/3 e famílias
inscrição prévia obrigatória em: 252 870
020 ou cultura@
cm-stirso.pt

A MANTA – UMA HISTÓRIA AOS QUADRADINHOS
Nos livros aos quadradinhos, cada quadrado conta um pedaço de uma história. Neste espetáculo, que não é um livro de banda-desenhada nem nada assim parecido, cada
quadradinho (de tecido) tem também uma história para
contar. Há uma manta de retalhos, uma avó com boa memória e muitos netos de ouvido atento. À noite, ao deitar,
não são precisos livros: basta à avó olhar a manta e todas as personagens e enredos que lá moram, para a sessão começar…
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:
A partir de “A Manta – uma história aos quadradinhos” de Isabel
Minhós Martins.
Encenação: Vânia Silva. Interpretação: Dalila Lourenço e Vânia Silva. Apoio técnico: R. M. Cruz. Figurinos: R. M. Cruz. Produção: Tin.Bra.
Duração: 30 minutos.

13

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

LEI
TU
RAS
SUGESTÕES DE LEITURA PARA CRIANÇAS E JOVENS
02 > 30 SET

CLARA CUNHA
Nasceu em 1971, na cidade de Almada. Licenciou-se em Educação
de Infância pela Escola Superior de
Educação Jean Piaget. Autora de
Feliz Natal Lobo Mau, que alcançou
um enorme sucesso e conta já com
4 edições, do livro O Cuquedo, que
conta com 10 edições e mais de 30
000 exemplares vendidos, e do seu
sucedâneo O Cuquedo e um Amor
que mete Medo que em menos de um ano está na 3ª edição
e de Faz-de-conta, uma homenagem à imaginação e à brincadeira sem limites.

01 > 31 OUT

IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA
Há muito tempo atrás, mais de cem
anos, Portugal era governado por
reis e a isso chama-se Monarquia.
Em 725 anos (de 1185 a 1910) Portugal teve trinta e quatro Reis. Mas o
povo não estava satisfeito com a forma como os Reis governavam e a Monarquia foi ficando mais fraca. A 5 de
outubro de 1910, há 109 anos atrás,
os militares revoltaram-se e, com o
apoio do povo, ven- ceram as tropas monárquicas. Assim
terminou a Monarquia e começou a República, que foi representada com a figura de mulher. A Biblioteca Municipal
de Santo Tirso sugere leituras para melhor conheceres este
episódio histórico de Portugal.
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21 > 22 OUT

crianças a partir
dos 4 anos

SESSÃO DE CONTOS
“Esqueci-Me Como Se Chama E Outras
Histórias De Que Me Lembro”
Nestas sessões de contos, misturam-se contos de autor e
contos da tradição oral portuguesa e mundial. Uma volta
ao dia em oitenta mundos narrados por Miguel Gouveia,
cujo repertório se estende do jardim de infância até ao público adulto. Procuram-se cúmplices.
– Queres um conto de rir, ou de chorar?
– Quero de rir.
– Abre a boca e deixa-o ir.
– Quero de chorar.
– Abre a boca e deixa-o entrar.
(Dito popular)
Conceção e dinamização: Miguel Gouveia
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19 OUT
14H30 > 17H30

adultos
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252833428

Workshop “Motivos de outono”
Atreva-se e venha desvendar novas técnicas de trabalhos
manuais, numa oficina bem colorida!
Conceção e Dinamização – Cláudia Pinto
Nº máximo de participantes - 12

mãos à obra...
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
03 E 10 SET

OFICINA DE CULINÁRIA

17 E 24 SET

OFICINA CRIATIVA
CAÇA SONHOS

01 E 15 OUT

OFICINA CRIATIVA
CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

08 E 22 OUT

OFICINA CRIATIVA
DIA DA ANIMAÇÃO

M/4 | Séniores

M/4

M/4

M/4

cinema
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

04 E 18 SET
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LEGO NINJAGO

de Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan • 2017, 101’ • M/6

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

11 e 25 SET

THE INCREDIBLES 2: OS SUPER-HERÓIS

02 E 16 OUT

ROCK DOG - UM SONHO ALTAMENTE!

09 E 30 OUT

BOLT
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de Brad Bird • 2018, 118’ • M/6

de Ash Brannon • 2017, 86’ • M/6

de Disney • 2015, 96’ • M/4
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hora do conto
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
05 SET
M/4

MELGA E MARA HISTÓRIA DE UMA AMIZADE
VERDADEIRA
Texto de Ann Bonwill

“Esta é a história da Melga que quer a companhia de
Mara para brincar e da Mara que rejeita a Melga porque quer estar sozinha sem ninguém para a incomodar.
Só que tudo isto vai entristecer a Melga e tocar no
coração de Mara.
Encontros e desencontros de uma amizade pura e
verdadeira!...”

19 SET
M/4

QUEM É O TERRÍVEL GUERREIRO NA TOCA
DA LEBRE?
Texto de Marco Di Domenico

“Um terrível guerreiro ocupa a toca da lebre e não quer
sair. A lebre pede ajuda aos animais da savana, mas
nenhum parece capaz de expulsar o intruso.
Uma história onde a inteligência leva a melhor sobre a
força e o medo”.

03 E 17 OUT
M/4

O URSO RESMUNGÃO
Texto de Steve Smallan

“Certa manhã o Resmungão encontra o Coelhinho pendurado num ramo, a segurar uma estrela que caíra do
céu. O Coelhinho está a tentar salvar todas as estrelas
que encontra pelo caminho e precisa de um grande e
bondoso amigo, como o Urso Resmungão para o ajudar.
O Urso resmungão por seu lado não quer amigos, mas o
Coelhinho é muito determinado...”
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10 E 24 OUT
M/4

ADELAIDE
Texto de Tomi Ungerer

“Adelaide, um canguru, nasce com asas, aparentemente
pequenas para aguentar o seu peso, mas suficientes
para carregar os seus sonhos. Com muita determinação,
Adelaide sente que está na hora de deixar a sua família.
Fascinada pelo voo das aves e dos aviões, começa por
acompanhar as aventuras de um piloto. Com ele, visita
a Índia e vai depois até Paris, onde dá os primeiros passos graças à ajuda de um cavalheiro, o Senhor Maurício.
Aí, Adelaide revê-se nos animais alados que admira nas
numerosas obras de arte, assusta-se frente às gárgulas
de Notre Dame e consola-se com os doces anjos da
fachada da catedral. Encontrará depois trabalho num
circo, e, graças ao seu dom, salvará heroicamente duas
crianças de um incêndio, encontrando por fim o amor
ao lado de um canguru, Lionel, que ajuda a sair do zoo.
Podemos ser o que quisermos, parece sugerir o autor, e,
tal como Adelaide, ser também muito felizes”.
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