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02 > 30 JAN
público geral
entrada gratuita

03 > 29 FEV
público geral
entrada gratuita

“OLHAR…SENTIR…REFLETIR…” 
DE MANUEL FERNANDO MOREIRA 
Fernando Moreira nutre desde criança a paixão pela fo-
tografia, paixão esta que mantém viva até aos dias de 
hoje. Nos anos 80 e 90, esta paixão teve um novo im-
pulso, por se encontrar a trabalhar numa empresa liga-
da à pintura, à arquitetura e às artes gráficas. Ao longo 
dos anos realizou formações e Workshops ligados à fo-
tografia, tendo obtido qualificação para dar aulas nesta 
área. Além dos Workshops, tem realizado algumas ex-
posições temáticas, que incidem essencialmente na fo-
tografia abstrata e também sobre arquitetura, cultura 
e natureza. Esta exposição, em particular, foi inspirada 
na natureza, com fotos de plantas, cascatas, paisagens… 
com especial destaque para a luz do pôr do Sol, ocasião 
em que Fernando Moreira gosta mais de trabalhar, devi-
do às cores, efeitos e reflexos luminosos!

NAMORAR PORTUGAL:  
AS MENSAGENS DE AMOR  
QUE ENCANTAM O MUNDO
“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 Namo-
rar 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 senti-
mentos amorosos duma rapariga em idade de casar, re-
velados através de variados símbolos amorosos como a 
fidelidade, a dedicação e a amizade. Uma iniciativa da 
Câmara Municipal de Santo Tirso, organizada em parce-
ria com o Município de Vila Verde e a Cooperativa Alian-
ça Artesanal.

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
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George Agostinho Baptista da Sil-
va (Porto, 13 de fevereiro de 1906 
— Lisboa, 3 de abril de 1994) foi um 
filósofo, poeta e ensaísta portu-
guês. O seu pensamento combina 
elementos de panteísmo, milenaris-

mo e ética da renúncia, afirmando a Liberdade como a 
mais importante qualidade do ser humano. Agostinho da 
Silva pode ser considerado um filósofo prático empenha-
do, através da sua vida e obra, na mudança da socie-
dade. Passou considerável tempo de sua vida no Brasil. 
Algumas obras: A vida de Pasteur (Seara Nova, 1938); 
Um Fernando Pessoa (Agir, 1958); Vida Conversável (As-
sírio & Alvim, 1994).

António Vítor Ramos Rosa foi um 
destacado poeta e crítico portu-
guês nascido em Faro, em 1924. Foi 
militante do MUD (Movimento de 
União Democrática) e conheceu a 
prisão política. Trabalhou como tra-

dutor e professor, tendo sido um dos diretores de revis-
tas literárias como Árvore e Cassiopeia. O seu primeiro 
livro de poesia, O Grito Claro, foi publicado em 1958. A 
sua obra poética ultrapassa os cinquentas títulos. É ain-
da autor de ensaios, entre os quais se salienta A Poesia 
Moderna e a Interrogação do Real (1979-1980). Em 1988 
foi distinguido com o Prémio Pessoa. Faleceu em setem-
bro de 2013.

AGOSTINHO DA SILVA
02 > 31 JAN

ANTÓNIO RAMOS ROSA
01 > 29 FEV

sugestões 
de leitura

LEI
TU

RAS
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recital de piano
joana gama 
— i love satie

Após o lançamento do disco SATIE.150 — uma edição 
apoiada pela GDA, com o selo da Pianola Editores — o 
culminar das celebrações que decorreram em 2016 do 
150º aniversário de nascimento do compositor francês 
Erik Satie (1866-1925), a pianista Joana Gama trouxe a 
público um novo recital que segue a mesma ideia do re-
cital de 2016: intercalar a obra multifacetada de Satie 
com a de compositores que o seguiram na exploração 
do som sem constrangimentos estéticos ou formais. 
Neste recital, que foi recentemente editado no disco 
“Arcueil” (co-edição Miasove / Boca), as obras de Erik 
Satie - que convocam ambientes solenes, melancólicos 
e até dançantes — convivem com as de Marco Franco, 
Federico Mompou, Morton Feldman, John Cage e Vítor 
Rua, num delicado jogo de afinidades. 
 
Desenho de luz: Frederico Rompante
Duração aproximada: 60’

PIANO & HISTÓRIAS 
EU GOSTO MUITO DO SENHOR SATIE
O Senhor Satie gostava muito de andar. Bom, talvez 
não gostasse assim tanto mas não tinha alternativa: 
como não lhe sobrava dinheiro, fazia diariamente lon-
gas caminhadas, pois não podia pagar o comboio que 
ligava a sua casa ao centro da cidade de Paris, onde 
passou grande parte da sua vida. Para além de com-
positor de música - o piano foi o seu instrumento de 
eleição - o Senhor Satie gostava de guarda-chuvas, de 
desenhar e de marisco. Era uma pessoa solitária mas 
com muito humor. Quem quer conhecê-lo um pouco 
melhor? 
 
Piano & histórias: Joana Gama.  
Desenho de luz: Frederico Rompante.  
Ilustrações: Paula Cardoso. 
Duração aproximada: 40’

17 JAN 
21H30
público geral
bilhete: 4€
informações  
e reservas:  
cultura@cm-stirso.pt  
ou 252 870 020

16 JAN 
10H00 E 14H30
17 JAN 
10H00 E 14H30
> 6 anos 
público escolar
entrada gratuita
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25 JAN 
21H30
público geral
entrada gratuita

COLECTIVO 121
O Colectivo 121 resulta de um enclave de 
músicos profissionais provenientes de diver-
sas áreas do panorama musical nacional. 
Com o intuito de aproximar o jazz do públi-
co, o Colectivo explora a fusão de estilos 
e sonoridades como o funk, o soul, o rock, 
a bossa, de forma que o improviso se tor-
ne leve possibilitando diferentes formas de 
narrar o concerto. 
Com passagem por diversos clássicos de 
todas as eras e paisagens estilísticas, pro-
põe um concerto agradável em que a pa-
lavra música ganha de novo uma estética 
dançável.

ANDRÉ MARTINS
André Martins é um jovem avense, de 24 
anos, que iniciou o seu estudo de guitar-
ra na Oficina de Música de Vila das Aves, 
tendo aprofundado esta arte com vários 
músicos profissionais portugueses e es-
trangeiros. Frequentou o curso de inter-
pretação na Academia Contemporânea 
do Espetáculo e trabalhou profissional-
mente em vários espetáculos de teatro 
predominantemente, teatros musicais. No 
mundo da música tocou já pelo nosso país 
a solo ou noutros projetos musicais de ou-
tros artistas como Mafalda Tavares, Star-
lie, Palavras do Cacimbo, entre outros.
Recentemente lançou um single “Diferen-
te do agora”, muito bem aceite pelos mí-
dia e felizmente a tocar já em algumas 
rádios portuguesas. André Martins solo é 
um concerto com vários estilos musicais, 
recheado de músicas que marcaram vá-
rias gerações, um espetáculo para todos 
os gostos e idades.

22 fev 
21H30
público geral
entrada gratuita

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE VILA DAS AVES

noites tirsenses

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
VILA DAS AVES
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CAPAS NEGRAS 
de Armando de Miranda • M/12
09 JAN • 14H30

1947, 95´

ROSA DE ALFAMA
de Henrique Campos • M/12
06 FEV • 14H30

1953, 82´

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

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
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10 fev
14H30
M/14 
Inscrição gratuita em 
juventude@cm-stirso.pt 
ou 913 487 037

JORNADAS DE FORMAÇÃO JOVEM
MARCAS VIOLENTAS 
— PORQUE NAMORAR NÃO É MAGOAR
Leonor, Duarte e Madalena. Três adolescentes são leva-
dos ao limite em experiências que lhes marcaram a for-
ma de ver o mundo. Histórias aparentemente diferentes, 
mas com consequências iguais. Relacionamentos que co-
meçaram por ser um conto de fadas e depressa se tor-
naram num pesadelo que transformou as suas vidas e as 
dos que os rodeiam. Poderá haver perdão? Poderá ha-
ver alguma forma de compreender o que correu mal? E 
as marcas ficam para sempre? Curam? Apagam-se? Fe-
chados nos quartos os três adolescentes vão levar-nos 
numa descida ao terror de viver um namoro que nunca 
devia ter existido. Uma peça que é um alerta e um aviso 
para tantos adolescentes e jovens que passam pelo mes-
mo tipo de experiência. Porque namorar não é magoar.
Com a representação desta peça, a Câmara Municipal e 
a Rede Social de Santo Tirso têm como objetivo alertar 
e dar visibilidade à problemática da violência no namo-
ro, sensibilizando contra a sua prática e aceitação e des-
mistificando crenças sobre esta.

FICHA TÉCNICA 
Autor: David Carronha 
Produção: ContraPalco Produções de Teatro 
Encenação: Alberto de Sousa e Ricardo Figueira
Duração: 60’

TEATRO

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
VILA DAS AVES
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FÓRUM EDUCA 
ENCONTROS DE EDUCAÇÃO DE SANTO TIRSO
Organizado pela Câmara Municipal de Santo Tirso, Cen-
tro de Formação Sebastião da Gama e Agrupamento de 
Escolas D. Afonso Henriques, este fórum visa promover 
a formação de professores e de educadores através da 
análise e debate de temáticas relevantes para os proje-
tos educativos do concelho. A partilha de experiências 
visa contribuir para a melhoria do serviço educativo. 
O tema desta 4ª edição será “Aprendizagens para to-
dos: Os Desafios da Inclusão”. 

Evento acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico 
da Formação Contínua de Professores, como Curso de For-
mação com a duração de 13 horas.

14 fev
15H30 > 23H30
15 fev
09H00 > 18H00
educadores, 
professores  
e formadores

NOITE DE COMÉDIA
7ESTACAS.ZIP
Convidados: Olga Sousa e Bruno Oliveira

Comemoração dos 30 anos de carreira  
de Miguel 7 Estacas
Apresentado pelo humorista Miguel 7 Estacas, que as-
sinala os 30 anos de carreira, 7estacas.zip promete ser 
muito animado e recheado de momentos hilariantes de 
Stand Up Comedy com alguns dos mais mediáticos per-
sonagens de sua autoria. 
Depois de alguns anos a animar vários públicos em di-
versas salas em todo o país, surgiu em 2002 o momen-
to mais relevante da sua carreira, a integração no leque 
de humoristas que abrilhantaram dezenas de episódios 
do programa da SIC “Levanta-te e Ri”, que impulsionou a 
Stand Up Comedy em Portugal, onde participou em mais 
de 30 programas.
Esteve envolvido em vários outros projetos televisivos, 
no Porto Canal destaca-se o programa “Bolhão Rouge”, 
esteve também no Canal 2 e na RTP1, ao lado de Luís Fi-
lipe Borges no ”5 Para a Meia Noite”.
Atuou com João Seabra e Hugo Sousa, durante 10 anos, 
em projetos teatrais com o “Stand da Comédia”. Entre 
outras digressões, também integrava o projeto “Espetá-
culo do Baralho”, onde se juntaram Luís Filipe Borges e 
António Raminhos, “Diabo a 7 Show”, com Ana Viriato 
e os Perfume. Numa vertente de magia cómica também 
percorreu grandes salas com o “Humor na Cartola” e ul-
timamente é humorista residente no programa de Fer-
nando Rocha “Pi100Pé”.

28 fev
21H30
público geral
bilhete 2€
+ informações  
e reservas em 
centrocultural@ 
cm-stirso.pt 
ou 252 870 020

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
VILA DAS AVES
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ATIVIDADES EM FAMÍLIA — PAIS & FILHOS

OVO
Espetáculo para bebés, integrado na trilogia Aves: ovo, 
ninho e voar. Uma experiência sensorial, performativa 
e sonora, onde se juntam bebés, pais e sensações. Um 
mundo novo onde se ganham asas, onde se aprende a 
voar, onde se lançam novos voos e se abrem caminhos a 
novas experiências. O ovo é o início. É a primeira casa, 
é o calor que fermenta a vida, a explosão da expulsão. 
Numa analogia com a mãe, com a maternidade, o pro-
jeto artístico Som do Algodão propõe uma viagem de 
descoberta, de renovação e de significados que se mul-
tiplicam. Um caminho que se desdobra em sons e signifi-
cados, que trabalha e envolve os sentidos das crianças. 
Um conto para contar, onde a rima e o ritmo despertam 
os participantes, num jogo que pede a interação de to-
dos na descoberta deste ovo que se transforma, que se 
desdobra em novas histórias a cada página. E, roda-se o 
ovo, e a história continua. Sensações, músicas e histórias 
para descobrir num ovo que é um casulo de emoções!
Duração aproximada: 45’

08 FEV
10H30
3 meses > 3 anos
inscrição gratuita 
em centrocultural@
cm-stirso.pt  
ou 252 870 020

TE
A

TRO

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
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SMALLFOOT:  
UMA AVENTURA GELADA
de Karey Kirkpatrick e Jason Reisig
11 JAN • 16H00 • M/6

2018, 96́

CI
NE
MA

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

ATIVIDADES EM FAMÍLIA — PAIS & FILHOS

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
VILA DAS AVES
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10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

06 E 20 JAN 
M/6

A IDADE DO GELO: O BIG BANG 
de Mike Thurmeier e Galen Chu  2016, 94’

13 E 27 JAN
M/6

GARFIELD EM FUGA 
de Mark AZ. Dippe  2011, 75’

03 E 17 FEV
M/4

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES 
da Disney  2015, 79’

10 E 24 FEV
M/6

A BELA E O MONSTRO 
de Disney  2014, 91’

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

29 JAN 
M/4

12 FEV
M/4

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS  
OFICINA DO BONECO DE NEVE

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS  
MÁSCARAS DE CARNAVAL

oficinas

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

08 JAN 
M/6

O MORCEGO BIBLIOTECÁRIO 
de Carmen Zita Ferreira; Ilustrações de Paulo Galindro

15 e 22 JAN
M/4

O SAPO NO INVERNO 
de Max Velthuijs

05 FEV
M/6

A MATILDE ESTÁ CARECA 
de Francisco Goiana da Silva; Ilustrações de José Souto Moura

19 e 26 FEV
M/4

A QUE SABE A LUA? 
de Michael Grejniec

cinema

hora do conto

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
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