
outubro
201 6

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

A AVÓ ADORMECIDA
texto  de Roberto Parmegianni
ilustrações de João Vaz de Carvalho
13 e 27 de outubro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA 
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)

“A minha avó dorme. A minha avó dorme o dia todo. A minha avó dorme o dia todo, desde há um mês…”

UM BEIJO PARA O URSO PEQUENO
texto  de Else Holmelund Minarik
ilustrações de Maurice Sendak
6 e 20 de outubro, 10h00 - 22 de outubro, 15h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA 
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)

“Gosto mesmo deste desenho - disse o Urso Pequeno. - Olá, Galinha. Este desenho é para a Avó. - Podes 
levá-lo? - Claro - disse a Galinha. A Avó ficou contente e disse: - Este beijo é para o Urso Pequeno. 
- Podes levá-lo, Galinha? - Com muito gosto. “Um beijo para Urso Pequeno” é uma narrativa breve, 
humorística, carregada de afeto e amor. 

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”



MÍNIMOS
de Pierre Coffin e Kyle Balda
12 de outubro, 10h00  
e 24 de outubro, 10h00, 91’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

Seres amarelos milenares, os minions têm uma missão: servir os maiores vilões. 
Em depressão desde a morte de seu antigo mestre, eles tentam encontrar 
um novo chefe. Três voluntários, Kevin, Stuart e Bob, vão até uma convenção 
de vilões nos Estados Unidos e lá se encantam com Scarlet Overkill (Sandra 
Bullock), que ambiciona ser a primeira mulher a dominar o mundo.

O PRÍNCIPE E O POBRE
de Sony Music Entertainment
4 de outubro, 10h00  
e 26 de outubro, 10h00, 60’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Tom é um rapazinho muito pobre que vai pedindo esmola pelas ruas para 
comer. Um dia enquanto pedia esmola junto ao palácio real, Tom depara-se 
com o jovem Príncipe de Gales. Para supressa de ambos, verificam que são 
extraordinariamente parecidos, como se fossem irmãos gémeos. Então os dois 
rapazes decidem divertir-se um bocado e trocam de roupas... e de identidade. 
O verdadeiro príncipe é expulso do palácio, enquanto Tom, apavorado, dá por 
si prestes a ser coroado rei.

OS TRÊS DA VIDA AIRADA
de Carlos Coelho da Silva
19 de outubro, 14h00, 94’min
ENTRADA GRATUITA - ADULTOS
(sujeito a marcação prévia)

Lucas é viúvo e vive com a sua afilhada, Lena. Dono de uma tipografia, Lucas 
é inseparável do seu empregado Lico. E os três ocupam todo o seu tempo 
com o amor à arte do palco num clube de bairro, onde ensaiam uma comédia 
musical, até ao dia em que são apresentados a um empresário, Rui Seabra, 
que lhes promete carreira e fama no teatro. Mas Lena e Rui apaixonam-se, 
para desespero de Lico, e a confusão instala-se...

C INEMA



LENDA DO MILAGRE DAS ROSAS 
in Lendas de Portugal de Gentil Marques
1 a 31 outubro 
“Chegara o mês de janeiro. Em Coimbra, as casas das monjas de Santa 
Clara, quase destruídas pelas cheias do Mondego, reconstruíram-se 
rapidamente. Isso fora possível porque a rainha Dona Isabel velava 
por elas.
Quando algum desgraçado se via sem pão dentro dum lar minado pela 
doença, logo procurava a sua rainha. E se nem sempre regressava com 
saúde para o corpo, pelo menos trazia pão para a boca, e palavras 
tão lindas ressoando aos seus ouvidos, que por si só já constituíam 
consolação para o seu espírito (…).”
Durante todo o mês nos Lares e Centros de Dia/Convívio aderentes 
ao projeto. Esta iniciativa tem por objetivos principais a formação de 
novos públicos de leitores e a promoção e desenvolvimento de hábitos 
de leitura continuada na população Sénior. Este grupo apresenta 
particulares dificuldades de acesso ao livro e à leitura inerentes às 
suas condições.

em Destaque

A Biblioteca Municipal de Santo Tirso destaca neste mês de outubro 
a obra literária de José Ribeiro Ferreiro. Autor tirsense, natural de 
Santa Cristina do Couto, produziu uma notável obra poética, para 
além de traduções e estudos publicados em revistas especializadas na 
área dos Estudos Clássicos, e inúmeras participações em colóquios e 
congressos. A sua atividade profissional está ligada à Universidade de 
Coimbra, onde se licenciou em 1971 em Filologia Clássica na Faculdade 
de Letras, com um trabalho sobre a Andrómaca de Eurípides, tendo 
também nesta instituição concretizado o doutoramento em História 
da Cultura Clássica com a tese “Hélade e Helenos I: génese e evolução 
de um conceito”. Alcançou a cátedra de Estudos Clássicos ainda nesta 
Universidade, onde lecionou e tem feito investigação e publicado 
trabalhos no campo da Cultura e História Clássicas Gregas.

JOSÉ RIBEIRO
FERREIRA

MÊS A MÊS UM OLHAR SOBRE...

1 A 31 DE OUTUBRO

PROJETO DE LEITURA SÉNIOR

O BAÚ DAS LE TRAS



A BIBLIOTECA DÁ-TE MÚSICA
oficina de iniciação ao Djing 
1 de outubro, 15h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

ENTRADA GRATUITA

DOCES DE OUTONO
ateliê de culinária 
18 e 28 de outubro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia) 

Vem aprender a confecionar deliciosos doces e compotas com os frutos da época.

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

As atas da comissão de recenseamento da população efetuada em 1911 constituem o destaque do mês de outubro do 
Arquivo Histórico de Santo Tirso. Localizado no edifício da Biblioteca Municipal, o Arquivo Histórico de Santo Tirso tem 
por missão a salvaguarda da memória do concelho, a difusão do património documental arquivístico e a promoção do 
estudo e do conhecimento da história local.

Nesse sentido, assume especial relevância o recenseamento geral da população que tem por objetivo recolher várias 
informações, desde o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem, a profissão, o estado civil, 
entre outros. Esse estudo é realizado, geralmente, de dez em dez anos e, de acordo com de acordo com as atas da 
comissão de recenseamento da população efetuada em 1911, existiam 7.157 fogos (casa ou local ocupado por uma só 
família) no concelho de Santo Tirso. Num total de 33.164 habitantes, dos quais 15.281 eram do sexo masculino e 17.883 
do sexo feminino.

REC E N SEAME NTO GERA L DA POPULAÇÃO (1 911-1 91 2)
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

1 a 31 de outubro

+ INFORMAÇÃO

BIBLIOTECA MUNICIPAL

QUINTA DE GEÃO  |  4780-733 SANTO TIRSO | TELEFONE: 252 833 428  

  E-MAIL: BIBLIOTECA@CM-STIRSO.PT

HORÁRIO: SEG. A SEXTA, 9H00-19H00 | SÁBADOS: 14H00-18H00

ATELIÊ S  “MÃO S À OBRA”

A RQUIVO HI STÓRIC O


