
9 e 23 de fevereiro, 10h00 
INSCRIÇÃO GRATUITA  

(sujeito a marcação prévia)
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR

fevereiro
2017

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

MEMÓRIAS DE UM LOBO MAU
texto  de José Fanha
 ilustrações de Mafalda Milhões

2 e 16 de fevereiro, 10h00

PROJETO DE LEITURA SÉNIOR

in Antologia de Contos Populares de Alexandre 
Parafita

1 a 28 de fevereiro

Memórias de Um Lobo Mau

O TESOURO NO PALÁCIO
texto  de Ana Saldanha
ilustrações de Yara Kono

LIBERATA E O DEMÓNIO

INSCRIÇÃO GRATUITA 

PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”

O BAÚ DAS LE TRAS WORKSHOP «TA NTO S LIVRO S, TÃO 
POUC O TEMPO»

15  de FEVEREIRO, 14H00-17H30
ENTRADA GRATUITA 

PÚBLICO GERAL E PROFESSORES
(sujeito a marcação prévia)

Realização da segunda edição do workshop destinado 
a professores das áreas das humanísticas, expressões 
plásticas e artes sobre o livro. Provocados pelas pala-
vras de Almada Negreiros*, propõe-se neste encontro 
uma conversa em torno da edição para a infância, e não 
só, em Portugal e no mundo. Com recurso a exemplos 
práticos, e às vivências e experiências de cada um, ten-
taremos discutir o passado, presente e futuro do livro e 
da leitura.
*«Entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há 
para ler e os anos que terei de vida. Não chegam! Não 
duro nem para metade da livraria! Deve haver certa-
mente outras maneiras de uma pessoa se salvar, se-
não… estou perdido.» 
(José de Almada Negreiros, A Invenção do Dia Claro)

“Era uma vez um casal muito feliz que tinha uma única 
filha, chamada Liberata (…)”

Durante todo o mês nos Lares e Centros de Dia/Conví-
vio aderentes ao projeto. Esta iniciativa tem por objeti-
vos 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.



A PRINCESA E O SAPO
de Ron Clements e John Musker 
8 e 20  de FEVEREIRO, 10h00, 97’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

Entra no mundo da princesa Tiana com sapos falantes, um crocodilo trompetista e 
adoráveis pirilampos, enquanto a princesa embarca numa viagem incrível pelos mís-
ticos pântanos da Louisiana. Guiada pela coragem e pelo seu grande sonho, estes 
novos amigos acabam por perceber o que é realmente importante na vida…o amor, a 
família e a amizade.

aTÉ 11 de fevereiro
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO GERAL

WALLE-E
de Chris Wedge e Carlos Saldanha

1 e 22  de FEVEREIRO, 10h00, 95’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Depois de centenas de solitários anos a fazer aquilo para que tinha sido construído, o 
curioso e adorável WALL-E descobre um novo sentido para a vida quando conhece um 
brilhante robô de pesquisa chamada Eva. Junta-te a eles e a uma divertida galeria de 
personagens numa fantástica viagem através do universo.a a

O AMOR É LINDO... PORQUE SIM!
de Vicente Alves do Ó

16 de FEVEREIRO, 14h00, 94’min
ENTRADA GRATUITA - ADULTOS
(sujeito a marcação prévia)

Amélia é uma jovem lisboeta que no dia do seu aniversário é abandonada pelo na-
morado e perde o emprego num quiosque de cachorros quentes. Para ajudar à fes-
ta, a mãe, dona de casa, ganha dinheiro como vidente e a irmã é uma atriz no de-
semprego. Nada corre bem nesta casa portuguesa. Até que um acaso muda tudo. 
Amélia arranja emprego numa tasca moderna e tem o azar, ou a sorte, de a patroa 
a ouvir cantar.

C INEMA

EXPO SIÇÃO «AMIGO S D O PEI TO»

13 a 18 de fevereiro  
GRATUITO - PÚBLICO  GERAL

SEMA NA DA LEI T URA «O PRA ZER DE LER»



17 de FEVEREIRO, 21H00
GRATUITO - PÚBLICO EM GERAL 

22 de FEVEREIRO, 15h00
GRATUITO - PÚBLICO EM GERAL 

Dama Pé de Mim

em Destaque

Exposição documental sobre a vida e obra deste 
multifacetado artista português: escritor, pintor, 
crítico e professor, no mês em que está em des-
taque na Biblioteca Municipal. Está igualmente 
previsto um encontro com os mais jovens, dinami-
zado pelos técnicos da Casa da Achada – Centro 
Mário Dionísio.

EXPOSIÇÃO 
«MÁRIO DIONÍSIO: VIDA E OBRA»

15 DE FEVEREIRO A 4 DE MARÇO

MEMÓRIAS:  A VIDA É BELA

MEMÓRIAS:  O VI OLIN O DE AUSC HWI T Z

25 de fevereiro, 10h30

GRATUITO - M/3

C IC LO DE TEATRO PA RA A INFÂ NC IA

Farta de olhar para o umbigo, Dama Pé de Mim monta o seu cavalo e parte à procura de um amigo. Pelo caminho 
encontra a Amália, a mala que já foi crocodilo, conhece o Nuno, a nuvem caída do céu e mergulha no Rio profundo. 
Uma história luminosa, terna e divertida, com música, texto que rima, e a participação do público… mãe, filho e 
prima!
Criação e interpretação Ana Madureira. 

Iniciativa realizada em parceira com o Agrupamento de Escolas D. Dinis no âmbito do programa memórias, no 
qual se pretende recordar um conjunto de momentos da nossa história contemporânea. Neste caso celebra-se 
a memória do Holocausto e da 2ª Guerra Mundial. Realização de um recital pelo Prof. Maurizio Padovani. Pelas 
palavras do músico podemos conhecer um projeto que fala sobre a memória: “Um encontro para não esquecer a 
maior tragédia do séc. XX através do insólito olhar da música. Execuções musicais, recontos, imagens e filmagens, 
revelarão aspetos curiosos e inéditos da política cultural da ditadura nazifascista e dos horrores dos campos de 
concentração. Um encontro desprovido de retórica, capaz de surpreender e comover”.

Exibição do filme a Vida é Bela (Roberto Benigni, IT, 1997). Ambientado na dura realidade da Segunda Guerra 
Mundial, assista à comovente fábula chapliniana de amor e fantasia que conta a história de um homem que usa 
sua imaginação e seu infatigável espírito para salvar aqueles que mais ama.



MÁSCARAS DE CARNAVAL
oficina de expressão plástica 

7 e 21 de fevereiro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

MÁRIO DIONÍSIO (1916-1993)
1 a 28 de fevereiro  
INSCRIÇÃO GRATUITA - PÚBLICO GERAL

ENTRADA GRATUITA

DOCINHOS D´AMOR
ateliê de Culinária 

14 de fevereiro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

LIVRO DE REGISTO DOS PARECERES DOS 40 MAIORES CONTRIBUINTES PREDIAIS DO 
CONCELHO (1889-1912)

DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

1 a 28 de fevereiro

+ 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”

MO STRA E OF IC INA «O MEU AVÔ»

A RQUIVO HI STÓRIC O

MÊ S A MÊ S UM OLHA R SOBRE

Poeta, crítico, pintor, romancista e professor são facetas da personalidade de Mário Dionísio, uma das figuras de 
relevo da cultura portuguesa do século XX. Sendo um teórico do neorrealismo português partilhava a ideia da refor-
ma cultural através da aproximação da arte ao público, tendo participado em inúmeras palestras e ações culturais 
por todo o país.

INICIATIVA INSERIDA NA SEMANA DA LEITURA
18 de FEVEREIRO, 15h00
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO GERAL

A autora e ilustradora Catarina Sobral vem dar-te a conhecer um avô muito especial que escreve cartas de amor, 
faz piqueniques na relva e ainda tem tempo para ir buscar o neto à escola. Ao contrário do seu vizinho, o Dr. Se-
bastião, que está sempre a correr contra o tempo… Agora imagina que o teu avô é vizinho do Dr. Sebastião e ilustra 
uma história, por ti inventada, sobre duas personagens.


