
9 e 23 de MARÇO, 10h00 
INSCRIÇÃO GRATUITA  

(sujeito a marcação prévia)
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR

MARÇO
2017

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

EU QUERO O MEU PAPÁ!
texto  de Tracey Coderoy
ilustrações de Alison Edgson

2 e 16 de MARÇO, 10h00, 60’min

PROJETO DE LEITURA SÉNIOR

in Contos Tradicionais do Povo Português de Teófilo Braga

1 a 31 de MARÇO

Selma

SELMA
texto  de Juta Bauer
ilustrações de Juta Bauer

A COMADRE MORTE

INSCRIÇÃO GRATUITA 

PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”

O BAÚ DAS LE TRAS

“Um pobre trabalhador, carregado de filhos, já tinha vergonha de convidar para padrinhos as pessoas suas conhe-
cidas e de importância. Nasceu-lhe mais um filho, e lançou-se à ventura para convidar para compadre a primeira 
pessoa que encontrasse. Encontrou uma criatura magra, pálida, amargurada; o pobre homem pára em frente do 
desconhecido:

- Muito desejava tê-lo por compadre, para poder batizar o mais depressa uma criança.. (…)”

 Lares, Centros de Dia e de Convívio do concelho aderentes ao projeto.

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.



ANGRY BIRDS: O FILME
de Clay Kaytis e Fergal Reilly 
13 e 29 de MARÇO, 10h00, 97’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

Era uma vez uma ilha paradisíaca habitada por pássaros de todos os géneros e feitios. 
Como em qualquer outro lugar, existem os que são naturalmente populares e os que 
se esforçam por ser aceites. Estes últimos podem parecer invisíveis, mas o que o que 
verdadeiramente desejam é ter amigos. É o caso de Red, Chuck e Bomb, três passa-
rocos muito amigos cuja inadaptação resultou em graves problemas de autocontrolo.

Na data em que se assinala o Dia Internacional da Narração Oral, a Biblioteca Municipal acolhe a segunda sessão 
do projeto De Conto a Conto…, com a presença de Mariana Machado e Quim Mané com o espetáculo “Os dois à Es-
quina - Contos com música”.

(sujeito a marcação prévia)

20 de MARÇO, 15H00
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO GERAL

À PROCURA DE DORY
de Andrew Stanton e Angus MacLane

8 e 20 de MARÇO, 10h00, 97’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(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.

O LEÃO DA ESTRELA
de Leonel Vieira

15 de MARÇO, 10h00, 110’min
ENTRADA GRATUITA - M/12
(sujeito a marcação prévia)

Há poucas coisas na vida de Anastácio, um modesto funcionário público, a que ele dá 
valor: à família, claro, à sua mulher de sempre, Carla, e às duas filhas, Branca e Joa-
na, apesar das constantes dores de cabeça que elas lhe provocam. E logo a seguir os 
Leões de Alcochete, o clube do seu bairro que pode regressar à glória com uma vitó-
ria em Barrancos do Inferno, no Alentejo. É um jogo que Anastácio não pode perder. 
O problema é que Joana espatifou o carro. Miguel, o mecânico que está envolvido 
com Rosa, a sobrinha, oferece uma solução: há na garagem um táxi que transporta 
oito pessoas. Agora só precisam de fingir que são ricos para passarem a noite na 
quinta da família de Eduardo Barata, um amigo de facebook de Joana.

C INEMA

DE C ONTO A C ONTO…

Conceção e dinamização: 
Mariana Machado e Quim Mané..



ATÉ 4 de MARÇO
GRATUITO - PÚBLICO EM GERAL 

17 de MARÇO A 15 DE ABRIL 
GRATUITO - PÚBLICO EM GERAL 

em Destaque

A Biblioteca Municipal celebra na literatura o Dia 
da Mulher com a presença da escritora Maria 
João Lopo de Carvalho em Santo Tirso numa 
sessão dedicada ao público escolar a propósi-
to do seu último romance “Até que o amor me 
mate”. As mulheres de Camões. Através de vá-
rias obras, recorrendo ao romance histórico, 
a autora desvenda em prodigiosas narrativas 
a vida de conhecidas mulheres portuguesas. 
Neste encontro iremos evocar a obra, mas tam-
bém o papel da mulher na nossa história.

ENCONTROS NA BIBLIOTECA
CONVERSA COM A ESCRITORA
MARIA JOÃO LOPO DE CARVALHO

8 DE MARÇO, 15H00

EXPO SIÇÃO -  SÉRGI O VA LE NTE.  UM F OTÓGRAF O NA RE VOLUÇÃO

EXPO SIÇÃO -  MÁ RI O D I ONÍ SI O:  VIDA E OBRA

10 a 26 de MARÇO, 15h00
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL
Local: concelho de Santo Tirso (vários locais)

Regressa a Santo Tirso a Poesia Livre. Ao longo de duas semanas e meia a poesia, vadia por natureza, andará 
à solta pelo concelho, vai fazer-se ouvir pela boca de novos e velhos autores, em ações várias que, espera-se, 
fiquem na memória de todos quantos nelas queiram participar. A partir de um poema de Manuel Alegre surge o 
mote para a temática deste ano: liberdade, cidadania e migrações. Através de várias iniciativas dinamizadas pela 
Câmara Municipal e pelos seus parceiros o concelho encher-se-á de poesia. O poeta homenageado nesta edição 

da Poesia Livre será Manuel Alegre. 

POE SIA LIVRE «E O GRI TO SE FEZ VERB O »

Exposição documental sobre a vida e obra deste multifacetado artista português: escritor, pintor, crítico e pro-
fessor, no mês em que está em destaque na Biblioteca Municipal. Está igualmente previsto uma encontro com os 
mais jovens dinamizado pelos técnicos da Casa da Achada – Centro Mário Dionísio.

Realizada em torno da obra do fotógrafo portuense Sérgio Valente, a exposição retrata, em 40 fotografias, as-
pectos do processo de desenvolvimento e refluxo revolucionário no Porto, percorrendo os itinerários políticos na 
cidade até ao ano de 1982 e terminando, com a cobertura pelo fotógrafo, dos trágicos acontecimentos de 1º de 
Maio desse ano que culminaram na morte de dois jovens manifestantes em recontros com a Polícia de Interven-
ção de Lisboa.



CIÊNCIA PARA TODOS
EXPERIÊNCIAS COM A NATUREZA
ateliês de Ciência 

7 e 28 de MARÇO, 10h00, 90’min  
INSCRIÇÃO GRATUITA - CRIANÇAS E 
SÉNIORES
(sujeito a marcação prévia)
Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

MARIA JOÃO LOPO DE CARVALHO
1 a 31 de MARÇO  
INSCRIÇÃO GRATUITA - PÚBLICO GERAL

ENTRADA GRATUITA

UM PRESENTE PARA O PAI!
Oficina de Expressão Plástica 

14 de MARÇO, 10h00, 60’min 

INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

18 de MARÇO, 15h00, 60’min 

MENDIGOS (1887)
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

1 a 31 de MARÇO

+ 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

MÊ S A MÊ S UM OLHA R SOBRE

Maria João Lopo de Carvalho nasceu em 1962 e licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade 
Nova de Lisboa. Professora de Português e de Inglês no ensino público e privado, representante em Portugal dos 
colégios ingleses Pilgrims, fundou e dirigiu a Know How, Sociedade de Ensino de Línguas e a Know How, Edições Pro-
duções e Publicidade destinada à tradução e à criação de livros personalizados para crianças e à conceção anual 
do Guia da Criança. Publicou o primeiro romance, o best-seller Virada do Avesso, em 2000 e Acidentes de Percurso, 
em 2001. Publicou em 2016 um livro sobre os amores de Luís Vaz de camões: Até que o amor me mate.

Em março, a Biblioteca Municipal apresenta nesta rubrica mensal documentos constantes do Arquivo Histórico de 
Santo Tirso com o duplo objetivo de, por um lado, dar a conhecer o próprio arquivo municipal e, por outro, contribuir 
para o conhecimento e estudo da história do concelho a partir do seu acervo. 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.

A regulamentação da mendicidade e a sua erradicação pública foi motivo de abundantes discussões públicas e 
diferentes perspetivas, de acordo com as épocas. Este mês apresentamos uma visão desta temática no final do 
séc. XIX, em plena Monarquia Constitucional. A Administração do Concelho tinha entre outras funções, a de poli-
ciamento, controle e mantimento da ordem pública. Só assim se explica que esta instituição tenha lavrado um livro 
intitulado “Matricula dos mendigos”. Este documento datado de 1887, apresenta o índice das freguesias e a notícia 
de um periódico da época com o artº7 de licença para mendigar.


