
15 e 29 de junho, 10h00 
INSCRIÇÃO GRATUITA  

(sujeito a marcação prévia)
Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR

JUNHO
2017

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

EU ACREDITO
texto  de David Machado
ilustrações de Alex Guzblau
8 e 22 de junho, 10h00

PROJETO DE LEITURA SÉNIOR
in Lendas Amor, colecção Lendas de Portugal de 
Gentil Marques
1 a 30 de junho

Eu acredito

REIS PROCURAM PRÍNCIPES - UMA 
HISTÓRIA DE ADOÇÃO 
texto  de Ana Kotowicz
ilustrações de Rita Correia

LENDA DA MATA DA RAINHA

INSCRIÇÃO GRATUITA-PÚBLICO INFANTIL  

E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)
Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”

O BAÚ DAS LE TRAS

“A Oeste de Pedrógão existiu, em tempos que já lá vão, 
um rei que tinha uma filha de rara beleza. E, tão encan-
tadora era a jovem, que dois príncipes apostaram que 
só com ela casariam (…)”

17 de maio a 17 de junho
GRATUITO-PÚBLICO EM GERAL 

EXPO SIÇÃO “AS A R TE S NA D.  D INI S”

Exposição do projeto artístico da Escola Secundária 
D. Dinis o qual é composto pelos trabalhos realizados 
pelos alunos do curso de artes visuais: desenho e mul-
timédia. Este é um projeto artístico que engloba a co-
munidade local e as duas instituições organizadoras: 
Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas D. Dinis.



Manuel Espírito Santo, um emigrante português de 30 anos que vive em Amsterdão 
tem um fim trágico e absolutamente inesperado. Atropelado por uma mota, Manuel 
não percebe o que lhe acontece e é com total incredulidade que vai concluir, após 
acordar num cemitério, que agora é um fantasma. Em conversa com um fantasma 
chinês, seu vizinho de campa, descobre que só terá paz quando os seus restos mor-
tais repousarem na terra natal.

GANGUE DO PARQUE
de Peter Lepeniotis 
12 e 28  de junho, 10h00, 86’min
ENTRADA GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

UP - ALTAMENTE
de Disney Pixar
7 e 21  de JUNHO, 10h00, 95’min
ENTRADA GRATUITA-M/4
(sujeito a marcação prévia)

MORTINHO PARA CHEGAR A CASA
de Carlos da Silva, George Sluizer
14 de junho, 14h00, 102’min
ENTRADA GRATUITA-ADULTOS
(sujeito a marcação prévia)

C INEMA NA BIBLI OTECA

Carl Fredricksen, é um vendedor de balões reformado que apesar da idade está 
pronto para a sua última oportunidade de viver a excitação de voar. Atando milhares 
de balões à sua casa, Carl parte rumo ao mundo perdido dos seus sonhos de infân-
cia. Mas sem Carl saber, Russel, um entusiástico escuteiro de 8 anos, que nunca se 
aventurou para além do seu quintal, está no lugar errado na altura errada - à porta 
de sua casa.

Quando o teimoso esquilo Flecha é expulso do parque da cidade, ele tem de encon-
trar outras maneiras de sobreviver. Juntamente com o seu fiel companheiro Migo 
encontram o lugar dos seus sonhos, a “Cidade Perdida de Avelândia”: uma loja re-
pleta de frutos secos - amendoins, avelãs, cajus, amêndoas... Só que esta loja não 
está propriamente abandonada e Flecha tem de reunir uma equipa e elaborar um 
plano para invadir o lugar e roubar toda a comida para sobreviver ao inverno que se 
aproxima.



Adélia Carvalho

em Destaque

Cinema, teatro, workshops, atividades radicais e até uma instalação sonora 
em que os mais novos são convidados a fazer misturas de som e luz. São 
estas algumas das atividades integradas nesta verdadeira Festa da Criança; 
uma intensa jornada de atividades lúdico-pedagógicas, tendo como cenário 
o futuro parque de Geão. Uma iniciativa aberta à participação de toda a 
família. No local, será instalada uma praça de alimentação.

ATIVIDADES
Sessão de curta-metragens | Teatro: O Ovo
Show da Química - Workshops de Experiências Científicas
Melopeias - espetáculo/oficina de musica
Atividades Radicais | Jogos de Ambiente / Tradicionais
Instalação Interativa - misturas de som e luz
Kids Jam Sessions
Workshop de Marionetas de Papel | Pinturas faciais

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
GEÃO MINI FEST 2017

3 DE JUNHO 10H00-18H00 - BM | PARQUE GEÃO

1 a 30 JUNHO
GRATUITO-PÚBLICO EM GERAL 

MÊ S A MÊ S UM OLHA R SOBRE

Adélia Carvalho nasceu em Penafiel. É licenciada em Educação de Infância, pela Es-
cola Superior de Educação do Porto. Tem lecionado em diversas escolas, onde pro-
moveu sempre encontros com escritores e ilustradores, tais como Manuel António 
Pina, Álvaro Magalhães, José António Gomes, André Letria, Gémeo Luís ou Elsa Lé.

Conta e escreve histórias para os mais novos. As suas maiores paixões são os livros, 
as suas duas cadelas, laranjas ao pequeno-almoço, girassóis ao fim da tarde. E, no 
fim, abraços, muitos abraços.

PÚBLICO EM GERAL- ENTRADA GRATUITA 

Sessões de Yoga para famílias.
24 de JUNHO, 10h00

YOGA N O PA RQUE

INSCRIÇÃO GRATUITA (sujeito a marcação prévia) | PARQUE D. MARIA II



OFICINA ALFABETOS SENSORIAIS

17 de junho, 10h00  
Nº Part ic ipantes:  Famí l ias e/ou grupos com faixas etár ias diferentes (máximo 20) . 

ENTRADA GRATUITA

EXAMES DE INSTRUÇÃO PRIMÁRIA (1882-1894)
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

1 a 30 de junho

+ 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

OF IC INAS

Criação e orientação: Marina Palácio

Em junho, 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. 

O exame de instrução primária era visto como um grande passo na vida das crianças, uma vez que venciam a sua 
primeira barreira escolar. O ensino primário do primeiro grau era obrigatório para todas as crianças, desde os seis 
aos doze anos. Já o segundo grau era obrigatório paraadmissão nos institutos de instrução secundária ou especial.

SEMEAR PARA CRESCER!
oficina de jardinagem 
13 e 27 de junho, 10h00

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

Conceção e dinamização: Equipa dos Serviços 
Educativos da BMST.

ATIVIDA DE S AO A R LIVRE -  MÃO S À OBRA…

PAPAGAIOS DE PAPEL

Com recurso a diferentes materiais reciclados, criaremos magníficos papagaios de papel para brincarmos no verão.

1 de junho, 10h00  
GRATUITO-M/4
PARQUE MUNIC IPAL SARA MOREIRA 
(sujeito a marcação prévia)

Oficina de Escrita, Pássaros de Portugal, Ilustração e Gastronomia para escritores dos 4 aos 6 anos!

OFICINA MASSA FOLHADA
Uma oficina de Ilustração, Pássaros de Portugal, Gastronomia e criação de Livros-objeto. Dos 6 aos 11 anos.
17 de junho, 14h30  
Nº Part ic ipantes:  turma (máximo 25) |  Famí l ias e/ou grupos com faixas etár ias diferentes
(máximo 20) . 

VAMOS DESCOBRIR O VERÃO
oficina de expressão plástica 
6 e 20 de junho, 10h00

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

Conceção e dinamização: Equipa dos Serviços 


