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ALEX E O RATINHO
DE CORDA

de Eva Mejuto

de Leo Lionni

01 E 15 FEV

08 E 22 FEV

Era uma vez a mosca fosca que
vivia num bosque distante. Farta
de zunir, de dar voltas sem parar,
decidiu fazer uma casa para
morar... Fez uma torta de amoras,
cujo cheirinho atraiu sete estranhos animais. Não havia lugar
para nem mais um, porém...

Esta é a história de Alex e Willie,
dois ratos de natureza diversa - um de carne e osso e outro
mecânico -, mas unidos pela amizade. Essa diferença, porém, não
é um obstáculo para que, juntos,
partilhem aventuras e alegrias.
De facto, o rato de corda não
lamenta a falta de liberdade de se
poder mover à vontade porque se
sente querido por Anita, a menina
da casa. Já Alex, farto de ser perseguido e corrido com a vassoura,
daria tudo para conseguir o afeto
de que carece...

10H00

entrada gratuita
(sujeito a marcação prévia)
público infantil e escolar

60’

60’
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O BAÚ
DAS LETRAS
01 > 28 FEV
Lares e Centros de Dia
aderentes

O CRIADO PEDRO

Conto Tradicional Português
in Catálogo dos Contos Tradicionais Portugueses
de Ana de Castro Osório
“Havia uma vez um padre, rico abade duma boa freguesia, que tinha
uns poucos de criados Pedros e com
todos se dera muito mal.
Jurou pois que, por mais anos que
vivesse, nunca mais tomaria ao seu
serviço ninguém com este nome;
não porque o nome fosse mau, mas,
pelo mal que se dera com os outros,
criara-lhe aversão. (…)”

CINEMA
entrada gratuita
(sujeito a marcação prévia)

de Chris Sanders,
Kirk De Micco

O GATO DAS BOTAS

O AMOR É LINDO
... PORQUE SIM!

07 E 21 FEV • 10H00

14 E 28 FEV • 10H00

14 E 28 FEV • 14H00

Em plena era pré-histórica, escondidos na maior parte do tempo
dentro de uma caverna, vivem Grug
, a esposa Ugga, a vovó, o garoto,
a pequena e feroz Sandy e a jovem
Eep (. Eles são os Croods, uma família liderada por um pai que morre
de medo do mundo exterior. Só que
grandes transformações estão para
acontecer, pois a adolescente Eep
acaba conhecendo o também jovem
Guy e ele vai apresentar um incrível
mundo novo, para o desespero do
paizão protetor. Agora, juntos, eles
vão enfrentar grandes desafios e se
adaptar a uma nova e divertida era.

Este é o filme que conta as primeiras aventuras do felino vaidoso que
finalmente encontrou a sua fama
- e um grande par de botas - nesta
hilariante comédia animada. Sedutor
e fora da lei, o Gato das Botas vive
uma aventura com sete vidas em
conjunto com Kitty Patas Fofas e
Humpty Alexandre Dumpty para o
confronto final com Jack e Jill. Esta é
a verdadeira história do Gato, o mito
a lenda - O Gato das Botas!

Amélia é uma jovem lisboeta que no
dia do seu aniversário é abandonada
pelo namorado e perde o emprego
num quiosque de cachorros quentes.
Para ajudar à festa, a mãe, dona de
casa, ganha dinheiro como vidente
e a irmã é uma atriz no desemprego.
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. No meio desta aventura de loiça e cantoria, dois
rapazes apaixonam-se por Amélia:
Ruben, um promissor jogador de futebol, e Rogério, mais conhecido por
Bubu, forcado de Santarém e filho de
boas famílias. Para complicar ainda
mais as coisas, Amélia não consegue
esquecer o ex-namorado - que, entretanto, prepara o casamento com
outra - enquanto na noite de Lisboa
esbarra constantemente com alguém
que escreve palavras de amor nas
paredes da cidade.

OS CROODS

2013, 92’ | M/4

de Chris Miller

2011, 87’ | M/6

de Vicente Alves do Ó

2016, 94’
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MÊS A MÊS
UM OLHAR SOBRE...
01 > 28 FEV

AFONSO CRUZ
Afonso Cruz, nasceu em 1971, na Figueira da Foz e estudou na Escola de António Arroio, na Escola Superior
de Belas Artes de Lisboa e no Instituto Superior de Artes
Plásticas da Madeira. Além de escritor, é também ilustrador, cineasta, músico da banda The Soaked Lamb e fabricante de cerveja.

SEMANA
DA LEITURA

“Ler! A qualquer hora em qualquer lugar!”
Esta iniciativa é dinamizada pela Biblioteca Municipal e pela Rede
de Bibliotecas de Santo Tirso em todas as bibliotecas do concelho.

19 > 24 FEV

POESIA LIVRE….
NO FEMININO

Espetáculo de apresentação oficial da iniciativa Poesia Livre, sob
a temática escolhida para esta edição (poesia no feminino), que
decorre entre os dias 8 e 21 de março, como forma de homenagear a
mulher enquanto criadora.

24 FEV
16H00

Club Thyrsense
entrada livre

ARQUIVO
HISTÓRICO
01 > 28 FEV

ARTE E ARQUEOLOGIA
1954—1977
Nos concelhos onde existiam monumentos naturais, artísticos,
históricos ou arqueológicos a conservar, funcionava uma comissão
municipal de arte e arqueologia criada pelo código administrativo
de 1936, composta por um vereador designado pelo presidente da
câmara, que era o presidente, pelo reitor do liceu municipal, por um
representante das associações e grupos culturais e por um sacerdote indicado pelo respetivo prelado diocesano.
Por lei, esta comissão tinha as seguintes competências: dar parecer
sobre a parte do plano de urbanização e expansão relativa à
conservação e valorização dos monumentos artísticos, históricos ou
arqueológicos; dar parecer sobre quaisquer projetos de construção,
reintegração ou valorização de monumentos, a respeito dos quais
seja consultada pela câmara ou pelo seu presidente.
Documentos em destaque para exposição:
Livro de registo das atas das reuniões
da Comissão Municipal, 1954–1972.
Livro de registo das atas das reuniões
da Comissão Municipal, 1972–1977.
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ATIVIDADES EM FAMÍLIA
PAIS & FILHOS

ATIVIDADES PARA
BEBÉS
10 FEV
10H30
entrada livre
(com marcação prévia)

ESPETÁCULO SENSORIAL MEU
Criação: Tiago Duarte & Paulo Santos
Produção: Estação das Letras

É preciso despertar o sentimento de encantamento próprio das crianças, e
para isso, nada como a atmosfera de sonho e magia.
No palco cria-se um mundo de maravilhas com objetos cênicos simples.
Cada apresentação utiliza, para a criação do espetáculo, a interação com
as crianças.
“MEU” é a forma como cada criança interpreta e cria uma história.
45 MIN | M/6 Meses

MÃOS À OBRA
6 FEV
10H00

MÁSCARAS DE CARNAVAL
Oficinas Criativas — Ateliê de Expressão M/4

inscrição gratuita
(com marcação prévia)

Com diferentes materiais criaremos divertidas máscaras para colorir ainda
mais o Carnaval.

20 E 27 FEV
10H00

OFICINAS DE CULINÁRIA
Ateliê de Expressão M/4

inscrição gratuita
(com marcação prévia)

No mês em que celebramos o AMOR, vamos confecionar docinhos para
oferecer a quem mais gostamos.
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