
Em Santo Tirso, outubro é já sinónimo de teatro. Pelo 
quarto ano consecutivo, diferentes espaços culturais do 
concelho, uns mais convencionais do que outros, voltam 
a acolher espetáculos de teatro trazidos por compa-
nhias provenientes de diferentes pontos do país.

Organizado pela Companhia de Teatro de Santo Tirso 
com o apoio da Câmara Municipal, a edição de 2018 do 
Palcos de Santo Tirso apresenta-se ora em registo comé-
dia, ora em registo dramático, lança um piscar de olhos 
ao circo, sem nunca esquecer os espetáculos dirigidos 
ao público infantojuvenil. Junta-lhe ainda animação de 
rua quanto baste, um workshop sobre esta nobre arte de 
palco e faz o que importa fazer: levar o teatro até jun-
to do público.

01 > 20 OUT
público geral
entrada gratuita

ATIVIDADES PARALELAS 
WORKSHOP DE TEATRO 

Workshop dirigido a crianças e adolescentes com ida-
des compreendidas entre o oito e os 14 anos, limitado a 
15 participantes. 

13 out  
10H00 > 12H00

PALCOS DE SANTO TIRSO  
FESTIVAL DE TEATRO  
AMADOR
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

EXPOSIÇÕES

EVELINA OLIVEIRA  
VER HISTÓRIAS 
Mostra de ilustrações originais 

Inserida nas Comemorações do mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares, estará patente no átrio da Biblio-
teca Municipal de Santo Tirso, uma exposição de ilustra-
ções originais da artista plástica, ilustradora e pintora 
Evelina Oliveira.

Mês Internacional das Bibliotecas 
Escolares 2018  

Como forma de assinalar a comemoração do mês das Bi-
bliotecas Escolares, a Câmara Municipal de Santo Tirso 
promove diferentes iniciativas culturais no mês de outu-
bro, a ter lugar na Biblioteca Municipal. 

Durante todo o mês, o espaço, acolhe a exposição de 
ilustração de Evelina Oliveira, a autora em destaque da 
iniciativa “Mês a mês, um olhar sobre…”. 

01 > 31 OUT
público geral
entrada gratuita

WORKSHOP

Arte com Feltro 29 SET 
14H30 > 17H30

Os serviços educativos propõem um ciclo de workshops 
para quem gosta de explorar novas técnicas de traba-
lhos manuais.

Atreva-se e venha descobrir a arte de trabalhar o feltro, 
numa oficina criativa! 

Conceção e Dinamização – Cláudia Pinto 
Público-alvo – Adultos 
Nº máximo de participantes - 12

inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

CINEMA

O ÚLTIMO  
CONDENADO À 
MORTE 
de Francisco Manso  
19 SET • 14H30 • M/12

2009, 93’

A SEVERA 
de J. Leitão de Barros
17 OUT • 14H30 • M/12

1931, 110’

público geral inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

Durante o mês de outubro, o ciclo de cinema é dedicado 
ao realizador Charlie Chaplin, com sessões nos sábados 
13, 20 e 27, às 14h30, no Auditório da Biblioteca Munici-
pal de Santo Tirso.

CICLOS DE CINEMA

O GRANDE DITADOR 
de Charlie Chaplin 
13 OUT • 14H30 • M/6

1940, 107’

O GAROTO 
DE CHARLOT
de Charlie Chaplin
20 OUT • 14H30 • M/6

1921, 50’

UM REI 
EM NOVA IORQUE  
de Charlie Chaplin 
27 OUT • 14H30

1957, 110’



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

LIVROS
ENCONTROS NA BIBLIOTECA

CONVERSA COM A ILUSTRADORA EVELINA 
OLIVEIRA

Autora em destaque durante o mês de outubro na rubri-
ca “Mês a mês, um olhar sobre…”. O momento prevê uma 
conversa informal, em torno da sua obra.

23 out 
10H00  
público geral
entrada gratuita

26 out 
10H00  
público geral
entrada gratuita

CONVERSA COM O AUTOR TIRSENSE  
FRANCISCO GOIANA DA SILVA

A “Matilde está Careca” é uma obra escrita a várias 
mãos, por ex-alunos da Faculdade de Medicina de Lis-
boa, e ilustrada por José Souto Moura. Estes alunos, hoje 
profissionais de saúde, contactaram, durante os seus 
anos de formação, com a presença do Doutores Palha-
ços nos corredores do Hospital Santa Maria e este livro 
retrata também a sua visão sobre a importância do tra-
balho junto das crianças hospitalizadas. 

SUGESTÃO DE LEITURA
PAULO 
VARELA 
GOMES
01 > 29 SET

EVELINA  
OLIVEIRA 
01 > 31 OUT

Nascido em 1952, foi professor dos ensi-
nos secundário e superior até se reformar 
em 2012. Autor de artigos e livros da sua 
área de especialidade (história da arqui-
tetura e da arte), foi também colaborador 
e cronista permanente de vários jornais e 
revistas, designadamente o Público, apre-
sentador de documentários de televisão e 
escritor. Morreu em maio de 2016.

Nasceu em Abrantes em 1961 e reside  
no Porto.

É artista plástica, ilustradora, pintora e pro-
fessora de ilustração na Sociedade Nacio-
nal de Belas Artes.

Em 2003, ano em que foi convidada por 
Emílio Remelhe para participar como ilustra-
dora num livro coletivo, começou a dedicar-
-se à ilustração. No mesmo ano, participou 
na exposição “Uma casa de sonhos” na casa 
Museu Bissaya Barreto, e nunca mais parou. 



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

Documentos em destaque para exposição:
Livro de registo das actas, 1934-1938.

No Arquivo Histórico Municipal existem dois livros com 
o registo das atas das reuniões da Comissão Munici-
pal de Turismo.

Em Santo Tirso, a Comissão Municipal de Turismo fun-
cionou a partir de janeiro de 1934.

A este órgão consultivo da administração municipal, 
competia: colaborar na preparação do plano anual de 
atividade turística; dar parecer sobre quaisquer proje-
tos de obras de interesse turístico; sugerir o que enten-
desse por conveniente ao melhoramento das condições 
turísticas da zona; dar parecer sobre o orçamento dos 
serviços de turismo; deliberar sobre propaganda, des-
pendendo verbas que para esse efeito lhes fossem atri-
buídas no orçamento.

A última documentação que comprova atividade deste 
órgão municipal data de maio de 1957.

03 > 29 set 

Biblioteca Municipal de Santo Tirso

TURISMO 
1934—1957

ARQUIVO HISTÓRICO
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL

O arquivo histórico municipal de Santo Tirso contém 
uma série constituída por dois livros de registo de par-
ticipações ou queixas-crime, onde contém o registo da 
data, do nome do participante ou queixa, a residência, 
o nome do arguido, a natureza do crime e observações. 
Os crimes eram maioritariamente por furto, ofensas 
corporais, desobediência à autoridade, assalto à pro-
priedade, danos, dívidas, ameaças, difamação, injú-
rias, agressão e abusos de confiança.

01 > 31 OUT QUEIXAS (PARTICIPAÇÕES)   
1935-1956

Documentos em destaque para exposição:
Livro de registo de participações ou queixas-crime (contém, 
ainda queixas avulsas até 1939), 1935-1936.

Livro de registo de queixas, 1944-1956.



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

iii seMINÁRIO DA REDE DE BIBLIOTECAS 
DE SANTO TIRSO
Desafios da biblioteca na era digit@l

A iniciativa centra-se no tema “Desafios da biblioteca na 
era digit@l”. Este é o ponto de partida para uma tarde de 
debate e reflexão sobre as bibliotecas escolares, com a 
presença de oradores da Rede de Bibliotecas Escolares e 
de projetos apresentados por professores bibliotecários. 

26 SET 
14H00 > 18H00
público geral
entrada gratuita

08 SET
10H00
M/3 e famílias
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

“SORTIDO DE CONTOS”com Virgínia Millefiori

Tal como num sortido de biscoitos, cheio de diferentes for-
mas, recheios, cores e sabores, esta sessão procura ofere-
cer oportunidades variadas de conquistas narrativas no 
imaginário de cada um. O que se apresenta é, na verda-
de, o reflexo de quem as conta, Virgínia Millefiori, uma con-
tadora de histórias com interesses tão distintos e ecléticos 
que vão desde a Ornitologia à Antroposofia, passando 
pela História da Arte…e dos biscoitos também! O repertó-
rio escolhido varia, atendendo a época do ano, que se está 
a viver, à história que quer sair...ao que o público quer ouvir.

Conceção e dinamização: Virgínia Millefiori;  45’.

06 out
10H00 (0 > 3 anos)
11H30 (4  > 6 anos)
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

MINNIE MI`S • MÚSICA PARA BEBÉS

De forma a assinalar o Dia Mundial da Música, a Biblio-
teca Municipal acolhe o projeto Mini Mi’s, com a apre-
sentação de duas sessões onde as crianças, bebés e 
seus acompanhantes descobrirão novas canções, instru-
mentos e dinâmicas, facilitando o desenvolvimento da 
linguagem gestual, da coordenação motora, a socializa-
ção e a construção de conceitos inerentes à música, tais 
como som forte, som fraco, lento e rápido, agudo e gra-
ve, entre outros.

DE CONTO A CONTO

ATIVIDADES PARA BEBÉS



CRIANÇAS 
SERVIÇO EDUCATIVO

10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

LIVROS – HORA DO CONTO

GRÃO DE MILHO de Olalla González • M/4

«Era uma vez uma família que tinha um filho muito pequeno, tão peque-
no como um grão. Por isso lhe chamaram Grão de Milho. Um dia, quan-
do a sua mãe estava a fazer o almoço, viu que não tinha açafrão. Grão 
de Milho ofereceu-se logo para ir à mercearia. A mãe nunca o deixava 
sair sozinho de casa, porque tinha medo que as pessoas não o vissem 
e o pisassem. Mas Grão de Milho insistiu. Disse à mãe que iria a can-
tar; assim, mesmo que não o vissem, ouviam-no e ninguém o pisaria…»

13 set

20 set O TEXUGO E O GRANDE RESGATE de Suzanne Chiew • M/4

O Texugo e os amigos encontram uma corda, um cesto e um grande 
tecido no meio da floresta. Rapidamente têm ideias brilhantes sobre 
como reciclarem esses objetos em algo útil. Mas é então que encon-
tram uma toupeira presa numa árvore a precisar de ajuda. 

Será que conseguirão idealizar um plano igualmente brilhante para 
a resgatar do perigo?

CARLOTA BARBOSA, A BRUXA MEDROSA  
de Layn Marlow • M/4

«Era uma vez uma bruxa, mas não pensem que era uma bruxa como 
as outras. Nada disso. Ao contrário do que é costume, a Carlota Bar-
bosa tem medo de tudo e por isso, em vez de assustar, é ela quem se 
assusta. E assusta-se por tudo e por nada: treme quando vê um sapo; 
o escuro deixa-a com os nervos em franja. Se encontra uma aranha, 
dá logo um salto até ao tecto. E quando voa no céu a alta velocidade, 
cai da vassoura abaixo se um mocho lhe cruza os ares. Mas a Carlo-
ta tem um grande amigo, um companheiro inseparável: é o Espinosa, 
o seu gato de estimação. Graças a ele, a Carlota torna-se uma bru-
xa verdadeira e corajosa. E assim perde a sua alcunha... Medrosa!»

4 E 18 OUT

PERDIDO E ACHADO 
de Oliver Jeffers  • M/4

«Era uma vez um menino que, um dia, encontrou um pinguim à sua 
porta…O menino não sabia de onde é que ele aparecera nem a quem 
pertencia. O pinguim parecia triste, por isso o menino achou que ele 
devia estar perdido. Então, decidiu ajudá-lo a encontrar o caminho 
de regresso a casa e, juntos, rumaram ao Pólo Sul…»

11 e 25 out

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO



CINEMA
inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

MÃOS À OBRA...

2002, 88’

DAVID O GNOMO
de Ernest Reid • M/4
05 e 19 SET 10H00

2006, 77’

AS AVENTURAS DE 
BEARY O URSINHO
de Peter Hastings • M/6
12 e 26 SET 10H00

2005, 86’ 

ROBÔS
de Chris Wedge • M/6
03 E 24 OUT 10H00

2017, 66’ 

A MINHA VIDA  
DE COURGETTE
de Claude Barras • M/4 
10 E 31 OUT 10H00

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
CIÊNCIA PARA TODOS • M/4

Em setembro, os serviços educativos propõem oficinas de 
ciência, para estimular a curiosidade científica de miúdos 
e graúdos.

04 e 18 set
10H00

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO



OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
OFICINAS CRIATIVAS NO OUTONO • M/4

Em outubro, os serviços educativos propõem oficinas práti-
cas e divertidas, para estimular a imaginação e criativida-
de dos mais pequenos.

02 e 16 out
10H00

OFICINA DE CULINÁRIA
DOCES DE OUTONO • M/4

Em outubro propomos a descoberta de novas receitas e sa-
bores com os deliciosos frutos da estação: castanhas, mar-
melos, dióspiros, romãs, etc.

09 e 23 out
10H00

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO
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Em Santo Tirso, outubro é já sinónimo de teatro. Pelo 
quarto ano consecutivo, diferentes espaços culturais do 
concelho, uns mais convencionais do que outros, voltam 
a acolher espetáculos de teatro trazidos por compa-
nhias provenientes de diferentes pontos do país.

Organizado pela Companhia de Teatro de Santo Tirso 
com o apoio da Câmara Municipal, a edição de 2018 do 
Palcos de Santo Tirso apresenta-se ora em registo comé-
dia, ora em registo dramático, lança um piscar de olhos 
ao circo, sem nunca esquecer os espetáculos dirigidos 
ao público infantojuvenil. Junta-lhe ainda animação de 
rua quanto baste, um workshop sobre esta nobre arte de 
palco e faz o que importa fazer: levar o teatro até jun-
to do público.

01 > 20 OUT
público geral
entrada gratuita

PALCOS DE SANTO TIRSO  
FESTIVAL DE TEATRO  
AMADOR



CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 

VILA DAS AVES

CONCERTO

29 SET
21H30
público geral
entrada gratutita

SEQUOIA GUZMÁN 

Com o projeto iniciado há cerca de um ano em San-
to Tirso, os Sequoia Guzmán dão os primeiros passos 
no mundo da música, através das letras “Beira-mar” e 
“Mais perto de ti”. O grupo lançou recentemente o seu 
álbum de estreia, no passado mês de agosto. O primei-
ro trabalho, gravado no Amp Studio em Viana do Cas-
telo, apoia-se num formato de rock de garagem que se 
inclina sobre uma panóplia de estilos e influências des-
de o psicadélico e punk, de “febres” passadas como a 
loucura da era da informação, na música e na postura, 
do presente e do futuro.

SERENATA DE COIMBRA

Grupo: Choupal Até À Lapa
Carlos Pereira: Voz; Mário Gouveia: Voz; Jacinto Nunes: 
Guitarra Portuguesa; Almeida Ulisses: Guitarra Portugue-
sa; Álvaro Basto: Viola

O Grupo dedica-se à preservação da tradição de Coim-
bra, cantando os seus fados e as suas baladas.

NOITE TIRSENSE

27 out
21H30
 público geral
entrada gratutita

O Mais Longo VerãO 
TEATRO VITRINE 

Gervásio von Doellinger estava longe de imaginar o que 
destino lhe havia reservado, quando naquela manhã de 
64 partiu de Fafe a salto para França. Uma história ve-
rídica de um Legionário Português, mas, acima de tudo, 
uma história de sobrevivência em nome do amor.

07 out • 16H00

20 out • 16H00 A Revolta dos Ecopontos 
TIN.BRA – ACADEMIA DE TEATRO 

Um espetáculo que apela de forma divertida, lúdica e 
pedagógica à consciencialização das pessoas sobre 
como devemos reduzir, reutilizar e reciclar todos os re-
síduos, no âmbito da recolha seletiva e compostagem 
doméstica, apontando questões importantes sobre a na-
tureza e como a nossa participação na preservação do 
meio ambiente é determinante.



CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 

VILA DAS AVES

EXPOSIÇÕES

WORKSHOP

14 SET > 10 NOV
público geral
entrada gratuita

MANUEL HORTA 
INSTRUMENTOS  

Instrumentos é uma instalação resultante de um proces-
so artístico que pesquisa diferentes métodos de produ-
zir carvão vegetal. Sendo o carvão uma fonte de energia 
ancestral e objeto de comércio é também um instrumen-
to no contexto das artes plásticas. O processo de produ-
zir carvão por combustão lenta e controlada da madeira 
pode ser um meio de cozer cerâmica.

Nota Biográfica

Manuel Horta, nasceu em Almada em 1970. Realizou o Cur-
so de Mestrado em Escultura, na Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto. Realizou o Curso de Licenciatu-
ra em Artes Plásticas – Escultura, na Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto.

Cria, desenvolve e apresenta projetos artísticos regular-
mente desde 1993.

Arte com Feltro 27 OUT 
14H30 > 17H30

Os serviços educativos propõem um ciclo de workshops 
para quem gosta de explorar novas técnicas de traba-
lhos manuais.

Atreva-se e venha descobrir a arte de trabalhar o feltro, 
numa oficina criativa! 

Conceção e Dinamização – Cláudia Pinto 
Público-alvo – Adultos 
Nº máximo de participantes - 12

inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428



CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 

VILA DAS AVES

TEATRO AVISCENA 
O REI ESTÁ A MORRER 

Havia, num reino imaginário, um Rei que julgava pos-
suir um poder eterno. Um dia, porém, tudo se desmo-
rona e se precipita para a anarquia e o horror. É então 
que o Rei tem que aceitar o inevitável, o grande encon-
tro com a sua morte. Será que vai mesmo morrer?

22 SET 
21H00
MUNICIPAL  
DE VILA  
DAS AVES

Guião: Adaptação do TEATRO AVISCENA da tradução 
efetuada pelo Professor Luís Américo Fernandes da peça 
LE ROI SE MEURT de IONESCO. Encenação: Cristiano 
Coelho. Interpretação: Rei- Cláudio Ribeiro; Rainha Mar-
garida- Olga Sousa; Rainha Maria- Daniela Arcipreste; 
Guardião - Cristiano Coelho; Médico - Carlos Pimenta; Ju-
lieta- Yvonne Machado

FICHA TÉCNICA:

SUGESTÃO DE LEITURA
VITORINO 
NEMÉSIO
01 > 29 SET

JOSÉ  
SARAMAGO    
01 > 31 OUT

Natural da Ilha Terceira, nos Açores 
(1901-1978), foi professor da Faculdade 
de Letras de Lisboa. Poeta, ficcionista, 
ensaísta, cronista e crítico literário. Rece-
beu o Prémio Nacional de Literatura em 
1966. De entre as suas obras, são de des-
tacar, O Cavalo Encantado (1963), Can-
to da Véspera (1966), Sapateia Açoriana 
(1976) e ainda o romance Mau Tempo no 
Canal (1944).

José Saramago nasceu a 16 de novembro 
de 1922, em Azinhaga, no concelho da 
Golegã e faleceu a 18 de junho de 2010, 
na ilha espanhola de Lanzarote. 

Ficcionista, cronista, poeta e autor dramá-
tico. Faz neste mês de outubro de 2018, 
20 anos que foi distinguido com o Prémio 
Nobel da Literatura (1988), consagrando, 
no seu nome, o prestígio das letras portu-
guesas contemporâneas além-fronteiras.

TEATRO



CINEMA
DIA DE SURF 2
de Henry Yu • M/6
22 set • 16H00

Cody Maverick, o pinguim 
surfista cujo espírito nos se-
duziu em 2007, está de re-
gresso ao grande ecrã, 
pronto para novas aventu-
ras. Quando o Hang 5, um 
famoso grupo de surfistas 
que faz as delícias de to-
dos os amantes da modali-
dade, chega à ilha Pen-Gu, 
o pequeno Cody e os seus 
companheiros, Lani e Chic-
ken Joe, não cabem em si de 
contentes. Ao tornarem-se 
amigos dos seus heróis, os 

CANTAR!
de Christophe Lourdelet  
e Garth Jennings • M/6
13 out • 16H00

Há muito que o coala Buster 
Moon gere um grande tea-
tro. Se em tempos o local foi 
grandioso e muito bem fre-
quentado, hoje encontra-se 

ATIVIDADES EM FAMÍLIA PAIS & FILHOS

pequenos pinguins – e ga-
lináceo – vão aprender as 
vantagens de trabalhar em 
equipa e outra importante 
lição: a verdadeira coragem 
revela-se na capacidade 
de superar os medos mais 
íntimos!

à beira da ruína. Determina-
do a não desistir do grande 
projeto da sua vida, Buster 
tem uma ideia genial: criar 
um concurso de cantores. As-
sim, anuncia uma competição 
onde, para além de um pré-
mio de cem mil dólares, qual-
quer um pode mostrar o seu 
valor e cantar para uma gran-
de plateia de entendidos. O 
concurso vai trazer uma sé-
rie de talentos escondidos 
nas criaturas mais inespera-
das, alguns mais interessados 
no prémio, outros esperanço-
sos em mudar as suas vidas e 
dar largas às suas ambições 
artísticas.

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 

VILA DAS AVES

CINEMA
público geral inscrição gratuita em: centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

CAPAS NEGRAS 
de Armando de Miranda
6 SET • 14H30 • M/12

1947, 95’

JACINTA
de Jorge Paixão da Costa
4 OUT • 14H30 • M/12

2017, 84’



CRIANÇAS 
SERVIÇO EDUCATIVO

10H30 inscrição gratuita em: centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

LIVROS – HORA DO CONTO

04 set AGORA de Tracey Corderoy • M/4

Para o Rodrigo, esperar é algo um pouco difícil. Ainda por cima, com 
tantas coisas entusiasmantes para fazer, quando é que ele as quer fa-
zer a todas…? Agora, claro! Uma historia hilariante para crianças que 
têm ainda de aprender a esperar. 

18 set O HOMEM DE PÃO DE ERVA-DOCE de Judy Hamilton • M/6

“Era uma vez uma velha que gostava muito de fazer bolos. Sempre 
que tinha tempo, punha-se a trabalhar. Pão ou bolos, empadas ou bo-
linhos, fazia todos com muito gosto e o marido, que provava, gostava 
imenso. Um dia a velha estava a fazer pão de erva-doce…”

09 0ut PIPIM APRENDE O ALFABETO de Tiago Salgueiro • M/4

Pipim aprende o alfabeto é um livro essencial que permite à criança 
tomar conhecimento do abecedário, estimulando-lhe a atenção e a 
capacidade de aprendizagem.

23 0ut O PATINHO FEIO de H.C.Andersen • M/6

Era verão. O campo estava lindo. Em seu redor havia um bosque e, no 
coração mais profundo do bosque, um grande lago. Ali, numa velha 
quinta, uma pata chocava os seus ovos... “O patinho feio” é uma his-
tória escrita por Hans Christian Andersen, e que é clássico de muito 
gerações. Uma história para sonhar! 
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CINEMA
inscrição gratuita em: centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

2015, 01H43’ 2016, 108’ 

DIVERTIDA-MENTE
de Pete Docter • M/4
13 SET 10H30

ZOOTRÓPOLIS
de Byron Howard  
e Rich Moore • M/6
27 SET 10H30

2015, 83’ 2016, 103’ 

UPSSS! LÁ SE FOI  
A ARCA…
de Toby Genkel e Sean 
McCormack • M/3 
11 OUT 10H30

VAIANA
de Disney, Ron Clements e 
Don Hall • M/6
25 OUT 10H30
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10H30 > 12H00
4 > 10 anos inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

HORA DO CONTO  
E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
O MENINO QUE NÃO GOSTAVA DE LER 
de Susanna Tamaro;
lustrações de Ute Krause; Editorial Presença • M/6

19 set
10H30 > 12H00

“No dia em que Leopoldo fez oito anos, os pais ofereceram-
-lhe dois livros, tal como acontecia em todos os aniversários 
desde que tinha nascido! Leopoldo sentiu-se tão triste e in-
feliz... não gostava mesmo nada de ler. Sempre que tentava 
fazê-lo, as letras começavam a misturar-se umas nas outras 
numa grande confusão de rabiscos pretos sem qualquer sig-
nificado. Mas os pais não entendiam o seu problema e insis-
tiam tanto para que ele lesse que um dia Leopoldo decide 
fugir de casa! É então que conhece alguém muito especial, 
um grande amigo, que descobre o que realmente se passa 
com ele e juntos começam a partilhar muitas e muitas pági-
nas de aventuras, sonhos e fantasia...”

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
TRABALHOS COM MOLAS DE ROUPA • M/6

26 set 
10H30 > 12H00

OFICINAS
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17 out HORA DO CONTO  
E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
ADIVINHA QUANTO EU GOSTO DE TI  
NO OUTONO
de Sam McBratney; lustrações de Anita Jeram • M/4

No Outono, duas lebres (a pequena e a grande) divertem-
-se correndo atrás das folhas que caem e são arrastadas 
pelo vento. Quando a Pequena Lebre Castanha encontra 
uma caixa abandonada, resolve pregar uma partida à Le-
bre Grande. Com a caixa enfiada no corpo faz-se passar 
por um monstro assustador. No entanto, acaba por ser ela 
a perseguida quando a Grande Lebre Castanha resolve en-
trar também na brincadeira.)

OFICINA DE CULINÁRIA DE HALLOWEEN • M/431 out 
10H30 > 12H00 Nesta oficina, descobriremos novas receitas, que nos aju-

darão a celebrar de forma deliciosa e saudável a noite de 
Halloween.
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