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BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

10 NOV
15H00

público geral
entrada gratuita

Portugal e a Grande Guerra

LETRAS DE GUERRA

Iniciativa orientada pelo professor André Machado. “O
Quinto Império na Queda dos Impérios – a participação de
Portugal na Grande Guerra” é o tema desta última sessão.

LIVROS
público geral entrada gratuita

23 nov
10H00

ENCONTROS NA BIBLIOTECA

APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO LIVRO
“MATHILDA”

Com a presença do autor Pedro Cunha

“Depois de testemunhar o assassinato dos seus pais e
irmãos, “Léon” ensina-lhe a arte de um verdadeiro assassino contratado (baseado num personagem de Luc
Besson). Perturbada pelo passado e por aqueles que a
abandonaram, depois da morte do seu: “Léon”, ela irá
acordar para mais um dia miserável da sua vida. A primeira vítima será um “anónimo” parceiro sexual: mas um
“Cleaner” contratado para a eliminar poderá ser a sua
salvação...”
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

WORKSHOP
24 nov
14H30 > 17H30

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

Arte com Feltro
Os serviços educativos propõem um ciclo de workshops
para quem gosta de explorar novas técnicas de trabalhos manuais.
Atreva-se e venha descobrir a arte de trabalhar o feltro,
numa oficina criativa!
Conceção e Dinamização – Cláudia Pinto
Nº máximo de participantes - 12

15 DEZ
09H30 > 13H30

18 > 30 anos (limite
de 20 participantes)
inscrição gratuita em:
juventude@cm-stirso.pt
ou 913 487 037

JORNADAS DE FORMAÇÃO JOVEM
WORKSHOP GESTÃO DE STRESS

É cada vez mais um problema no dia-a-dia da vida das
pessoas, afetando adultos, jovens e crianças. No âmbito
das Jornadas de Formação Jovem, a Câmara Municipal
de Santo Tirso promove mais um Workshop de Gestão
de Stress.
O objetivo da iniciativa é sensibilizar os participantes
para os custos individuais do stress e torná-los tão autónomos quanto possível na sua gestão, uma tarefa que
exige a sua permanente atenção. O workshop pretende
desenvolver mecanismos de identificação de potenciais
causas de stress, identificar e avaliar o grau de vulnerabilidade ao stress, elaborar um plano individual de mudança para uma melhor gestão do mesmo e desenvolver
mecanismos de resposta flexíveis e criativos face a situações difíceis.
O programa inclui a abordagem de itens como as causas e fatores primários do stress, os seus sintomas, fases
e relação com o desempenho, bem como os fatores de
risco associados. Os participantes terão ainda direito a
uma avaliação individual do grau de stress, e vão aprender a usar técnicas de relaxamento e meditação.
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EVENTOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

MÚSICA
09 nov
21H30

público geral
entrada gratutita

MÚSICA DE CÂMARA

SUGGIA QUARTET
Quarteto de cordas clássico recentemente formado
e composto por destacados músicos do meio musical
nacional e internacional, o Suggia Quartet encontra-se sediado na cidade de Santo Tirso, que acolhe este
novo projeto de carácter nacional e internacional.
Composto por músicos residentes em Portugal, Alemanha e Reino Unido, o Suggia Quartet dedica o seu nome
à memória da lendária violoncelista portuguesa Guilhermina Suggia. Natural da cidade do Porto, Suggia
foi uma das mais importantes figuras do meio internacional musical na primeira metade do sec. XX, sendo ainda uma figura muito marcante nos dias de hoje,
particularmente em Portugal e no Reino Unido (países
onde residiu durante mais tempo).

PROGRAMA:
I parte
J. Halvorsen
(1864 - 1935)
Passacaglia
(baseada em temas
de G.F. Handel)
Versão para violino
e violoncelo

Yuri Zhislin - Violino
David Cruz - Violoncelo

E.v. Dohnányi
(1877 - 1960)
Serenata op. 10
- para trio
de cordas
Marcha
Romanza
Scherzo
Tema con variazioni:
Andante con moto
Rondo (Finale): Allegro
Vivace

Marta Eufrázio - Violino
Joana Nunes - Viola
David Cruz - Violoncelo
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Ii parte
A. Dvorak
(1841 - 1904)
Quarteto
Americano Op. 96

Allegro ma non troppo
Lento
Molto Vivace
Finale: Vivace ma non Troppo

Yuri Zhislin - Violino I
Marta Eufrázio - Violino II
Joana Nunes - Viola
David Cruz - Violoncelo

ATIVIDADES PARALELAS
10 NOV
11H00 > 18H00
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO
inscrições em
cimsantacristina@gmail.com

Masterclass de
Violino e Viola

com Yuri Zhislin
YURI ZHISLIN
Natural de Moscovo de
uma família de destacados
músicos, Yuri Zhislin é um
dos mais versáteis
músicos da sua geração,
desenvolvendo uma ativa
carreira internacional como
solista e em música de
câmara. É conhecido pela
crítica pela sua sonoridade
única e quente, e pela sua
versatilidade tanto no
violino como na viola. Com
uma dedicação constante
ao ensino, Zhislin reside
atualmente na cidade de
Londres, onde é professor
de violino e viola no Royal
College of Music, sendo
convidado regularmente
para lecionar em
conceituados festivais por
toda a Europa e alguns
dos mais importantes
Conservatórios e
Universidades internacionais.
fotografia: Guilhermina Suggia

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

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

AMOR IMPOSSÍVEL

FLORBELA

de António-Pedro Vasconcelos de Vicente Alves do Ó
21 nov • 14H30 • M/12 19 dez • 14H30 • M/12

2015, 110’

2002, 119’

CICLOS DE CINEMA
No próximo mês de dezembro, associamos o ciclo de filmes às comemorações do Dia Internacional da Abolição
da Escravatura, dia 15, 22 e 29, às 14h30 no Auditório
da Biblioteca Municipal de Santo Tirso.

12 ANOS DE ESCRAVO AS SERVIÇAIS

MISS DAISY

de Steve McQueen
15 dez • 14H30 • M/6

de Tate Taylor
22 DEZ • 14H30 • M/6

de Bruce Beresford

2013, 128’

2012, 140’

1992, 96’
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29 DEZ • 14H30 • M/6

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

SUGESTÃO DE LEITURA
JOSÉ
SARAMAGO
02 > 30 NOV

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 dramático. 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 portuguesas contemporâneas além-fronteiras.

CHARLES
DICKENS
03 > 31 DEZ

Nasceu em 1812 em Portsmouth. Mudou-se aos dois anos para Londres. Aos 21
anos iniciou a carreira de escritor. Escreveu o livro “As aventuras extraordinárias do Senhor Pickwick”. Viajou bastante
e dedicou-se também a dar conferências
sobre os males da sociedade, principalmente nos EUA. Faleceu em Gadshill, Inglaterra, onde se estabeleceu nos últimos
anos da sua vida, a 9 de junho de 1860.

ARQUIVO HISTÓRICO
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL
PENSIONISTAS • (1940-1961)

02 > 30 NOV

O arquivo histórico municipal de Santo Tirso contém
um livro de registo de pensionistas das Tropas do Ultramar, onde contém o registo do nome e entrega do
interessado, com as datas e as quantias, do depósito
militar colonial e do depósito às forças expedicionárias
com as respetivas datas e valores, entre 1940 a 1961.
Documentos em destaque para exposição:
Livro de registo de pensionistas das tropas do ultramar, 1940-1961.

TERRENOS • (1884-1972)
O arquivo histórico municipal de Santo Tirso detém
uma série constituída por 3 pastas com 60 processos para a concessão de alinhamentos de terrenos,
em diversas freguesias do concelho, manuscritos e
dactilografados.
Documentos em destaque para exposição:
Pasta contendo processos de alinhamentos de terrenos, 1884-1957.
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03 > 31 DEZ

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

CRIANÇAS
CICLO DE TEATRO
PARA A INFÂNCIA
24 NOV
10H00 | 11H30

0 > 3 anos
e acompanhantes
inscrição prévia
e gratuita em:
cultura@cm-stirso.pt
ou 252 870 020

Kaô: Embalos do Mundo

Produção: A Monda Teatro-Música
“Kaô: Embalos do Mundo” é um momento poético-musical com ações e canções sobre os primeiros passos e
compassos na vida. Partindo de canções transmitidas de
mãe para filho/a, de geração em geração, três mulheres
exploram a força das vozes femininas e do canto polifónico, num espetáculo de teatro-música com melodias
de “acalantar” lusófonas e ibero-americanas que pertencem a todos os que se deixam levar no balouço-balanço
do mar... A palavra indígena “Kaô” recebe quem acaba
de chegar, num concerto encenado para escutar e sentir
ao colo, sobre a nitidez do olhar da criança ao relacionar-se com a Terra-Mãe que o rodeia!
Duração aproximada: 40 minutos *Lotação limitada.
FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
Cocriação e Interpretação: Sofia Portugal, Susana Quaresma,
Tânia Cardoso; Dramaturgia Visual e Encenação: Tânia Cardoso;
Arranjos Vocais e Musicais: Sofia Portugal e Susana Quaresma;
Cenografia: Celso Portugal; Figurinos: Liliana Santos; Apoio à
Criação: SEA Palácio Marquês de Pombal – C. M. Oeiras; Apoio à
Residência Artística: Centro de Animação Cultural de Mortágua
CCB - Fábrica das Artes /Centro Cultural de Belém (Dias da
Música 2016); Produção: A Monda Teatro-Música.

DE CONTO A CONTO
17 NOV
10H00

“DE UMA CHÁVENA DE CHÁ FUMEGAM
CONTOS”

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

Contos tradicionais da tradição chinesa, japonesa e tibetana libertam-se do aroma de um chá quentinho, ao som
de instrumentos musicais vindos expressamente do Extremo Oriente, da orla das montanhas dos Himalaias.
Conceção e dinamização: Cândida da Luz; 50’.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

CRIANÇAS
SERVIÇO EDUCATIVO
LIVROS – HORA DO CONTO
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
08 E 22 NOV

YAC! NÃO É UM MONSTRO!
de Angela McAllister e Alison Edgoson • M/4
«Quando os ovos da Senhora Monstra e do Senhor monstro eclodem,
eles ficam deliciados por saber que os dois primeiros monstrinhos são
ASSUSTADORES e HORROROSOS! Mas depois estala o terceiro – e
deste sai um monstrinho fofinho, bonito e COR-DE-ROSA! Oh, não…».

15 E 29 NOV

PÊRA PERINHA
de Maria Alberta Menéres • ilustração de Fernando Severino • M/4
«Nesta história há um pachorrento rinoceronte que, tendo acordado
com fome, pede ao filho que lhe vá buscar uma pêra para comer. O
pequenito lá parte em busca da pêra. Várias peripécias o esperam…».

06 E 20 DEZ

O PRESENTE PERFEITO
de Stella J Jones • ilustração de Caroline Pedler • 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…»

13 DEZ

O NATAL DO TEXUGO RABUGENTO
de Paul Bright • ilustração de Jane Chapman • M/4
«O Natal está a chegar e todos estão excitadíssimos - todos menos o
Texugo Rabugento.
“Vou dormir até à primavera, e se alguém me acordar, ficarei MUITO
rabugento!” exclama ele. Mas, enquanto tenta adormecer, o Texugo
Rabugento é incomodado três vezes… e há uma situação de emergência. Será que ele se irá emendar antes que seja tarde demais?
Uma deliciosa história inspirada em Um Conto de Natal de Dickens e
que irá maravilhar as crianças!»
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

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

A PRINCESA
E O SAPO
WALL.E
de Andrew Stanton • M/4

de Ron Clements e John
Musker • M/4

07 e 19 nov 10H00

21 NOV 10H00

2008, 95’

2010, 94’

A BELA E O MONSTRO: INVERNO NO PAÍS
O NATAL ENCANTADO DAS MARAVILHAS
de Andrew Knight • M/4

de Andrew Knight • M/4

05 e 17 DEZ 10H00

12 e 26 DEZ 10H00

1999, 67’

2003, 48’

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

06 E 20 NOV
10H00 | 14H00

OFICINA DE EXPRESSÃO
CIÊNCIA PARA TODOS • M/4
Em novembro, os serviços educativos propõem oficinas de
ciência, para estimular a curiosidade científica de miúdos
e graúdos.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

13 nov
10H00
27 nov
14H00

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
OFICINAS de OUTONO • M/4

04 E 11 DEZ
10H00

OFICINA DE EXPRESSÃO
OFICINAS DE NATAL • M/4

Em novembro os serviços educativos propõem oficinas dedicadas ao outono, para estimular a imaginação e criatividade de miúdos e graúdos.

Em dezembro propomos oficinas que nos ajudam a preparar e a decorar o Natal com a criatividade e imaginação dos
mais pequenos.

18 dez
10H00

OFICINA DE CULINÁRIA
doces DE NATAL • M/4
O que é que dezembro nos faz lembrar? Doces! Doces e doces de Natal…
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