
B
IB

LI
O

TE
C

A
 

M
U

N
IC

IP
A

L
SA

N
TO

 T
IR

SO
N

ew
sl

et
te

r 
07

 • 
20

19

JA
N

EI
R

O
 • 

FE
V

ER
EI

R
O



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

2

c
u

lt
u

ra



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

3

18 > 23 FEV
10H00
BIBLIOTECA  
MUNICIPAL  
DE SANTO  
TIRSO  
E REDE  
DE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 
público geral
entrada gratuita

SEMANA DA LEITURA

Esta iniciativa é dinamizada pela Biblioteca Municipal 
e pela Rede de Bibliotecas de Santo Tirso em todas as 
bibliotecas do concelho. Este ano subordinada ao tema 
“Santo Tirso a LER +”, são inúmeras as propostas que fa-
rão chegar a leitura aos diferentes públicos.

LEITURAS
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07 JAN
10H00 
6 > 10 anos
entrada gratuita

CONVERSA COM PEDRO SEROMENHO  
E SEBASTIÃO PEIXOTO

Apresentação e divulgação do livro “O Senhor Ribeiro e 
o Guarda-Rios”, com a presença do autor Pedro Serome-
nho e do Ilustrador Sebastião Peixoto.

Organização: ADN - Águas do Norte / Editora Paleta de Letras

CONVERSA COM LUÍS CORREIA CARMELO 
E MIGUEL GOUVEIA 
 Apresentação e divulgação do livro “Matilde”, com a 
presença do autor e contador de histórias, Luís Correia 
Carmelo e do editor Miguel Gouveia.

ENCONTRO COM LUÍS PORTELA 
A Biblioteca Municipal recebe Luís Portela, para uma 
conversa sobre a sua obra literária, dando especial des-
taque ao seu mais recente livro “Da Ciência ao Amor”.

11 JAN 
14H30
público infantil
entrada gratuita

09 fev
15HOO 
público geral  
entrada gratuita

encontros na biblioteca
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Escritora portugue-
sa de ascendência 
espanhola, nasci-
da em 1931 em Lis-
boa. Considerada 

uma autora cuja escrita é hermética e difí-
cil para o leitor comum, é, no entanto, apon-
tada por muitos como um dos nomes mais 
inovadores e importantes da ficção portu-
guesa contemporânea.

LUÍS 
CORREIA 
CARMELO  
02 > 31 JAN

Luís Correia Car-
melo nasceu em Lis-
boa em 1976, mas 
cresceu no Brasil 
que até 1991. Conta 

histórias desde 2003, em bibliotecas, esco-
las, associações, teatros e festivais, em Por-
tugal e no estrangeiro.

ONDJAKI 
01 > 28 FEV

Ondjaki nasceu em 
Luanda, no ano de 
1977. Prosador, às 
vezes poeta, inte-
ressa-se pela inter-
pretação teatral 
e pela pintura. Em 

2013, com Os Transparentes, ganhou o Pré-
mio José Saramago, e em 2016, com o mes-
mo livro, o Prix Littérature-Monde 2016, em 
França.

MARIA  
GABRIELA 
LLANSOL
02 > 31 JAN

sugestões de leitura

Livros de registo que contém a designação das fregue-
sias, lugares, ruas, número policial das moradas, nomes 
dos contribuintes, idades, estado, profissão, data do pa-
gamento do imposto, o total em dinheiro e observações, 
entre 1845 e 1872.

Termo de abertura: “Mapa da prestação em dinheiro ou 
em serviço, à escolha dos contribuintes, para a constru-
ção e reparo das estradas municipaes”.

02 > 31 JAN ESTRADAS 
(1845-1872)

arquivo histórico
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL
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Documentos em destaque para exposição:
Livro de registo dos contribuintes sujeitos ao imposto 
destinado à abertura, melhoramento e conservação das 
estradas, 1845.

Livro de registo das prestações em dinheiro ou em serviço, 
à escolha dos contribuintes, para a construção e reparo das 
estradas municipais, 1869-1872.

Livros de registo das ações relativas a empréstimos fei-
tos à Câmara Municipal e das obrigações dos emprésti-
mos contraídos pela Câmara. 

Contêm o número de ordem, nome do obrigacionista, a 
morada, o número das obrigações e observações.

01 > 28 FEV EMPRÉSTIMOS E RENDAS  
(1860-1952)

Documentos em destaque para exposição:
Livro de registo das ações relativas a empréstimo feitos à 
Câmara Municipal, 1860-1868.

Livro de registo das ações dos empréstimos levantados pela 
Câmara, 1876-1884.

Livro de registo das obrigações dos empréstimos contraídos 
pela Câmara, século XX.

Livro de lançamento das rendas das casas das escolas e 
outros edifícios ocupados pelos serviços desta Câmara, 
amortizações e juros dos empréstimos camarários, 1936-1952.

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

O LEÃO DA ESTRELA  
de Leonel Vieira
16 JAN • 14H00 • M/12

2016, 106’

EUSÉBIO - HISTÓRIA 
DE UMA LENDA 
de Filipe Ascenção
20 FEV •14H00 • M/16

2017, 92’

CINEMA
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Destaque 

Joaquim Leitão

A ESPERANÇA  
ESTÁ ONDE  
MENOS SE ESPERA 
de Joaquim Leitão
05 JAN • 15H00 • M/12

2009, 118’

SEI LÁ 
de Joaquim Leitão
22 jan • 14H00 • M/12

2014, 106’

Destaque

Cinema Português

ROSA DE ALFAMA 
de Henrique Campos 
02 FEV • 15H00 • M/12

1953, 82’

O GRANDE ELIAS 
de Arthur Duarte 
26 FEV • 14H00 • M/12

1950, 107’

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

ciclos de cinema
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Luís Correia Carmelo

Uma sessão de contos é, antes de mais, uma oportuni-
dade para saborear palavras e imagens outras, pensa-
mentos na forma de histórias. Que histórias? Contos do 
arco-da-velha, fábulas do tempo em que os animais fa-
lavam, mas também lendas de terras distantes e próxi-
mas, mitos antigos do Norte e do Sul, histórias de amor, 
de ódio, de sonhos e desencontros. Tudo depende dos 
“ouvidores”: para pequenos, histórias grandes que não 
cabem em si; para os acham que já são grandes, histó-
rias que parecem pequenas, mas que dizem muito; para 
muitos, histórias divertidas e espampanantes; para pou-
cos, histórias intimistas e próximas; para gente madura, 
histórias cheias de tempo e raízes; para amantes, histó-
rias lentas e mornas. Aí reside o encanto de uma sessão 
de contos: na relação entre contador e ouvinte, no tem-
po que a palavra de boca a ouvido permite, na singular 
cumplicidade do olhar.

DE CONTO A CONTO  

11 JAN
21H30
MOINHO  
DE BAIXO  
DA ASSOCIAÇÃO  
DOS AMIGOS 
SANGUINHEDO
adultos/famílias
inscrições gratuitas 
em: servicoeducativo@
cm-stirso.pt  
ou 252 833 428

LEI
TU
RAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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TEATRO

23 fev
10H30
M/6
entrada gratuita

Um espetáculo da companhia Projeto d.

“Ver a Odisseia para chegar a Ítaca” é um espetáculo 
de Jorge Loureiro e Leonor Barata que parte do clássi-
co grego “A Odisseia” para contar as aventuras de Ulis-
ses, de uma forma lúdica e divertida. O espetáculo conta 
com a participação ativa do público que será convida-
do a colaborar, ora narrando e comentando ora fazen-
do a banda sonora. Uma viagem feita em conjunto com 
o público porque nas palavras Homero: “leve é a tarefa 
quando muitos dividem o trabalho”.

* Iniciativa integrada na Semana da Leitura

FICHA TÉCNICA: 

Texto: a partir de “A Odisseia” de Homero. Criação: Jorge Lou-
reiro e Leonor Barata. Interpretação: Leonor Barata. Produ-
ção: 1Bigo – artistas e eventos.

ver a odisseia para chegar a ítaca

CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

10



se
rv

iç
o

s
ed

u
c

at
iv

o
s

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

11



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

08 E 22 JAN 
M/4

OFICINA LÚDICO-PEDAGÓGICA  
EXPLORANDO OS SENTIDOS

Oficina lúdico-pedagógica para estimulação sensorial 
dos mais pequenos.

15 E 29 JAN
M/4

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
CONSTRUIR UM PUZZLE

Nesta oficina cada criança é convidada a construir um 
puzzle original, desenvolvendo as suas capacidades 
cognitivas, motoras e sociais.

05 E 19 FEV
M/4

OFICINA DE CULINÁRIA 
CULINÁRIA

Pequenos e graúdos descobrirão deliciosas receitas 
com muito chocolate à mistura.

12 E 26 FEV
M/4

OFICINA DE CIÊNCIA 
DARWIN

Vamos despertar a curiosidade científica de pequenos 
e graúdos com experiências divertidas e cheias de cor!

mãos à obra...

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

02 E 23 JAN 
M/4

CANTAR  
de Garth Jennings • 2016, 109’

09 e 30 JAN
M/4

A VIDA SECRETA DOS NOSSOS BICHOS 
de Chris Renaud e Yarrow Cheney • 2016, 83´

cinema

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO
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06 E 20 FEV
M/6

TROLLS 
de Walt Dohrn e Mike Mitchell • 2017, 92’

13 E 27 FEV
M/12

A DAMA E O VAGABUNDO 
de Walt Disney • 2001, 92’

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

03 E 17 JAN 
M/4

O PEQUENO COELHO E O BONECO  
DE NEVE MÁGICO 
de Catherine Walters

«-O Pequeno Coelho fez um lindo boneco de neve e não 
o quer deixar para trás. “É apenas um boneco de neve. 
Ele não é real” diz o Papá, pedindo-lhe para ir procurar 
amoras. Mas quando o Pequeno Coelho se perde pelo 
caminho cheio de neve, uma luz suave brilha através 
das árvores e um amigo muito especial aparece para o 
levar numa mágica viagem de volta a casa . . .»

10 E 24 JAN
M/4

ATÉ AS PRINCESAS DÃO PUNS 
de Ilan Brenman; Ilustração: Lonit Zilberman.

«Na biblioteca do pai da Laura há um livro antigo que 
contém um segredo muito bem guardado. Queres des-
cobri-lo? O pai da Laura conta-te tudo, mas tu não po-
des contar a ninguém. Prometes?»

07 E 21 FEV
M/4

O CASAMENTO DO GALO PINTO 
de Juan Alfonso Belmontes; Ilustração: Natalie Pudalov.

«O galo Pinto queria engaiolar a menina Juliana e a 
vaca Ruiva fez de casamenteira. No estábulo, assim que 
se soube da notícia, andavam todos a correr: as gali-
nhas punham ovos para fazer um bolo, a vaca preparou 
as natas, as cabras apanharam amoras das silvas, os 
porcos colheram flores, e um coro de ovelhas ensaiava 
músicas para o casamento.»

14 E 28 FEV
M/4

O LOBO QUE QUERIA TER UMA NAMORADA 
de Orianne Lallemand; Ilustração: Éléonore Thuillier.

«O lobo decide que tem de encontrar uma namorada para 
pôr fim à sua solidão. Mas como sabe ele que encontrou o 
verdadeiro amor da sua vida? O seu coração vai dar-lhe 
resposta nas páginas deste divertido livro!»

hora do conto
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