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EX
PO
SI
ÇÕES
01 > 30 ABR

público geral
entrada gratuita

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL
DO LIVRO INFANTIL E DO DIA MUNDIAL
DO LIVRO

Exposição das ilustrações da coleção
Desconcertinas

Desconcertinas é uma coleção que se desdobra em histórias rápidas, algumas harmoniosas, todas desconcertantes,
para desvendar até à surpresa final. Incómodo, Destino, Outono e Partida são quatro títulos da autoria de André Letria, com edição do Pato Lógico.

Horário
Seg a Sex
09H00 – 19H00
Sáb
14H00 – 18H00
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LEI
TU
RAS
15 > 30 abr

Seg a Sex
09H00 – 19H00
Sáb
14H00 – 18H00

público geral
entrada gratuita

FEIRA DAS TROCAS… Trocando Leituras

Comemoração do Dia Mundial do Livro
e dos Direitos de Autor

A iniciativa tem como objetivo possibilitar o acesso aos livros através da sua troca, sem custos para os participantes.

encontros na biblioteca
27 ABR
15H00

público geral
entrada gratuita
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CONVERSA COM MÁRCIO VALENTE
Apresentação e divulgação do livro “O Mundo Não é Nosso”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

sugestões de leitura
HERBERTO
HÉLDER
01 > 31 MAR
Nasceu em 1930
no Funchal.
Frequentou
a Faculdade
de Letras da
Universidade de
Coimbra, tendo trabalhado em Lisboa
como jornalista, bibliotecário, tradutor
e apresentador de programas de rádio.
Viajou pela Bélgica, Holanda, Dinamarca
e em 1971 partiu para África onde fez
uma série de reportagens para a revista
Notícias. É considerado um dos mais
originais poetas de língua portuguesa.
Em 1964 organizou com António Aragão
o “1.º caderno antológico de Poesia
Experimental”.
Faleceu com 84 anos, em Cascais, a 23
de março de 2015. Menos de dois meses
após a sua morte, em maio de 2015, foi
publicado o último livro de originais do
poeta, “Poemas canhotos”, que tinha
terminado pouco antes de morrer.
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LIVRO POP UP
01 > 30 ABR
Uma exposição de livros que aliciam
o leitor ao gosto pelo livro-objeto e à
leitura através de formatos e conteúdos
menos convencionais. Os livros pop up,
fascinantes pela engenharia de papel que
exigem na sua manufatura e capacidade
sugestiva da imaginação de crianças e
adultos, alcançaram na última década uma
sofisticação surpreendente, provocando o
fascínio de quem os manuseia.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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arquivo histórico
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL
01 > 31 MAR

GUIAS DE TRÂNSITO
(1917-1924)
No Arquivo Histórico Municipal existem 3 livros de guias de
transporte de produtos agrícolas, segundo o art. 25.º do
Decreto n.º 2253 de 4 de março de 1916, “nos concelhos
fronteiriços não podem entrar para consumo quaisquer
matérias primas ou mercadorias de primeira necessidade
sem guia visada pelos administradores de concelho”.
Documentos em destaque para exposição:
Livro de guias de trânsito, 1917-1918
Livro de guias de trânsito, 1917-1919
Livro de guias de trânsito, 1919-1924

01 > 30 ABR

FUNCIONáRIOS MUNICIPAIS
(1878-1948)
Livros de registo dos autos de posse do pessoal administrativo e dos professores primários e livros de registo dos
vencimentos aos professores e aos funcionários municipais.
Termos de abertura “tem de servir este livro para nelle
se copiarem as folhas de vencimentos…”, “…serve este livro para nelle se lavrarem os termos de posse dos regedores de parochia e mais autoridades…”.
Documentos em destaque para exposição:
Livro dos termos de posse do pessoal administrativo
e dos professores primários, 1878-1896.
Livro dos termos de posse do pessoal administrativo,
1907-1912.
Livro de registo dos vencimentos dos empregados deste
Município, dos vencimentos dos professores e professoras
pagos pelo cofre municipal e dos subsídios de lactação,
1880-1884.
Livro copiador das folhas de vencimento dos empregados
municipais, 1905-1917.
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CI
NE
MA

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

A CANÇÃO DE LISBOA
de Cottinelli Telmo

CAPITÃES DE ABRIL
de Maria de Medeiros

20 MAR • 14H00 • M/6

17 ABR •14H00 • M/12

1933, 98’

2000, 119’
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ciclos de cinema
público geral inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

Destaque

Destaque

João Canijo

Dança

MAL NASCIDA

CHICAGO

de João Canijo

de Joel Schumacher

23 MAR • 15H00

20 ABR • 15H00

2007, 117’

2004, 108’

SANGUE
DO MEU SANGUE

DANCER
IN THE DARK

de João Canijo

de Lars von Trier

26 MAR • 14H00

29 ABR • 14H00

2011, 140’

2000, 135’
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outras
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30 MAR
09H00 > 13H00

jovens dos 16
aos 30 anos
inscrição gratuita em:
juventude@cm-stirso.pt
ou 913 487 037

JORNADAS DE FORMAÇÃO JOVEm

WORKSHOP DE PERSONAL BRANDING |
VALORIZAÇÃO PESSOAL
Sob o lema “Valorização Pessoal”, a iniciativa prevê preparar os jovens para o mundo do trabalho.
Nestas jornadas serão abordados temas como o Desenvolvimento de competências pessoais com LEGO® SERIOUS PLAY®; Comunicar com o mercado de trabalho:
plano de ação para 3 meses e Usar a Imagem pessoal
para comunicar: Maquilhagem e look em contexto de entrevista (maquilhagem de duas participantes).
Formadoras: Raquel Soares e Margarida Ribeiro da Beautiful Branding Agency
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crianças
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TE
A
TRO
06 ABR
10H30

0 > 3 anos
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

13 ABR
10H30 E 11H30

3 meses > 3 anos
inscrição gratuita
prévia obrigatória em:
252 870 020
ou cultura@cm-stirso.pt
(lotação limitada)

POUCA TERRA - TEATRO PARA BEBÉS

ETCetera Associação Artística

Este espetáculo faz uma viagem pelas quatro estações
do ano e tem como objetivo provocar sensações e experiências de acordo com cada uma delas.
Conta a história de uma viagem de comboio pelas estações: primavera, verão, outono e inverno vivenciada por
Sofia, uma criança muito curiosa, e Paulinha, uma amiga que lhe dá a conhecer o que as estações têm de melhor para oferecer.

NINHOS
Começamos por conhecer apenas o nosso ninho. É nele
que nascemos, crescemos e aprendemos que podemos
partir à descoberta do mundo. Descobrimos que cada
ninho é tão especial como o ser que vive lá dentro, e
que é bom partir para a aventura, mas melhor ainda é
regressar…!
Criação e Interpretação: Sofia Vieira. Desenho de Luz: Bruno Santos. Cenografia e Figurino: Sofia Vieira e Joana Espinal.
Produção: Aqui Há Gato. Duração: 30 minutos.
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LEI
TU
RAS
SUGESTÕES DE LEITURA
01 > 31 MAR

DIA DO PI (DIA DA MATEMÁTICA)
O Dia Mundial da Matemática comemora-se a 14 de março
(Dia do Pi). Esta ciência está presente em muitas situações
do dia-a-dia. Assim, apresentamos de forma divertida uma
seleção de títulos dedicados à matemática.

01 > 30 abr

SUGESTÕES PARA CRIANÇAS E JOVENS

LIVROS SILENCIOSOS

No âmbito da comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil e do Dia Mundial do Livro a 2 e 23 de abril,
respetivamente.

02 ABR
10H00

M/4
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

HORA DO CONTO E OFICINA
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
O Melro Artista

Nesta história abordaremos a temática do ambiente,
complementada por uma oficina ambiental e plástica em
que se celebra as artes e a natureza, criando uma obra
artística em azulejo com tintas e colagens, construindo
comedouros ecológicos para todas as aves dos jardins.
Conceção e dinamização: Mercado Azul
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06 > 07 ABR

6 > 10 anos
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428
(limitada a 20 crianças)

(H)Á NOITE NA BIBLIOTECA
PROGRAMA:
DIA 06 (SÁBADO)
14H30 - RECEÇÃO DAS CRIANÇAS
15H00 - INCÓMODO – Oficina de escrita e plástica a partir
do livro Incómodo de André Letria - Pato Lógico
17H30 - OFICINA DE CULINÁRIA - Sónia Borges
20H00 - JANTAR
21H00 – OFICINA CIÊNCIA DOS SABRES DE LUZ – Projeto Mais Ciência
Nesta oficina a eletricidade vamos explorar e com um sabre
de luz vamos brincar.
22H30 - HORA DE DORMIR
DIA 07 (DOMINGO)
08H30 - PEQUENO ALMOÇO
10H00 – YOGA ENTRE LIVROS – Casa Sukhi
12H00 - RECEÇÃO DOS PAIS
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serviços
educativos
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mãos à obra...
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
12 E 19 MAR
M/4

OFICINA CRIATIVA
OFICINA DO DIA DO PAI
Uma oficina criativa onde o talento e a imaginação ajudar-te-ão a criar um presente original para o melhor PAI
do mundo! O TEU!

26 MAR
M/4

OFICINA DA CIÊNCIA
VAMOS DESCOBRIR A ÁGUA
Um ateliê de ciência que te vai ajudar a descobrir inúmeras experiências com Água e a sua importância para
o nosso dia a dia.

09 E 16 ABR
M/4

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
OFICINAS DE PÁSCOA
Ateliers de expressão plástica para explorar diferentes
técnicas de trabalhos manuais.

cinema
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
06 E 20 MAR
M/6
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GARFIELD EM FUGA

de Mark AZ. Dippe • 2011, 75’

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

13 e 27 MAR

CEGONHAS

03 E 17 ABR

FERDINANDO

10 E 24 ABR

PETER RABBIT

M/4

M/6

M/6

17

de Nicholas Stoller e Doug Sweetland • 2017, 109’

de Carlos Saldanha • 2017, 108’

de Will Gluck • 2018, 95’

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

hora do conto
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
07 E 21 MAR
M/4

COM O PAPÁ
de James Brown e Cally Johnson-Isaacs

«Com o dia de amanhã irei sonhar, no meu travesseiro,
porque o papá é tão especial e entre todos é sempre o
PRIMEIRO.
Com o papá, todos os momentos são muito especiais!»

14 E 28 MAR
M/4

ROSA REBUÇADO
de Adela Turin

“– Meninas – diziam os papás –, se não comerem todas as
anémonas, se não comerem as peónias
até ao fim, nunca irão ficar tão bonitas e cor de rosa
como as vossas mães, nunca irão ter os olhos brilhantes, e ninguém vai querer casar-se convosco quando forem grandes... “

04 E 11 ABR
M/4

A PRINCESA E A ERVILHA
de Hans Christian Andersen

“Era uma vez um príncipe que queria casar com uma
princesa — mas tinha de ser uma princesa verdadeira.
Por isso, decidiu viajar pelo mundo para encontrar uma,
mas havia sempre qualquer coisa que não estava certa. Viu muitas princesas, mas nunca tinha a certeza de
serem genuínas havia sempre qualquer coisa, isto ou
aquilo, que não parecia estar como devia ser. Por fim, regressou a casa, muito abatido, porque queria uma princesa verdadeira.”

18 ABR
M/4

PROCURA-SE! RALFY, O COELHO LADRÃO
DE LIVROS
de Emily Mackenzie

«PROCURA-SE! Viu este coelho? Ele é procurado por
suspeita das seguintes infrações: Fugir sorrateiramente
com álbuns ilustrados; Furtar livros de receitas; Deitar a
mão a dicionários; Surripiar romances; Desviar poesia…
O suspeito foi visto pela última vez nas imediações da
casa do Artur. Responde pelo nome de Ralfy (por vezes!).
Aproximar-se com cuidado (ou com alfaces e cenouras).
Será que tu nos podes ajudar a encontrá-lo? Juntos iremos parar o flagelo que é o roubo de livros!»
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