
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 
12

 • 
20

19

N
O

V
EM

BR
O

 • 
D

EZ
EM

BR
O



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

2 c
u

lt
u

ra



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

3

LEI
TU
RAS
encontros na biblioteca
07 DEZ
15H00 
público geral
entrada gratuita

CONVERSA COM SÉRGIO FERREIRA 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ PERMITE-TE SER” 
DE SÉRGIO FERREIRA.

Esta é a segunda obra editada pelo jovem autor Sérgio 
Ferreira. Um caminho para uma autorreflexão e desco-
berta do próprio “eu” e do verdadeiro sentido da existên-
cia de cada um.

21 DEZ
15H00 
público geral
entrada gratuita

CONVERSA COM DANIEL GONÇALVES 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “FLUVIÁRIO DAS 
HORAS PÓSTUMAS” DE DANIEL GONÇALVES.

Daniel Goncalves nasceu na Suíça, em 1975. Cresceu em 
Santo Tirso, estudou em Braga, vive na ilha de Santa Ma-
ria, nos Açores, desde 1999. Publicou o primeiro livro de 
poesia em 2000, prémio revelação de poesia da Asso-
ciação Portuguesa de Escritores. Cria a Confraria do Si-
lêncio para divulgar a sua obra e chegar mais depressa 
aos seus amigos. O seu maior feito lírico e natural, contu-
do, é ser pai da Margarida, da Catarina e da Maria Inês.

Nota Introdutória: 

FLUVIÁRIO DAS HORAS PÓSTUMAS (versos, efabulações, 
epístolas). Poemário de Daniel Gonçalves, inspirado nos 
textos de Apronenia Avitia, inscritos em tábuas de buxo, 
que viveu em Roma, entre o ano 343 e 414. 
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sugestões de leitura

JOSÉ GIL 
DIA MUNDIAL  
DA FILOSOFIA02 
> 30 NOV
Filósofo e pensador 
português nascido 
em 1939, em 
Moçambique. 
Fez o mestrado 
de Filosofia e 

em 1982 concluiu o doutoramento com 
a tese Corpo, Espaço e Poder, editada 
em livro em 1988. Em 1976 foi adjunto do 
Secretário de Estado do Ensino Superior e 
da Investigação Científica. Foi professor na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa. Publicou 
diversos artigos e ensaios científicos em 
revistas e enciclopédias de todo o mundo.  
Em 2004 publicou Portugal, Hoje. O Medo 
de Existir.  

JOSÉ 
TOLENTINO 
MENDONÇA
02 > 31 DEZ
Poeta, sacerdote e 
professor. Estudou 
Ciências Bíblicas 
em Roma e vive 
em Lisboa. Publica 

diversos livros de poesia, ensaio e teatro 
e colabora como tradutor. Para o autor, «a 
poesia é a arte de resistir ao seu tempo». 
A sua obra tem sido distinguida com vários 
prémios, entre eles o Prémio Cidade de 
Lisboa de Poesia (1998), o Prémio Pen Club 
de Ensaio (2005), o italiano Res Magnae, 
para obras ensaísticas (2015), o Grande 
Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes APE 
(2016), o Grande Prémio APE de Crónica 
(2016) e, mais recentemente, o prestigiado 
Prémio Capri-San Michele (2017).
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arquivo histórico
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL

TERMOS DE RESPONSABILIDADE  
E JURAMENTO

(1878-1891) 

No Arquivo Histórico Municipal existem três livros dos ter-
mos de responsabilidade, que contêm o seguinte termo de 
abertura, “Tem de servir este livro para nele se lavrarem os 
diversos assuntos de responsabilidade feitos perante esta 
administração”. 

Documentos em destaque para exposição:
Livro de registo dos termos de responsabilidade efetuados 
perante esta administração, 1878-1880.

Livro de registo dos termos de responsabilidade efetuados 
perante esta administração, 1880-1882.

Livro de registo dos termos de responsabilidade efetuados 
perante esta administração, 1882-1891.

CONSTRUÇÕES

(1915-1958)

No Arquivo Histórico Municipal existe uma pasta que con-
tem diversos Processos, desde o edifício da cadeia civil, a 
construção das retretes das escolas Conde de S. Bento, a 
construção de uma ponte sobre a via pública, o processo 
para colocação de um passadiço e o cadastro de todo o 
material escolar e didático existente nas escolas do conce-
lho de Santo Tirso.

Documentos em destaque para exposição:
Pasta contendo documentação diversa, relativa a escolas e 
edifício da cadeia civil e a outras construções, 1915-1958.

02 > 30 NOV

02 > 31 DEZ
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Incursão pelo universo da música erudita 
com quatro violoncelistas às voltas com 
o reportório complexo, mas sempre fas-
cinante e desafiador da música contem-
porâneo.  Um concerto promovido pela 
Associação Cultural Musical dos Violon-
celos de Santa Cristina com o apoio da 
Câmara Municipal. A não perder.

29 NOV
21H30
público geral
entrada gratuita

MÚ
SI
CA

quarteto 
de violoncelos
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CI
NE
MA
público geral inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

29 IRMÃOS 
de Augusto Fraga
20 NOV • 14H00 • M/12

1965, 90’

O MILAGRE  
SEGUNDO SALOMÉ 
de Mário Barroso
18 DEZ • 14H00 • M/12

2004, 96’



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

8

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

ciclos de cinema

Destaque 

Paulo Rocha

OS VERDES ANOS 
de Paulo Rocha
09 NOV • 15H00 • M/12

1963, 84’

MUDAR DE VIDA 
de Paulo Rocha
29 NOV • 14H00 • M/12

1966, 90’

Destaque

Manoel Oliveira

A CAIXA 
de Manoel Oliveira
11 DEZ • 14H00 • M/12

1994, 92’

VALE ABRAÃO 
de Manoel Oliveira
28 DEZ • 15H00 • M/12

1993, 203’



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

9

o
u

tr
as

at
iv

id
ad

es



BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

10

CAPACITAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

No âmbito do projeto VOAHR (Voluntariado Organi-
zado para uma Ação Humanitária de Referência) Mu-
nicípios, a Pista Mágica vai realizar duas ações de 
capacitação para pessoas voluntárias ou interessadas 
no voluntariado.

09H00 > 13H00 
INICIAÇÃO AO VOLUNTARIADO
Esta ação de capacitação pretende dotar os participantes 
das competências necessárias para a iniciação da sua ati-
vidade de voluntariado e/ou para a reflexão sobre a ativi-
dade de voluntariado que já realizam.

Conteúdos: Noções e tipos de voluntariado; reflexão para 
a ação; no terreno (trabalho em equipa, comunicação in-
terpessoal, resolução de conflitos, responsabilidades e 
compromisso). 

14H00 > 18H00 
GESTÃO EMOCIONAL NO VOLUNTARIADO
Esta ação pretende capacitar os participantes para a ges-
tão emocional na atividade voluntária, evitando situações 
de desgaste emocional e burnout (esgotamento).

Conteúdos: Gestão emocional no voluntariado; Burnout 
e empatia; Sinais de desgaste emocional; Estratégias de 
prevenção de desgaste emocional.

30 NOV 
pessoas voluntárias
inscrição gratuita em: 
juventude@cm-stirso.
pt ou 913 487 037
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MALAS E FRALDAS

Malas, muitas malas e dentro delas muitas músicas. Mú-
sicas de colo, músicas de embalar, músicas que nascem 
da raiz: África, Brasil, Japão, Índia, Portugal! Malas, mui-
tas malas e dentro delas muitas coisas, carpas e outros 
peixes do mar, bolas, fitas, guarda-chuvas cantantes, ins-
trumentos que embalam os ritmos dos bebés ao colo das 
mães e dos pais... Malas, muitas malas e dentro delas mui-
ta magia: carinhos, sorrisos, abraços entre música, ritmos 
entre pai, mãe e bebé, palavras e gestos que se confun-
dem, tsurus de papel e canoas gigantes, estrelas a dan-
çar com a música…

Vem também viajar connosco, mas não tragas a mala. 
Traz só a tua fralda.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA:

Vânia Couto - atriz e criadora. Nilce Vicente Carvalho - Produ-
tora e técnica. 

Um espetáculo Catrapum Catrapeia, projeto de intervenção 
artística. 

Duração: 45 minutos.

23 NOV
10H00
11H30
3 meses > 3 anos 
e famílias 
inscrição prévia 
obrigatória em:  
252 870 020 
ou cultura@cm-stirso.pt

CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO
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DAVID MARÇAL / CIÊNCIA DIVERTIDA
A ciência é divertida e David Marçal 
demonstra isso nas suas obras.

Doutorado em Bioquímica pela Uni-
versidade Nova de Lisboa, foi jor-
nalista de ciência no jornal Público 
e autor do Inimigo Público. Autor de 
vários espetáculos de teatro e pro-
gramas de televisão sobre temas 
científicos é coautor, com Carlos 
Fiolhais, dos livros Darwin aos Tiros 

e Outras Histórias de Ciência e Pipocas com Telemóvel e 
Outras Histórias de Falsa Ciência. Em 2010 venceu os pré-
mios Químicos Jovens e Ideias Verdes.

02 > 30 NOV

DIREITOS HUMANOS /  
DIREITOS DAS CRIANÇA

Por que é que é tão importante ter a 
noção da história dos direitos huma-
nos e da sua importância? E dos di-
reitos das crianças? Estas e tantas 
outras perguntas podem ser respon-
didas de forma clara e acessível a 
todas as idades ao explorar uma Se-
leção de títulos infantis e juvenis so-
bre estes temas.

02 > 31 DEZ

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

SUGESTÕES DE LEITURA PARA CRIANÇAS E JOVENS

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO

13
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21 NOV
10H00
8 > 12 anos
inscrição gratuita em: 
servicoeducativo@
cm-stirso.pt  
ou 252833428

WORKSHOP “FILOSOFIA PARA CRIANÇAS”

A sessão de Filosofia para Crianças tem como objeti-
vos: promover a participação das crianças no exercício 
de um pensar em “comunidade de investigação”; propor-
cionar às crianças mais e melhores oportunidades para 
questionar; estimular o pensamento crítico e criativo.

A sessão de Filosofia para Crianças é constituída por 
uma comunidade de investigação onde se desenvolve o 
escutar, onde se fomenta a tolerância e o respeito à di-
ferença. É um espaço onde o importante é conhecer vá-
rias perspetivas e desenvolver o pensar.
Concepção e interpretação: Associação Portuguesa de Ética e 
Filosofia Prática

Nº máximo de participantes - 20

16 NOV
10H00
11H30
3 > 8 anos e famílias
Lotação – 20 crian-
ças acompanhadas 
por um adulto.
inscrição gratuita em: 
servicoeducativo@
cm-stirso.pt  
ou 252833428

MONDA | TEATRO | MÚSICA 
ENQUANTO CANTO E CONTO: OMBELA 
E A ORIGEM DAS CHUVAS

Ombela é uma rapariga que chora, por vezes de tristeza, 
por vezes de felicidade. Este fenómeno deixa-a sempre 
atrapalhada, até que o pai, um Deus que com o passar 
do tempo vai ficando mais pequenino, lhe explica a fun-
ção das lágrimas... a de formar os rios e mares desse 
mundo fora!

Uma história que apresenta o livro homónimo do escri-
tor angolano Ondjaki, Ombela, num trabalho repleto de 
música e objetos, que nos transporta até África, onde 
as lendas relacionam intimamente a natureza do mundo 
com a natureza dos homens.
Concepção e interpretação: Tânia Cardoso e Rodrigo Crespo 
(guitarra, cavaquinho, percussões africanas).

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO
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07 DEZ
14H30 > 17H30
adultos 
inscrição gratuita em:  
servicoeducativo@
cm-stirso.pt  
ou 252833428

WORKSHOP “DECORAÇÕES DE NATAL”
Atreva-se e venha desvendar novas técnicas de trabalhos 
manuais, numa oficina criativa alusiva à época natalícia! 

Conceção e Dinamização: Cláudia Pinto

Nº máximo de participantes - 12

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

mãos à obra...

05 E 19 NOV 
M/4

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
CLAQUETE
Ateliês de Artes Plásticas para comemorar o dia Mundial 
do Cinema.

12 E 26 NOV
M/4

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
ORIGAMI
Ateliês de Artes Plásticas para Comemorar o dia Mundial 
do Origami.

03, 10 E 17 DEZ
M/4

OFICINA DE CULINÁRIA  
BOLACHINHAS COM CHÁ

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

cinema

06 E 20 NOV COCO 
de Lee Unkrich e Adrian Molina • 2018, 94’ • M/6

27 NOV O PEQUENO VAMPIRO 
de Richard Claus e Karsten Kiilerich • 2017 • M/6

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO
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04 E 18 DEZ A ESTRELA DE NATAL  
de Timothy Reckart • 2017, 83’ • M/6

11 E 30 DEZ OVELHAS E LOBOS 
de Maxim Volkov e Andrey Galat • 2016, 80’ • M/6

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

hora do conto

07 E 21 NOV 
M/4

HIPÓLITO, O FILANTROPO 
de Eric Many

“Hipólito é um hipopótamo filantropo que andava triste por 
pensar que filantropo era um insulto que os seus amigos da 
selva lhe dirigiam. Mas descobriu que, afinal, isso era um 
grande elogio!” 

14 E 28 NOV
M/4

O BONECO DE NEVE SORRIDENTE 
de M. Christina Butler e Tina Macnaughton

“O Ursinho, a Raposinha e o Coelhinho passaram uma tarde 
bem divertida quando resolveram fazer um enorme boneco 
de neve sorridente. Mas, no dia seguinte, quando voltaram 
para brincar com ele, o boneco já não parecia tão feliz… O 
sorriso tinha desaparecido. O que fazer para ajudar o bone-
co a voltar a sorrir? 

Uma ternurenta história de amizade iluminada pelo brilho 
do boneco de neve que as crianças poderão seguir com os 
dedos...”

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SANTO TIRSO
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05 E 19 DEZ
M/4

TU É QUE ÉS O PAI NATAL?  
de Norbert Landa

“De gorro vermelho, casaco vermelho e barba branca, o 
ursinho Simão parece mesmo o Pai Natal! Pelo menos é 
o que pensam os ratinhos da floresta, que lhe perguntam 
ansiosos: - Pai Natal, podemos pedir-te um desejo? - Cla-
ro que podem - responde o Simão. - Tudo o que quiserem! 
O que ele não estava à espera, era que o único desejo dos 
ratinhos fosse simplesmente que o pequeno Ratocas, que 
estava doente, ficasse bom depressa. E agora? Como é 
que o Simão há-de sair deste imbróglio?”

12 DEZ
M/4

OS SAPATOS DO PAI NATAL 
de José Fanha

“Ninguém sabe os contratempos que um Pai Natal sofre 
para levar a tempo e horas todas as prendas que as crian-
ças irão receber, mal abrirem um olhito na manhã de cada 
dia 25 de dezembro! 

Eu, que fui Pai Natal durante vários anos, posso garantir-vos 
que, quando chega dezembro, todos os Pais Natais andam 
de um lado para o outro com o coração nas mãos. Eu era 
apenas «um poeta guloso, comilão e bem-disposto». Mas um 
dia, o Pai Natal, o verdadeiro, o que vive na Lapónia - pediu-
-me que o substituísse naquele ano. E na verdade, eu tinha 
tudo para ser um ótimo Pai Natal: uma barriga redondinha, 
bochechas vermelhas e barba branca, e, sobretudo, uma 
enorme vontade de fazer as crianças felizes”. 




