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sugestões 
de leitura

LEI
TU

RAS
Agustina Bessa-Luís nasceu em Vi-
la Meã, Amarante, em 1922 e mor-
reu a 3 de junho de 2019 no Porto. 
A sua infância e adolescência são 
passadas na região duriense, cuja 
ambiência marcará fortemente a 

sua escrita. Estreou-se como romancista em 1948, com 
a novela Mundo Fechado. Manteve um ritmo de publica-
ção pouco usual nas letras portuguesas, contando com 
mais de meia centena de obras. Tornou-se conhecida 
não só como romancista, mas também como autora de 
peças para teatro, guiões para cinema, biografias, en-
saios e livros infantis, tendo a sua obra marcado a litera-
tura portuguesa atual.

Nasceu em 1992 em  Marco de Ca-
naveses. Formado em Engenharia 
Mecânica na FEUP, começou a es-
crever poesia com 17 anos. Em 2011 
lançou o seu primeiro livro de poe-
mas “Desculpe Mãe”. Seguiram-se 

vários livros. Em 2016 tem o reconhecimento do público 
com o bestseller “Larga Quem Não Te Agarra”, um dos 
livros de ficção mais vendidos em Portugal. No mesmo 
ano, lançou “Todos os Dias São para Sempre”. Em 2018 
o romance “Foi sem Querer que Te Quis” liderou os tops 
nacionais de vendas, seguido do seu novo romance “Ga-
nhei uma nova vida quando te perdi” em finais de 2019.

AGUSTINA BESSA LUÍS 
02 > 31 JAN

RAÚL MINH’ALMA 
01 > 29 FEV
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10 > 15 FEV
BIBLIOTECA  
MUNICIPAL  
DE SANTO  
TIRSO  
/ 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 bi-
bliotecas do concelho. São inúmeras as propostas que 
farão chegar a leitura aos diferentes públicos.

15 FEV
15H00 
público geral
entrada gratuita

CONVERSA COM RAÚL MINH ÁLMA
Raúl Minh’Alma apresenta-se ao público tirsense numa 
sessão de partilha de leituras sobre a sua obra, dando 
especial destaque ao seu último romance, “Ganhei uma 
nova vida quando te perdi”, publicado em finais de 2019.

encontros na biblioteca
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02 > 31 JAN

01 > 29 FEV

COMISSÃO MUNICIPAL  
DE JUVENTUDE E DESPORTOS 
(1972)
No Arquivo Histórico Municipal existe um livro das atas 
das reuniões da Comissão Municipal de Juventude e 
Desportos, que contém o seguinte termo de abertu-
ra, “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as ac-
tas das reuniões da Comissão Municipal. Santo Tirso 24 
de maio de 1972”. Assinado pelo Presidente da Câmara 
João Augusto Miranda da Silva Gonçalves.
Documento em destaque para exposição:
Livro de registo das atas das reuniões  
da Comissão Municipal, 1972.

JUNTAS DE HIGIENE 
(1927-1974)
A Comissão de Higiene do Concelho de Santo Tirso co-
meçou a funcionar a partir de 1927, pelo Capitão Miguel 
Vaz Duarte Bacelar, presidente da Comissão Executiva 
da Câmara Municipal de 1927 a 1930.
Posteriormente, de acordo com o Código Administrati-
vo de 1936 a Comissão, era   composta pelo vereador do 
pelouro de Saúde Pública, pelo Inspetor ou Delegado de 
Saúde, pelo Veterinário e por um contribuinte eleito pelo 
Conselho Municipal, de entre os seus Vogais. Tinha como 
competências: — elaborar pareceres sobre os projetos 
de posturas, de regulamentos sanitários e sobre todas 
as questões de salubridade pública que lhe forem apre-
sentadas pela Câmara ou pelo seu presidente; — propor 
medidas consideradas oportunas e convenientes para o 
exercício das atribuições de natureza sanitária; — coad-
juvar o presidente da câmara na execução das delibera-
ções ou decisões tomadas em assuntos sanitários.
Documento em destaque para exposição:
Livro de registo das actas das sessões  
da Junta de Higiene do concelho, 1927-1974.

arquivo histórico
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL
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público geral inscrição gratuita em servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

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

APARIÇÃO 
de Fernando Vendrell • M/12
04 JAN • 15H00

2018, 115´

RAMIRO
de Manuel Mozos • M/12
22 JAN • 14H00

2017, 104´

ciclos de cinema

O MIÚDO DA BICA
de Constantino Esteves • M/6
15 JAN • 14H00

1963, 81´

A VIZINHA DO LADO 
de António Lopes Ribeiro • M/12
19 FEV •14H00

1944, 115´

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
SANTO TIRSO
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SESSÃO ABERTA 
PROJETO MEDEIA 
Sessão destinada a todos os pais/encarregados de edu-
cação do concelho de Santo Tirso, subordinada ao tema 
“Como as tecnologias podem ajudar os pais/alunos a 
aprender a matemática”, com a Professora Inês Cruz.

23 JAN
18H30 > 20H00
público geral  
entrada gratuita

ZEUS
de Paulo Filipe Monteiro • M/12
01 FEV • 15H00

2016, 178´

SOLDADO MILHÕES
de Gonçalo Galvão Teles  
e Jorge Paixão da Costa • M/12
26 FEV • 14H00

2018, 85´

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
SANTO TIRSO
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ATIVIDADES PARA BEBÉS

Branco
No silêncio do branco há uma linha vazia de sons e pa-
lavras, um verso sem rima à espera que cada cor no seu 
brilho ecoe.
Branco é um espetáculo de cor e de luz.
Branco é a cor de uma nuvem, o calor de um colo, a liber-
dade de um momento e a inocência de um sorriso.
Quantas cores brincam no branco?
Num mundo branco calmo e sereno vivem as cores do 
arco iris. Todos os dias acordam bem cedo e na luz bran-
ca do branco mostram o esplendor da sua cor. Um pássa-
ro azul, uma mão amiga um chapéu para dar...
Querem saber mais? Não podemos contar.
A Estação das Letras apresenta “Branco” um espetáculo 
sem princípio nem fim.

25 JAN
10H30
inscrição gratuita, 
limitada a 20 crianças 
acompanhadas, em 
servicoeducativo@
cm-stirso.pt  
ou 252 833 428

Interpretação: Tiago Duarte
Criação: Tiago Duarte & Paulo Santos
Produção: Estação das Letras 
Duração aproximada: 45’

TE
A

TRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
SANTO TIRSO
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15 fev
10H00 E 11H30
M/6
inscrição prévia  
e obrigatória em 
cultura@cm-stirso.pt 
ou 252 870 020

Na companhia de Estranhões e Bizarrocos e outros se-
res sem exemplo, voamos para o país dos ccontrários, 
conhecemos o pai que se tornou mãe e ouvimos contar 
a história do primeiro pirilampo do mundo. As palavras 
de José Eduardo Agualusa permitem-nos ler e escrever 
o mundo interior das crianças e o mundo em que elas se 
movimentam, num tempo só por elas habitado, no qual 
todas as coisas duram para sempre.

Texto: José Eduardo Agualusa.  
Direção artística: Joana Providência.  
Interpretação e cocriação: Joana Mont’ Alverne.  
Apoio Plástico: Filipe Mendes e Susete Rebelo.  
Música: Pascal Comelade.  
Apoio Sonoplastia: Fábio Ferreira.  
Produção: ACE - Teatro do Bolhão.
Duração aproximada: 40’

estranhões e bizarrocos

CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
SANTO TIRSO
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DE CONTO A CONTO

As crianças são feitas de Contos
RITA SINEIRO
Dizem que as crianças são os melhores amigos dos con-
tos, e que dos seus corações e imaginação os contos fa-
zem a sua casa. É isso, as crianças são feitas de contos. 
Querem ver?!
Dizem também que um dia vamos ser todos suficiente-
mente crescidos para voltar a ouvir Contos de Fadas ou-
tra vez. Vamos experimentar?!
Sessão de contos para famílias com direito a bilhete de 
viagem e visita guiada à infância.

18 JAN
10H30
M/4
inscrição gratuita em 
servicoeducativo@
cm-stirso.pt  
ou 252 833 428

01 > 29 FEV SEMANA DA LEITURA…
No mês predileto do amor, a Biblioteca Municipal de 
Santo Tirso organiza, em parceria com a Rede de Biblio-
tecas Escolares, a Semana da Leitura. Aliando o mara-
vilhoso sentimento do amor aos livros e à leitura, surge 
a sugestão de leituras de livros apresentada: livros que 
narram o amor ao livro e aos momentos de leitura, num 
tom divertido e, por vezes, surpreendente até para o lei-
tor mais habituado à magia da leitura.  

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

14 E 28 JAN 
M/4

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA  
CORES E TEXTURAS DE INVERNO

11 E 18 FEV
M/4

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
ATELIÊS DE CARNAVAL

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

15 E 29 JAN 
M/4

KENAI E KODA  
de Walt Disney • 2016, 83´

08 e 22 JAN
M/6

SMALLFOOT: UMA AVENTURA GELADA 
de Karey Kirkpatrick, Jason Reisig • 2016, 96́

mãos à obra...

cinema

05 E 19 FEV
M/6

MARNIE E OS AMIGOS 
de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein • 2018, 84´

12 E 26 FEV
M/4

PAPUÇA E DENTUÇA 
de Walt Disney • 1981, 81’

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

09 E 23 JAN 
M/4

O SEGREDO DO AVÔ URSO 
de Pedro Mañas; Ilustração de Zuzanna Celej

13 E 27 FEV
M/4

A MELHOR CAMISOLA DO MUNDO 
de David Bedford; Ilustração de Caroline Pedler

hora do conto

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
SANTO TIRSO




