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LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”

A CAROChINhA E O JOãO RATãO
de Luísa Ducla Soares com ilustração de Katarina Ilkovicova
1 de setembro, 10h00
INSCRIçãO gRATuITA - públICO INfANTIl E ESCOlAR
(sujeito a marcação prévia)

OlhA O RIO AvE
de Agostinho Fernandes com ilustração de Fedra Santos
8 de setembro, 15h00
INSCRIçãO gRATuITA - públICO INfANTIl E ESCOlAR/SéNIORES
(sujeito a marcação prévia)

O lAvRADOR E O lObO
de Maria da Conceição Vicente
22 de setembro, 10h00
INSCRIçãO gRATuITA - públICO INfANTIl E ESCOlAR
(sujeito a marcação prévia)



bIg hERO 6 – OS NOvOS 
hERóIS
de Don Hall e Chris Williams
12 de setembro, 10h00  
e 28 de setembro, 10h00, 108’min
ENTRADA gRATuITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

“Os Novos heróis” é uma comédia repleta de ação e aventura, que nos 
apresenta baymax, um adorável robô de companhia, que desenvolve uma 
ligação especial com um menino prodígio da robótica hiro hamada. Quando 
uma série de eventos devastadores catapulta-os para o centro de um 
malévolo plano em marcha nas ruas de San fransokyo, hiro recorre a baymax 
e ao seu eclético grupo de amigos – o viciado em adrenalina go go Tomago, 
o organizado Wasabi, a maga da química honey lemon e o divertido fred – e 
juntos transformam-se numa equipa de heróis improváveis.

A CASA DA MAgIA
de Ben Stassen e Jeremy Degruson
07 de setembro, 10h00  
e 14 de setembro, 10h00, 81’min
ENTRADA gRATuITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Trovão é um pequeno gatinho que foi abandonado pela sua família e que se 
refugia numa misteriosa mansão onde vive um excêntrico mágico reformado. 
lorenzo vive com o seu divertido grupo de animais e autómatos, que tem 
poderes surpreendentes. Quando o Mágico lorenzo tem um acidente de 
bicicleta e é hospitalizado, o seu ambicioso sobrinho aproveita-se da situação 
para tentar vender a mansão que lorenzo tanto adora e mandá-lo para um 
lar. é então que o Trovão tem uma ideia fantástica: transformar a mansão 
numa casa assombrada!

A COSTuREIRINhA DA Sé
de Manuel Guimarães
21 de setembro, 14h00, 103’min
ENTRADA gRATuITA - ADulTOS
(sujeito a marcação prévia)

Aurora é uma jovem simples e ingénua do bairro da Sé que trabalha num 
ateliê de costura e que vive uma história de amor com Armando, motorista 
de táxi. Este romance causa a inveja de uma vizinha que queria Armando 
para a sua filha leonor. Mas um dia, chega de visita ao bairro um jovem belo 
e rico por quem leonor se apaixona. para além disso, aproxima-se a data do 
“Concurso de vestido de Chita” que todas as costureiras querem ganhar.

C INEMA



 em Destaque

A fAMíLIA é bEM-VINdA, MAS OS bEbéS SãO OS NOSSOS 
CONVIdAdOS dE HONRA NUMA pEQUENA ATUAçãO pARA bEbéS 
ORgANIzAdA pELA ATRIz MARTA COSTA.

A INICIATIVA VISA ESTIMULAR O dESENVOLVIMENTO COgNITIVO 
E AfETIVO dAS CRIANçAS ATRAVéS dOS CINCO SENTIdOS, 
COM A ExpLORAçãO dO SOM, dE jOgOS TEATRAIS E fíSICOS. 
OfERECER pLATAfORMAS dE dESENVOLVIMENTO dO pOTENCIAL 
INTELECTUAL, EMOCIONAL, fíSICO E ESpIRITUAL dAS CRIANçAS, 
pARA ApRENdER E CRESCER.

CONCEçãO E DINAMIzAçãO: MARTA COSTA

TEATRO pARA bEbéS
24 dE sETEMBrO às 10h30
pARQuE D. MARIA II (CORETO)

J. RENTES DE CARvAlhO (1930)
1 a 30 de setembro
públICO EM gERAl

J. Rentes de Carvalho, nascido em vila Nova de gaia, mas com fortes raízes transmontanas, é forçado 
a sair do país ainda jovem, por motivos políticos, tendo vivido no Rio de Janeiro, em São paulo, Nova 
Iorque e paris, trabalhando em vários jornais. Em 1956 passa a residir em Amesterdão, onde se licencia e 
passa a exercer a docência como professor de literatura portuguesa, entre 1964 e 1988. A sua extensa 
produção literária percorre vários géneros, desde o romance, o conto, o diário e literatura de viagens, assim 
como a colaboração em revistas literárias e em jornais portugueses, brasileiros, belgas e holandeses. A sua 
capacidade descritiva das emoções, das memórias, das paisagens transporta o leitor para o mundo narrado 
com uma simplicidade aparente numa escrita fluida, que lhe granjeou o reconhecimento internacional.

1 a 30 de setembro
INSCRIçãO gRATuITA 

CONTO TRADICIONAl pORTuguêS -  in Contos 
e Lendas de portugal e do Mundo seleção, adaptação e reconto por João pedro 
Mésseder e Isabel ramalhete

A MENINA DOS bRINCOS DE OuRO  

O bAÚ dAS LE TRAS

Mê S A Mê S UM OLHA R SObRE.. .

pROJETO DE lEITuRA SéNIOR



ExpERIêNCIAS COM luz
ateliê de ciências 
6 de setembro, 10h00

INSCRIçãO gRATuITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e dinamização: Equipa dos Serviços Educativos da bMST.

20 de setembro, 14h00

Os Alvarás de Quitação - documentos assinados pelo administrador do concelho nos quais se registam 
as condições como os legados devem ser cumpridos - são o destaque do mês de setembro do Arquivo 
histórico de Santo Tirso. localizado no edifício da biblioteca Municipal, o Arquivo histórico de Santo Tirso 
tem por missão a salvaguarda da memória do concelho, a difusão do património documental arquivístico e 
a promoção do estudo e do conhecimento da história local.

AlvARáS DE QuITAçãO (1825 - 1929)

A RQUIVO HI STÓRIC O

DIfuSãO E pROMOçãO DA hISTóRIA lOCAl 

1 a 30 de setembro

+ INfORMAçãO

bIbLIOTECA MUNICIpAL

QUINTA dE gEãO  |  4780-733 SANTO TIRSO | TElEfONE: 252 833 428  

E-MAIl: bIblIOTECA@CM-STIRSO.pT

hORáRIO: SEg. A SExTA, 9h00-19h00 | SábADOS: 14h00-18h00

ATELIê S  “MãO S À ObRA”

A bIbLI OTECA A NIMA

de Daniela Kulot

10 de setembro, 15h00
INSCRIçãO gRATuITA - INfANTIl E JuvENIl

WORKShOp DE ESCRITA CRIATIvA COM RuI RAMOS

ENTRADA gRATuITA 

(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: Serviços Educativos da bMST

8 de setembro, 10h00
INSCRIçãO gRATuITA - M/4
pRAçA CONDE S.  bENTO
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e dinamização: Equipa dos Serviços Educativos da bMST.

CROCODIlO E gIRAfA. uMA fAMílIA IguAl àS OuTRAS
 AQuI há hISTóRIAS

wORkSHOp


