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O voo  do Golfinho

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

O VOO DO 
GOLFINHO
testo  de OndjakiStadermann
ilustrações de Danuta Wojciechowska
13 de agosto, 15h00  
e 25 de agosto, 10h00, 
INSCRIÇÃO GRATUITA 
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)

E se todos tivéssemos o dom de mudar de corpo 
ao longo da vida? E se voar fosse mesmo possível 
para todos os que sempre desejaram ter asas? 
Esta é a estória de um golfinho que queria ser 
passarinho…

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”

CATARINA, O URSO 
E PEDRO
texto de Christiane Pieper
ilustrações de Christiane Pieper

INSCRIÇÃO GRATUITA
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)

Catarina e o Urso recebem a visita do primo 
Pedro, cumprimentam-se e partem sem rumo 
pelo mundo… Viajam fazendo carreiras, às vezes 
ladrando, às vezes muito devagar e às vezes 
muito rápido.

4 de agosto, 10H00



A OVELHA CHONÉ
de Mark Burton e Richard Starzak
10 de agosto, 10h00  
e 31 de agosto, 14h00, 85’min
ENTRADA GRATUITA - M/12
(sujeito a marcação prévia)

A ovelha Choné e o seu rebanho têm uma existência tranquila no Vale 
Verdejante. Sob a proteção de um agricultor bonacheirão e do seu cão pastor, 
os seus dias são a pura repetição do anterior. É então que Choné, de forma 
a quebrar a monotonia, resolve fazer algo de inusitado. Mas quando o grupo 
envia acidentalmente o agricultor na sua caravana para a grande cidade, as 
coisas ficam fora de controlo. Sem saber muito bem o que fazer sem o seu 
protetor, Choné encontra apenas uma solução: ir até à cidade, encontrá-lo e 
trazê-lo de volta para a tranquilidade do Vale.

ABELHA MAIA
de Simon Pickard e Alexs Stadermann
03 de agosto, 10h00  
e 24 de agosto, 14h00, 79’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Nasce um dia uma pequena criatura de antenas, cabelo loiro e corpo às riscas 
pretas e amarelas: a abelha Maia. Um dia, ouve a notícia do perigo ecoar pela 
sua colmeia: a geleia real foi roubada e é preciso recuperá-la para salvar a 
rainha. Maia decide tomar essa missão. Pode ser pequenina, mas tem um 
grande coração e, além disso, não está sozinha: conta com os amigos Willy e 
Flip, um trapalhão exército de formigas e outros cúmplices inesperados para 
a ajudar.

AQUELE QUERIDO MÊS DE 
AGOSTO
de Miguel Gomes
17 de agosto, 14h00, 145’min
ENTRADA GRATUITA - M/12
(sujeito a marcação prévia)

No coração de Portugal, serrano, o mês de agosto multiplica os populares e 
as atividades. Regressam à terra, lançam foguetes, controlam fogos, cantam 
karaoke, atiram-se da ponte, caçam javalis, bebem cerveja, fazem filhos. 
Se o realizador e a equipa do filme tivessem ido diretamente ao assunto, 
resistindo aos bailaricos, reduzir-se-ia a sinopse: «Aquele Querido Mês de 
Agosto acompanha as relações sentimentais entre pai, filha e o primo desta, 
músicos numa banda de baile». Amor e música, portanto.

C INEMA



em Destaque

Nasceu em Barcelona em 1948. Em 1968 foi viver para Paris, 
autoexilado do Franquismo e à procura de maior liberdade criativa. 
O apartamento onde se instalou foi-lhe alugado pela escritora 
Marguerite Duras, que já era bastante famosa na ocasião. Vila-Matas 
pediu-lhe, sem muitas esperanças de ser atendido, dicas sobre como 
se tornar um bom escritor. Para sua surpresa, a francesa deu-lhe 
uma enorme lista de dicas para escrever bem. Durante esses anos 
subsistiu realizando pequenos trabalhos como jornalista para a 
revista “Fotogramas”, e chegou a colaborar como figurante num filme 
de James Bond.

Vila-Matas publicou o seu primeiro livro, “La Asesina Ilustrada”, em 
1977, e desde então não mais deixou de escrever pois, segundo ele, 
“escrever é corrigir a vida, é a única coisa que nos protege das feridas 
e dos golpes da vida.” Com a publicação de “História Abreviada da 
Literatura Portátil” começou a ser reconhecido e admirado no âmbito 
internacional, especialmente nos países latino-americanos, França e 
Portugal.

ENRIQUE VILA-MATAS 
MÊS A MÊS UM OLHAR SOBRE...

1 A 31 DE AGOSTO

DANÇA NO PARQUE PARA 
MIÚDOS E GRAÚDOS 
27 de agosto, 10H30
INSCRIÇÃO GRATUITA - PÚBLICO GERAL

(sujeito a marcação prévia)

Que tal juntar a família ao ar livre para uma hora de diversão onde o ritmo 
comanda o corpo? 

Conceção e dinamização: 
Trevo do Sucesso.

11 de agosto, 10H00
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
PARQUE URBANO DA RABADA
(sujeito a marcação prévia)

Muito entusiasmado, o Sapo decide cavar à procura de um tesouro. Mas 
como é que ele pode ter a certeza de que há um tesouro? E até que 
profundidade é que ele e o Ursinho têm de cavar para descobrir?

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

O SAPO E O TESOURO 
 AQUI HÁ HISTÓRIAS

A BIBLI OTECA A NIMA.. .

PARQUE URBANO DA RABADA



PEDDYPAPER DE VERÃO
ateliê de artes criativas 
2 de agosto, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Vem descobrir a Biblioteca e todos os segredos que ela esconde através de 
um divertido Peddypaper.

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

No âmbito do projeto de difusão e promoção da História Local, em destaque 
no mês de agosto o legado testamentário do Conde de S. Bento (Manuel José 
Ribeiro), que viria a ter repercussões históricas no concelho e na cidade de 
Santo Tirso.

Escrituras complexas e de enorme riqueza de informação, os testamentos são 
documentos aptos a responder a muitas das questões enunciadas no âmbito 
da história das mentalidades e de forma mais abrangente, na história economia 
e social.

É disso exemplo o legado testamentário do Conde de S. Bento que viria a 
traduzir-se na oportunidade para construir a Fábrica de Fiação e Tecidos de 
Santo Thyrso no final do século XIX, mas também a garantia de preservação do 
antigo Mosteiro Beneditino de S. Bento.

Manuel José Ribeiro nasceu em S. Miguel das Aves a 2 de agosto de 1807 e 
faleceu a 26 de março de 1893. Por Decreto-Lei de 20 de janeiro de 1881 foi 
Comendador, agraciado com o título de Visconde de São Bento. Por Decreto de 
6 de maio de 1886 foi o elevado a Conde.

Testamento do Conde de S. Bento «Em nome de Deus Amen. Eu Manoel José 
Ribeiro, estando de perfeita saúde e em perfeito juízo e não sabendo quando 
Deus terá determinado que findem meus dias de vida me deliberei fazer o meu 
testamento e última vontade que é como se segue. (…) Declaro que tenho vivido 
no estado de solteiro e nunca tive filhos (…) não tenho herdeiro algum a quem 
por direito compita a minha herança (…).»

A RQUIVO HI STÓRIC O

 
O C ONDE DE S.  BE NTO, MA NUEL JO SÉ 
RIBEIRO (1 807 -  1 893)

DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

1 a 31 de agosto

+ 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”


