
12 e 26 de janeiro, 10h00 
INSCRIÇÃO GRATUITA  

(sujeito a marcação prévia)
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR

janeiro
2017

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

LONGE DE CASA
texto  de Elizabeth Baguley 
 ilustrações de Jane Chapman

5 e 19 de janeiro, 10h00

PROJETO DE LEITURA SÉNIOR

Conto Tradicional Português adaptado 
por Bernardino Barbosa
in Contos Tradicionais Portugueses 
de Carlos Oliveira e José Gomes Ferreira

3 a 31 de janeiro

Longe de casa

EU QUERO VER NEVAR
texto  de Kathryn White
ilustraçóes de Alison Edgson

A VELHA DA FAVEIRA

INSCRIÇÃO GRATUITA 

PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”

O BAÚ DAS LE TRAS MEMÓRIAS:  PERGUNTEM A SA RAH 
GRO SS

25  de janeiro, 15h00
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO GERAL
(sujeito a marcação prévia)

Iniciativa realizada em parceira com o Agrupamento de 
Escolas D. Dinis no âmbito do programa memórias, no 
qual se pretende recordar um conjunto de momentos da 
nossa história contemporânea. Neste caso celebra-se a 
memória do Holocausto e da 2ª Guerra Mundial com a 
exibição de um filme, o encontro com o escritor João 
Pinto Coelho e a realização de um recital de música pelo 
Prof. Maurizio Padovani intitulada O Violino de Auschwitz. 
Nesta sessão o escritor e professor João Pinto Coelho 
irá falar com os alunos do secundário sobre o seu livro, 
empreendendo um debate sobre o holocausto: causas e 
consequências.

“Era uma velhinha muito pobrezinha e ia andando e 
achou uma fava. E veio para casa e semeou-a no quintal 
e nasceu uma faveira e a faveira foi crescendo, crescen-
do e já estava muito alta. E a velha subiu pela faveira 
acima e foi subindo e chegou ao céu. Veio de lá S. Pedro:
- Então o que é que queres, ó velha? (…)”



ZOOTRÓPOLIS
de Byron Howard e Rich Moore 
11 e 25  de janeiro, 10h00, 108’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

Determinada a fazer a diferença, a Agente Judy Hopps, a primeira coelha na força 
policial de Zootrópolis, salta alegremente para a primeira oportunidade de resolver o 
seu primeiro caso – mesmo que, resolver tal mistério, implique associar-se ao burlão 
Nick Wilde.

9 de janeiro a 11 de fevereiro
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO GERAL

Esta exposição narra a construção de um livro desde a ideia original até á escrita e ilustração. Amigos do Peito é um 
projeto editorial da Bruaá com autoria de Cláudio Thebas e ilustrações de Violeta Lópiz. Apoiado pelo Plano Nacio-
nal de Leitura foi recomendado para leitura em voz alta e para o apoio aos projetos de cidadania nas escolas. Está 
previsto a realização de atividades associadas à apresentação desta história para o público escolar.

O CORCUNDA DE NOTRE DAME
de Gary Trousdale e Kirk Wise

4 e 16  de janeiro, 10h00, 87’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Escondido dos olhos de todos os cidadãos de Paris, no alto da torre do sino da Ca-
tedral de Notre Dame, vive Quasimodo. O seu tutor, o Juiz Frollo, não o autoriza a 
descer da torre. Na companhia de três amigáveis gárgulas de pedra - Victor, Hugo e 
Laverne - Quasimodo passa as suas horas a observar as idas e vindas movimentadas 
da população da cidade. Até que um dia arrisca e desce à cidade, conhecendo a bela 
Esmeralda, com quem irá viver a sua maior aventura.

A CANÇÃO DE LISBOA
de Pedro Varela

19 de janeiro, 14h00, 110’min
ENTRADA GRATUITA - ADULTOS
(sujeito a marcação prévia)

Vasco Leitão, vive da mesada das tias, que vivem no Porto e o consideram um aluno 
cumpridor. Mas Vasco prefere os bares e as mulheres bonitas, em particular Alice, 
uma rapariga com talento para a música e filha do candidato a Primeiro Ministro 
José Caetano. Os azares de Vasco sucedem-se: no mesmo dia em que volta a re-
provar uma prova oral, recebe um email em que as tias lhe anunciam uma visita a 
Lisboa.

C INEMA

EXPO SIÇÃO «AMIGO S D O PEI TO»



(sujeito a marcação prévia)

ANA SOFIA PAIVA (LISBOA 1981) 
Sessões intimistas, para todos os que gostam de 
ouvir e partilhar histórias, independentemente da 
idade, que pretendem valorizar as nossas 
tradições e a narração oral.

14 de janeiro 
GRATUITO - PÚBLICO EM GERAL
Sessão 15h00 | Biblioteca Municipal de Santo Tirso
Sessão 21h00 | Associação dos Amigos do 
Sanguinhedo

 
Num ambiente acolhedor, pais e filhos são 
convidados a descobrir e partilhar diferentes 
linguagens musicais e visuais, onde o ritmo e a 
alegria são uma constante.

7 de janeiro 
GRATUITO - PÚBLICO EM GERAL
10h00 | crianças dos 0 aos 36 meses
11h30 | crianças dos 3 aos 6 anos

(N.º máximo de participantes: 20 crianças 

acompanhadas por um adulto)

em Destaque

Alexandra Lucas Coelho nasceu em dezembro de 1967. Estudou 
teatro e licenciou-se em Ciências da Comunicação. Trabalhou 
dez anos na rádio continuando ainda hoje a colaborar com a 
RDP. Desde 1998 é jornalista no Público. A partir de 2001 via-
jou várias vezes pelo Médio Oriente / Ásia Central e esteve seis 
meses em Jerusalém como correspondente. No final de janeiro 
a Biblioteca Municipal dá continuidade ao seu projeto de trazer 
escritores à sua casa para uma conversa descontraída sobre 
livros e a obra desta escritora.

ENCONTRO COM A ESCRITORA
ALEXANDRA LUCAS COELHO

SÁBADOS NA BIBLIOTECA

28 DE JANEIRO, 15H00
BIBLIOTECA MUNICIPAL

DE C ONTO A C ONTOMINNIE MI´S:  MÚSICA C OM 
BEBÉ S,  C RIA NÇAS E PAI S

18 de janeiro, 14h00-17h30  
GRATUITO - PROFESSORES E PÚBLICO EM GERAL

WORKSHOP «TA NTO S LIVRO S, TÃO POUC O TEMPO»

Realização de um workshop destinado a professores bibliotecários e das áreas das humanísticas e das expres-
sões plásticas artes sobre o livro. Propõe-se neste encontro uma conversa em torno da edição para a infância, e 
não só, em Portugal e no mundo.
Com recurso a exemplos práticos, e às vivências e experiências de cada um, tentaremos discutir o passado, pre-
sente e futuro do livro e da leitura.



TRADIÇÕES DOS REIS
oficina de expressão plástica 

3 de janeiro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

ALEXANDRA LUCAS COELHO
 2 a 31 de janeiro  
INSCRIÇÃO GRATUITA - PÚBLICO GERAL

ENTRADA GRATUITA

VAMOS DESCOBRIR O INVERNO
oficina de expressão plástica 

10 e 24 de janeiro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

LIVRO DE REGISTO DE VIATURAS AUTOMÓVEIS (1930-1963)

DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

2 a 31 de janeiro

+ 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 MUNIC IPA L APRE SE NTA-SE…

A RQUIVO HI STÓRIC O

MÊ S A MÊ S UM OLHA R SOBRE

Jornalista e escritora, tem nas suas obras literárias o reflexo da sua atividade profissional, com forte destaque das 
viagens que faz como jornalista ou como viajante ao Médio Oriente e ao Brasil, só para citar exemplos mais recor-
rentes. Herberto Hélder é uma influência constante pela afinidade que sente com a sua escrita, como a própria 
escreveu no blog Atlântico-Sul (jornal Público) “Caído o sol, há que voltar para dentro. Véspera de São João, haveria 
fogueira se fosse sábado, mas é terça, e a lua não chega para tanta noite, tal como ninguém vai chegar. Tenho os 
meus mortos e, portanto, estou viva, atotô, montanha, atotô, rés das águas, atotô, dor que o amor transporta. Tal-
vez Herberto responda em iorubá.”

A FORMA E O CONTEÚDO
12 e 21  de janeiro, 15h00
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO GERAL

Vamos lá mostrar a BM aos nossos leitores. Continuamos com o programa de visitas guiadas às instalações da BM, 
orientadas pelos seus técnicos, explicando a especificidade dos espaços e a importância da sua missão junto à 
comunidade.


