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A SEREIA E OS GIGANTES
texto e ilustrações de Catarina Sobral
13 de JUlHO, 10h00, 60’min

A Sereia e os Gigantes

CROCODILO E GIRAFA UM PAR DE
 
NAMORADOS A SÉRIO 
texto e ilustrações de Daniela Kulot 
20 de JUlHO, 10h00, 60’min
INSCRIÇÃO GRATUITA-PÚBLICO INFANTIL  

E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)
Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

INSCRIÇÃO GRATUITA-PÚBLICO INFANTIL  

E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)
Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”

O SAPO E O VASTO MUNDO 
texto  de Max Velthuijs
27 de JUlHO, 10h00, 60’min

Cheio de entusiasmo, o Sapo acompanha o Rato nas suas viagens em busca de 
aventuras. Mas o Sapo em breve sente saudades do Porco e da Pata e da Lebre, e 
descobre que o vasto mundo é muito longe de casa...

NOVO PARQUE DO AMIEIRO GALEGO 

VILA DAS AVES

INSCRIÇÃO GRATUITA-M/4



O PANDA DO KUNG FU 3
de Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson 
12 e 26  de julho, 10h00, 95’min
ENTRADA GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

A GUARDA DO LEÃO: O REGRESSO DO RUGIDO
de Disney Pixar
5 e 17 de JUlHO, 10h00, 96’min
ENTRADA GRATUITA-M/4
(sujeito a marcação prévia)

VERDES ANOS
de Paulo Rocha
19 de julho, 14h00, 84’min
ENTRADA GRATUITA-M/12
(sujeito a marcação prévia)

C INEMA NA BIBLI OTECA

MÊ S A MÊ S UM OLHA R SOBRE.. .

DULCE MARIA CARDOSO
1 A 31 DE JULHO

Quando Po descobre uma secreta cidade de divertidos mas desajeitados pandas, 
ele tem como missão treiná-los para derrotar Kai, o vilão lendário com poderes so-
brenaturais que ameaça destruir o Kung Fu.

Apresentamos-te o Kion, o segundo filho de Simba e Nala, que irá assumir a lideran-
ça da “Guarda do Leão”, uma equipa de animais de elite com a tarefa de preservar 
a Pride Land. Segue-o e conhece o grupo de heróis improváveis que ele vai reunir: 
Bunga o texugo, Fuli a chita, Beshte o hipopótamo, e Ono a garça.

Um rapaz de 19 anos, Júlio, vem para Lisboa a fim de tentar a sua sorte como sapa-
teiro. No dia em que chega a Lisboa, um acidente fá-lo conhecer Ilda, uma rapariga 
da mesma idade, empregada doméstica num prédio perto do local de trabalho de 
Júlio. À medida que o filme se desenrola, vai nascendo um romance de amor entre 
os dois, mais forte da parte de Júlio, que ciumento, sentindo-se numa atmosfera 
estranha e hostil, desconfia permanentemente de Ilda, facto que a leva a romper o 
namoro. Num momento de cólera, impulsivo, Júlio acaba por matá-la.

A escritora Dulce Maria Cardoso nasceu em Carrazeda de Ansiães em 1964 emi-
grando para Luanda com 6 meses, de onde regressou depois da descolonização e 
com o início da guerra civil em Angola. O seu primeiro romance, Campo de sangue 
(2001) recebeu o Grande Prémio Acontece. Depois seguiram-se os romances Os 
meus sentimentos (2005), Prémio da União Europeia para a Literatura, e O chão dos 
pardais (2009), Prémio Pen Club, a antologia de contos Até nós (2008) e O Retorno 
(2011). A sua obra foi editada em vários países, é estudada em diversas universida-
des e estão em curso propostas de adaptação cinematográfica de alguns dos seus 
contos e romances.



em Destaque

No século XII, quando o rei da Inglaterra Ricardo Coração-de-
Leão é sequestrado na Áustria ao retornar das Cruzadas, o 
príncipe John tenta usurpar o trono, favorecendo os normandos 
invasores invasores em detrimento dos saxões. Contra esta si-
tuação o nobre Robin Hood organiza nas florestas de Sherwood 
um bando de salteadores e rebeldes. Enquanto ataca os nor-
mandos e rouba dos ricos para dar aos pobres, Robin se apai-
xona por Marian, protegida do rei Ricardo, que o príncipe quer 
casar com o arrogante Sir Guy .

VAMOS AO CINEMA... 
CICLO DE FILMES DE ERROL FLYNN
“AS AVENTURAS DE ROBIN HOOD”
26 de julho, 14h30, 102’min 

DA NÇAS D O MUND O

Festival Internacional de Folclore
23 de JUlHO, 21h30
PRAÇA 25 DE ABRIL 

ENTRADA LIVRE

O SOM DO ALGODÃO 
15 de JUlHO, 10h30, 35’min
FAMÍLIAS COM CRIANÇAS A PARTIR DOS TRÊS MESES
(sujeito a marcação prévia)
Conceção e dinamização: O Som do Algodão

Feito a pensar nas crianças, mas também nos seus pais, avós, amigos ou irmãos, O Som do Algodão é um projeto 
de intervenção cultural para toda a família, que integra uma vasta seleção de contos originais e tradicionais, lei-
turas encenadas e oficinas artísticas. Os seus espetáculos são itinerantes, sensoriais, são palavra e música. São 
para gente que gosta de sonhar! 

Em Julho, inserido na rubrica De Conto a Conto… O Som do Algodão apresenta no Museu Municipal Abade Pedro-
sa, BZZZ!! A Casa da Mosca Fosca. 

A partir do livro “A Casa da Mosca Fosca” (Eva Mejuto), os bebés serão envolvidos por lengalengas e onomato-
peias despertadas por personagens estranhas como o Morcego Ralego, o sapo Larapo, ou o Urso Lambeiro, entre 
outros. No fundo, todas estas personagens fazem parte de uma festa em casa da Mosca Fosca: sete assentos, 
sete pratos e sete animais… alguém bate à porta. Quem será que aí vem?

DE C ONTO A C ONTO…

YOGA N O PA RQUE

Sessões de Yoga para famílias
22 de JUlHO, 10h00, 60’min
PA RQUE RIBEIRO D O MATA D OURO 

ENTRADA LIVRE

de Michael Curtiz e William Keighley



ENTRADA GRATUITA

ELEVAÇÃO DE SANTO TIRSO A C IDADE (8 DE JULHO 1985) 

1 a 31 de julho

+ 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 RQUIVO HI STÓRIC O

Em julho, a Biblioteca Municipal apresenta nesta rubrica mensal documentos constantes do Arquivo Histórico de 
Santo Tirso com o duplo objetivo de, por um lado, dar a conhecer o próprio arquivo municipal e, por outro, contribuir 
para o conhecimento e estudo da história do concelho a partir do seu acervo. 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.

É com orgulho que Santo Tirso apresenta os seus pergaminhos de cidade, nos alvores da democracia, quando os 
ventos de abril ainda se faziam sentir. A velha e orgulhosa vila, criada a 14 de dezembro de 1863, assim se manteve 
até ao pós-25 de abril de 1974. A democracia trouxe desenvolvimento e crescimento ao concelho de Santo Tirso 
(que englobava um território maior, de 32 freguesias) e o resultado deste esforço foi o reconhecimento em 1985 
das condições para elevar a sua sede a cidade, sendo presidente o Dr. Joaquim Couto. A proposta foi apresentada 
ao parlamento nacional, embora festa da sua confirmação tenha sido realizada em Santo Tirso, em julho de 1985. 
A documentação que expomos narra este processo e as notícias nos periódicos locais.

ATIVIDA DE S AO A R LIVRE 

MOINHOS DE VENTO
oficina de expressão plástica

6 de JUlHO, 10h00, 90’min
INSCRIÇÃO GRATUITA-M/4
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e dinamização: Equipa dos Serviços 
Educativos da BMST.

CENTRO INTERPRETATIVO DO MONTE PADRÃO
ateliês de arqueologia

4 e 18 de JUlHO, 10h00, 90’min
INSCRIÇÃO GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

O BAÚ DAS LE TRAS

“Num lugarejo junto à penedia vivia, em tempos, uma linda rapariga, muito alegre, que era solicitada para todas 
as festas. Bailava e cantava como ninguém. Todos os rapazes do lugar e de outros lugares vizinhos a procuravam, 
para a pedirem em casamento. Ela, porém, com um sorriso nos lábios, a todos recusava. (…)”

LENDA DA TRAGÉDIA DO CABO GIRÃO - PROJETO DE LEITURA SÉNIOR
in Lendas de Amor, colecção Lendas de Portugal, de Gentil Marques

3 a 31  de JUlHO

ARCA DOS CONTOS
ateliê de escrita criativa

25 de JUlHO, 10h00, 90’min
INSCRIÇÃO GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e anamização: Equipa dos Serviços Educativos do MMAP.

Conceção e dinamização: Equipa dos Serviços 
Educativos da BMST.


