
 
INSCRIÇÃO GRATUITA - PÚBLICO INFANTIL

AGOSTO
2017

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

O VALE DOS MOINHOS
texto  de Noelia Blanco
ilustrações de Valeria Docampo

O Vale dos Moinhos

O ELEFANTE QUE NÃO SABIA VOAR 
texto  de Sérgio Almeida
ilustrações de Alberto Faria

INSCRIÇÃO GRATUITA-PÚBLICO INFANTIL  
E ESCOLAR
Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”

ATIVIDA DE S AO A R LIVRE -  AQUI HÁ HI STÓRIAS…

PEQUERRUCHOS DE MAR PAVON

Naquela manhã a mamã Pimpona não encontrava nada para dar de comer aos seus 
quatro pimponzinhos.
Escavou nas dunas, mas a areia queixou-se:
- Vai procurar noutro lado, Pimpona!
Aqui só há tesouros de piratas, pegadas de pé vagabundos e pequerruchos.

10 de agosto, 10h00, 60’min 
GRATUITO-M/4 |  PARQUE D.  MARIA I I 

3  de agosto, 10h00, 60’min

E ESCOLAR
Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

24  de agosto, 10h00, 60’min

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

texto  de Mar Pavon
ilustrações de João Vaz de Carvalho



Peter Blood, um médico inglês injustamente condenado e degredado para as coló-
nias do Novo Mundo, de onde se evade para se tornar um temível chefe de corsários. 
O filme apresenta o primeiro grande duelo de Flynn com o seu eterno “inimigo” Basil 
Rathbone, um dos mais emocionantes que o cinema mostrou.

Simão é um adolescente quase criança, solitário, intransigente, narcisista, destrutivo 
e suicidário que atrai como uma aura fatal, uma luz negra, a maior parte das pes-
soas com quem se cruza.

Entra nesta heróica jornada com Merida, uma exímia arqueira e a determinada filha 
do Rei Fergus e da Rainha Elinor.

Delicia-te com as emocionantes aventuras de uma Dama, uma adorável e mimada 
cocker spaniel, e um Vagabundo, um rafeiro com um coração de ouro.

BRAVE – INDOMÁVEL
de Disney 
9 e 30  de agosto, 10h00, 90’min
ENTRADA GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

UM AMOR DE PERDIÇÃO
de Mário Barroso
16 de agosto, 14h00, 133’min
ENTRADA GRATUITA-M/12
(sujeito a marcação prévia)

C INEMA NA BIBLI OTECA

VAMO S AO C INEMA.. . 
C IC LO DE F ILME S DE ERROL FLYNN

CAPITÃO BLOOD
de Michael Curtiz 
9 de agosto, 14h30, 119’min
ENTRADA GRATUITA-M/12
(sujeito a marcação prévia)

A DAMA E O VAGABUNDO
de Disney 
2 e 23 de agosto, 10h00, 72’min
ENTRADA GRATUITA-M/4
(sujeito a marcação prévia)



em Destaque

É autor premiado de Novelas Gráficas e ilustrador em obras 
realizadas em parceria com vários outros autores, como Nuno 
Artur Silva, Rui Zink, Ondjaki ou Mário de Carvalho – na criação 
de livros onde texto e imagem se relacionam de forma explora-
tória.

Criou o projeto Subway Life, desenhando pessoas sentadas nas 
carruagens do Metro em 10 cidades do mundo. Estes desenhos 
foram apresentados através de um website, de um livro editado 
pela Assírio & Alvim. Desde 2003 apresenta semanalmente o 
cartoon político do Inimigo Público (suplemento do Público). Es-
tes trabalhos foram igualmente publicados no Le Monde e Cour-
rier Internacional, e premiados no World Press Cartoon.

Os seus interesses abrangem outras áreas, fazendo cenografia 
e figurinos para diversas peças de teatro. Através do método de 
Desenho Digital em Tempo Real e da manipulação de objetos em 
Retroprojetor de Transparências, tem criado espetáculos com 
músicos, atores e bailarinos. Escreveu e realizou o filme/espe-
táculo Lisboa quem és tu? para ser projetado nas muralhas do 
castelo de São Jorge, em Lisboa. Em 2014 o Prémio Nacional 
de Ilustração (Portugal) pelo livro “uma escuridão bonita” (com 
Ondjaki, Caminho 2013). Em 2015 integrou o projeto pedagógico 
10x10 da Fundação Calouste Gulbenkian como artista formador.

MÊS A MÊS UM OLHAR SOBRE...
ANTÓNIO JORGE GONÇALVES

1 A 31 DE AGOSTO

VAMO S AO C INEMA.. . 
C IC LO DE F ILME S DE ERROL FLYNN

PÚBLICO EM GERAL- ENTRADA GRATUITA 

O GAVIÃO DO MAR
de Michael Curtiz
23 de agosto, 14h30, 109’min
ENTRADA GRATUITA-M/12
(sujeito a marcação prévia)

Francis Drake, decide atacar, para a coroa britânica, navios espanhóis carregados 
de ouro da América. Capturado por eles, Thorpe descobre um plano espanhol para 
matar Elizabeth I, rainha britânica na ocasião, no século XVI. O filme contém uma fala 
da rainha encorajando os homens livres a não permitirem que o mundo seja domi-
nado por um único império, um único homem. Essa fala também se aplica ao Reino 
Unido de 1940, então na Segunda Guerra Mundial, contra Hitler e seus aliados.



ENTRADA GRATUITA

AUTOS DE TRANSGRESSÃO (1943-1978)

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

A RQUIVO HI STÓRIC O

Em agosto 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.

Uma das mais antigas funções de um município é a gestão do território, nomeadamente do espaço público. Esta 
documentação é de grande importância para o estudo dos comportamentos e mesmo das funções e das atividades 
das autarquias, assim como da caracterização económica e social do concelho de Santo Tirso.

.

Sessões de Yoga para famílias.

YOGA N O PA RQUE

INSCRIÇÃO GRATUITA
(sujeito a marcação prévia)

20 de agosto, 10h00, 60’min

PARQUE D. MARIA II


