
10 e 24 de novembro, 10h00 
INSCRIÇÃO GRATUITA  

(sujeito a marcação prévia) 
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR  
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AGOSTINHO DA SILVA (1906-1994)
“Não há liberdade minha se os outros a não têm” (Textos e Ensaios filosóficos II, p. 150)

2 a 30 de novembro 
INSCRIÇÃO GRATUITA 
PÚBLICO EM GERAL

Considerado um dos maiores filósofos portugueses, foi uma personalidade que marcou o século XX da cultura 
portuguesa. O seu pensamento filosófico desenvolve-se em torno da ideia de liberdade e as suas intervenções e 
escritos refletem a ideia da liberdade como atributo supremo do Homem. (...)

NUMA NOITE MUITO ESCURA…
texto  de M. Christina Butler - ilustrações de 
Jane Chapman

3 e 17 de novembro, 10h00
12 de novembro, 15h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA 
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)

A LENDA DO VERÃO 
DE S. MARTINHO 
adaptação  da Lenda tradicional de S. Martinho

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”

MÊ S A MÊ S UM OLHA R SOBRE



O LIVRO DA SELVA 2
de Walt Disney

9 e 30 de novembro, 10h00, 70’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Desde que deixou a selva, há já algum tempo, Mogli tem vivido na aldeia com os hu-
manos. A sua nova vida inclui o seu pequeno meio-irmão Ranjan e a sua melhor amiga 
Shanti, mas o coração de Mogli ainda bate ao ritmo da selva e ele tem muitas sauda-
des do seu grande amigo Balu. Quando Mogli regressa à selva procurando um pouco 
de divertimento, descobre que o vilão Shere Kan esteve todo o tempo esperando o 
seu regresso, escondido entre as sombras, planeando uma terrível vingança.

A FUGA DAS GALINHAS
de Peter Lord e Nick Park

2 e 23 de novembro, 10h00,  84’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

São quatro galinhas encarceradas num galinheiro de trabalhos forçados: se não pu-
serem diariamente o número de ovos estipulado pela implacável Sra. Tweedy, os seus 
pescoços acabam no forno. Ginger e as suas companheiras estão decididas a fugir e 
para isso utilizam todos os recursos ao seu alcance. A necessidade de escapar tor-
na-se eminente quando se chega à propriedade uma sinistra máquina para fabricar 
empadas de galinhas.

WORKSHOP DE FILOSOFIA COM HUMOR 

Conceção e dinamização: Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática

O FILME DO DESASSOSSEGO
de João Botelho

16 de novembro, 14h00, 90’min
ENTRADA GRATUITA - ADULTOS
(sujeito a marcação prévia)

A partir da obra universal de Fernando Pessoa, o realizador João Botelho filma uma 
obra prima. A ação decorre em três dias e três noites, num quarto de uma casa na 
Rua dos Douradores, em Lisboa. Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros, é um 
homem solitário e atormentado que vai anotando os seus pensamentos e angústias 
num livro, que intitula de “Livro do desassossego”. É o ponto de partida para esta 
viagem.

19 de novembro, 15h00
ENTRADA GRATUITA - FAMÍLIAS
(sujeito a marcação prévia)

C INEMA

C OMEMORAÇÃO D O D IA MUND IA L DA F ILO SOF IA



O DIA EM QUE CHOVERAM CHOURIÇOS 
in Contos e Lendas de Portugal e do Mundo, seleção, adaptação e 
reconto por João Pedro Mésseder e Isabel Ramalhete

2 a 30 novembro 
“Certo dia, andava um camponês a apanhar lenha perto de sua casa. Juntava os 
galhos na beira da estrada quando, de repente, ouviu um barulho de galope e viu um 
rico cavaleiro que se aproximava. Não fosse dar um salto para o campo, o cavalo cer-
tamente o atropelaria. (…)”

A FORMA E O CONTEÚDO
2, 12, 16 e 26 de novembro, 15h00
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL
(sujeito a marcação prévia)

No mês do nosso aniversário vamos mostrar a BM. Programa de visitas guiadas às 
instalações da BM, orientada pelos seus técnicos, explicando a especificidade dos 
seus espaços e a importância da sua missão junto à comunidade.

Inscreva-se na Biblioteca Municipal de Santo Tirso ou através dos nossos contactos.

em Destaque

Nunca é demais relembrar o grande escritor e mentor da 

língua portuguesa Adolfo Correia da Rocha, conhecido pelo 

pseudónimo de Miguel Torga. Convidámos o professor emé-

rito da Universidade de Coimbra, José Ribeiro Ferreira 

para, em dia de aniversário da Biblioteca Municipal, falar 

sobre o grande escritor.

FILHO DA TERRA, MINHA MÃE 
AMADA: O DOIRO E OS MITOS 
EM TORGA

PALESTRA

18 DE NOVEMBRO, 21H30
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROJETO DE LEITURA SÉNIOR

O BAÚ DAS LE TRAS

A BIBLI OTECA MUNIC IPA L APRE SE NTA-SE.. .



ESPANTA ESPÍRITOS
oficina de expressão plástica 

8 e 22 de novembro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE PEDRO SÁ 
do clarão das estrelas

até 26 de novembro  
GRATUITO - PÚBLICO EM GERAL

ENTRADA GRATUITA

COMO FUNCIONA A CIÊNCIA
ateliê de ciência 

15 e 29 de novembro, 10h00 
24 de novembro, 14h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL
(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

O arquivo histórico contém uma série constituída por 36 livros de registo da derrama e da contribuição municipal dire-
ta. Através desta documentação podemos perceber a forma como o Estado taxava e recolhia os impostos juntos dos 
cidadãos. Estes livros têm o registo do número de ordem, do nome dos contribuintes, das freguesias, das moradas, da 
contribuição predial, industrial, pessoal e da contribuição municipal. Visite-nos e conheça a história de Santo Tirso.

DERRAMA E CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DIRETA (1 856-1 888)

DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

1 a 30 de novembro

+ 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”

WORKSHOP

EXPO SIÇÃO

A RQUIVO HI STÓRIC O

DISCALCULIA: CONHECER PARA INTERVIR
23 de novembro, 14h00-17h30 
ENTRADA GRATUITA 
PÚBLICO ALVO - PROFESSORES E PÚBLICO EM GERAL
(sujeito a marcação prévia)

A discalculia é uma perturbação neurológica que afeta a capacidade de aprendizagem das crianças na área da 
matemática, assim como a dislexia afeta as crianças na área da leitura e escrita. Este workshop procura explicar e 
informar a população e os profissionais que lidam de perto com esta realidade, sensibilizando para um problema 
que afeta muitas das nossas crianças. Workshop orientado pela Prof. Inês Rodrigues e realizado em parceria com 
a Escola Secundária D. Dinis.

Visita guiada pelo fotógrafo no dia 9 de novembro, às 15h00.


