
15 e 29 de dezembro, 10h00 
INSCRIÇÃO GRATUITA  

(sujeito a marcação prévia)

Coletânea de pequenos contos de Natal, que nos falam sobre o presépio na voz de um ratinho chamado 
Daniel; sobre a longa jornada dos três Reis Magos de encontro ao «Menino Deus Salvador»; sobre um 
anjo cego que rapidamente descobre que «quem tem olhos nem sempre é quem vê melhor»; sobre um 
postal de Natal que não gosta do Natal e, finalmente, porque «a vida dá muitas voltas» testemunhamos 
como é que uma vida «outrora desgraçada» agora se encontra «serena e em paz». 

PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR  
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MELHOR NATAL DE SEMPRE
texto  de Marni Mcgee - ilustrações de Gavin Scott

10 de dezembro, 15h00

Eu fui o Menino Jesus

EU FUI O MENINO JESUS
texto  de João Manuel Ribeiro - ilustraçóes de Anabela Dias

22 de dezembro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA 
PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia)

Faltava apenas um dia para o Natal . . .
O Natal tinha de estar perfeito e a Mili ainda tinha muito por fazer: 
cozinhar, limpar e esfregar, até estar tudo na perfeição!

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”



A BELA E O MONSTRO: 

12 de dezembro, 10h00

ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

É Véspera de Natal e Belle tenciona decorar o castelo e organizar uma festa para 
todos os seus amigos - apesar do Monstro não gostar do Natal. Mas antes de come-
çarem os preparativos, Belle e os seus amigos do castelo encantado descobrem que 
Forte, o malvado órgão, e o seu tonto seguidor Pífaro, planeiam sabotar a festa de 
Natal que todos desejam. Só a infindável esperança de Belle em ensinar ao Monstro o 
verdadeiro significado do espírito de Natal, conseguirá evitar os perversos planos de 
Forte.Com uma animação espetacular, novos e ternos personagens, cinco maravilho-
sas canções e fabulosos efeitos especiais, A Bela e o Monstro: o Natal Encantado é 
pura magia para toda a família. Seja nosso convidado para este encantador e desco-
nhecido capítulo de um conto tão antigo como o tempo!

O NATAL ENCANTADO
de Lusomundo / Walt Disney

SANTA BUDDIES
de Robert Vince

7 de dezembro, 10h00

ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Quando Patas Patinhas, o energético filho do Patas Natal se esquece do verdadeiro 
significado da quadra, cabe aos Buddies lembrar-lhe que o natal não é sobre o que 
recebemos; é sobre o que damos.

21 de dezembro, 14h00,  85’min

28 de dezembro, 14h00,  68’min

VIRADOS DO AVESSO
de Edgar Pêra

14 de dezembro, 14h00, 94’min
ENTRADA GRATUITA - M/12
(sujeito a marcação prévia)

João é um célebre escritor a atravessar uma enorme crise de criatividade... e não só. 
Também a sua vida afetiva vive momentos de dúvida. Um acontecimento muito invul-
gar fez com que João acordasse um dia sem saber se a pessoa que tem a seu lado 
na cama é aquela com quem quer continuar a partilhar a vida. João decide afastar-
-se e, livre de compromissos, assume-se como um verdadeiro solteiro folião. Quem 
vai aproveitar este desvio é Isabel, a escritora rival de João. Isabel só precisava de 
um deslize para, com a sua falta de escrúpulos, pisar João e ficar em vantagem.

C INEMA



NATAL 
in Novos Contos da Montanha de Miguel Torga

2 a 30 dezembro 
“De sacola e bordão, o velho Garrinchas fazia os possíveis para se aproximar da terra. 
A necessidade levara-o longe de mais. Pedir é um triste ofício, e pedir em Lourosa, 
pior. Ninguém dá nada. Tenha paciência, Deus o favoreça, hoje não pode ser - e beba 
um desgraçado água dos ribeiros e coma pedras! Por isso, que remédio senão alargar 
os horizontes, e estender a mão à caridade de gente desconhecida, que ao menos se 
envergonhasse de negar uma côdea a um homem a meio do padre-nosso. (…)”

em Destaque

A vida cultural de Santo Tirso também se compõe da pro-
dução literária que surge a cada momento. A criatividade 
e o engenho literário dos tirsenses está em destaque numa 
exposição bibliográfica sobre os autores tirsenses presen-
tes no fundo documental da Biblioteca Municipal de Santo 
Tirso, independentemente do género literário. O destaque 
irá para os últimos autores e obras integradas na coleção da 
biblioteca, mas quem desejar poderá embrenhar-se pelas 
estantes do fundo local e descobrir novos e velhos autores.

AUTORES TIRSENSES

MÊS A MÊS UM OLHAR SOBRE...

1 A 31 DE DEZEMBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROJETO DE LEITURA SÉNIOR

O BAÚ DAS LE TRAS

O BAILE DOS PIRILAMPOS 
espetáculo intimista de teatro físico

10 de dezembro, 10h30  
GRATUITO - PÚBLICO EM GERAL

C IC LO DE TEATRO PA RA A INFÃ NC IA

Na floresta há uma velha árvore oca que serve de casa a uma menina. Durante a 
noite, ela é visitada pela escuridão, por sons misteriosos e por luzes que dançam. 
Serão pirilampos num baile? Virá o raio e o trovão? Enquanto o sono vem e não vem, 
entre um bocejo e um esfregar de olhos, a noite ganha vida e os animais vêm visitar. 
Espetáculo intimista de teatro físico sobre os sons da noite e a sua relação com os 
animais e as várias luzes que brilham na escuridão, explorando a curiosidade e o 
medo e a poética visual deste universo.



CONSTRÓI O TEU PRESÉPIO
oficina de expressão plástica 

6 e 13 de dezembro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

ENTRADA GRATUITA

SABORES DE NATAL
ateliê de culinária 

20 e 27 de dezembro, 10h00  
INSCRIÇÃO GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: 
Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

No arquivo histórico municipal de Santo Tirso poderá encontrar quatro livros de registo da série Minas. Aqui desven-
damos um pouco da história do subsolo tirsense e da vontade de muitos na exploração desta riqueza. Estes livros de 
registo serviam para controlo e prova dos manifestos de descobertas de nascentes de água, minas, jazigos ou depósi-
tos de minerais, sobretudo de carvão e ferro, verificados na área do concelho. O registo da descoberta ou manifestos 
eram realizados por empresas e particulares na secretaria da Câmara, formalidade essencial para assegurar o direito 
à concessão de exploração. Esta documentação complementa os registos e informação editada regularmente nos 
Boletins da Propriedade Industrial, contendo informações como a data dos registos, a identificação dos declarantes e 
a localização das minas.

LIVRO DE REGISTO DE MINAS (1873-1960)
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

1 a 31 de dezembro

+ 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


