
13 e 27 de abril, 10h00, 60’min 
INSCRIÇÃO GRATUITA  

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

PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR

ABRIL
2017

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

O ESPELHO
texto  de Adélia Carvalho
 ilustrações de Sebastião Peixoto

6 e 20 de abril, 10h00, 60’min

PROJETO DE LEITURA SÉNIOR

Conto Tradicional Alentejano adaptado por 
Adolfo Coelho in Contos Tradicionais Portugueses de 
Carlos Oliveira e José Gomes Ferreira

1 a 29 de abril

O espelho

O INCRÍVEL RAPAZ QUE COMIA 

texto  de Oliver Jeffers
ilustrações de Oliver Jeffers

OS DOIS COMPADRES A ESCOLA DINAMIZADORA DE 

ESCOLAR
PROJETOS. O PAPEL DA BIBLIOTECA 

LIVROS

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 BAÚ DAS LE TRAS II  SEMINÁ RI O DA REDE DE BIBLI OTE-
CAS DE SA NTO TIR SO

19  de ABRIL, 14H30-18H00
ENTRADA GRATUITA 

PÚBLICO GERAL E PROFESSORES
(sujeito a marcação prévia)

A Rede de Bibliotecas de Santo Tirso organiza o segundo 
seminário sobre um tema fundamental para as Bibliote-
cas Escolares e o seu papel central na escola: os proje-
tos de leitura e a sua mobilização através da biblioertca 
escolar.

“Era duma vez dois compadres, um era muito rico e o 
outro muito pobre, e este, querendo apanhar dinheiro ao 
rico, disse para a mulher:
- Olha, tu compras uma perdiz, eu vou á caça com o 
compadre e levo de cá um dos coelhos que aí temos, e 
lá na caçada dou-lhe um recado para ele te vir cá trazer, 
que é para tu cozinhares a perdiz, e depois o compadre 
há-de querer comprar-me o coelho e eu peço muito di-
nheiro por ele. (….)”



CAÇA-FANTASMAS
de Paul Feig 
10 e 26  de abril, 10h00, 117’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones e Kate McKinnon. Wiig é uma professora 
da Universidade de Columbia – onde alguns dos caça-fantasmas originais trabalhavam 
- que é despedida pela sua crença no sobrenatural e se junta a uma ex-colega que 
ainda trabalha na área, bem como à sua nova parceira, para investigar aparições de
fantasmas por Nova Iorque. 

ROBÔS
de Chris Wedge e Carlos Saldanha

5 e 19  de abril, 10h00, 86’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

O robô Rodney é um jovem e genial inventor, cujo sonho passa por ajudar todos os 
robôs do planeta. Cappy, filha de um aspirador e dos seus acessórios, é uma menina-
-robô por quem Rodney se apaixona de imediato. 

VIAGEM A PORTUGAL
de Sérgio Tréfaut

12 de abril, 14h00, 70’min
ENTRADA GRATUITA - M/12
(sujeito a marcação prévia)

Maria, uma médica ucraniana, aterra no aeroporto de Faro, em Portugal, com um 
visto de turismo. Entre todos os passageiros do seu avião, Maria é a única a ser de-
tida e interrogada pela polícia de estrangeiros e fronteiras. 

C INEMA

VAMO S AO C INEMA.. .  C IC LO DE F ILME S JOÃO 
B OTELHO

OS MAIAS - CENAS DA VIDA ROMÂNTICA
de João Botelho

26 de abril, 14h00, 118’min
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL
(sujeito a marcação prévia)
Carlos da Maia é o último herdeiro da tradicional família portuguesa. Ele é formado 
em medicina pela antiga Universidade de Coimbra, mas prefere gastar o seu tempo 
na companhia de amigos e amantes, junto do seu grande colega João da Ega. Mas 
isso muda quando ele finalmente se apaixona.



1 de ABRIL, 14H00-17H30
INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA E GRATUITA ATRAVÉS DO EMAIL: 
BIBLIOTECA@CM-STIRSO.PT OU 252 833 428

Comemoração do Dia Mundial do Livro e dos direitos de autor no 
município de Santo Tirso

Workshop «Berço de Histórias» Maria do Rosário Oliveira

em Destaque

A presente exposição documenta um vasto número de aconte-
cimentos e seus protagonistas que a objetiva de Sérgio Valente 
foi captando entre o final dos anos sessenta e 1982, na cidade 
do Porto e com uma referência a Santo Tirso.

Estão previstas atividades paralelas a esta exposição em abril, 
com um debate sobre o 25 de abril no próximo dia 8 de abril, 
às 15h00, na Biblioteca Municipal com a presença de Sérgio 
Valente e Rui Pereira, entre outros.

EXPOSIÇÃO 

“SÉRGIO VALENTE. 
UM FOTÓGRAFO NA REVOLUÇÃO”

ATÉ 15 DE ABRIL

C OMEMORAÇÃO D O D IA INTERNAC I ONA L DE 
LIVRO INFA NTIL

17 a 22 de abril, 10h30

GRATUITO - PÚBLICO EM GERAL 

LOCAIS:  BIBLIOTECA MUNIC IPAL DE SANTO TIRSO / CÂMARA 
MUNIC IPAL / CENTRO CULTURAL MUNIC IPAL DE VILA DAS AVES

FEIRA DAS TROCAS – TROCA ND O LEI T URAS…

A Feira de Trocas tem como objetivo possibilitar o acesso aos livros, através da 
troca, sem custos para os participantes. Os livros a serem trocados serão obras de 
literatura, técnicos e científicos, autoajuda, e banda desenhada, excluem-se os livros 
didáticos, revistas e jornais. Qualquer pessoa pode trocar os seus livros por outros 
do seu interesse. A única condição é que os livros estejam em boas condições.

De pequenino se torce o pepino. A promoção da leitura na primeira infância e a par-
ticipação dos pais e agentes educativos é fundamental para o bom desenvolvimento 
da criança. Este workshop é destinado aos pais, professores, técnicos dos serviços 
educativos e todos os profissionais que se interessam por esta temática para em 
conjunto com a formadora se familiarizarem com estratégias de leitura para crianças 
dos 0 aos 3 anos.



ATELIÊS DE PÁSCOA
oficina de expressão plástica 

4 e 11 de abril, 10h00, 90’min  
INSCRIÇÃO GRATUITA - CRIANÇAS E SÉNIORES
(sujeito a marcação prévia)

Conceção e dinamização: Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

PAULO GALINDRO
1 a 29 de ABRIL  
GRATUITO-M/4 

ENTRADA GRATUITA

VAMOS DESCOBRIR A PRIMAVERA
oficina de pintura 

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

LICENÇAS DE USO E PORTE DE ARMA (1891-1968)

DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

1 a 29 de ABRIL

+ 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

MÊ S A MÊ S UM OLHA R SOBRE

Nascido em 1970 e licenciado em arquitetura, Paulo Galindro é autor de diversos livros 
ilustrados, feitos em parceria com alguns dos mais importantes escritores nacionais 
e internacionais, como Luís Sepúlveda, António Mota, David Machado, entre outros. 
Viu a sua obra premiada por diversas vezes. Juntamente com Natalina Cóias criou o 
coletivo de ilustração Pintarriscos

Em abril, 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.


