
11 de maio, 10h00, 60’min 
INSCRIÇÃO GRATUITA  

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

PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR

MAIO
2017

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
DE SANTO TIRSO

OS PEQUENOS GIRASSÓIS DA MAMÃ
 texto  de Angela McAllister
 ilustrações de Alison Edgson

4 e 18 de maio, 10h00, 60’min

PROJETO DE LEITURA SÉNIOR

Conto Tradicional Português in Antologia de Contos Populares Vol.2 de Alexandre Parafita

2 a 31 de maio

A Rainha das Rãs Não pode Molhar os Pés

A RAINHA DAS RÃS NÃO PODE 
 
texto  de David Cali
ilustrações de Marco Somà

O MAIO GRANDE E O PRESUNTO

MOLHAR OS PÉS

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

“Havia uma mulherzita, pobrezita e de pouca inteligência. Um dia, diz-lhe assim o marido:

- Olha que neste presunto num mexes, que é p’ró Maio grande! Num mexes, que depois é preciso trabalhar muito, e 
a gente com a fome num é capaz de trabalhar.(…)”



ALICE DO OUTRO LADO DO ESPELHO
de James Bobin 
10 e 31  de maio, 10h00, 113’min
ENTRADA GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

BLINKY BILL
de Deane Taylor, Noel Cleary, Alexs Stadermann, Alex Weight

3 e 24  de maio, 10h00, 93’min
ENTRADA GRATUITA-M/4
(sujeito a marcação prévia)

YVONE KANE
de Margarida Cardoso

17 de maio, 14h00, 118’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 JOÃO B OTELHO

O FILME DO DESASSOSSEGO
de João Botelho

10 de maio, 14h30, 139’min
ENTRADA GRATUITA-PÚBLICO EM GERAL
(sujeito a marcação prévia)

TRÁFICO
de João Botelho

24 de maio, 14h30, 105’min
ENTRADA GRATUITA-PÚBLICO EM GERAL
(sujeito a marcação prévia)

A Biblioteca Municipal inicia uma nova rubrica na sua programação com a apresentação de ciclos temáticos de 
cinema, através dos quais procuramos conhecer melhor um universo cinematográfico ou uma realidade da história 
do cinema. Entre abril e maio fazemos um retrato da sociedade portuguesa traçado pelo realizador João Botelho 
através de três obras, duas das quais adaptações de autores portuguese como Fernando Pessoa e Eça de Quei-
rós. Este mês de maio concluímos o ciclo com a apresentação de dois filmes.



17 de maio a 17 de junho
GRATUITO-PÚBLICO EM GERAL

Lançamento do livro de Goreti Dias - Singularidades & E.T.c

em Destaque

A formadora apresenta o workshop da seguinte forma:
«O desenvolvimento de hábitos literários das crianças advém, fun-
damentalmente, do tempo e predisposição da família dedicado a 
este momento educativo. Falar de crianças leitoras é falar de leitu-
ras desde o berço, desde o primeiro momento em que os pais se de-
dicam a ler para os seus filhos. Este projeto de intervenção foi imple-
mentado com o objetivo de promover aos pais dos bebés, o treino de 
competências parentais, de criar oportunidades de aprendizagem 
na seleção de livros de literatura infantil e estratégias de animação 
de leitura, além de ajudar as famílias a tornarem-se mais conscien-
tes da importância da leitura na primeira infância. (...) O programa 
de literacia familiar implementado permite contribuir para o suces-
so da leitura dos pais aos seus filhos e para apromoção de estraté-
gias de animação de leitura para bebés.»

WORKSHOP 
«BERÇO DE HISTÓRIAS» 
MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA
27 DE MAIO 14H00-17H00

EXPO SIÇÃO “AS A R TE S NA D.  D INI S”

6 de maio, 15h00
GRATUITO-PÚBLICO EM GERAL 

SÁBA D O S NA BIBLI OTECA

A escritora Goreti Dias realiza o lançamento do seu último trabalho «Singularidades 
& e.t.c» na Biblioteca Municipal. A autora apresenta o livro da seguinte forma: “ Nin-
guém é sempre feliz ou sempre triste; nem sempre desanima ou está eufórico. A vida 
só se torna “sempre” ou “nunca” na morte. E aqui trata-se pouco da morte (…). Mas 
quer-se vida, sobretudo vida. A vida de leitores, a vida de gente avessa a poesia, a 
vida de gente amante das artes… Todos temos um pouco do nosso retrato por aqui.” 
Esta edição é patrocinada pela associação Cuca Macuca.

Exposição do projeto artístico da Escola Secundária D. Dinis o qual é composto pelos 
trabalhos realizados pelos alunos do curso de artes, multimédia e desenho. Este é 
um projecto artístico que engloba a comunidade local e as duas instituições organi-
zadoras: Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas D. Dinis.

ENTRADA GRATUITA-INFANTIL E ESCOLAR 
(sujeito a marcação prévia)



UM PRESENTE PARA A MÃE!
oficina de expressão plástica 

2 de maio, 10h00, 90’min

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

Conceção e dinamização: Equipa dos Serviços 
Educativos da BMST.

6 de maio, 15h00, 90’min

GEORGE STEINER
1 a 31 de maio  
GRATUITO-PÚBLICO GERAL 

ENTRADA GRATUITA

LIVRO DOS ANNAES DO CONCELHO DE SANTO THYRSO (1852)
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

2 a 31 de maio

+ 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

George Steiner nasceu em Paris em 1929. Apesar de 
viver na Europa a maior parte do seu tempo, adquire 
em 1944 a nacionalidade americana. É um autor prolifi-
co, cuja obra reflete sobre vários temas da atualidade, 
entre eles, a Europa. Pensador reconhecido e aprecia-
do pelo profundo conhecimento da literatura e das filo-
sofias de diferentes culturas, George Steiner é um dos 
maiores pensadores contemporâneos. A sua obra esta-
rá em destaque na Biblioteca Municipal de Santo Tirso.

Em maio, 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.

O livro dos Annaes do concelho de Santo Thyrso contém várias comemorações históricas. O seu termo de abertura 
tem a data de 11 de maio de 1852. Entre as várias celebrações podemos destacar as seguintes: Visita da Rainha 
D. Maria II, acompanhada do infante Dom Luiz, Duque do Porto, a 17 de Maio de 1852. O registo da carta régia que 
elevou a povoação de Santo Thyrso a Villa, a 14 de dezembro de 1863, assim como alguns autos: inauguração do 
cemitério municipal, a 10 de outubro de 1886 e inauguração da estátua do Conde S. Bento, a 28 de agosto de 1892.

FIGURAS DE ORIGAMI
oficina de expressão plástica 

9 e 23 de maio, 10h00, 90’min

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

Conceção e dinamização: Equipa dos Serviços 
Educativos da BMST.

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

SOPA DE NADA
 texto  de Gonzálo García
 ilustrações de Rashin Kheiriyeh

Os protagonistas, tal como em quase todas as fábulas, 
são animais. Neste caso, Maria Raposa e João Gato, dois 
astutos que um belo dia chegam às portas de um palá-
cio a pedir comida. Ali vive o avarento do João Rato que 
não lhes quer dar nada, e eles então oferecem-se para 
lhes preparar uma sopa prodigiosa, a sopa de nada.

25 de maio, 10h30, 60’min  
GRATUITO-M/4

PARQUE LA ZER QUINTA DO OLIVAL 

(sujeito a marcação prévia)


