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STELLA PRINCESA DOS CÉUS
texto e ilustrações de Marie Louise Gay

O Gato das Botas

O GATO DAS BOTAS 
texto e ilustações de Ayano Imai

INSCRIÇÃO GRATUITA-PÚBLICO INFANTIL  
E ESCOLAR

LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”. . . O BAÚ DAS LE TRAS

O FILHO DO FORNEIRO

1 a 30 de setembro 
14  de setembro, 10h00, 60’min

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

21  de setembro, 10h00, 60’min

Lares Centros de dia e de Convívio do concelho 
aderentes ao projeto.

(Variante Espanhola) – in Mulheres do Outro Mundo 
– Fadas e Serpentes de Francisco Vaz da Silva

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

“Para obter lenha com que aquecer o seu forno, um dia 
um forneiro pegou no burrico e foi ao monte apanhar 
uma carrada de estevas. 

DE C ONTO A C ONTO

CONTOS NA EIRA
apresentação do espectáculo “Eira de Contos” 
CASA DA EIRA - QUINTA DE FORA

8 de setembro, 15h00, 60’min
ENTRADA GRATUITA-M/3
(sujeito a marcação prévia)



Após o fim do serviço militar em África, Adelino regressa ao Furadouro, a vila pisca-
tória onde nasceu. Lá chegado, descobre que Júlia, a rapariga que toda a vida amou, 
é hoje casada com Raimundo, o seu irmão. Triste e desiludido com a notícia da trai-
ção, Adelino sai à procura de trabalho. É assim que conhece Albertina (Isabel Ruth), 
uma rapariga de espírito livre e fama de libertina que apenas deseja fugir daquele 
lugar. Com ela, Adelino vai ganhar coragem de se libertar do passado e acreditar na 
sorte que ainda lhe há-de caber. Juntos, vão tentar mudar de vida…longe dali.

O Amigo Gigante é um gigante amigável que não se parece nada com os outros habi-
tantes do País dos Gigantes. Ele é simples, carinhoso e recusa-se a comer humanos, 
ao contrário dos restantes gigantes, como o Suga-Sangue e o Traga-Nacos, que 
além de terem o dobro do tamanho, são assustadores e comem humanos. O Amigo 
Gigante leva a pequena Sofia para o País dos Gigantes, e esta começa por ter medo 
deste misterioso gigante que a trouxe para a gruta dele, mas depressa percebe que, 
na verdade, o Amigo Gigante é bondoso e encantador.

Quando Chuck o astronauta aterra num planeta distante repleto de pequenos seres 
verdes, ele fica surpreso por descobrir que nós não estamos sozinhos na galáxia. 
Mas Chuck apanha o choque da sua vida quando os residentes do Planeta 51 erra-
damente acreditam que a sua presença é o princípio de uma invasão alienígena da 
raça humana! Por sorte, leem rapidamente se apercebe de que Chuck é amistoso e 
torna sua missão ajudá-lo a voltar em segurança para a sua nave.

O AMIGO GIGANTE
de Clay Kaytis e Fergal Reilly 
13 e 20 de setembro, 10h00, 115’min
ENTRADA GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

C INEMA NA BIBLI OTECA

VAMO S AO C INEMA.. . 
C IC LO DE F ILME S A MÚSICA ATRAVÉ S D O C INEMA

SERENATA À CHUVA
de Stanley Donen e Gene Kely 
28 de setembro, 14h30, 99’min
ENTRADA GRATUITA-M/12
(sujeito a marcação prévia)

PLANETA 51
de Disney 
6 e 18 de setembro, 10h00, 87’min
ENTRADA GRATUITA-M/4
(sujeito a marcação prévia)

MUDAR DE VIDA
de Paulo Rocha
13 de setembro, 14h00, 86’min
ENTRADA GRATUITA-M/12
(sujeito a marcação prévia)

MÚSICA NO CORAÇÃO
de Robert Wise 
30 de setembro, 15h00, 165’min
ENTRADA GRATUITA-M/12
(sujeito a marcação prévia)



Há já uns dias que o Crocodilo não pára quieto, sempre de um lado para o outro. 
Umas vezes está cheio de frio, outras vezes está cheio de calor, umas vezes está 
desolado e triste, outras vezes está tão contente que lhe apetece abraçar o mundo 
inteiro. Não há que enganar: o Crocodilo está apaixonado…

em Destaque

Após o sucesso do ano passado na organização do pri-

meiro seminário, a Rede de Bibliotecas de Santo Tirso 

organiza este ano um seminário sobre um tema central 

nas escolas: o papel e contributo da biblioteca escolar 

no projeto educativo e na mobilização de projetos na 

comunidade educativa que integra. Este é o ponto de 

partida para uma tarde de debate e reflexão sobre as 

bibliotecas escolares com a presença de oradores da 

Fundação Calouste Gulbenkian, da Rede de Bibliotecas 

Escolares e de projetos apresentados por professores 

bibliotecários.

II SEMINÁRIO DA REDE DE 
BIBLIOTECAS DE SANTO TIRSO

27 DE SETEMBRO
14H30-18H00

Público-alvo: docentes do ensino público, professores 
bibliotecários, público geral
Bilheteira: gratuito, sob inscrição prévia

na Biblioteca Municipal

«A ESCOLA DINAMIZADORA DE PROJETOS 
– O PAPEL DA BIBLIOTECA ESCOLAR»

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

UM PEQUENO CROCODILO TERNURENTO QUE SÓ VISTO
texto e ilustrações de Daniela Kulot 
7 de setembro, 10h00, 60’min
ENTRADA GRATUITA-M/4 |  PARQUE RIBEIRA DO MATADOURO
(sujeito a marcação prévia)

E NC ONTRO S NA BIBLI OTECA

CONVERSA COM AS AUTORAS DE JOGOS TERAPÊUTICOS 
PARA IDOSOS E ADULTOS

26 de setembro, 10h00
ENTRADA GRATUITA-PÚBLICO EM GERAL
(sujeito a marcação prévia)

16 de setembro, 15h00



ENTRADA GRATUITA

TOLERADAS (1880-1919)
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL 

1 a 30 de setembro

+ 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

MÃO S À OBRA…

INSCRIÇÃO GRATUITA |  PÚBLICO CRIANÇAS E SÉNIORES
(sujeito a marcação prévia)

5 de setembro, 10h00, 90’min

BIBLIOTECA MUNICIPAL

19 de setembro, 14h00, 90’min

CIÊNCIA PARA TODOS
Como funciona o planeta Terra 

Ninguém sabe quem é Elena Ferrante e os seus editores originais procuram manter 
silêncio absoluto sobre a sua identidade. Houve até quem suspeitasse que se trata 
de um homem; outros dizem que nasceu em Nápoles e viveu na Grécia e em Turim. 
O sucesso de crítica e público reflete-se em artigos publicados em jornais e revistas 
como “The New York Times e Paris Review”. A saga composta por A amiga Genial, 
História do Novo Nome, História de Quem Vai e de Quem Fica e História da Menina 
Perdida está destinada a tornar-se um clássico da literatura europeia do século XXI.
“Não me arrependo de meu anonimato. Descobrir a personalidade do escritor atra-
vés das histórias que propõe, das suas personagens, dos objetos e paisagens que 
descreve, do tom da sua escrita, não é mais nem menos que um bom modo de ler”, 
disse Elena Ferrante numa entrevista ao Il Corriere della Sera.

MÊ S A MÊ S UM OLHA R SOBRE.. .

ELENA FERRANTE
1 a 30 de setembro

Em setembro, a Biblioteca Municipal apresenta nesta rubrica mensal documentos constantes do Arquivo Históri-
co 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.

“As visões holisticas do social deixam muitas vezes na penumbra os «submundos» sociais, cujos aspectos nos 
parecem ser, não raras vezes, relevantes na compreensão das mais significativas transformações sociais” (José 
Machado Pais).

Este mês o Arquivo Histórico apresenta documentação sobre uma franja marginal da sociedade portuguesa, de 
todas as épocas. As toleradas, ou prostituição legal, teve existência em Portugal em vários momentos, desde o 
século XIX até à atualidade. Os livros apresentadas serviam de registo às toleradas residentes no concelho de 
Santo Tirso, numa época que abarca o final da mionarquia constitucional e a 1ª República, sendo administrador do 
concelho (figura delegada do Governo Civil do Porto), o Dr. António Carneiro de Oliveira Pacheco.


