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LIVRO S  “AQUI HÁ HI STÓRIAS”. . .

A RQUIVO HI STÓRIC O

MÃO S À OBRA…

REPOR TAGEM E SPEC IA L

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM PORTUGAL
Ateliê
31 de OUTUBRO

Um rei já ancião decide abdicar do trono e pôr nas mãos 
do povo a escolha de quem lhe sucederá entre as suas 
três filhas. No entanto, as três princesas eram tão páli-
das que o povo pensou que estavam a morrer de tédio 
e não quis nenhuma para rainha. É então que cada uma 
delas tentará encontrar a solução para este problema. 
Mas qual das irmãs é que conseguirá a aprovação dos 
súbditos do seu reino?

AS TRÊS PRINCESAS PÁLIDAS
textos de Maria Francés
ilustrações de María José Martín Francés 
7 de outubro, 15h00, 60’min
19 de outubro, 10h00, 60’min
GRATUITO |  PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: 

Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

MEMÓRIAS DE UM LOBO MAU
textos de José Fanha
ilustrações de Mafalda Milhões 
12 de outubro, 10h00, 60’min
26 de outubro, 10h00, 60’min

Era uma vez um Lobo Mau... mesmo muito, muito mau! 
Mas será que foi sempre assim?
Não contes este segredo a ninguém, mas a verdade é 
que o Lobo Mau dos contos de fadas nem sempre foi 
um dos vilões mais terríveis. Houve tempos em que era 
apenas um lobo pequenote, cheio de sonhos, ambições 
e esperanças. O que ele queria mesmo era viajar pelo 
mundo e escrever a sua própria história. Mas a vida não 
está fácil para os lobos!
Não acreditas?

GRATUITO |  PÚBLICO INFANTIL E ESCOLAR
(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: 

Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

VAMOS DESCOBRIR O OUTONO!
oficina de artes plásticas
3 e 17 outubro, 10h00, 90’min
GRATUITO |  M/4
(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: 

Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

DOCES E COMPOTAS
ateliê de culinária
10 e 24 outubro, 10h00, 90’min
GRATUITO |  M/4
(sujeito a marcação prévia) 

Conceção e dinamização: 

Equipa dos Serviços Educativos da BMST.

No âmbito da comemoração do mês das bibliotecas escolares vamos dar voz ao am-
biente através da apresentação do projeto: Reportagem especial. Esta é uma banda 
desenhada da autoria de Bruno Pinto (argumento), Penim Loureiro (desenho) e Quico 
Nogueira (cor). 

ENTRADA GRATUITA-PÚBLICO INFANTIL E JUVENIL

INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA
(sujeito a marcação prévia)

C OMEMORAÇ ÕE S D O MÊ S DAS BIBLI OTECAS E SC OLA RE S

COMER A LÍNGUA
teatro do frio
27 [PÚBLICO ESCOLAR] E 28, 15h00
ENTRADA LIVRE |  M/7

Palavras, som, ação, atriz em palco e muito mais. Realização de um conjunto de es-
petáculos no âmbito da celebração do mês das bibliotecas escolares e para o público 
geral com uma peça do Teatro do Frio. Com texto original de Regina Guimarães, este 
espetáculo mostra a complexidade da língua, revelando a sua abertura a múltiplas in-
fluências culturais e a sua capacidade plástica de mutação. Através de trava-línguas e 
outros jogos semânticos, o espetáculo demonstra uma língua pensante, cantante, uma 
língua viva. Uma língua para ouvir, dizer, cheirar e comer. Sentir e fazer sentir. Crescer 
e querer crescer.



Um dia, uma criança de 9 anos, Martim Cabral e Melo, desaparece do colégio privado 
onde estuda. A polícia monta uma grande operação de busca por toda a cidade para 
o encontrar. Todas as hipóteses são possíveis: Que aconteceu?

Max é um cachorrinho que mora em um apartamento de Manhattan. Quando seu 
dono traz para casa um viralata desleixado chamado Duke, Max não gosta nada, já 
que o seu tempo de bichinho de estimação favorito parece ter acabado. Mas logo 
eles vão ter que colocar as divergências de lado pois um coelhinho branco adorável 
chamado Snowball está construindo um exército de animais abandonados determi-
nados a se vingar de todos os pets que tem dono.

Moana Waialiki é uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda 
de uma longa linhagem de navegadores, que é seu maior hobbie e, também, traba-
lho. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar sua família, ela resolve 
partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe 
onde é. Com a ajuda do lendário semideus Maiu, Moana começa sua jornada pelo 
mar aberto, onde vai enfrentar criaturas marinhas e descobrir antigas histórias do 
submundo.

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS
de Yarrow Cheney, Chris Renaud 
13 e 31 de outubro, 10h00, 87’min
ENTRADA GRATUITA-M/4
(sujeito a marcação prévia)

em Destaque

Ana Saldanha nasceu no Porto, em 1959. Tem uma licenciatura em 
Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto e fez um mestrado em Literatura Inglesa e um 
doutoramento sobre a obra de Rudyard Kipling e Teoria da Tradução 
no Reino Unido.

Já escreveu cerca de três dezenas de livros para crianças e jovens, 
dos quais se destacam Três Semanas com a Avó (Verbo, menção hon-
rosa do Prémio Adolfo Simões Muller), Uma Questão de Cor (Edinter; 
Caminho. Um dos dez finalistas do Prémio Unesco em Prol da Tole-
rância), O Papão no Desvão (Caminho; com ilustrações de Yara Kono. 
Prémio Nacional de Ilustração), Para Maiores de Dezasseis (Cami-
nho; seleccionado pela Biblioteca Internacional da Juventude para a 
Feira de Bolonha e publicado em 2009), O Galo que Nunca Mais Can-
tou (Caminho; prémio Maria Rosa Colaço). O seu livro mais recente é 
o romance juvenil Texas, Uma Aventura no Faroeste.

Ana Saldanha é também tradutora. Entre as obras que traduziu 
destacam-se Longo Caminho para a Liberdade, a autobiografia de 
Nelson Mandela (Campo das Letras), Uma História da Leitura, de Al-
berto Manguel (Presença), Quebrar o Feitiço: A Religião Como Fe-
nómeno Natural, de Daniel C. Dennett (Esfera do Caos), Até ao Fim: 
Destruição e Derrota da Alemanha de Hitler 1944-1945, de Ian Ker-
shaw (Dom Quixote) e  Jesus o Bom e Cristo o Patife, de Philip Pull-
man (Teorema).

MÊS A MÊS UM OLHAR SOBRE...
ANA SALDANHA
1 A 30 DE OUTUBRO

C INEMA NA BIBLI OTECA

PÚBLICO EM GERAL- ENTRADA GRATUITA 

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

CANÇÃO DE LISBOA
de Pedro Varela 
4 de outubro, 14h30, 110’min
ENTRADA GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

VAIANA
de John Musker, Ron Clements 
11 e 25 de outubro, 10h00, 103’min
ENTRADA GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

QUARTA DIVISÃO
de Joaquim Leitão
18 de outubro, 14h00, 116’min
ENTRADA GRATUITA-M/12
(sujeito a marcação prévia)

E NC ONTRO S NA BIBLI OTECA

Muito felizes e orgulhosas são duas senhoras da região de Trás-os-Montes! Graças a 
elas, o brilhante sobrinho pode estudar medicina em Lisboa e já pode se tornar um 
médico. Mal sabem elas, que Vasco não só desperdiça
todo o seu tempo bebendo, dançando e pegando as meninas, mas acabou fracas-
sando no seu exame final! E naquele mesmo dia, ele recebe um e-mail das duas tias 
anunciando a sua visita a Lisboa! Será que ele vai ser capaz de fazê-las acreditar 
que ele é um bom aluno, como elas pensam?

PA LC O S DE SA NTO TIR SO
- FE STIVA L DE TEATRO 2017

A BRANCA DE NEVE E A BRUXA MÁ

CONVERSA COM A ESCRITORA ANA SALDANHA

24 de outubro, 15h00
ENTRADA GRATUITA-PÚBLICO EM GERAL
(sujeito a marcação prévia)

O BAÚ DAS LE TRAS

TRÊS PADRES E UM SACRISTÃO 
DENTRO DO FORNO 

Contos Populares Vol.2 de Alexandre Parafita
2A 31 de outubro
LARES CENTROS DE DIA E DE CONVÍVIO DO 
CONCELHO ADERENTES AO PROJE TO

Conto Tradicional Português in Antologia de 7 de outubro, 10h30, 30’min
ENTRADA GRATUITA-M/6
(sujeito a marcação prévia)

A presença da autora do mês em Santo Tirso é o motivo deste momento em torno 
dos seus livros e temas, através de uma descontraída conversa de sábado. Convi-
damos os nossos leitores a vir à biblioteca para partilhar connosco este momento.


