






A agenda de março e abril contempla um diversificado leque de ativida-
des, convidando-o a usufruir de momentos de lazer e diversão. 

No plano cultural, de referir duas exposições a decorrerem no Museu 
Internacional de Escultura Contemporânea. A de Ernesto Knorr, 
que pode ser visitada até ao dia 8 de abril e a de Ângela Ferreira e 
Fernando José Pereira, a inaugurar no dia 27 de abril. 

E porque março é o mês da Poesia, Santo Tirso homenageia este 
ano a escritora Ana Luísa Amaral, numa edição dedicada à Poesia 
no Feminino. Durante duas semanas, a poesia andará pelas ruas, 
escolas, associações, padarias e cafés de todo o concelho, através da 
leitura de poemas, música, teatro e artes plásticas. 

Março é ainda o mês da celebração Pascal. Como já vem sendo 
tradição, o Mercado Nazareno volta a Santo Tirso para recriar a 
história dos últimos instantes da vida de Cristo, bem como de algumas 
personagens bíblicas. Inequivocamente um dos grandes momentos 
da vida da nossa cidade. Por esta altura, são milhares as pessoas que 
nos visitam. Deslocalizado para o Parque D. Maria II, o evento contará 
com bancas de venda de artesanato e produtos tradicionais, área de 
diversão infantil, exposição/mostra de animais vivos, a lembrar uma 
típica aldeia da época, evocando um tempo passado. 

Em abril, assinalamos a data histórica em que os valorosos militares 
devolveram ao povo português a liberdade. O 25 de Abril é uma 
data especial para todos os portugueses. É preciso homenagear as 
mudanças do passado e guardá-las na memória. Por isso, em Santo 
Tirso fazemos questão de promover uma sessão solene para fazer jus 
a este dia a não esquecer!

Na área da música, o festival Sonoridades volta ao palco do Centro 
Cultural Municipal de Vila das Aves, com novos sons da música 
portuguesa, com destaque para os jovens.  

E para abrir o apetite, convidamos a participar no “Fim-de-semana 
Gastronómico”. Organizado pela Câmara Municipal em parceria com 
o Turismo Porto e Norte de Portugal, o programa inclui um “Arroz à 
Toquinha”, servido nos Restaurantes aderentes a esta iniciativa. As 
“Pataniscas de Bacalhau” e o “Pudim Condessa Aldara” são um ótimo 
complemento para a refeição, assim como os vinhos dos diversos 
produtores deste Concelho.

Aproveite!
joaquim couto
Presidente  
da Câmara Municipal  
de Santo Tirso
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DESTAQUES

EXPOSIÇÃO
09 FEV > 08 abr
MIEC
público geral
entrada gratuita

HORÁRIO
Ter a Sex
09H00 — 17H30
Sab e Dom
14H00 — 19H00

DINÂMICAS  
DE ENCONTRO 
ERNESTO KNORR

O seu conceito enigmático de movimento e equi-
líbrio, por vezes impossível, é um elemento chave 
na avaliação do seu trabalho. Os materiais utili-
zados são principalmente o aço corten e, em me-
nor percentagem, a madeira. Dialogando com 
o espaço, apela para a emoção e busca um uni-
verso de relações vitais entre as partes e meio 
ambiente, num jogo de “equilíbrio e tensões”. Ar-
tífice de uma obra habitada por ritmos pessoais, 
perpassando a poética do vazio, a sua expres-
são é um confronto permanente entre a matéria 
e o espaço. Herdeiro da escola basca de escultu-
ra, está comprometido num diálogo permanente 
com a natureza na procura de uma experiência 
intensa em que convivem a criatividade e a ca-
pacidade de modificar a paisagem. Dinamismo e 
leveza, emoção suave, intimidade com o espaço, 
o artista mergulha num microcosmo que acentua 
o mundo poético e brincalhão de uma sedução 
geométrica, vertical e visual.

O trabalho de Ernesto Knorr oferece uma 
linguagem muito pessoal, caraterizada 
pelo acoplamento de formas geométricas 
elementares para configurar estruturas 
mais complexas, de caráter abstrato e 
construtivista, em que a combinação de 
elementos simples permite criar jogos de 
tensões muito sugestivos.
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Propõe-se que um grupo de estudantes 
do 3º ano da licenciatura de Artes Plás-
ticas – Multimédia da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto resida até 
23 de março no Museu Municipal Abade 
Pedrosa (MMAP), na expetativa de ence-
tarem um conjunto de processos artísti-
cos de índole experimental (em ambiente 
de aprendizagem) a partir do acervo ar-
queológico do MMAP e a sua extensão 
ao território. A mostra estará patente 
no MMAP e no Centro Interpretativo do 
Monte Padrão.

EXPOSIÇÃO
24 mar > 22 abr
MMAP/
CENTRO 
INTERPRETATIVO 
DO MONTE 
PADRÃO
público geral
entrada gratuita

FBAUP – RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
DESLOCAÇÕES
Parceria entre MMAP e FBAUP
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DESTAQUES

EXPOSIÇÃO
27 ABR > 29 JUN
MIEC
público geral
entrada gratuita

INAUGURAÇÃO
27 ABR
19H00

HORÁRIO
Ter a Sex
09H00 — 17H30
Sab e Dom
14H00 — 19H00

Num tempo de compressão absoluta do Tempo, um dos 
sinais mais visíveis da nova estruturação temporal da 
contemporaneidade é a sua aparência lisa, isto é, sem 
a presença das suas estrias: uma camada única ocupa 
todo o espaço tempo. O presente que aparece como 
perpétuo. O quebrar dos elos temporais com o passa-
do e o futuro insere o presente numa espécie de esquizo-
frenia social. A proposta que agora se avança terá, por 
isso, de respeitar o tempo na sua complexa estruturação 
acompanhando o pensamento que determina a necessi-
dade de conhecer o passado para entender o presente 
e preparar o futuro. Assim, as obras propostas terão de 
respeitar e salientar esta condição. As memórias conti-
das tanto nas pessoas como nos espaços deverão, desta 
forma, ser preservados e valorizados no sentido de po-
derem acomodar as várias camadas de significado que 
já contêm.

PARAR = AGIR 
ÂNGELA FERREIRA  
E FERNANDO 
JOSÉ PEREIRA
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POESIA LIVRE… 
NO FEMININO

Entre 8 e 21 de março, a Câmara Municipal 
de Santo Tirso promove mais uma edição da 
“Poesia Livre”. Dedicada à Poesia no Feminino, 
a edição deste ano homenageia Ana Luísa 
Amaral, través da sua obra poética.
A iniciativa conta com um programa recheado 
de atividades. Durante duas semanas, a poesia 
andará pelas ruas, escolas, associações, 
padarias e cafés de todo concelho, através da 
leitura de poemas, da música, do teatro e das 
artes plásticas. 
Viajará de comboio até ao Porto e de autocarro 
até Vila Nova de Cerveira.  
Além-fronteira chegará a Gross-Umstadt, na 
Alemanha, para reforçar os laços de amizade 
celebrados há 30 anos.

8 > 21 MAR
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DESTAQUES

17 MAR
10H00 E 11H30 
BIBLIOTECA  
MUNICIPAL 
DE SANTO  
TIRSO
M/6
inscrição gratuita em: 
cultura@cm-stirso.pt 
ou 252 870 020

É mesmo assim que tudo vai acontecer: vamos viajar de 
palavra em palavra para descobrir a história da menina 
que não queria dormir nunca e da palavra que queria ca-
sar, dos cinco dedos que são filhos da mão e da palavra 
que dava uma imensa alegria a um certo rapaz.
Vamos saltar de poema em poema, voar entre mini his-
tórias que nos vão desconcertar, e tudo porque as pala-
vras nunca nos deixam de surpreender.

Ficha Técnica

Texto: Regina Guimarães.  
Direção artística: Joana Providência.  
Interpretação: Sandra Salomé.  
Apoio a figurinos: Lola Sousa.  
Apoio Plástico: Cristóvão Neto,  
Filipe Mendes e Lola Sousa.  
Apoio a som: Fábio Ferreira.  
Direção de produção: Glória Cheio.  
Duração: 40 minutos.

CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA 
Poemas de Pé Para a Mão

17 MAR 
17H00
CENTRO  
CULTURAL  
MUNICIPAL  
DE VILA  
DAS AVES
público geral
entrada gratuita

No âmbito da edição da Poesia Livre…no Feminino, o 
TEATRO AVISCENA sobe ao palco do auditório do Cen-
tro Cultural Municipal de Vila das Aves para apresenta-
ção da peça FEMINA. 
Pretende-se com este tributo trazer o melhor da Poesia 
portuguesa, e o melhor da Mulher Portuguesa e do Mun-
do. “Mulher”, tantos adjetivos para a descrever: delicada; 
sensível; devota; sensual e perseverante. Um ser reple-
to de fascínio! Musas inspiradoras de poetas e artistas 
ao longo dos séculos. FEMINA retrata o dia-a-dia de um 
escritório, no qual ser uma trabalhadora dedicada, não 
representa necessariamente reconhecimento e respeito. 
Com esta produção da responsabilidade do Teatro Avis-
cena, representa-se a vida hodierna da mulher na socie-
dade atual, poetizando situações recorrentes do dia a 
dia, em que o público certamente se reconhecerá. A Poe-
sia na vida da mulher. A mulher como Poesia. A afirma-
ção do feminino através da arte e da arma das palavras. 
Um espetáculo que nasce da dramatização de poemas 
da autoria de poetisas portuguesas, entre elas, Florbe-
la Espanca, Helga Moreira, Amália Rodrigues, Sophia de 
Mello Breyner, Cora Coralina, Cecília Meireles… 

TEATRO AVISCENA
FEMINA 
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O Mercado Nazareno está de volta a Santo Tirso. Este 
ano como novidade, o evento realiza-se no Parque D. 
Maria II. O local será transformado numa verdadeira 
aldeia histórica, através de um cenário, onde atores e 
figurantes farão a recriação histórica dos últimos ins-
tantes da vida de Cristo, bem como de algumas perso-
nagens bíblicas.
Mas o Mercado proporciona ainda outras experiên-
cias. As bancas de venda de artesanato e produtos 
tradicionais, a área de diversão infantil, a exposição/
mostra de animais vivos, e o complexo decor do re-
cinto, a lembrar uma típica aldeia da época, concor-
rem por um imaginário que evoca um tempo passado. 
O caráter lúdico, em associação com rigor dos aconte-
cimentos histórico/religiosos, conferem a este evento 
uma dimensão singular e já típica em Santo Tirso. 

23 > 25 mar
PARQUE 
D. MARIA II II
público geral
entrada gratuita

MERCADO 
NAZARENO
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DESTAQUES

DIA 23 

11H00 abertura

11H30 manifesto de abertura
 Coreto

12H00 animação cénica
 O Batismo de Jesus
 Jesus é batizado por João Batista.
 Fonte

14H30 gladiadores em ação
 Acampamento

15H00 animação cénica
 A Ressurreição de Lázaro

 A irmã de Lázaro chora no túmulo quando Jesus se 
dirige a ela e ressuscita seu falecido irmão.

 Túmulo

16H00 escolta romana

17H00 animação cénica
 A multiplicação dos pães e dos peixes

Enquanto Jesus espalha a palavra de Deus o povo 
que O tem seguido tem fome. Eis que se dá o mila-
gre da multiplicação dos pães e dos peixes.

 Recinto

17H30 ave de rapina em ação
 sessão de prova do pão ázimo
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18H30 animação cénica
 A Pesca milagrosa

Os pescadores estão tristes pela fraca pesca que 
fizeram, mas Jesus insiste com Pedro que volte 
com o barco ao mar e que O leve. Qual o espanto 
quando as redes saem cheias de peixe. Assim sur-
ge o primeiro apóstolo…

19H30 gladiadores em ação
 Acampamento

20H00 repasto nas tabernas 

21H30 animação cénica
 A Última Ceia

Jesus convida os seus discípulos para uma ceia. 
Mal eles sabem que será a última.

22H00 escolta noturna romana

22H30 fogo dançador
 Terraço da Casa de Chá

23H00 encerramento

DIA 24

11H00 abertura

11H30 escolta romana com biga

12H00 repasto nas tabernas

14H30 romanos em ação
 Acampamento

15H00 ave de rapina em ação

15H30 gladiadores em ação
 Acampamento

16H00 animação cénica
 A entrada de Jesus em Jerusalém

Jesus, em cima de uma burrinha, chega a Jerusa-
lém, recebido pelo povo com folhas de palmeiras. 
Os soldados capturam Jesus e levam-n’O para 
ser julgado pelos fariseus, que por sua vez não 
querem tomar a decisão e O encaminham a Pôn-
cio Pilatos.

17H30 sessão de prova do pão ázimo

18H00 animação cénica
 A libertação de Barrabás

Pilatos declara ao povo que César lhes cederá 
uma oferta para a páscoa: podem escolher entre 
2 prisioneiros para sua libertação.

 Acampamento romano

19H00 ofícios a laborar

20H00 repasto nas tabernas

21H30 animação cénica
 Via-sacra

Jesus carrega a sua cruz até ao calvário
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DESTAQUES

22H30 animação cénica
 Crucificação

Jesus é crucificado entre dois ladrões
 Calvário

23H30 concerto
 Largo Coronel Batista Coelho

24H00 encerramento

DIA 25

11H00 abertura

11H30 gladiadores em ação
 Acampamento

12H00 repasto nas tabernas

14H30 ave de rapina em ação

15H00 animação cénica
 Jesus é descido da Cruz e sepultado

Jesus é acolhido nos braços de Maria que o con-
sola. Os soldados permitem que os apóstolos tra-
tem as feridas e o prepararem para a sepultura.

 Túmulo

15H30 escolta romana com biga

16H30 animação cénica
 Dor de mãe

Maria chora em frente ao túmulo, seus compa-
nheiros tentam consolá-la, lembrando alguns fei-
tos do seu Filho como o milagre das bodas de 
Canaá ou a cura do servo do centurião.

 Túmulo

17H15 arena de gladiadores 
 - soberba dos romanos

17H30 sessão de prova do pão ázimo

18H00 animação cénica
 A Ressurreição de Jesus

Madalena passa no túmulo aberto e não encon-
tra o corpo de Jesus. Chama os apóstolos, que 
incrédulos passam o pano, que cobria o rosto de 
Jesus, de um para outro.

 Túmulo

19H00 Cortejo musical 

20H00 repasto nas tabernas

21H30 animação cénica
 Aparição do Ressuscitado 

Num grande clarão Jesus aparece ao público, 
deixando a sua mensagem

 Recinto 

22H00 fogo dançador
 Terraço da Casa de Chá

22H30 encerramento
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ARTES

JAZZ E ROCK

“Suite 3,14” é o mais recente álbum dos El Rupe e 
Tropical Geometry o tema que serve de avanço. Esta 
criação encontra-se num mundo em que o natural 
vive em harmonia com a tecnologia mais avançada. 
A procura de um número que, paradoxalmente, nos 
traga humanidade e nos leve de encontro à natureza. 
E se, nas cidades, pudéssemos abrir as portas de um 
elevador e encontrar uma floresta lá dentro? Este 
álbum trata da procura de um padrão unificador entre 
dois opostos. A sonoridade de cada música eleva-nos 
para estes dois sítios que na verdade são o mesmo. Na 
sua essência, este trio procura refletir e redescobrir-
se a si próprio na criação de novas texturas, sendo a 
intensidade sonora parte fulcral da sua composição 
musical. Com uma forte componente melódica, a 
sua música tanto se revela frágil e capaz de exprimir 
suaves e delicadas intimidades, como se transforma 
em algo mais cru e sagaz.

CONCERTO
31 MAR
21H30
Centro 
Cultural 
Municipal 
de Vila 
das Aves
público geral
entrada gratutita

Ficha Técnica
 
Samuel Coelho:
Guitarra, eletrónicas 
Rui Sousa: 
Hammond 
Pedro Oliveira:
Bateria, eletrónicas

CONCERTOS

NOITE TIRSENSE

EL RUPE
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Poeta. Docente de Literatura Inglesa no  
Departamento de Estudos Anglo-Ameri-
canos da Faculdade de Letras do Porto.  
Doutorou-se em Literatura Norte-America-
na com uma tese sobre Emily Dickinson. Tem 
publicações académicas (em Portugal e no 
estrangeiro) nas áreas de Literatura Ingle-
sa, Literatura Norte-Americana, Literatura 
Portuguesa e Literatura Comparada. Pas-
sou dois anos (1991-93) na Universidade de 
Brown, Providence (E.U.A.) como Investi-
gadora Convidada do Departamento de 

Inglês daquela Universidade. Foi membro 
da Direcção da Associação Portuguesa de 
Estudos Anglo-Americanos (1989-91), inves-
tigadora Associada do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra e é,  
actualmente, membro do Instituto de Lite-
ratura Comparada Margarida Losa. Escre-
ve também contos infantis.

Ana Luísa Amaral mistura de forma ori-
ginal na sua poesia, tanto a nível temáti-
co como formal, um universo culto e toda 
uma herança histórica da literatura com 
apontamentos quotidianos e muito próxi-
mos, que remetem com frequência o leitor 
para um universo tradicionalmente femi-
nino e lhe dão um tom de fina ironia. Esta 
alternância faz alinhar a sua poesia nu-
ma modalidade subtil de escrita feminina 
ao jogar com, e simultaneamente subver-
ter, o cânone clássico da tradição poética 
ocidental.

ANA LUÍSA 
AMARAL
01 > 31 MAR

BIBLIOTECA  
MUNICIPAL 
DE SANTO  
TIRSO

DAVIDE
CALI  
02 > 30 ABR

Davide Cali é um dos mais originais e acla-
mados escritores de livros ilustrados para 
o público infantil e adulto da atualidade. 
Nasceu em 1972, em Liestal, na Suíça, e 
vive em Itália. Aos 22 anos começou a sua  
carreira na revista Linus como autor-ilus-
trador de BD. Desde 2000 já escreveu  
dezenas de livros para crianças tendo 
já sido premiado várias vezes Conheci-
do pela sua versatilidade e criatividade, o  
estilo de Cali caracteriza-se por um humor 
transbordante, um forte sentido de ritno e  
também pela capacidade de criar diferentes 
camadas de leitura. O seu trabalho passa  
também pelo teatro e música. As suas 
obras encontram-se traduzidas em deze-
nas de países.

SUGESTÃO 
DE LEITURA
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ARTES

Escritor português, nasceu em 1900, no 
Porto, e morreu em 1985, em Lisboa. A sua 
poesia encontra-se coligida em Poeta Mili-
tante (6 vols., 1977-78). No domínio da fic-
ção, publicou O Mundo dos Outros (1950), 
Aventuras Maravilhosas de João Sem Medo 
(1963), Tempo Escandinavo (1969) e O Ir-
real Quotidiano (1971). Merecem também 
referência as suas memórias, com o título A 
Memória das Palavras (ou o Gosto de Fa-
lar de Mim) (1965). Da sua escrita ressalta 
uma grande preocupação humanística, com 
constante atenção aos problemas do nosso 
tempo, glosando temas como a liberdade, a 
dignidade humana e a solidariedade para 
com os outros, sobretudo no sofrimento.

Pepetela (Artur Carlos Maurício Pestana 
dos Santos) nasceu em Benguela, Angola, 
em 1941. Frequentou o Ensino Superior em 
Lisboa mas acabou por licenciar-se em So-
ciologia, em Argel, durante o exílio. Iniciou 
a sua atividade literária e política na Casa 
dos Estudantes do Império. Como membro 
do MPLA, participou ativamente na gover-
nação de Angola, após o 25 de Abril. A par-
tir de 1984, foi professor na Universidade 
Agostinho Neto, em Luanda, e tem sido diri-
gente de associações culturais, com desta-
que para a União de Escritores Angolanos 
e a Associação Cultural Recreativa Chá de 
Caxinde. A atribuição do Prémio Camões 
(1997) confirmou o seu lugar de destaque 
na literatura lusófona. Entre seus livros 
mais importantes estão Muana puó (1978), 
As aventuras de Ngunga (1979), Mayom-
be (1980), A geração da utopia (1992), Pa-
rábola do cágado velho (1996), A gloriosa 
família (1997). O conteúdo deles gira espe-
cialmente em torno da história de seu país, 
tanto a mais distante, quanto a recente tra-
jetória social e política.

CENTRO  
CULTURAL  
MUNICIPAL  
DE VILA  
DAS AVES

JOSÉ 
GOMES 
FERREIRA
01 > 31 MAR

PEPETELA     
02 > 30 ABR



Documentos em destaque para exposição:

Caderno das atas de eleição do juiz de paz nesta 
assembleia, 1879.

Caderno de lançamento da eleição do juiz de paz neste 
círculo, 1881.
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Os juízes de paz eram eleitos pelo povo em 
Assembleia Geral dos chefes de família de cada 
freguesia. As suas competências eram julgar, tanto 
de facto como de direito, de mandar proceder à 
realização de inventários orfanológicos e questões 
cíveis de pequena importância, questões de danos 
(não sendo ato criminoso), bem como causas sobre 
coimas e transgressões de posturas da Câmara 
Municipal.

Contém o registo dos produtos existentes nos celeiros 
das freguesias do concelho, suas receitas e despesas, 
entre 1918 e 1919.

Por exemplo, no Celeiro da freguesia de Couto (Santa 
Cristina) em 1918, existiam 478 kg de trigo, 424 kg de 
batata, 201 kg de milho, 27 kg de feijão miúdo e 66 kg 
de feijão moleiro. Com uma receita de 3.936$.

Documentos em destaque para exposição:

Livro de registo dos celeiros das freguesias  
do concelho, 1918-1919.

01 > 31 MAR 

Biblioteca  
Municipal 
de Santo  
Tirso

02 > 30 ABR

JUÍZES DA PAZ  
1879—1881

Celeiros  
1918—1919

ARQUIVO 
HISTÓRICO
DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL
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DE CONTO A CONTO… 
Adelina Monteiro

20 MAR
15H00  
CENTRO 
CULTURAL 
MUNICIPAL 
DE VILA 
DAS AVES
público geral
inscrição gratuita em: 
servicoeducativo@
cm-stirso.pt 
252 833 428

A palavra cristaliza o tiquetaquear ininterrupto do tem-
po na memória das gentes. As histórias apalavram me-
mórias. Natural de Guimarães, Adelina Monteiro (1981) 
confessa o seu prazer por «apalavrar». Não fossem 
também as histórias uma oportunidade para ser, des-
-ser, desconcertar, renascer! Licenciada em ensino de 
Português e Inglês, pela Universidade do Minho, iniciou, 
em 2012, o seu trajeto enquanto contadora de histórias 
na Escola de Narração Oral Itinerante, sendo inegável 
o seu fascínio pelas histórias e pela arte de narrar. De 
conto a conto será a voz da palavra-feitiço, da palavra-
-crença, da palavra-nómada com moradia certa, da pa-
lavra que habita todos os dias, dentro e fora de portas, 
no nosso tempo e no de outrora.

APRESENTAÇÃO DE LIVROS 
A LENDA DA FONTE DA MARIA VELHA

10 MAR
15H00  
MMAP
público geral
entrada  gratuita

Com apresentação de Pedro Seromenho 
e Sebastião Peixoto

LIVROS
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(H)Á noite na Biblioteca 14 e 15 abr
15H00  
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO
06 > 10 anos
inscrição gratuita em: 
servicoeducativo@
cm-stirso.pt 
252 833 428

A Biblioteca Municipal de Santo Tirso assinala o Dia In-
ternacional do Livro Infantil com uma noite passada en-
tre livros, histórias e muita aventura. Crianças, preparem 
as vossas mochilas com o saco cama, escova de dentes e 
pijama, pois a biblioteca abre as portas para uma noite 
inesquecível!
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RECRIAR… 
OLHANDO MIGUEL ÂNGELO

O Agrupamento de Escolas de São Martinho apresenta 
mais uma edição do projeto artístico reCRIAR… 
olhando, este ano dedicado a Miguel Ângelo. 

A mostra é constituída por trabalhos criativos de todas 
as escolas do agrupamento, inspirados na obra deste 
génio intemporal, um dos maiores criadores da arte do 
ocidente.  

Muitas das suas obras são uma referência mundial, 
sendo os exemplos mais emblemáticos as esculturas de 
David e da Pietà e as pinturas do Juízo Final e do teto 
da Capela Sistina. 

Estas e outras obras vão servir de inspiração em atos 
artísticos que podem ser vistos e apreciados no Centro 
Cultural e Municipal de Vila das Aves.

EXPOSIÇÃO
07 MAR > 03 abr
CENTRO 
CULTURAL 
MUNICIPAL  
DE VILA  
DAS AVES
público geral
entrada gratuita

INAUGURAÇÃO
07 MAR
16H00 

HORÁRIO
Seg a Sex
09H00 — 17H30
Sab
14H30 — 18H30

EXPOSIÇÃO
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A Disney convida-o a atra-
vessar um espelho mágico e 
juntar-se a Alice (Mia Wasi-
kowska) no seu regresso ao 
fascinante País das Maravi-
lhas. Lá, com o objectivo de 
salvar o Chapeleiro Louco 
(Johnny Depp), ela embarca 
numa perigosa corrida con-
tra o tempo, onde descobre 
como eventos passados 
moldaram as vidas dos seus 
amigos (e inimigos). Com 
uma espetacular mistura 
de ação, esplendor visual e 
muita emoção, Alice Do Ou-
tro Lado Do Espelho é uma 
extraordinária aventura que 
celebra o perdão, a família 
e a amizade.

ALICE DO OUTRO 
LADO DO ESPELHO 
de James Bobin 
e Tim Burton 
10 mar • 15H00

2016, 109’

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
público geral

Entre num extraordinário 
mundo cheio de magia 
e fantasia! Esta edição 
especial de O Estranho 
Mundo de Jack de Tim 
Burton celebra o extraordi-
nário feito alcançado com 
a primeira longa-metragem 
de animação realizada em 
stop-motion, com conteú-
dos adicionais nunca antes 
editados. Jack Stkelling-
ton, o rei das abóboras da 
cidade Holloween, decide 
apregoar o espírito natalício 
pelo mundo. Mas a sua bem 
intencionalidade missão irá 
colocar involuntariamente o 
Pai Natal em perigo e pro-
vocar pesadelos às crianças 
de todo o mundo! Quem irá 
salvar o Natal? 

O ESTRANHO 
MUNDO DE JACK
de Tim Burton 
e Henry Selick
19 MAR • 14H30 • M/12

1994, 73‘

Jó é um pequeno delinquen-
te que cresceu num bairro 
problemático de Lisboa. 
Sem outro lugar onde ficar, 
decide arriscar a sua sorte 
no prédio de uma idosa a 
quem os amigos roubaram 
a carteira com as chaves 
de casa, acabando por se 
instalar no terraço. Mas 
quando Rosa descobre que 
tem um novo inquilino no 
terraço, em vez de chamar a 
polícia para prender o ‘puto’ 
marginal, decide oferecer-
-lhe o afeto que Jó nunca 
teve, no que será o início 
de uma improvável mas 
inesquecível amizade.

OS GATOS NÃO TÊM 
VERTIGENS 
de António-Pedro 
Vasconcelos
14 mar • 14H00 • M/12

2014, 119’

CINEMA 
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inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt  
ou 252833428

Mundos modernos e míticos 
colidem nesta estrondosa 
aventura-fantasia com Pier-
ce Brosnan, Rosario Dawson 
e Uma Thurman como nunca 
os viu antes! Percy Jackson 
não é um adolescente 
comum... recentemente ele 
descobriu que é filho de Po-
seidon e que é acusado de 
roubar o trovão de Zeus – a 
mais poderosa arma aluma 
vez criada! Na sombra de 
uma tempestade, Percy em-
barca numa incrível jornada 
para provar a sua inocência, 
recuperar o trovão e evitar 
uma guerra entre os Deuses 
que pode destruir o nosso 
mundo!

PERCY JACKSON 
E OS LADRÕES 
DO OLIMPO 
de Chris Columbus
05 ABR • 14H30 • M/12

2010, 119’

Nova Iorque 1926, algo 
misterioso está a deixar um 
rasto de destruição nas ruas 
de Nova Iorque ameaçando 
expor a comunidade de 
feiticeiros, Newt Scamander 
chega à cidade para termi-
nar a sua excursão global 
para encontrar e documen-
tar um extraordinário leque 
de criaturas mágicas. Mas 
quando Jacob Kowalski, 
um inocente No-Maj, solta 
inadvertidamente algumas 
das criaturas de Newt, um 
grupo de heróis improváveis 
terá que encontrar os mons-
tros desaparecidos antes 
que algo aconteça. Mas a 
sua missão vai coloca-los 
em rota de colisão com as 
Forças das Trevas.

MONSTROS 
FANTÁSTICOS  
E ONDE  
ENCONTRÁ-LOS 
de David Yates
14 ABR • 15H00 • M/12

2016, 127’

Lucas é viúvo e vive com 
a sua afilhada, Lena. 
Dono de uma tipografia, 
Lucas é inseparável do seu 
empregado Lico. E os três 
ocupam todo o seu tempo 
com o amor à arte do palco 
num clube de bairro, onde 
ensaiam uma comédia 
musical, até ao dia em que 
são apresentados a um 
empresário, Rui Seabra, 
que lhes promete carreira 
e fama no teatro. Mas Lena 
e Rui apaixonam-se, para 
desespero de Lico, e a con-
fusão instala-se...

OS TRÊS 
DA VIDA AIRADA 
de Perdigão Queiroga
18 ABR • 14H00 • M/12

1952, 94’
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O professor de moral 
Plácido Mesquita vem a 
Lisboa visitar o seu sobrinho 
Eduardo para o resgatar 
de uma vida condenável e 
de maus vícios e encontra-
-o dividido entre a paixão 
pela sua vizinha do lado, a 
jovem Mariana, e a relação 
amorosa que mantém com 
Isabel Moreira, artista de 
variedades arrojada e muito 
determinada. O vizinho Sa-
raiva e o porteiro Jerónimo 
contribuem para a confusão 
que se instala no prédio e 
contagia o professor, que 
vê o objetivo da sua viagem 
radicalmente alterado.

A VIZINHA DO LADO 
de António Lopes Ribeiro
12 abr • 14H30 • M/12

1945, 115’

CENTRO  
CULTURAL  
MUNICIPAL  
DE VILA  
DAS AVES
público geral

Lourenço tem 15 anos e é 
feliz: é o melhor aluno de um 
dos mais exclusivos colégios 
particulares de Cascais/
Sintra; tem uma banda e é 
popular entre as raparigas. 
O pai, Francisco Figueiredo, 
é um treinador de futebol 
que começa a construir uma 
carreira de sucesso e, ape-
sar de treinar uma equipa 
modesta, qualificou-se para 
a final da Taça de Portugal. 
Mas Francisco é um homem 
de princípios e não quer 
ganhar a qualquer custo, o 
que lhe vai sair caro. É des-
pedido do clube e nenhuma 
outra equipa o contrata. 
Lourenço vai ajudar o Pai 
a recuperar a dignidade 
perdida. E a esperança está 
onde menos se espera... 

A ESPERANÇA  
ESTÁ ONDE  
MENOS SE ESPERA 
de Joaquim Leitão
08 MAR • 14H30 • 
M/12

2009, 120‘

inscrição gratuita
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trocando leituras 23 abr  

> 28 abr 
CENTRO  
CULTURAL  
MUNICIPAL  
DE VILA  
DAS AVES
entrada gratuita

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
entrada gratuita

Comemoração do Dia Mundial do Livro 
e dos Direitos de Autor

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 este-
jam em boas condições.

28 MAR
09H00 > 13H00
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
14 > 30 anos 
inscrição gratuita em:
juventude@cm-stirso.pt 
ou 913 487 037

O workshop de fotografia móvel reúne numa sessão as 
componentes teóricas e práticas sobre a recolha e edi-
ção de imagens com dispositivos móveis.

JORNADAS DE FORMAÇÃO JOVEM
Workshop de Fotografia Móvel

FEIRA DAS TROCAS

WORKSHOP
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Ao longo de três noites e um final de tarde, o Centro 
Cultural Municipal de Vila das Aves volta a ser palco 
dos novos sons da música portuguesa, com destaque 
para os jovens escritores de canções, respondendo 
todos por um nome só. Nascido no Porto, mas 
criado em Santo Tirso, Cavalheiro faz as honras 
de abertura trazendo na bagagem o novo disco, 
intitulado “Falsa Fé”. Segue-se Benjamim com um 
conjunto de canções que resultam de um exercício 
de reciprocidade e partilha com o músico britânico 
Barnaby Keen. No concerto de final de tarde, é 
Tatanka o protagonista, ou, por outras palavras, a 
voz inconfundível de uma das mais bem-sucedidas 
bandas portuguesas da atualidade, The Black 
Mamba. Para as despedidas: Duquesa, o exímio 
escritor de canções natural de Barcelos. 

27 > 30 abr
Centro  
Cultural  
Municipal  
DE Vila  
das Aves
entrada  4€
c/cartão ST jovem  3€
bilhete geral  10€

SONORIDADES



O Cavalheiro é Tiago Ferreira. Nascido 
no Porto, criado em Santo Tirso e exilado 
em Braga. Edita o seu primeiro EP homó-
nimo em 2009, ano em que também se 
estreia ao vivo. Desde então tem editado 
trabalhos com regularidade: “Primeiro” 
(LP, 2010), “Farsas” (EP, 2011), “Ritmo 
Cruzeiro” (EP, 2012), “Trégua” (EP, 2013) 
e “Mar Morto” (LP, 2015). Neste momen-
to, Cavalheiro encontra-se em digressão, 
apresentando o seu novo LP, intitulado 
“Falsa Fé”, editado em fevereiro de 2018. 

A música de Cavalheiro assenta num 
conceito de canção convencional, pro-
curando através do seu caráter identi-
tário contar pequenas narrativas sobre 
episódios mais ou menos banais da vida 
quotidiana. Mais do que uma música 
celebrativa, ou depressiva, é um registo 
filtrado de emoções e de sentimentos 
pousados em cima de uma instrumenta-
ção cuidada. 

CAVALHEIRO
27 ABR • 22H00

Benjamim editou em 2017 o sucessor de 
“Auto Rádio”. O novo trabalho intitula-
-se “1986” e é fruto de uma parceria do 
músico português com o britânico Bar-
naby Keen. Trata-se de um exercício de 
reciprocidade e partilha cujo resultado 
são oito canções intercaladas, separadas 
pela língua e unidas pelo contexto. 

Benjamim apresenta-se em formato 
reduzido e acústico na companhia de 
António Vasconcelos Dias para interpre-
tar temas dos dois discos de originais. 
“Terra Firme”, “Dança Com os Tubarões” 
ou mesmo “Os Teus Passos” mereceram 
grande destaque nas rádios nacionais e 
não vão faltar à chamada. 

BENJAMIM
28 ABR • 22H00
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Natural de Sintra e dono de um carisma 
e de uma voz inconfundíveis, Tatanka 
tornou-se conhecido como o vocalista 
de uma das mais bem sucedidas bandas 
portuguesas da atualidade: The Black 
Mamba. 

Em 2016 inicia a carreira a solo, num 
registo mais pessoal e de regresso às 
suas raízes, contando histórias e apre-
sentando temas originais em português. 
“Alfaiate” e “De Alma Despida foram os 
primeiros temas apresentados, em Maio 
de 2017. Em dezembro de 2017, estreou-
-se a solo na Casa da Música, com sala 
esgotada. Tatanka encontra-se agora a 
finalizar o seu álbum de estreia, a editar 
no último trimestre do ano.

TATANKA 

29 ABR • 18H30

Depois de numerosas aventuras em carri-
nhas e transportes públicos, de incen-
diar a sua passagem com um rock’n roll 
movido a Punk, Nuno Rodrigues chegou 
a Duquesa, o seu projeto que abriga o ál-
bum homónimo e, agora, “Norte Litoral”, 
um documento da sua nova fase artística 
e sobre as suas referências, espelha-
das em sete canções pop de tons mais 
negros, com arranjos cuidados, ora doces, 
ora amargos, a enaltecer um registo 
essencialmente maduro. Nuno Rodrigues 
atracou na sua origem, a Norte Litoral 
deste retângulo, para se revelar em tons 
mais frios e em melodias mais negras, 
abrindo em definitivo uma janela nova 
para a sua arte de intérprete. 

Nascido tão a Norte quanto a Litoral pos-
sível nos termos da geografia portuguesa, 
Duquesa entra, em definitivo, num capítu-
lo novo da sua vida, assumindo, primeiro, 
a faceta de intérprete em português, e 
aprimorando a sua composição com in-
fluências diretamente puxadas da década 
de 80 e letras minimalistas que abrem 
espaço para arranjos arrebatadores. 

DUQUESA 

30 ABR • 22H00

29
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CONCURSO
PUDIM CONDESSA ALDARA
Eleição da proposta vencedora

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO   
“Serviços Públicos Essenciais:   
Fornecimento de energia e gás”

CONGRESSO   
III Congresso da Sociedade 
Portuguesa de Disfunção 
Temporomandibular  
e Dor Orofacial (SPDOF)

06 mar
QUINTA 
DE FORA 
E ESCOLA 
PROFISSIONAL 
AGRÍCOLA 
CONDE DE  
S. BENTO
entrada gratuita

até 09 mar
21H00
SALÃO NOBRE 
DA JUNTA  
DE FREGUESIA 
DE REBORDÕES 
público geral

09 e 10 mar
FÁBRICA 
DE SANTO 
THYRSO 
terapeutas da 
fala, médicos 
pediatras, médicos 
otorrinolaringologistas, 
médicos dentistas, 
neurologistas, 
estudantes e 
população em geral 
inscrição obrigatória

O concurso tem por objeto a criação de um novo e original 
Produto Gastronómico (PUDIM) com elevado potencial 
de atratividade (no segmento do turismo gastronómico). 
A iniciativa é da Câmara Municipal de Santo Tirso e con-
ta com o apoio da Entidade Regional do Turismo do Porto 
e Norte de Portugal. Inscreve-se numa estratégia de pro-
moção e divulgação do Turismo Gastronómico de Santo 
Tirso e do “talento” local. 
Neste dia será conhecido o grande vencedor deste con-
curso, no qual foram apresentadas 28 propostas.

Integradas nas comemorações do Dia Mundial dos Di-
reitos do Consumidor, que se assinala a 15 de março, 
será organizada uma sessão de esclarecimento subor-
dinada ao tema os “Serviços Públicos Essenciais:  For-
necimento de energia e gás”, com especial destaque 
para o funcionamento do mercado liberalizado da ener-
gia elétrica e gás, promovida pelo Serviço de Apoio ao 
Consumidor. 

A SPDOF com o apoio da Câmara Municipal encontra-
-se a organizar um congresso internacional que se re-
verte de um momento de atualização cientifica entre os 
diferentes profissionais que atuam na área dos trans-
tornos ora faciais.

Programa e inscrição: www.spdof.pt/congresso-2018

18H00 Atribuição de certificado e prémios 



dia 23 
Nu
El Señor
The Lazy Faithful
DJ Set

dia 24 
Psychtrus
Sunflowers
Paraguaii
DJ Set

Pré-venda de bilhetes: 
Biblioteca Municipal, Centro Cultural Municipal 
de Vila das Aves e Loja Interativa de Turismo

31
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FESTIVAL 
COLOSSAL

A Associação Cultural e Juvenil Alarido  
e a Câmara Municipal de Santo Tirso  
promovem o Festival Colossal.

Este festival de música alternativa independente pre-
tende ser um evento icónico. A primeira edição pro-
moverá ao longo de dois dias o rock indie, alternativo 
e eletrónico.

23 e 24 mar
21H30 > 03H00
ANTIGO 
MATADOURO 
(FUTURA 
CASA DA 
JUVENTUDE)
público geral
bilhete diário  5€
bilhete geral  8€
c/ cartão ST Jovem
bilhete diário  3,75€
bilhete geral  6€
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FUTURO:  
Projeto das 100.000 Árvores na 
Área Metropolitana do Porto

O Projeto das 100.000 Árvores na Área Metropolita-
na do Porto é um esforço planeado e coordenado de 
várias organizações e cidadãos com o objetivo de criar 
bosques com espécies autóctones numa área metropo-
litana que precisa enriquecer a sua biodiversidade, se-
questrar carbono, melhorar a qualidade do ar, proteger 
os solos e contribuir para uma melhor qualidade de vida 
das pessoas. 

Ação de manutenção com retancha na área florestal.

Hora do Planeta 2018

A Hora do Planeta é uma iniciativa ambiental global pro-
movida pela WWF (World Wide Found for Nature) onde 
cidadãos, empresas, governos e comunidades são con-
vidados a desligarem as suas luzes durante uma hora, 
alertando para a problemática das alterações climáticas

PROGRAMA 
AMOSTRA

O TALHER CÁ DA CASA…
RESTAURANTES ADERENTES  
DO FIM DE SEMANA GASTRONÓMICO  
DE SANTO TIRSO

Bombons de chocolate  
de fabrico artesanal
•  MEL DOS MAIAS

•  MOSTEIRO DA VISITAÇÃO – VILA DAS AVES

•  RESTAURANTE T – FOOD. WINE AND FUN

24 mar
09H30 > 12H30
CASTRO  
DO MONTE 
PADRÃO 
público geral
inscrição gratuita em: 
www.100milarvores.pt

24 mar
20H30 > 21H30
Concelho de 
Santo Tirso 
público geral
entrada gratuita

EXPOSIÇÃO  
E VENDA
23 mar > 08 abr

LOJA  
INTERATIVA  
DE TURISMO 
entrada livre

MOSTRA
13 > 22 ABR
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MANHÃ ABERTA NA HORTA
Jardim Adaptado da CAID

No âmbito das comemorações do Início da Primavera, 
Dia Mundial da Árvore e Dia Internacional do Síndrome 
de Down a instituição irá realizar uma manhã aberta de-
senvolvendo atividades ao ar livre na nova Horta/jardim 
adaptado.

Este projeto, recentemente implantado na instituição, 
tem em vista a diversificação das atividades para as 
pessoas com maior dependência e assenta nas políticas 
ecológicas e ambientalistas procurando também renta-
bilizar o espaço exterior em prol da poupança de recur-
sos alimentares. 

A iniciativa pretende dar a conhecer este projeto, apro-
veitando a pertinência e enquadramento da data, e 
promovendo simultaneamente a interação dos uten-
tes com a comunidade em geral sensibilizando-a para 
esta problemática e divulgando as atividades e serviços 
institucionais.

Cada participante deverá contribuir com uma espécie 
vegetal (planta ou hortícola) com a finalidade de ser cul-
tivada na horta.

CAMINHADA NOTURNA  
“ao Som dos Afetos” 

No âmbito das comemorações do mês da prevenção dos 
Maus-Tratos na Infância, a Câmara Municipal de Santo 
Tirso em colaboração com a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens, vai realizar uma caminhada noturna 
intitulada “ao Som dos Afetos”. Com saída da Praça 25 
de Abril, o percurso passa pela cidade e termina no Largo 
Coronel Batista Coelho. Com esta iniciativa, pretende-se 
alertar para a prevenção dos Maus-Tratos na Infância e 
para a necessidade de promoção de uma parentalidade 
positiva, onde os afetos sejam uma prática comum. 

A ação prevê iluminar o caminho. Para tal, será entregue 
um STIK luminoso azul a cada participante como metá-
fora para a necessidade de proteção das crianças con-
tra esta problemática, transversal a toda a sociedade. 

No final da caminhada está prevista a atuação do músi-
co Dan Riverman.  

21 mar
10H30 > 13H00 
INSTALAÇÕES 
DA CAID 
público geral
entrada gratuita
*grupos superiores a 
10 elementos sujeitos 
a marcação prévia

06 abr
21H00 
PRAÇA 
25 DE ABRIL  
público geral
inscrição gratuita 
e obrigatória em: 
cpcj@cm-stirso.pt  
ou 252 860 344
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Santo Tirso assinala mais um aniversário do 
25 de Abril. Data histórica em que valorosos 
militares depuseram uma das ditaduras 
mais longas da Europa, devolvendo ao povo 
português a liberdade. Este ano a Câmara 
Municipal apresenta, em estreia, uma Peça de 
Teatro alusiva ao tema. Mas as iniciativas não 
se ficam por aqui! Outro conjunto de eventos 
evocarão muitas das “portas que Abril abriu”.
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02 > 30 abr
BIBLIOTECA  
MUNICIPAL 
DE SANTO  
TIRSO
público geral
entrada gratuita

25 abr
11H00
ÁTRIO DA 
CÂMARA 
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
entrada gratuita

Durante o mês de abril a Biblioteca Municipal assinala a 
Revolução de 25 de Abril de 1974 com uma exposição bi-
bliográfica do seu fundo documental dedicada ao tema 
nos vários géneros literários, acompanhada de um catá-
logo bibliográfico de consulta.

Cumprir Abril é uma tarefa quotidiana de todos, por 
isso, na comemoração de mais um aniversário da Revo-
lução dos Cravos, e à semelhança dos anos anteriores, a 
Câmara Municipal solenemente sublinha, para que não 
caiam no esquecimento, as importantes conquistas fei-
tas pelo povo português, nesta mesma data, há 44 anos.

Ficha Técnica

Texto: António Rodrigues.  
Interpretação: António Rodrigues e Sérgio Macedo.  
Encenação: Companhia de Teatro de Santo Tirso.  
Sonoplastia, luz, figurinos e cenografia:  
Companhia de Teatro de Santo Tirso.  
Duração: 60 minutos

EXPOSIÇÃO
25 de Abril: 
a construção da memória pelo texto

CERIMÓNIA
Sessão Solene do 25 de Abril

24 abr 
21H30
ÁTRIO DA 
CÂMARA 
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
M/5
entrada gratuita

Um retrato das condições de vida em Portugal durante a 
ditadura de Salazar e os principais acontecimentos que 
conduziram ao dia 25 de Abril de 1974. Inspirado em “As 
portas que Abril Abriu”, de José Carlos Ary dos Santos, 
esta peça viaja até 1975 a uma sala de estar, onde pai e 
lho, recordando a história recente de um país saído de 
uma revolução, vão esgrimindo argumentos e considera-
ções, criando momentos de conflito ao reviver a história. 
Um pai que ainda vive segundo o trinómio “Deus, Pátria 
e Família”. Um filho que reclama os valores de Abril. Um 
país que vive em instabilidade política e social após 48 
anos de ditadura. 

25 ABRIL – TEATRO
O meu avô, o meu pai e eu
Uma história da revolução
ESTREIA
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Melhor definidas e problematizadas as coordenadas geo-
gráficas, os parâmetros cronológicos e as componentes 
étnicas, técnico-económicas, sociais e culturais do mundo 
castrejo do Noroeste Peninsular, encontram-se entre os 
resultados mais recentes. Um vasto registo de influências 
alógenas de feição continental e meridional que atuaram 
como elemento dinamizador da cultura indígena e que se 
manifestaram num quadro de relações de longo curso, 
atenuando a imagem de isolamento que, a partir de re-
ferências clássicas, se foi consolidando na historiografia 
arqueológica portuguesa, como índice de uma área mar-
ginal. A complexidade e a natureza dos dados observados 
constituem o melhor testemunho de que esta zona geo-
gráfica, especialmente na faixa litoral, mais que uma finis-
terra, se configurou como um eixo de comunicação e polo 
de atração, enquadrado pelos interesses de uma econo-
mia à escala europeia, com focos mais ativos irradiantes 
do Mediterrâneo, constituindo um espaço privilegiado de 

I CICLO 
DE CONFERÊNCIAS 
DO MONTE 
PADRÃO

CONFERÊNCIA
“CITÂNIAS E CIVIDADES – AS PRIMEIRAS 
CIDADES DO NOROESTE PENINSULAR”

20 abr
técnicos de 
arqueologia, 
estudantes, 
público geral

10º ANIVERSÁRIO DO CENTRO INTERPRETATIVO
ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 

CENTRO 
INTERPRETATIVO 
DO MONTE 
PADRÃO 



PROGRAMA 
09H00 Atividades por secção/ramo  
 em diversos pontos do concelho
16H30 Eucaristia na Igreja de Monte Córdova
17H30 Encerramento
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EVENTOS

relações exógenas, que agiram como elemento dinami-
zador da Cultura Castreja, e servindo como eixo privile-
giado de intercomunicabilidade do litoral com o interior, 
numa dinâmica de proximidade, conferindo à região, já 
com estimáveis níveis de densidade populacional, um ele-
vado índice cultural. A emergência dos lugares centrais 
documenta a existência de uma sociedade complexa, es-
truturada em pequenas capitais, que acompanharam um 
fenómeno mais vasto, comum a toda a Europa Central e 
Ocidental, desenvolvido ao longo da II Idade do Ferro. 

O SCOUTIRSO pretende promover o contacto entre todos 
os agrupamentos de escuteiros e a companhia de guias do 
concelho para fomentar o convívio saudável e a consoli-
dação de sinergias. Subordinada ao tema “Proteger”, a III 
Edição tem como objetivo dar a conhecer o património e 
os recursos naturais do município, bem como apresentar 
estratégias de proteção e de promoção dos mesmos. 

III SCOUTIRSO
ENCONTRO ANUAL DE ESCUTEIROS  
E GUIAS DO CONCELHO

21 mar
09H00 > 18H00 
escuteiros  
e guias do concelho
mais informação em: 
juventude@cm-stirso.pt 
ou 913 487 037

ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS
10º ANIVERSÁRIO 
DO CENTRO INTERPRETATIVO

18 e 19 abr
pré-escolar, 
1º, 2º e 3º ciclo
inscrição gratuita em: 
museus@cm-stirso.pt 
ou 252 830 410
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Jornadas Desportivas Inter-Escolas: 
6ª Feira Radical

13 abr
COMPLEXO 
DESPORTIVO 
MUNICIPAL
jovens 10 > 16 anos 

A 6ª Feira Radical é uma atividade onde os alunos vão 
realizar atividades radicais, tais como: Orientação; Sli-
de; Rapel; Paralelas; Tirolesa; Escalada em teia e Subi-
da à corda. No decorrer doa atividade os alunos terão 
também oportunidade de vivenciar alguns desportos 
alternativos como Waboba, Unihockey, Kin-Ball  e Fu-
t-vólei. Prevê-se a participação de 350 alunos, vindos 
de todas as Escolas E.B. 2,3 e Secundárias do Conce-
lho de Santo Tirso.
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3ª Jornada 
Campeonato Regional Norte 
1ª Divisão Andebol 5 
Organização CAID

Final 
Campeonato Regional Norte  
1ª Divisão de Andebol 4All
Organização CAID

Campeonato Distrital de 1ªdivisão 
Ginástica Rítmica

23 mar
09H00 > 13H00
PAVILHÃO  
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
público geral 

23 mar
PAVILHÃO  
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
público geral  

25 mar
09H30
PAVILHÃO  
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO 
praticantes da 
1ª divisão dos 
diferentes clubes  
de ginástica  
da zona norte 

Iniciativa organizada pela ANDDI-Associação Nacional 
de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual em par-
ceria com a CAID, que pretende promover o desporto 
adaptado. Contará com a participação de várias equi-
pas de instituições de solidariedade social e clubes des-
portivos da região Norte, entres os quais a equipa da 
instituição.

Iniciativa organizada pela ANDDI-Associação Nacional 
de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual em par-
ceria com a CAID.

Esta prova é promovida pela Associação de Ginástica 
do Norte e Ginásio Clube de Santo Tirso, com o apoio da 
Câmara Municipal de Santo Tirso.
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20º Grande Prémio e Atletismo da 
Páscoa de São Salvador do Campo

31 mar
15H30
S. SALVADOR 
DO CAMPO
(JUNTO  
AO SALÃO  
PAROQUIAL)
público geral 

O Clube Desportivo de São Salvador do Campo, com 
o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso, preten-
de levar a efeito no dia 31 de março de 2018, o 20º 
Grande Prémio de Atletismo da Páscoa de São Salva-
dor do Campo.
Este evento desportivo tem como objetivos a divulgação 
do atletismo e do desporto em geral.

26 mar  
> 06 abr
09H30 > 12H30
COMPLEXO 
DESPORTIVO 
MUNICIPAL
jovens 10 > 16 anos
inscrição gratuita  
e obrigatória em:
www.manhas.
santotirso.pt

Manhãs Desportivas da Páscoa

Esta atividade, promovida pela Câmara Municipal de 
Santo Tirso, é orientada para os jovens residentes no 
concelho de Santo Tirso, tem por objetivo estimular a 
prática da atividade física nos jovens, bem como, promo-
ver a ocupação dos seus tempos livres e o convívio entre 
todos os participantes. As Manhãs Desportivas são dina-
mizadas por vários desportos como: Futebol; Basquete-
bol; Voleibol; Andebol; Ténis; Badminton; Ténis de Mesa 
e Natação.
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Caminhada da Liberdade 25 abr
09H30 > 13H00
CARVALHAL  
DE VALINHAS 
inscrição gratuita  
e obrigatória em:
http://caminhadas.
santotirso.pt/
inscricao.php

Inserida no Programa de Percursos Pedestres da respon-
sabilidade da Câmara Municipal de Santo Tirso, a Ca-
minhada da Primavera, com o objetivo de dinamizar a 
prática da atividade física e a criação de hábitos de vida 
ativa e saudável. 

Percurso a efetuar: PR 1ST “Histórico Pré-industrial”

Programa
09H30 Inicio do Percurso – Carvalhal de Valinhas

 Quedas da Fervença; Pereiras; Centro Inter-
pretativo do Monte Padrão; Castro do Monte 
Padrão; Carvalhal de Valinhas

Grau de dificuldade: Médio Distância: 7,8KM
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Final  
Taça Concelhia de Futsal 
Organização Futsal Concelhio/CMST

25 abr
09H00 > 21H00
PAVILHÃO  
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
equipas do  
futebol amador  
de Santo Tirso 

O Campeonato Concelhio de Futsal época 2017/2018, 
conta com a participação de 15 associações, num total 
de 43 equipas.
Nesta final estarão presentes os escalões que militam no 
Campeonato Concelhio: escolinhas, infantis, iniciados, ju-
venis, juniores e sénior feminino.

28 E 29 mar
09H00 > 18H00
PAVILHÃO  
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
entrada gratuita
mais informação em: 
juventude@cm-stirso.pt 
ou 913 487 037

As Associações de Estudantes e estruturas represen-
tativas dos alunos equivalentes, juntamente com a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, promovem o IV Torneio 
Interescolas.
A prática de exercício físico é cada vez mais importante 
na vida dos mais jovens, pelo que as Associações de Es-
tudantes se reúnem e durante dois dias promovem, alia-
do ao convívio e à animação, as modalidades de futsal 
(equipas masculinas e femininas) e voleibol (equipas mis-
tas), no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

iV TORNEIO INTERescolas
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CRIANÇAS

21 ABR
16H00  
CENTRO
CULTURAL 
Municipal  
de VILA
DAS AVES
M/3
entrada gratuita

Uma aventura musical e circense com quatro palhaços 
que contam histórias disparatadas sobre o quotidiano 
dos dias. Oferecem sonhos em troca de sorrisos. O pú-
blico é convidado a entrar neste mundo poético e clo-
wnesco e a participar ativamente. Um espetáculo em 
que o humor surge aliado à música e ao circo. Um turbi-
lhão de emoções…

FICHA ARTÍSTICA

Direção Artística e clown: Pedro Correia. 
Tuba: Marco Freire. Precursão: Luís Almeida. 
Saxofone: Pedro Cardoso. Sinos, gaitas e outros ruídos: 
Pedro Correia. Luz: Paulo Brites (HalO Luz). 
Figurinos: Lola Sousa. 
Design gráfico: Mário Rui Martins. 
Fotografia: José João Dinis. Vídeo: Filipe Larangeira, Pau-
lo Pinto e Miguel Rodrigues. 
Apoio à produção: Ana Igreja. 
Produção: Nuvem Voadora. 

TEATRO
CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA



Um rato espertinho, pequeno e bravio, vivia sozinho 
num buraco frio. Até que encontrou perdida uma noz. 
Partindo-a, fazia um barco veloz. Esta é a história 
de um ratinho que, fazendo-se marinheiro, partiu à 
aventura.

09 MAR
10H30
M/4 • 90’ 

Centro  
Cultural  
Municipal  
de Vila  
das Aves

HORA DO CONTO
E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
O ratinho marinheiro 
de Luísa Ducla Soares. Ilustrações de Maria João Lopes

OFICINAS
ATELIÊS

Com tintas, papeis e muita imaginação, anunciaremos 
a chegada da primavera com trabalhos bem originais.

23 MAR
10H30
M/4 • 90’ 

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
Chegou a primavera! 

Sari, cansada de esperar decidiu partir com o seu ami-
go Azur para a terra onde nunca ninguém se aborrece.
De repente... vai parar à barriga de uma baleia... O que 
irá Sari encontrar por ali?
Mergulhamos nesta história, experimentando sons e  
movimentos e até canções.
No fim, baleias em cartão precisam de uma mão.

13 abr
10H30
03 > 10 anos
90’

 

OFICINA PLÁSTICA E MUSICAL
A BARRIGA DA BALEIA

inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428
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27 ABR
10H30
M/4 • 90’ 

Humberto amava a macieira do seu jardim. Todas 
as manhãs se alegrava com a sua beleza. Um dia, 
aconteceu uma desgraça: a árvore foi atingida por um 
raio. Ficou enrugada, nodosa e infeliz no jardim. Foi 
então que Humberto teve uma ideia…

O belo texto de Bruno Hachler e as ilustrações 
poéticas de Albrech Rissler contam uma comovente 
história sobre a amizade e o envelhecimento.

HORA DO CONTO
E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
Humberto e a macieira 
de Bruno Hächler. Ilustrações de Albrecht Rissler

20 ABR
10H30
M/4 • 90’ 

A Floresta Perlimpimpim não é só uma floresta 
mágica, é sobretudo onde os animais, apesar das suas 
diferenças, sabem organizar-se para se defenderem 
dos caçadores. E fazem deste movimento de defesa 
uma oferta de possibilidades criativas. Por causa da 
presença eminente dos caçadores, os animais reúnem-
se e conversam, reconhecem como podem ajudar-
se mutuamente, manifestam os seus sentimentos 
de receio e de confiança, definem os seus papéis na 
floresta e, sobretudo, divertem-se “à brava” com 
pozinhos de perlimpimpim.

HORA DO CONTO
E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
A Floresta Perlimpimpim 
de Teresa Guimarães
Ilustrações 
de Anabela Dias

inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

Centro  
Cultural  
Municipal  
de Vila  
das Aves
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a idade do gelo: o big bang
de Mike Thurmeier e Galen Chu

10 MAR
16H00
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL  
DE VILA
DAS AVES
M/6
inscrição gratuita

2016, 94‘ 

ATIVIDADES EM FAMÍLIA  
PAIS & FILHOS 

Depois de “Deriva Continental”, de 2012, este é o 
quinto filme do “franchise” de animação 3D “A Idade 
do Gelo”, que arrancou em 2002. Scrat, um esquilo 
dente-de-sabre, encontra uma nave espacial e vai 
para o espaço, uma viagem que provoca uma reação 
em cadeia. Como consequência, vários asteroides 
entram em rota de colisão com a Terra e os mamutes, 
tigres, preguiças, gambás e outros animais, com medo 
da extinção, tentam evitar a catástrofe. Um filme 
corealizado por Mike Thurmeier (juntamente com 
Galen T. Chu), que já desempenhou várias tarefas nos 
filmes da saga, de animador a argumentista, tendo 
corealizado os três últimos filmes, além de ter sido 
responsável, em 2006, pela realização de “No Time 
For Nuts”, curta-metragem em que Scrat encontrava 
acidentalmente uma máquina do tempo. 
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LIVROS   
HORA DO CONTO

10H00
Biblioteca 
Municipal  
de Santo 
Tirso
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252833428

O Coelho adora histórias de 
aventuras. O Ouriço adora 
finais felizes. O Rato e a 
Raposa adoram ler juntos. 
Eles vivem felizes juntos, 
no entanto têm apenas 
UM livro, que estimam e 
partilham desde pequeni-
nos. Gostariam, claro, de ter 
mais do que um… 
Por isso, quando desco-
brem uma misteriosa casa 
cheia de livros, é como um 
sonho tornado realidade. 
Mas – oh, oh! –, estes livros 
pertencem a um enorme e a 
primeira vista pouco simpá-
tico urso…! 

O URSO E A CASA 
DOS LIVROS 
de Poppy Bishop  
Ilustrações   
de Alison Edgson
12 e 26 abr • M/4

“O meu Papá acorda-me 
todas as manhãs cedinho. 
Faz-me cócegas no nariz e 
na testa dá-me um beijinho” 
O pequeno urso e o seu 
papá fazem coisas mara-
vilhosas. Vão passear pela 
montanha, nadam no rio à 
chuva, e contam histórias 
assim que as estrelas apa-
recem no céu. Fazem tudo 
juntos!” 

EU E O MEU PAPÁ! 
de Alison Ritchie  
Ilustrações  
de Alison Edgson
01 e 15 mar • M/4

A ÁRVORE GENEROSA 
DE SHEL SILVERSTEIN 
de Shel Silverstein
08 e 22 mar • M/4

“Com poucas palavras, 
Silverstein fala da relação 
entre o homem e a natureza, 
onde uma árvore oferece 
tudo a um menino, que a 
deixa de lado ao crescer, ao 
mesmo tempo que se torna 
num homem egoísta. Mas 
para agradar ao menino 
que ama, a generosidade 
desta árvore não tem fim - 
ainda que isto signifique a 
sua própria destruição. “

“Numa ida à pesca, a lebre 
e a hiena conversam: “A 
mentira é a coisa que mais 
dói no mundo”, disse a lebre; 
e a hiena desatou a rir. 
Para levar a cabo a difícil 
tarefa de comprová-lo, a 
lebre irá elaborar, à porta 
do palácio, um “bolo” muito 
especial que provocará a 
cólera do rei; depois vai 
contar com a cumplicidade 
das moscas, peritas em 
ca….calcular e perceber 
todo o tipo de cheiros, que 
irão procurar entre todos 
os animais, o culpado de 
semelhante obra.” 

A COISA QUE MAIS 
DÓI NO MUNDO 
de Paco Liván  
Ilustrações   
de Roger Olmos
05 e 19 abr • M/4
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ERA UMA VEZ  
UM CÃO
de Adélia Carvalho
Ilustrações  
de João Vaz de Carvalho 
06 mar • M/4

“ - Pai, pai, conta-me uma 
história.
- Era uma vez um jacaré 
que só tinha um pé.
- A do jacaré não, quero a 
do cão
- A do cão não sei…”
Começa assim esta his-
tória de uma criança que 
pede ao pai que lhe conte 
a história de um cão. Mas 
ele não sabe histórias de 
cães e por isso começa 
a propor outras em que 
entram animais como o 
leão, o porco, a galinha ou 
o burro...” 

10H30
Centro  
Cultural  
Municipal  
de Vila  
das Aves
inscrição gratuita

ESTE ALCE É MEU
de Oliver Jeffers
13 mar • M/6

O alce apareceu-lhe 
certo dia, e o Guilherme 
percebeu, mas percebeu 
logo, que aquele alce ia 
ser seu. Decidiu chamar-
lhe Marcel e ensinar-lhe 
todas as regras que um 
bom animal de estimação 
deve conhecer. 
Regra nº 7: NÃO SE 
AFASTAR MUITO DE 
CASA.
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2016, 1h38’

O PODEROSO
CHEFINHO 
de Tom McGrath
07 e 21 mar • M/4

CINEMA 

10H00
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252833428

2016, 90’ 

OS SMURFS 
E A VILA PERDIDA 
de Kelly Asbury
12 e 28 mar • M/6

2017, 90’ 2002, 80’

MEU MALVADO 
FAVORITO 3 
de Pierre Coffin
e Kyle Balda
04 e 16 abr • M/4

SPIRIT 
ESPÍRITO SELVAGEM
de Kelly Asbuni 
e Lorna Cook
11 e 23 abr • M/6



2011, 95’

HOP 
de Tim Hill
15 mar • M/4

2015, 108’ 

O PRINCIPEZINHO 
de Mark Osborne
22 mar • M/6

Serviço  
Educativo
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10H30
Centro  
Cultural  
Municipal  
de Vila  
das Aves
inscrição gratuita
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HORA DO CONTO  
E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
AS AVENTURAS DE PINTAINHO
de António Jorge Gonçalves

Esta história conta-nos o curioso nascimento de um pin-
tainho e as suas aventuras para conhecer todos os outros 
animais. Até que descobre uma amiga… As aventuras de 
Pintainho é uma história de amizade e de aventura para 
todos os pequeninos ouvintes.

Centro  
Cultural  
Municipal  
de Vila  
das Aves
inscrição gratuita em:
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

26 MAR
15H00 > 17H00

CINEMA
HOP
de Tim Hill

HOP é uma comédia sobre C.P., o jovem filho do Coelho da 
Páscoa.
A um passo de assumir o negócio da família, C.P. vai 
para Hollywood com o objetivo de realizar o seu sonho 
de se tornar baterista. Encontra Fred, um indolente 
desempregado, com grandes sonhos, que acidentalmente 
atropela C.P. com o carro. A fingir que ficou lesionado, 
C.P. pede-lhe abrigo, e Fred tem agora consigo o pior dos 
hóspedes...

27 MAR
15H00

2011, 95’ 

ATELIÊ 
OFICINAS DE CULINÁRIAS 

Nestas oficinas as crianças aprenderão a confecionar 
deliciosos biscoitos e doces caseiros.

28 MAR E  
06 abr
15H00 > 16H30
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26 MAR > 06 ABR
crianças 4 > 10 anos

OFICINAS
DA PÁSCOA 
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HORA DO CONTO  
E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
O COELHINHO BRANCO
adaptação de Xosé Ballesteros a partir de um conto  
popular português • Ilustrações de Óscar Villán

Era uma vez um coelhinho branco. Um dia, quando voltou 
para casa, encontrou a porta fechada. Em busca de ajuda 
para a reconquistar, ocupada pela terrível cabra cabressa, 
o coelhinho terá várias surpresas recheadas de coragem 
e amizade... Este é um texto criado tanto para ser lido 
como para ser contado, que joga de forma especial com a 
sonoridade e a rima. 

29 MAR
15H00 > 17H00

HORA DO CONTO  
E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
HUMBERTO E A MACIEIRA
de Bruno Hächler • Ilustrações de Albrecht Rissler

Humberto amava a macieira do seu jardim. Todas as 
manhãs alegrava-se com a sua beleza, e quando voltava do 
trabalho, sentava-se à janela a ver as aves que voavam em 
redor da sua folhagem. Um dia a árvore foi atingida por um 
raio e ficou infeliz no jardim. Foi então que Humberto teve 
uma ideia…
Esta é uma história sobre a amizade e o envelhecimento.

03 ABR
15H00 > 17H00

CINEMA
RIO 2
de Carlos Saldanha

Blu, Jóia e os seus três filhos vivem pacatamente na 
grande cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Jóia teme que os 
seus filhos cresçam sem consciência de que são animais 
selvagens e não animais domésticos. Por esse motivo, 
decide fazer uma viagem à floresta amazónica, onde 
pretende dar-lhes a conhecer as suas raízes. Ali, Blue será 
obrigado a reconquistar a sua amada e as suas pequenas 
crias antes que o decidam trocar por este novo modo de 
vida. Para complicar, ele vai reencontrar Nigel, a vingativa 
cacatua-de-crista-amarela, e conhecer o mais intimidante 
dos adversários: o sogro. Uma comédia de animação que 
continua as aventuras da arara azul por quem nos apaixo-
námos em 2011.

04 ABRIL
15H00 

2014, 100’ 

JOGOS

Jogos de roda, de tabuleiro e outras sugestões para esti-
mular o espírito de entreajuda e o trabalho em equipa.

05 ABR
15H00 > 16H30



inscrição gratuita em: 
museus@cm-stirso.pt
ou 252 830 410
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OFICINAS DE ESCULTURA 
PONTO DE EQUILÍBRIO

Equilíbrio é uma das palavras-chave nas esculturas do 
escultor Ernesto Knorr. Com materiais que usamos no 
nosso quotidiano vamos dar asas à nossa imaginação e 
tentar encontrar o ponto de equilíbrio, criando  
estruturas inspiradas nas esculturas que se encontram 
expostas na sede Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea.

OFICINAS DE ESCULTURA 
Caça aos ovos 
oficina escolar páscoa

A Páscoa é sempre uma época de celebração, que 
nos faz pensar em amêndoas e… Caça aos ovos. E 
porque não celebrar essa ocasião especial no Museu 
Internacional de Escultura Contemporânea de Santo 
Tirso? Se fazer uma verdadeira caça aos ovos é bom, 
então poder fazê-lo percorrendo as esculturas da 
cidade é ainda melhor. As crianças terão possibilidade 
de se divertirem enquanto resolvem desafios que lhes 
permitem aumentar o seu conhecimento e expressar a 
identidade da sua própria cultura.

ATÉ 08 ABR
MMAP/MIEC
2º, 3º ciclo
e ensino secundário
90’

25 > 30 MAR
miec  
pré-escolar,
1º e 2º ciclo
60’

ATÉ 08 ABR
MMAP/MIEC
pré-escolar,  
1º e 2º ciclo  
e seniores
90’

OFICINAS DE ARQUEOLOGIA  
DE FIO A PAVIO 
oficina escolar

Se hoje em dia para ter uma peça de roupa basta 
comprá-la, tempos houve em que era necessário 
primeiro tecê-la. Utilizando um pequeno pedaço de 
cartão e linha, vamos improvisar um pequeno tear que 
possibilita aos participantes desta atividade ter uma 
ideia do trabalho realizado por gerações anteriores.

OFICINAS
MIEC SE
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ATÉ 08 ABR
Centro  
Interpretativo  
do Monte  
Padrão  
pré-escolar,  
1º e 2º ciclo
90’

OFICINAS DE ARQUEOLOGIA 
ARTE ORIGINAL 
oficina escolar de arqueologia

Desde muito cedo que o homem se dedicou à Arte 
e gostava de se expressar com pinturas que hoje 
podemos encontrar em paredes de cavernas ou placas 
de xisto. Com lápis, carvão e folhas de papel seremos 
homens primitivos por uns instantes, construindo um 
grande mural, como se de uma caverna se tratasse, 
com toda a arte rupestre que os nossos artistas 
desenvolverem.

Serviço  
Educativo

“Matilde”- ilustrações de 
Mariachiara di Giorgio
Bruaá editora 

07 > 30 ABr
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL  
DE SANTO 
TIRSO
entrada gratuita

Nesta exposição poder-se-ão ver os estudos e ilustrações 
que a ilustradora italiana Mariachiara di Giorgio 
concebeu para “Matilde”, uma história original de Luís 
Correia Carmelo. Neste texto, para além de Matilde, 
encontraremos o Sr. Narciso, personagem com uma 
certa atração por espelhos e tudo o que possa refletir 
a sua bela imagem. Por isso, todos os dias, olha-se 
demoradamente na vitrine da boutique Esmeralda. O que 
o Sr. Narciso não sabe é que por trás da vitrine trabalha 
a Matilde, a empregada que todos os dias o vê lançando 
olhares difíceis de ignorar. Separados pela vitrine da 
Boutique Esmeralda batem dois corações: o de Matilde 
pelo Sr. Narciso e o do Sr. Narciso por ele próprio. Como 
se cruzarão estas duas histórias de amor?

EXPOSIÇÃO
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oficinas dia do pai

Oficinas de Culinária

Oficinas do Livro

Ateliê de Expressão 

No mês de março, o serviço educativo propõe ateliês 
de expressão plástica para comemorar o Dia do Pai, 
assinalado a 19 de março.

Ateliê de Expressão 

A Páscoa está a chegar e com ela a descoberta de novos 
sabores. Numa oficina divertida e deliciosa, vamos “por 
a mão na massa” e aprender a confecionar os doces da 
época.

Ateliê de Expressão

No mês em que se comemora o Dia Internacional do 
Livro Infantil e do Dia Mundial do Livro, exploraremos 
diferentes técnicas, com recurso a diferentes materiais, 
na criação de verdadeiros livros de artista.

06 e 13 mar
10H00 • M/4
Biblioteca 
Municipal  
de Santo 
Tirso

20 e 27 MAR
10H00 
M/4 e Séniores
Biblioteca 
Municipal  
de Santo 
Tirso

03 e 10 abr
10H00
M/4 e Séniores
Biblioteca 
Municipal  
de Santo 
Tirso

Oficinas de Primavera

Ateliê de Expressão

Em abril desvendamos a primavera na sua plenitude 
através de ateliês de artes plásticas, onde as cores 
serão a nota predominante. 

17 e 24 abr
10H00
M/4
Biblioteca 
Municipal  
de Santo 
Tirso

Inscrição gratuita em
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
252833428

MÃOS À OBRA... 
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ÁRVORES QUE RESPIRAM... E INSPIRAM

COMEMORAÇÃO DO DIA DA TERRA  
O ponto azul claro

Atividade de educação ambiental com o 
objetivo de assinalar o Dia Mundial da Árvore 
e simultaneamente realizar a Cerimónia de 
Encerramento da Rota pela Floresta.  

A “Rota pela Floresta” pretende constituir-se numa 
ação catalisadora de sinergias entre as escolas e as 
suas respetivas autarquias (municípios e freguesias) 
com o principal objetivo de agir pela proteção dos 
ecossistemas existentes no município, com particular 
enfoque na floresta. Integra-se no projeto “Do CO2 ao 
O2” da Associação Bandeira Azul da Europa.

Projeto das 100.000 Árvores na Área 
Metropolitana do Porto: Ação de manutenção 
na área florestal.

O Projeto das 100.000 Árvores na Área Metropolitana 
do Porto é um esforço planeado e coordenado de várias 
organizações e cidadãos com o objetivo de criar bosques 
com espécies autóctones numa área metropolitana que 
precisa enriquecer a sua biodiversidade, sequestrar 
carbono, melhorar a qualidade do ar, proteger os solos 
e contribuir para uma melhor qualidade de vida das 
pessoas. 

21 mar
10H00 > 12H00
PARQUE 
RIBEIRO
DO MATADOURO
entrada gratuita

21 ABR
09H30 > 12H30 
Castro  
do Monte 
Padrão
inscrição gratuita em
www.100milarvores.pt

AMBIENTE 

Serviço  
Educativo

59
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CASA DE VILELA 
A Casa de Vilela é uma casa senhorial do século XVIII. 

Está rodeada por vinhas, campos de milho e um bosque 
privativo. A casa foi recentemente renovada e apetre-
chada com todas as comodidades. Possui nove quartos 
afetos à atividade de hospedagem.

A antiga adega foi transformada para dar espaço a 
belos salões (biblioteca e sala de jogos).

Oferece uma piscina de água cristalina  

CASA DE DINIS 
A Casa e Quinta de Dinis de Cima encontra-se classi-
ficada como Imóvel de Interesse Público, desde 1986. 
As informações disponíveis sobre este imóvel não 
permitem concluir se esta é uma edificação de raiz, ou 
se  radica numa construção medieval, profundamente 
alterada pela campanha do século XVIII. Na Casa de 
Dinis de Cima, e apesar da compartimentação dos al-
çados por pilastras, os volumes conservam uma alusão 
militar, de função apenas decorativa, bem presente 
nas ameias que rematam quer os torreões, quer o volu-
me que os une. O próprio portal em ogiva que se abre 
no muro evoca, também, a linguagem medieval.

Mesmo sem abandonar totalmente a possibilidade de 
aqui ter existido uma outra edificação, certo é que este 
edifício foi profundamente alterado no século XVIII. 
O edifício habitacional apresenta em “U” articula os 
dois volumes de maior destaque: os torreões. A Ca-
pela integra-se no corpo do topo, assim como a porta 
nobre, bem como o conjunto formado pelo brasão de 
armas dos Correia Miranda e a fonte. O brasão ocupa 
um lugar de destaque, ao elevar a linha da cornija, que 
forma um semicírculo. No pátio acha-se a bela fonte 
de cantaria, adossada à parede duma das alas laterais. 
Duas pilastras encimadas por pináculos, ladeiam a es-
trutura central, com bica e, sobre a cornija, um nicho 
flanqueado por volutas é rematado por frontão curvo. 

61

VISITAS

31 mar
10H00 > 13H00

Este é um programa regular, promovido pela 
Câmara Municipal de Santo Tirso e decorre no 
último sábado do mês.

28 ABRIL
10H00 > 13H00

Loja  
Interativa  
de Turismo

inscrição gratuita em:  
santotirso@cm-stirso.pt
turismo@cm-stirso.pt
ou 252 830 411

PROGRAMA 
RONDAS 
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Viana do Castelo  

Visita arte-arqueologia-arquitetura 

PROGRAMA

Encontro na Sede do Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea de Santo Tirso (Largo Abade Pedrosa) / 
Saída para Viana do Castelo / Visita Praça da Liberdade, 
Biblioteca Municipal e Centro Cultural (Arquitetura  
Contemporânea) / Visita guiada Casa dos Nichos / 
Almoço / Visita Santuário de Santa Luzia / Visita guiada 
Citânia de Santa Luzia / Regresso a Santo Tirso.

21 ABR
MIEC
inscrição gratuita de 
03 a 20 de abril em 
museus@cm-stirso.pt 
252 830 410

Em Santo Tirso, o “Fim-de-semana Gas-
tronómico”, organizado pela Câmara Mu-
nicipal, inclui um diversificado programa 
de animação para acompanhar o “Arroz à 
Toquinha”, servido nos Restaurantes ade-
rentes a esta iniciativa. As “Pataniscas de 
Bacalhau”, e o “Pudim Condessa Aldara”, 
são um ótimo complemento para a refei-
ção, assim como os vinhos dos diversos 
produtores deste Concelho. 
Os estabelecimentos de restauração 
aderentes efetuarão a oferta de um copo 
de vinho de boas vindas da região aos 
clientes que se apresentem no âmbito dos 
Fim-de-semana Gastronómico.

Consulte a lista de restaurantes aderen-
tes em www.cm-stirso.pt.

20 > 22 abr
RESTAURANTES 
ADERENTES

EMENTA OFICIAL
Entrada: Pataniscas de Bacalhau
Prato: Arroz à Toquinha 
Sobremesa: Pudim Condessa Aldara

OFERTAS E DESCONTOS
Oferta de um copo de vinho da região
Refeição- 10% de desconto
Alojamento 20% (Noites de sex. e sab)

PERCURSOS  
ARTE, ARQUEOLOGIA E ARQUITETURA

VENHA A SANTO TIRSO DEGUSTAR! 

FIM DE SEMANA 
GASTRONÓMICO
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MIEC
inscrição gratuita em 
museus@cm-stirso.pt
ou 252830410

Visitas guiadas ao parque escultórico: 

Percursos com duração de 2 horas por algumas das 
obras mais significativas do acervo do Museu Interna-
cional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso.

Visitas orientadas arte-arqueologia-arquitetura:

Sessões destinadas a aprofundar o conhecimento 
sobre os acervos museológicos. Estes percursos tomam 
como centro da sua atenção as exposições patentes 
em ambos os Museus, articulando de forma transversal 
conteúdos que vão desde a arte contemporânea, a 
arqueologia e a arquitetura.

21 e 22 ABR
10H00 > 12H00
14H00 > 17H00
saída/chegada:
loja interativa de 
turismo
10% de desconto 
na tarifa aplicada

21 ABR
10H00 > 13H00
LOJA 
INTERATIVA 
DE TURISMO
inscrição: 2€

A COZINHA ENQUANTO ESPAÇO SOCIAL
SHOW DE EMPRATAMENTO

A Empresa AYEM dedica-se à conceção, fabrico, monta-
gem e instalação de cozinhas (desde as linhas tradicionais 
até conceitos atuais e ousados), de casas de banho e rou-
peiros com design atrativo e funcionais.

Define-se como uma marca jovem, dinâmica, inovadora e 
contemporânea, tornando qualquer projeto exequível e fa-
cilmente adaptado ao nível de exigência de cada cliente.

PROGRAMA TURÍSTICO 
SANTA CRISTINA DO COUTO
ViSITA À EMPRESA AYEM

PASSEIO DE
TUC-TUC

22 ABR
10H00 > 13H00
saída/chegada:
loja interativa de 
turismo
inscrição: 2€

VISITA À QUINTA 
DE GOMARIZ
O PAPEL DO VINHO  
NA GASTRONOMIA
SEQUEIRÔ 28 ABR

10H00 > 13H00
saída/chegada:
loja interativa de 
turismo
inscrição gratuita

VISITA À 
CASA VILELA
DESTAQUE NA 
COZINHA TRADICIONAL

ATIVIDADES  
LÚDICO-PEDAGÓGICAS  
VISITAS GUIADAS
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