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A chegada do novo ano marca sempre o arranque de um novo ciclo. Renovam-se expectativas, traçam-se objetivos e definem-se
outros sonhos e ambições!
Entramos em 2020. Em Santo Tirso a programação cultural continua a ser uma das apostas estratégicas da Câmara. Esta Agenda Municipal é o reflexo do dinamismo que se assiste no nosso
concelho. Primamos pela diversidade de oferta e pela crescente
qualidade das iniciativas.
Damos as boas-vindas ao novo ano com o Cantar dos Reis, uma
tradição que se vai mantendo para preservar as memórias e as
raízes da nossa terra.
A nova temporada cultural arranca ainda com um recital de piano de Joana Gama, onde as obras de Erik Satie, que convocam
ambientes solenes, melancólicos e até dançantes, convivem com
as de Marco Franco, Frederico Mompou, Morton Feldman, John
Cage e Vítor Rua, num delicado jogo de afinidades.
Também as Noites Tirsenses têm vindo a assumir grande qualidade e a atrair cada vez mais público, no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves.
Janeiro arranca ainda com o Orçamento Participativo Jovem.
Um projeto onde os mais novos são chamados a dar as suas opiniões e contributos por forma a adequar as políticas públicas
municipais às suas necessidades e expectativas.
Seguem-se um conjunto de iniciativas, das quais destaco a exposição “Projeto Sculp – Sonhos”, de Joaquim Pavão. A apresentação está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Museu
Internacional de Escultura Contemporânea.
O calendário diz-nos que este ano o Carnaval é em fevereiro. Em
Santo Tirso o desfile, agendado para o dia 21, promete voltar a encher as ruas com muita folia e animação, através de um corso que
reúne escolas, instituições, IPSS e associações de todo o concelho.
Nesta Agenda Municipal, as atividades para as crianças estão também em destaque e evidenciam a continuidade da aposta nos serviços educativos, com iniciativas que promovem hábitos culturais.
Motivos não faltam para participar nos nossos eventos. Faça as
suas escolhas e tenha um ano repleto de alegria!
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cultura
EXPOSIÇÕES
TEATRO
LEITURAS
MÚSICA
CINEMA
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outras atividades

24

desporto

30

crianças
TEATRO
LEITURAS
CINEMA

34

visitas

40

serviços educativos

44

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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exposição
projeto sculp - sonhos
joaquim pavão
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Sculp será um objeto fílmico à volta de sete verbos
(nascer, comer, brincar, construir, contemplar, procriar,
morrer). Estes verbos são de certa forma, pedras basilares da vida, constituintes que nos definem enquanto espécie.
O filme terá sete quadros que representarão sonhos, liberdades, pensamentos de uma personagem que habita um mundo não muito distante, onde todas as suas
escolhas são facilitadas por algoritmos. Há uma voz
(GOD, Global Order Device), sempre presente em todas as situações da vida que nos “aconselha” a tomar
variadíssimas opções para melhor conseguir contribuir para uma sociedade. É uma realidade facilitada,
confortável, que responde a todas as necessidades no
imediato.
É neste mundo que surge, a dúvida, a necessidade de
sentir a liberdade dos verbos sonhados, mas tal decisão acarreta uma existência proscrita e sem hipótese
de retorno.

07 fev > 01 mar
mUSEU
INTERNACIONAL
DE ESCULTURA
CONTEMPORÂNEA
público geral
entrada gratuita

APRESENTAÇÃO
07 FEV
21H30
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14 DEZ > 14 MAR
CENTRO
INTERPRETATIVO
DA FÁBRICA
DE SANTO THYRSO
público geral
gratuito

VISITA GUIADAS:
exposição
8 JAN, 5 FEV, 04 MAR
14H30 > 15H30
EMPRESA ADALBERTO
15 JAN, 14 FEV, 11 MAR
14H15 > 16H30
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EXPOSIÇÕES

“OLHAR…SENTIR…REFLETIR…”
DE MANUEL FERNANDO MOREIRA

ciclo
têxteis do presente
adalberto.
50 anos de história
É apresentado na Fábrica de Santo Thyrso um ciclo de programação que olha para o têxtil a partir
do presente. Como se trabalha nesta fileira económica em Santo Tirso nos dias de hoje? Quais as
empresas que representam esta dinâmica industrial no Vale do Ave? Propomos olhar para o setor,
para os seus desafios e a sua história através das
empresas da região, apresentando-as no Centro
Interpretativo da Fábrica de Santo Thyrso.
A primeira convidada é a ADALBERTO, uma das
maiores estamparias têxteis do país. Como conseguiu vencer 50 anos de desafios? Como contribuiu
esta empresa para o desenvolvimento da indústria
têxtil no Vale do Ave? Estas são algumas das questões que poderemos colocar ao visitar a exposição
Têxteis do Presente: Adalberto. 50 anos de história. A exposição apresenta-nos a história, o percurso empresarial e os desafios de uma das mais
emblemáticas empresas do Vale do Ave.

Fernando Moreira nutre desde criança a paixão pela fotografia, paixão esta que mantém viva até aos dias de
hoje. Nos anos 80 e 90, esta paixão teve um novo impulso, por se encontrar a trabalhar numa empresa ligada à pintura, à arquitetura e às artes gráficas. Ao longo
dos anos realizou formações e Workshops ligados à fotografia, tendo obtido qualificação para dar aulas nesta
área. Além dos Workshops, tem realizado algumas exposições temáticas, que incidem essencialmente na fotografia abstrata e também sobre arquitetura, cultura
e natureza. Esta exposição, em particular, foi inspirada
na natureza, com fotos de plantas, cascatas, paisagens…
com especial destaque para a luz do pôr do Sol, ocasião
em que Fernando Moreira gosta mais de trabalhar, devido às cores, efeitos e reflexos luminosos!

NAMORAR PORTUGAL:
AS MENSAGENS DE AMOR
QUE ENCANTAM O MUNDO
“Amor bai feliz boando/nas asas dum passarinho/cande
bires o meu Amor/dale um abraço e um beijinho” (uma
das quadras populares imortalizadas nos Lenços Namorar Portugal)
Conheça a história, a simbologia e os dizeres dos Lenços dos
Namorados, numa mostra da Coleção Namorar Portugal.
Tradicionais do Minho, estes lenços carregam os sentimentos amorosos duma rapariga em idade de casar, revelados através de variados símbolos amorosos como a
fidelidade, a dedicação e a amizade. Uma iniciativa da
Câmara Municipal de Santo Tirso, organizada em parceria com o Município de Vila Verde e a Cooperativa Aliança Artesanal.

02 > 30 JAN
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA
DAS AVES
público geral
entrada gratuita

03 > 29 FEV
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA
DAS AVES

público geral
entrada gratuita

11

JAN/FEV • 2020

LEITURAS

LEI
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RAS

10 > 15 FEV
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO
/ REDE DE
BIBLIOTECAS
ESCOLARES

encontros na biblioteca
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

CONVERSA COM RAÚL MINH´ALMA
Raúl Minh’Alma apresenta-se ao público tirsense numa
sessão de partilha de leituras sobre a sua obra, dando
especial destaque ao seu último romance, “Ganhei uma
nova vida quando te perdi”, publicado em finais de 2019.

15 FEV
15H00

público geral
entrada gratuita

semana da leitura
Esta iniciativa é dinamizada pela Biblioteca Municipal e
pela Rede de Bibliotecas de Santo Tirso em todas as bibliotecas do concelho. São inúmeras as propostas que
farão chegar a leitura aos diferentes públicos.

público geral
entrada gratuita
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LEITURAS

sugestões de leitura
BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE SANTO TIRSO

AGUSTINA
BESSA LUÍS
02 > 31 JAN
Agustina Bessa-Luís
nasceu em Vila Meã,
Amarante, em 1922 e
morreu a 3 de junho
de 2019 no Porto. A
sua infância e adolescência são passadas na região duriense, cuja ambiência marcará fortemente a
sua escrita. Estreou-se como romancista em
1948, com a novela Mundo Fechado. Manteve um ritmo de publicação pouco usual nas
letras portuguesas, contando com mais de
meia centena de obras. Tornou-se conhecida não só como romancista, mas também
como autora de peças para teatro, guiões
para cinema, biografias, ensaios e livros infantis, tendo a sua obra marcado a literatura portuguesa atual.

RAÚL
MINH’ALMA
01 > 29 FEV
Nasceu em 1992 em
Marco de Canaveses.
Formado em Engenharia Mecânica na
FEUP, começou a escrever poesia com 17
anos. Em 2011 lançou o seu primeiro livro de
poemas “Desculpe Mãe”. Seguiram-se vários
livros. Em 2016 tem o reconhecimento do público com o bestseller “Larga Quem Não Te
Agarra”, um dos livros de ficção mais vendidos em Portugal. No mesmo ano, lançou “Todos os Dias São para Sempre”. Em 2018 o
romance “Foi sem Querer que Te Quis” liderou os tops nacionais de vendas, seguido do
seu novo romance “Ganhei uma nova vida
quando te perdi” em finais de 2019.
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arquivo histórico

DIFUSÃO E PROMOÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
DE VILA DAS AVES

AGOSTINHO
DA SILVA
02 > 31 JAN
George
Agostinho
Baptista da Silva (Porto, 13 de fevereiro de
1906 — Lisboa, 3 de
abril de 1994) foi um
filósofo, poeta e ensaísta português. O seu pensamento combina elementos de panteísmo, milenarismo
e ética da renúncia, afirmando a Liberdade como a mais importante qualidade do ser
humano. Agostinho da Silva pode ser considerado um filósofo prático empenhado,
através da sua vida e obra, na mudança da
sociedade. Passou considerável tempo de
sua vida no Brasil. Algumas obras: A vida de
Pasteur (Seara Nova, 1938); Um Fernando
Pessoa (Agir, 1958); Vida Conversável (Assírio & Alvim, 1994).

ANTÓNIO
RAMOS ROSA
01 > 29 FEV
António Vítor Ramos
Rosa foi um destacado
poeta e crítico português nascido em Faro,
em 1924. Foi militante
do MUD (Movimento
de União Democrática) e conheceu a prisão
política. Trabalhou como tradutor e professor, tendo sido um dos diretores de revistas
literárias como Árvore e Cassiopeia. O seu
primeiro livro de poesia, O Grito Claro, foi
publicado em 1958. A sua obra poética ultrapassa os cinquentas títulos. É ainda autor
de ensaios, entre os quais se salienta A Poesia Moderna e a Interrogação do Real (19791980). Em 1988 foi distinguido com o Prémio
Pessoa. Faleceu em setembro de 2013.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

COMISSÃO MUNICIPAL
DE JUVENTUDE E DESPORTOS
(1972)

02 > 31 JAN

No Arquivo Histórico Municipal existe um livro das atas
das reuniões da Comissão Municipal de Juventude e
Desportos, que contém o seguinte termo de abertura, “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das reuniões da Comissão Municipal. Santo Tirso 24
de maio de 1972”. Assinado pelo Presidente da Câmara
João Augusto Miranda da Silva Gonçalves.
Documento em destaque para exposição:
Livro de registo das atas das reuniões
da Comissão Municipal, 1972.

JUNTAS DE HIGIENE
(1927-1974)

01 > 29 FEV

A Comissão de Higiene do Concelho de Santo Tirso começou a funcionar a partir de 1927, pelo Capitão Miguel
Vaz Duarte Bacelar, presidente da Comissão Executiva
da Câmara Municipal de 1927 a 1930.
Posteriormente, de acordo com o Código Administrativo de 1936 a Comissão, era composta pelo vereador do
pelouro de Saúde Pública, pelo Inspetor ou Delegado de
Saúde, pelo Veterinário e por um contribuinte eleito pelo
Conselho Municipal, de entre os seus Vogais. Tinha como
competências: — elaborar pareceres sobre os projetos
de posturas, de regulamentos sanitários e sobre todas
as questões de salubridade pública que lhe forem apresentadas pela Câmara ou pelo seu presidente; — propor
medidas consideradas oportunas e convenientes para o
exercício das atribuições de natureza sanitária; — coadjuvar o presidente da câmara na execução das deliberações ou decisões tomadas em assuntos sanitários.
Documento em destaque para exposição:
Livro de registo das actas das sessões
da Junta de Higiene do concelho, 1927-1974.

15

JAN/FEV • 2020

MÚSICA
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cantar
dos reis

A Câmara Municipal de Santo Tirso leva pelo segundo
ano consecutivo, o tradicional Cantar dos Reis às principais artérias da cidade.
O púbico é convidado a associar-se a esta tradição cultural de raízes bem profundas nos costumes das nossas gentes.
Na tarde de 5 de janeiro, os diferentes grupos de folclore do Município aprumam os trajes, afinam as vozes
e os instrumentos e vão, de porta em porta, em diferentes artérias da cidade, assinalar o nascimento de Jesus
e dar as boas-vindas ao novo ano.
Pelas 16h30, juntam-se na Praça 25 de Abril para cantar, a uma só voz, alguns dos mais emblemáticos e conhecidos temas do Cantar dos Reis. Um momento de
celebração ímpar para o qual estão todos convidados.

GRUPOS PARTICIPANTES
Rancho Santo André do Sobrado;
Rancho Folclórico de S. Tiago de Rebordões;
Rancho Folclórico de S. Pedro de Roriz;
Grupo Folclórico de S. Martinho do Campo;
Rancho Folclórico S. Mamede de Negrelos;
Rancho Etnográfico Santa Maria de Negrelos;
Grupo Etnográfico S. Paio de Guimarei;
Grupo Etnográfico das Aves;
Rancho Folclórico S. Salvador de Monte Córdova;
Rancho Folclórico Santa Eulália de Lamelas;
Rancho Folclórico Rosas de S. Miguel de Vilarinho;
Grupo Folclórico Santa Cristina do Couto;
Grupo Folclórico Infantil e Juvenil da Ermida.

05 JAN
15H00
RUAS
DA CIDADE
16H30
PRAÇA
25 DE ABRIL
público geral
gratuito

PRINCIPAIS ARTÉRIAS DA CIDADE ABRANGIDAS
Avenida de Sousa Cruz;
Rua José Luís de Andrade;
Rua de Sousa Trêpa;
Largo Coronel Baptista Coelho;
Praça Conde S. Bento;
Praça General Humberto Delgado;
Rua António Pires de Lima;
Rua Professor Dr. J. António Pires de Lima;
Rua Dr. Oliveira Salazar;
Rua do Bombeiro Voluntário;
Rua Dr. Carneiro Pacheco;
Rua São João de Brito;
Avenida S. Rosendo;
Rua Eça de Queiroz;
Rua de Nuno Álvares Pereira.
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recital de piano
joana gama
— i love satie

Após o lançamento do disco SATIE.150 — uma edição
apoiada pela GDA, com o selo da Pianola Editores — o
culminar das celebrações que decorreram em 2016 do
150º aniversário de nascimento do compositor francês
Erik Satie (1866-1925), a pianista Joana Gama trouxe a
público um novo recital que segue a mesma ideia do recital de 2016: intercalar a obra multifacetada de Satie
com a de compositores que o seguiram na exploração
do som sem constrangimentos estéticos ou formais.
Neste recital, que foi recentemente editado no disco
“Arcueil” (co-edição Miasove / Boca), as obras de Erik
Satie - que convocam ambientes solenes, melancólicos
e até dançantes — convivem com as de Marco Franco,
Federico Mompou, Morton Feldman, John Cage e Vítor
Rua, num delicado jogo de afinidades.

17 JAN
21H30
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA
DAS AVES

público geral
bilhete: 4€
informações
e reservas:
cultura@cm-stirso.pt
ou 252 870 020

Desenho de luz: Frederico Rompante
Duração aproximada: 60’

PIANO & HISTÓRIAS
EU GOSTO MUITO DO SENHOR SATIE

@créditos???

O Senhor Satie gostava muito de andar. Bom, talvez
não gostasse assim tanto mas não tinha alternativa:
como não lhe sobrava dinheiro, fazia diariamente longas caminhadas, pois não podia pagar o comboio que
ligava a sua casa ao centro da cidade de Paris, onde
passou grande parte da sua vida. Para além de compositor de música - o piano foi o seu instrumento de
eleição - o Senhor Satie gostava de guarda-chuvas, de
desenhar e de marisco. Era uma pessoa solitária mas
com muito humor. Quem quer conhecê-lo um pouco
melhor?
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16 JAN
10H00 E 14H30
17 JAN
10H00 E 14H30
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA
DAS AVES
> 6 anos
público escolar
entrada gratuita

Piano & histórias: Joana Gama.
Desenho de luz: Frederico Rompante.
Ilustrações: Paula Cardoso.
Duração aproximada: 40’
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02 > 10 JAN
09H30 > 16H00
COMÉRCIO
LOCAL DE
SANTO TIRSO

MÚSICA

caid — cantar dos reis
A iniciativa pretende assinalar as festividades da época
natalícia fomentando a tradição e promovendo, simultaneamente, a interação dos utentes com os vários estabelecimentos do comércio local no centro de Santo Tirso.

público geral
entrada gratuita

12 JAN
18H30
ÁTRIO
DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO
público geral
entrada gratuita

20

noites tirsenses
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE VILA DAS AVES

CONCERTO DE ANO NOVO
Com o espírito de Natal ainda presente, regressamos ao
passado (música antiga) para darmos as boas-vindas ao
presente e ao futuro. Em palco, um ensemble de quatro
cantores e outros tantos instrumentistas - nomeadamente de violoncelo barroco, flauta e pífaro, alude, guitarra
e gaita-de-foles, convidam-nos a celebrar o Ano Novo.
A não perder!

25 JAN
21H30

22 fev
21H30

COLECTIVO 121

ANDRÉ MARTINS

O Colectivo 121 resulta de um enclave de
músicos profissionais provenientes de diversas áreas do panorama musical nacional.
Com o intuito de aproximar o jazz do público, o Colectivo explora a fusão de estilos
e sonoridades como o funk, o soul, o rock,
a bossa, de forma que o improviso se torne leve possibilitando diferentes formas de
narrar o concerto.
Com passagem por diversos clássicos de
todas as eras e paisagens estilísticas, propõe um concerto agradável em que a palavra música ganha de novo uma estética
dançável.

André Martins é um jovem avense, de 24
anos, que iniciou o seu estudo de guitarra na Oficina de Música de Vila das Aves,
tendo aprofundado esta arte com vários
músicos profissionais portugueses e estrangeiros. Frequentou o curso de interpretação na Academia Contemporânea
do Espetáculo e trabalhou profissionalmente em vários espetáculos de teatro
predominantemente, teatros musicais. No
mundo da música tocou já pelo nosso país
a solo ou noutros projetos musicais de outros artistas como Mafalda Tavares, Starlie, Palavras do Cacimbo, entre outros.
Recentemente lançou um single “Diferente do agora”, muito bem aceite pelos mídia e felizmente a tocar já em algumas
rádios portuguesas. André Martins solo é
um concerto com vários estilos musicais,
recheado de músicas que marcaram várias gerações, um espetáculo para todos
os gostos e idades.

público geral
entrada gratuita

público geral
entrada gratuita
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CINEMA

CI
NE
MA

ciclos de cinema
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

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

APARIÇÃO
de Fernando Vendrell • M/12

04 JAN • 15H00
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

RAMIRO
de Manuel Mozos • M/12

22 JAN • 14H00

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

O MIÚDO DA BICA

A VIZINHA DO LADO

de Constantino Esteves • M/6

de António Lopes Ribeiro • M/12

15 JAN • 14H00

19 FEV •14H00

2018, 115´

ZEUS
1963, 81´

2017, 104´

SOLDADO MILHÕES

de Paulo Filipe Monteiro • M/12

de Gonçalo Galvão Teles
e Jorge Paixão da Costa • M/12

01 FEV • 15H00

26 FEV • 14H00

2016, 178´

2018, 85´

1944, 115´

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE VILA DAS AVES

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

CAPAS NEGRAS

de Henrique Campos • M/12

09 JAN • 14H30

06 FEV • 14H30

1947, 95´

22

ROSA DE ALFAMA

de Armando de Miranda • M/12

1953, 82´
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dias da camélia
Santo Tirso volta a festejar os Dias da Camélia que, a
cada edição ganha mais fulgor e dimensão. A ´ODE À
CAMÉLIA´, é um desafio à criatividade e imaginação.
Os mais arrojados e destemidos arriscam e participam
(as instalações criadas, são sempre uma agradável e
bela surpresa).
A mostra ´SENHORA DONA CAMÉLIA´ vai oferecer
requinte e criatividade.
A coincidência com o Fim de Semana Gastronómico de
Santo Tirso, gera outras oportunidades.
As novidades também são no plano da animação e das
experiências a partilhar.

PROGRAMA

EXPOSIÇÃO E CONCURSO
DE CAMÉLIAS
22 FEV • 14H00 > 19H00
23 FEV • 11H00 > 19H00
ODE À CAMÉLIA
21 e 22 fev • 14H00 > 19H00
23 fev • 11H00 > 19H00
BAZAR D´ INVERNO
22 e 23 fev • 14H00 > 19H00

21 > 23 FEV
FÁBRICA
DE SANTO
THYRSO

público geral
entrada gratuita

Atividades paralelas:
PROJETO ONLY TRY

COLLECT MOMENTS NOT THINGS
Experimentar ´conceber´ camélias
Técnica de origami

22 fev • 16H00
BERÇO DAS ARTES
CANTO LIRICO
23 fev • 16H00

ODE À CAMÉLIA

ATRIBUIÇÃO DE
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

22 FEV • 16H00
EXPOSIÇÃO E CONCURSO
DE CAMÉLIAS

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E TROFÉUS
AOS PARTICIPANTES

22 FEV • 16H30

25

OUTRAS
ATIVIDADES
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JORNADAS DE FORMAÇÃO JOVEM
MARCAS VIOLENTAS
— PORQUE NAMORAR NÃO É MAGOAR

22 JAN > 21 FEV

22 JAN
19H00
FÁBRICA
DE SANTO
THYRSO

+ informações em
juventude@cm-stirso.pt
ou 913 487 037

21 FEV
21H00

APRESENTAÇÃO PÚBLICA
DAS PROPOSTAS ADMITIDAS
No seguimento da consulta direta aos cidadãos mais
jovens, com vista à definição de prioridades de investimento municipal, são apresentadas todas as propostas admitidas ao Orçamento Participativo Jovem 2019
(OPJ), a serem votadas a partir do dia 31 de janeiro (às
12H00).

CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO PÚBLICA
DOS RESULTADOS
A comunicação dos resultados e anunciação da(s) proposta(s) vencedora(s) acontecerão em cerimónia pública.

23 JAN
18H30 > 20H00
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO

SESSÃO ABERTA
PROJETO MEDEIA

02 FEV
15H00
FÁBRICA
DE SANTO
THYRSO

CAID
NÓS DE DANÇA

Leonor, Duarte e Madalena. Três adolescentes são levados ao limite em experiências que lhes marcaram a forma de ver o mundo. Histórias aparentemente diferentes,
mas com consequências iguais. Relacionamentos que começaram por ser um conto de fadas e depressa se tornaram num pesadelo que transformou as suas vidas e as
dos que os rodeiam. Poderá haver perdão? Poderá haver alguma forma de compreender o que correu mal? E
as marcas ficam para sempre? Curam? Apagam-se? Fechados nos quartos os três adolescentes vão levar-nos
numa descida ao terror de viver um namoro que nunca
devia ter existido. Uma peça que é um alerta e um aviso
para tantos adolescentes e jovens que passam pelo mesmo tipo de experiência. Porque namorar não é magoar.
Com a representação desta peça, a Câmara Municipal e
a Rede Social de Santo Tirso têm como objetivo alertar
e dar visibilidade à problemática da violência no namoro, sensibilizando contra a sua prática e aceitação e desmistificando crenças sobre esta.

10 fev
14H30
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA
DAS AVES

M/14
Inscrição gratuita em
juventude@cm-stirso.pt
ou 913 487 037

TEATRO

Sessão destinada a todos os pais/encarregados de educação do concelho de Santo Tirso, subordinada ao tema
“Como as tecnologias podem ajudar os pais/alunos a
aprender a matemática”, com a Professora Inês Cruz.

público geral
entrada gratuita

público geral
entrada gratuita

Organizada pela União de Freguesias de Santo Tirso,
Couto (S. Cristina e S. Miguel) e com o apoio da Câmara
Municipal, a iniciativa decorre no âmbito das comemorações da semana do Mártir Tirso.
À semelhança dos anos anteriores, os Ritmo´CAID marcarão presença com uma atuação de dança inclusiva.
FICHA TÉCNICA
Autor: David Carronha
Produção: ContraPalco Produções de Teatro
Encenação: Alberto de Sousa e Ricardo Figueira
Duração: 60’
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14 fev
15H30 > 23H30
15 fev
09H00 > 18H00
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA
DAS AVES
/ E.B. DE
S. TOMÉ
DE NEGRELOS

FÓRUM EDUCA
ENCONTROS DE EDUCAÇÃO DE SANTO TIRSO

21 fev
14H30
DO PAVILHÃO
MUNICIPAL
À PRAÇA
25 DE ABRIL

DESFILE DE CARNAVAL

educadores,
professores
e formadores

escolas e IPSS
do concelho

28

Organizado pela Câmara Municipal de Santo Tirso, Centro de Formação Sebastião da Gama e Agrupamento de
Escolas D. Afonso Henriques, este fórum visa promover
a formação de professores e de educadores através da
análise e debate de temáticas relevantes para os projetos educativos do concelho. A partilha de experiências
visa contribuir para a melhoria do serviço educativo.
O tema desta 4ª edição será “Aprendizagens para todos: Os Desafios da Inclusão”.
Evento acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico
da Formação Contínua de Professores, como Curso de Formação com a duração de 13 horas.

NOITE DE COMÉDIA
7ESTACAS.ZIP

Convidados: Olga Sousa e Bruno Oliveira

Comemoração dos 30 anos de carreira
de Miguel 7 Estacas
Apresentado pelo humorista Miguel 7 Estacas, que assinala os 30 anos de carreira, 7estacas.zip promete ser
muito animado e recheado de momentos hilariantes de
Stand Up Comedy com alguns dos mais mediáticos personagens de sua autoria.
Depois de alguns anos a animar vários públicos em diversas salas em todo o país, surgiu em 2002 o momento mais relevante da sua carreira, a integração no leque
de humoristas que abrilhantaram dezenas de episódios
do programa da SIC “Levanta-te e Ri”, que impulsionou a
Stand Up Comedy em Portugal, onde participou em mais
de 30 programas.
Esteve envolvido em vários outros projetos televisivos,
no Porto Canal destaca-se o programa “Bolhão Rouge”,
esteve também no Canal 2 e na RTP1, ao lado de Luís Filipe Borges no ”5 Para a Meia Noite”.
Atuou com João Seabra e Hugo Sousa, durante 10 anos,
em projetos teatrais com o “Stand da Comédia”. Entre
outras digressões, também integrava o projeto “Espetáculo do Baralho”, onde se juntaram Luís Filipe Borges e
António Raminhos, “Diabo a 7 Show”, com Ana Viriato
e os Perfume. Numa vertente de magia cómica também
percorreu grandes salas com o “Humor na Cartola” e ultimamente é humorista residente no programa de Fernando Rocha “Pi100Pé”.

28 fev
21H30
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA
DAS AVES

público geral
bilhete 2€
+ informações
e reservas em
centrocultural@
cm-stirso.pt
ou 252 870 020

O desfile de Carnaval promete voltar a encher as ruas
de Santo Tirso, nesta que é, para muitos, a festa mais divertida do ano.
O corso carnavalesco reúne instituições, escolas, IPSS e
associações de todo o concelho. Para este dia de folia,
está prevista uma tarde com muita animação.
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18 e 19 JAN
09H00 > 19H00
PAVILHÃO
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO

TORNEIO INTERNACIONAL DE KARATÉ 2020

— 26º GRANDE TORNEIO
— 18º INTERNACIONAL
— OPEN DE CAMPEÕES E LIGA OLÍMPICA

público geral
entrada gratuita

Iniciativa organizada pelo Karaté Shotokan de Vila das
Aves – Associação Desportiva e Cultural, com o apoio da
Câmara Municipal de Santo Tirso.
Prevê-se a participação de 1000 atletas, portugueses e
estrangeiros, desde os escalões de formação ao escalão
sénior.

25 jan

CAMINHADA DO ANO NOVO

público geral
inscrição gratuita em
http://caminhadas.
santotirso.pt/
inscricao.php

Percurso PR 6ST — “VALE DO LEÇA”.
09H15 — Câmara Municipal de Santo Tirso
Saída para Lamelas (carro próprio);
09H30 — Início do Percurso, Sede da União de Freguesias
de Lamelas e Guimarei (Lamelas);
10H45 — Sobradelo;
11H00 — Vale do Pisão;
11H15 — Quinta da Peneda;
12H30 — Outeiro Alto;
13H00 — Fim do Percurso, Sede da União de Freguesias
de Lamelas e Guimarei (Lamelas);

04 fev
09H30 > 13H00
PAVILHÃO
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO

2ª JORNADA DO CAMPEONATO REGIONAL
NORTE DE TÉNIS DE MESA

15 e 16 fev
PAVILHÃO
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO

TAÇA DE PORTUGAL DE GINÁSTICA RÍTMICA

público geral
entrada gratuita

stut
santo thyrso ultra trilhos
2020

Iniciativa organizada pela CAID em parceria ANDDI-Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento
Intelectual, que pretende promover o desporto adaptado. Conta com a participação de várias equipas de instituições de solidariedade social e clubes desportivos a
nível nacional, entres os quais a equipa da instituição.

O NAST – Núcleo Associativo de Santo Tirso com o
apoio da Câmara Municipal, organiza a 6ª Edição do
STUT – SANTO THYRSO ULTRA TRILHOS.
O STUT é uma prova de corrida de montanha de âmbito internacional que se desenvolve pelas montanhas
dos concelhos de Santo Tirso e Paços de Ferreira.
Na vertente competitiva e de lazer, o STUT encerra em
si quatro provas, uma ULTRA, de cerca de 53km, um
LONGO de 28km, um CURTO de 17km e uma Caminhada/Corrida de 10km, a serem realizadas no dia 16 de
fevereiro, com partida e chegada na Fábrica de Santo Thyrso.
Para a vertente educacional, existirá um TRAIL para
Crianças e Jovens, a realizar no dia 15 de fevereiro, no
Parque Urbano de Geão, para dar a conhecer aos mais
novos a modalidade, fomentando a prática desportiva, a amizade, o respeito pela natureza, contribuindo
assim para o desenvolvimento harmonioso de futuros
atletas e cidadãos.

15 e 16 FEV

público geral
inscrições em
http://www.nast.pt

Esta prova que vai contar com a participação de aproximadamente 150 atletas é promovida pela Federação de
Ginástica de Portugal e Ginásio Clube de Santo Tirso,
com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso.

público geral
entrada gratuita
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CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA

estranhões
e bizarrocos

Na companhia de Estranhões e Bizarrocos e outros seres sem exemplo, voamos para o país dos ccontrários,
conhecemos o pai que se tornou mãe e ouvimos contar
a história do primeiro pirilampo do mundo. As palavras
de José Eduardo Agualusa permitem-nos ler e escrever
o mundo interior das crianças e o mundo em que elas se
movimentam, num tempo só por elas habitado, no qual
todas as coisas duram para sempre.
Texto: José Eduardo Agualusa.
Direção artística: Joana Providência.
Interpretação e cocriação: Joana Mont’ Alverne.
Apoio Plástico: Filipe Mendes e Susete Rebelo.
Música: Pascal Comelade.
Apoio Sonoplastia: Fábio Ferreira.
Produção: ACE - Teatro do Bolhão.
Duração aproximada: 40’

15 fev
10H00 E 11H30
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO

M/6
inscrição prévia
e obrigatória em
cultura@cm-stirso.pt
ou 252 870 020
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TE
A
TRO
ATIVIDADES PARA BEBÉS

ATIVIDADES EM FAMÍLIA — PAIS & FILHOS
08 FEV
10H30
CENTRO
CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA
DAS AVES

3 meses > 3 anos
inscrição gratuita
em centrocultural@
cm-stirso.pt
ou 252 870 020

25 JAN
10H30
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO

inscrição gratuita,
limitada a 20 crianças
acompanhadas, em
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

Branco

OVO
Espetáculo para bebés, integrado na trilogia Aves: ovo,
ninho e voar. Uma experiência sensorial, performativa
e sonora, onde se juntam bebés, pais e sensações. Um
mundo novo onde se ganham asas, onde se aprende a
voar, onde se lançam novos voos e se abrem caminhos a
novas experiências. O ovo é o início. É a primeira casa,
é o calor que fermenta a vida, a explosão da expulsão.
Numa analogia com a mãe, com a maternidade, o projeto artístico Som do Algodão propõe uma viagem de
descoberta, de renovação e de significados que se multiplicam. Um caminho que se desdobra em sons e significados, que trabalha e envolve os sentidos das crianças.
Um conto para contar, onde a rima e o ritmo despertam
os participantes, num jogo que pede a interação de todos na descoberta deste ovo que se transforma, que se
desdobra em novas histórias a cada página. E, roda-se o
ovo, e a história continua. Sensações, músicas e histórias
para descobrir num ovo que é um casulo de emoções!
Duração aproximada: 45’

No silêncio do branco há uma linha vazia de sons e palavras, um verso sem rima à espera que cada cor no seu
brilho ecoe.
Branco é um espetáculo de cor e de luz.
Branco é a cor de uma nuvem, o calor de um colo, a liberdade de um momento e a inocência de um sorriso.
Quantas cores brincam no branco?
Num mundo branco calmo e sereno vivem as cores do
arco iris. Todos os dias acordam bem cedo e na luz branca do branco mostram o esplendor da sua cor. Um pássaro azul, uma mão amiga um chapéu para dar...
Querem saber mais? Não podemos contar.
A Estação das Letras apresenta “Branco” um espetáculo
sem princípio nem fim.
Interpretação: Tiago Duarte
Criação: Tiago Duarte & Paulo Santos
Produção: Estação das Letras
Duração aproximada: 45’
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2018, 96´
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LEI
TU
RAS

DE CONTO A CONTO
18 JAN
10H30
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
DE SANTO
TIRSO

SUGESTÕES DE LEITURA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
02 > 31 JAN

AGUSTINA BESSA LUÍS

M/4
inscrição gratuita em
servicoeducativo@
cm-stirso.pt
ou 252 833 428

As crianças são feitas de Contos
RITA SINEIRO
Dizem que as crianças são os melhores amigos dos contos, e que dos seus corações e imaginação os contos fazem a sua casa. É isso, as crianças são feitas de contos.
Querem ver?!
Dizem também que um dia vamos ser todos suficientemente crescidos para voltar a ouvir Contos de Fadas outra vez. Vamos experimentar?!
Sessão de contos para famílias com direito a bilhete de
viagem e visita guiada à infância.

Agustina Bessa-Luís nasceu em Vila Meã, Amarante, em
1922 e morreu a 3 de junho de 2019 no Porto. A sua infância e adolescência são passadas na região duriense, cuja
ambiência marcará fortemente a sua escrita. Estreou-se
como romancista em 1948, com a novela Mundo Fechado. Manteve um ritmo de publicação pouco usual nas letras portuguesas, contando com mais de meia centena de
obras. Tornou-se conhecida não só como romancista, mas
também como autora de peças para teatro, guiões para
cinema, biografias, ensaios e livros infantis, tendo a sua
obra marcado a literatura portuguesa atual.

01 > 29 FEV

SEMANA DA LEITURA…

CI
NE
MA

No mês predileto do amor, a Biblioteca Municipal de
Santo Tirso organiza, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, a Semana da Leitura. Aliando o maravilhoso sentimento do amor aos livros e à leitura, surge
a sugestão de leituras de livros apresentada: livros que
narram o amor ao livro e aos momentos de leitura, num
tom divertido e, por vezes, surpreendente até para o leitor mais habituado à magia da leitura.

ATIVIDADES EM FAMÍLIA — PAIS & FILHOS
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE VILA DAS AVES

público geral inscrição gratuita em centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

SMALLFOOT:
UMA AVENTURA GELADA
de Karey Kirkpatrick e Jason Reisig
11 JAN • 16H00 • M/6

2018, 96´
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rondas
público geral ponto de encontro: Loja Interativa de Turismo
inscrição gratuita em: santotirso@cm-stirso.pt, turismo@cm-stirso.pt ou 252 830 411

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

40

v
i
s
i
t
a
s

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL
25 JAN
10H00 > 13H00

A Associação de Solidariedade Social (AS),
foi reconhecida e oficialmente declarada
uma IPSS em maio de 2003.
A 6 de agosto de 2011, foram inauguradas
as atuais instalações.
A ´AS´ é reconhecida pela comunidade e
pelos órgãos de soberania locais, como um
exemplo a seguir no campo da intervenção
social.
Atualmente conta com os seguintes serviços:
– Lar (alojamento coletivo de utilização
temporária ou permanente);
– Apoio domiciliário (prestação de cuidados individualizados e personalizados
no domicílio);
– Centro de dia (prestação de um conjunto de serviços).
As respostas sociais da AS, procuram valorizar e dignificar o ser humano (na dimensão
física e espiritual), não descuidando, em
momento algum, a qualidade do serviço
prestado.

PONTE ROMANA DE NEGRELOS
29 fev
10H00 > 13H00

A ponte de São Martinho do Campo, vulgarmente designada por Ponte de Negrelos,
é uma notável obra de engenharia romana
que conserva as principais caraterísticas
construtivas da sua fábrica de origem, constituindo, por isso, um imóvel de elevado valor
patrimonial.
Apesar das várias intervenções de conservação e restauro, de que foi alvo ao longo da
sua existência, manteve a integridade estrutural, permitindo que hoje se possa considerar como um monumento de referência, tanto
pelo seu valor intrínseco, enquanto imóvel de
reconhecido interesse arquitetónico, quanto
pelo testemunho de uma vivência multissecular, a partir da qual é possível perscrutar
inúmeras realidades históricas.
Os trabalhos de restauro da ponte tiveram
início em meados de junho de 2005. As obras
consistiram numa significativa intervenção
estrutural com recuperação do pavimento
original do lajeado de granito entre outros
trabalhos.
É um imóvel de elevada relevância patrimonial, que documenta uma realidade histórico-arqueológica cujo entendimento ganha
maior coerência e substância a partir do seu
estudo e preservação.
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visitas mmap/miec
+ informações em museus@cm-stirso.pt
público geral inscrição gratuita em museus@cm-stirso.pt ou 252 830 410

VISITAS GUIADAS

PARQUE ESCULTÓRICO

VISITAS ORIENTADAS ARTE – ARQUEOLOGIA – ARQUITETURA
VISITAS ORIENTADAS CENTRO INTERPRETATIVO
DO MONTE PADRÃO
VISITAS ORIENTADAS
18 JAN
10H00 > 12H00
12 FEV
14H30 > 16H30
público geral
informações
e inscrições em:
museus@cm-stirso.pt
ou 252 809 120

25 JAN

público geral
informações
e inscrições em:
museus@cm-stirso.pt
ou 252 830 410
ponto de encontro:
MMAP/MIEC
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CENTRO INTERPRETATIVO
DA FÁBRICA DE SANTO THYRSO
A visita ao património industrial visa dar a conhecer ou
reconhecer o passado industrial do concelho, as suas
marcas na paisagem e na memória coletiva tirsense.
Neste bimestre iremos ter duas visitas ao património têxtil do concelho através das quais poderemos conhecer a
Fábrica de Santo Thyrso e o seu Centro Interpretativo, assim como, apreciar uma deslocação até à antiga Fábrica
do Rio Vizela, empresa pioneira da industrialização têxtil
no Vale do Ave.

PROJETO ONLY TRY
COLLECT MOMENTS NOT THINGS
EXPERIMENTAR O BATISMO EQUESTRE

Coudelaria Vila Nova – Monte Córdova
Equinaturi Clube Equestre
Mentor: RUI SAMPAIO

A Coudelaria Vila Nova está perfeitamente integrada na
paisagem. A montanha cria o ambiente ideal para criar
e praticar uma modalidade desportiva/lazer, de elevada
qualidade. O contato direto com os animais gera bem-estar e proporciona experiências únicas.
A proposta Only Try oferece uma visita guiada às instalações, um fórum sobre os cavalos estabulados e sobre
as éguas de criação e uma visita guiada a todos os espaços de apoio (exteriores).
Haverá formação inicial sobre o maneio de equídeos.
A voltinha a cavalo, de forma segura, está garantida.

FIM DE SEMANA GASTRONÓMICO
DE SANTO TIRSO

08 FEV
16H00 > 19H00

público geral
5€
+ informações
e inscrições em:
santotirso@cm-stirso.pt,
turismo@cm-stirso.pt
ou 252 830 411

21 > 23 fev
SANTO TIRSO

público geral
+ informações em
turismo@cm-stirso.pt
ou 252 830 411

SANTO TIRSO. ENCONTROS DO
PATRIMÓNIO
MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA
(PORTO)
PROGRAMA:
09h30 – Saída para o Porto;
10h30 – Visita guiada ao Mosteiro de São Bento da Vitória;
12h00 – Regresso ao MMAP/MIEC.

Fevereiro marca mais um fim de semana gastronómico.
Em Santo Tirso terá a oportunidade de saborear a tradição, e o paladar de produtos genuínos e de singular
qualidade de uma cozinha autêntica. Não resista à tentação, e reserve a sua mesa num dos restaurantes aderentes, aproveitando para degustar a doçaria e os vinhos
da região.
Este ano, propomos uma Tábua de Queijo com Presunto
de entrada e o arroz de Pica no Chão como prato principal. Para sobremesa, aconselha-se a degustar o pudim
Condessa Aldara.
À iniciativa aderem vários restaurantes do concelho. É
necessário fazer reserva com 72 horas de antecedência. Os empreendimentos turísticos oferecem um desconto de 10 por cento no alojamento na noite de sexta
e sábado.
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05 > 07 FEV
09H00 > 17H30
ESCOLAS
DO CONCELHO
DE SANTO
TIRSO
alunos do 2º ciclo,
3º ciclo e ensino
secundário
entrada gratuita

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO: INTERNET
MAIS SEGURA

Com esta iniciativa a Câmara Municipal de Santo Tirso, pretende aliar-se às comemorações do Dia Internacional da Internet Mais Segura, que se realiza a 11 de fevereiro.
Estão previstas sessões de sensibilização sobre os perigos
da internet dirigidas aos alunos do concelho.
O programa inclui ainda uma ação dirigida aos pais, encarregados de educação e público em geral, no dia 6 de fevereiro, pelas 18H30 na Biblioteca Municipal.

biblioteca
municipal
de santo
tirso
mãos à obra...
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
14 E 28 JAN

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
CORES E TEXTURAS DE INVERNO

11 E 18 FEV

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
ATELIÊS DE CARNAVAL

M/4
M/4

cinema
10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
15 E 29 JAN

KENAI E KODA

08 e 22 JAN

SMALLFOOT: UMA AVENTURA GELADA

M/6

de Karey Kirkpatrick, Jason Reisig • 2016, 96´

05 E 19 FEV

MARNIE E OS AMIGOS

12 E 26 FEV

PAPUÇA E DENTUÇA

M/4

M/6
M/4

de Walt Disney • 2016, 83´

de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein • 2018, 84´
de Walt Disney • 1981, 81’
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hora do conto

hora do conto

10H00 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

09 E 23 JAN

O SEGREDO DO AVÔ URSO

08 JAN

O MORCEGO BIBLIOTECÁRIO

M/6

de Carmen Zita Ferreira; Ilustrações de Paulo Galindro

13 E 27 FEV

A MELHOR CAMISOLA DO MUNDO

15 e 22 JAN

O SAPO NO INVERNO

M/4

de Max Velthuijs

05 FEV

A MATILDE ESTÁ CARECA

M/6

de Francisco Goiana da Silva; Ilustrações de José Souto Moura

19 e 26 FEV

A QUE SABE A LUA?

M/4
M/4

de Pedro Mañas; Ilustração de Zuzanna Celej
de David Bedford; Ilustração de Caroline Pedler

centro
cultural
municipal
de vila
das aves

M/4

de Michael Grejniec

miec
oficinas
inscrição gratuita em: museus@cm-stirso.pt ou 252 830 410

oficinas

07 FEV > 01 MAR

OFICINAS DE ESCULTURA
Oficina Escolar. Equilibra-te 90’

10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

07 FEV > 01 MAR

OFICINAS DE ARQUEOLOGIA
Oficina Escolar.
Uma mensagem do passado 90’

pré-escolar ao 2º ciclo

29 JAN

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
OFICINA DO BONECO DE NEVE

12 FEV

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS
MÁSCARAS DE CARNAVAL

M/4
M/4

1º e 2º ciclo

cinema
10H30 inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
06 E 20 JAN

A IDADE DO GELO: O BIG BANG

M/6

de Mike Thurmeier e Galen Chu 2016, 94’

13 E 27 JAN

GARFIELD EM FUGA

M/6

de Mark AZ. Dippe 2011, 75’

03 E 17 FEV

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES

M/4

da Disney 2015, 79’

10 E 24 FEV

A BELA E O MONSTRO

M/6

46

de Disney 2014, 91’

47

Em agosto encerra aos sábados

CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
DE VILA DAS AVES
Rua Santo Honorato, 220
4795-114 Vila das Aves
T 252 870 020
centrocultural@cm-stirso.pt
Seg a Sex 09H00 – 17H30
Sáb 14H30 – 18H30

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE SANTO TIRSO
Quinta de Geão
4780-733 Santo Tirso
T 252 833 428
biblioteca@cm-stirso.pt
Seg a Sex 09H00 – 19H00
Sáb 14H00 – 18H00

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO TIRSO
Praça 25 de Abril
4780-373 Santo Tirso
T 252 830 400
santotirso@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

FÁBRICA
DE SANTO THYRSO
Rua Dr. Oliveira Salazar, 88
4780-453 Santo Tirso
T 252 809 120
invest@cm-stirso.pt

> 14H30 – 18H00

CENTRO
INTERPRETATIVO
DA FÁBRICA
DE SANTO THYRSO
Rua Dr. Oliveira Salazar, 88
4780-453 Santo Tirso
T 252 830 400
Seg a Sex 09H00 – 13H30

de abril a outubro

CENTRO
INTERPRETATIVO
DO MONTE PADRÃO
Rua do Castro do Padrão
Lg. de Quinchães, 137
4780-282 Monte Córdova
T 252 857 303
Ter a Sex 09H00 – 18H00
Sáb e Dom 14H00 – 19H00

PAVILHÃO MUNICIPAL
DE SANTO TISRO
Rua do Picoto
4780-521 Santo Tirso
T 252 830 406
desporto@cm-stirso.pt
Seg a Sex 09H00 – 23H00
Sáb 09H30 – 13H30

MUSEU MUNICIPAL
ABADE PEDROSA
Rua Unisco Godiniz
4780-363 Santo Tirso
T 252 830 410
museus@cm-stirso.pt
Ter a Sex 09H00 – 17H30
Sáb e Dom 14H00 – 19H00

MUSEU INTERNACIONAL
DE ESCULTURA
CONTEMPORÂNEA
Rua Unisco Godiniz
4780-363 Santo Tirso
T 252 830 410
museus@cm-stirso.pt
Ter a Sex 09H00 – 17H30
Sáb e Dom 14H00 – 19H00

LOJA INTERATIVA
DE TURISMO
Largo Coronel Batista
Coelho, 54
4780-370 Santo Tirso
T 252 830 411
turismo@cm-stirso.pt
Jan a Mai / Set > Dez
Ter a Sex 09H00 – 17H30
Sáb 09H00 – 14H00
Jun a Ago
Ter a Sex 09H00 – 19H00
Sáb e Dom 09H00 – 14H00

> 16H15 – 22H00
Sáb 09H00 – 12H00
> 16H15 – 17H45
Dom 09H00 – 11H15

PISCINA MUNICIPAL
DE SANTO TIRSO
Rua do Picoto
4780-521 Santo Tirso
T 252 830 406
desporto@cm-stirso.pt
Seg a Sex 08H00 – 12H30

> 14H30 – 17H00

INVEST
SANTO TIRSO
Fábrica de Santo Thyrso
Rua Dr. Oliveira Salazar, 88
4780-453 Santo Tirso
T 252 809 120
invest@cm-stirso.pt
Seg a Sex 09H30 – 12H30

POLÍCIA MUNICIPAL
Central de Transportes
Rua das Rãs, Loja 2
4780-536 Santo Tirso
T 252 830 485
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