
25º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE GUITARRA SANTO TIRSO 2018
O Festival Internacional de Guitarra está de volta a Santo 
Tirso entre os dias 11 de maio e 02 de junho. 

A abertura com chave de 
ouro, fica a cargo de Alfredo 
Panebianco, um dos maiores 
representantes da famosa 
escola cubana da guitarra 
clássica. Consigo traz uma 
composição dedicada à nos-
sa cidade e ao Festival Inter-
nacional de Guitarra, cuja 
estreia mundial acontece no 
dia 11 de maio, num concerto 
em que Panebianco vai par-
tilhar o palco com a guitar-
rista Vania Del Monaco e a 
Orquestra ARTAVE.

O Festival prossegue com 
o delicado dedilhar da gui-
tarra clássica pelo italiano 
Lorenzo Micheli (dia 18) no 

belo cenário da Capela da 
Escola Profissional Agrícola 
Conde de São Bento.. Nesse 
fim de semana, num retorno 
às origens da guitarra fla-
menca, paredes meias com 
a vanguarda, seguimos ain-
da viagem com o espanhol 
José Carlos Gómez (dia 19).

De Filadélia (EUA) chega-
-nos, uma semana depois, 
Trevor Gordon Hall que, na 
sua busca, por novos sons, 
colaborou com vários cons-
trutores para dar novas 
possibilidades à guitarra 
acústica. O resultado, ouve-
-se no Centro Cultural Muni-
cipal de Vila das Aves a 25 

de maio. Um dia depois, o 
regresso aos clássicos com 
o talento e o rigor do ins-
trumentista polaco Lukasz 
Kuropaczewski.

Nos primeiros dias de junho, 
o festival despede-se ao 
som do Diego Jascalevich 
Trio (dia 1), que se apresenta 
com uma intensa, emocio-
nante e virtuosa união mu-
sical feita entre os sons da 
Argentina e do Brasil (dia 1), 
para, no dia 2, fazer as des-
pedidas oficias com aque-
le que é hoje considerado, 
dentro e fora de portas, 
como um dos maiores valo-
res do fado: Ricardo Ribeiro. 

BILHETEIRA

Concertos: Adultos: 7,50€
Jovens/estudantes: —50%.
Masterclass: Executantes: 80€
Ouvintes: 40€

25 mai
21H30

TREVOR GORDON HALL
(EUA) 
FINGERPICKING
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CONCERTO DA PRIMAVERA  
Grupo Coral e Oficina de Música de 
Vila das Aves 

19 mai
21H30  
público geral
entrada gratuita O Grupo Coral e a Oficina de Música de Vila das Aves 

são os protagonistas deste espetáculo, que contará 
com interpretações musicais que vão desde os grandes 
clássicos aos “hits” da atualidade.

O Grupo Coral cantará um repertório na base de canções 
populares com arranjos para coro. A Oficina de Música 
interpretará trechos clássicos, assim como incursões 
pelo pop rock e bandas sonoras cinematográficas com 
arranjos orquestrais.

CONCERTO

Nuno Andrade Blues Drive apresenta-se como power 
trio no seu formato mais básico, mas é sempre possível 
encontrar mais músicos em palco - tanto como uma 
versão alargada da banda ou apenas como músicos 
convidados para o concerto - típico neste estilo musical.

Nuno Andrade é um guitarrista, vocalista e compositor 
que se entregou profundamente à experimentação do 
Blues - uma velha paixão e influência- com o intuito de o 
compreender, explorar e testar novas formas e abordagens. 
Neste processo, as músicas são criadas e/ou reinterpretadas 
tanto de uma forma mais clássica como em algo diferente, 
mas tentando sempre manter a improvisação e o “soul” 
como parte importante do espetáculo.

Integrado no grupo está Nifa Lobo. Natural de Vila 
das Aves, o baterista foi convidado por Nuno Andrade 
para fazer parte deste projeto. Juntamente com Diogo 
Rodrigues, ambos os músicos fortemente influenciados 
por blues, jazz, rock e funk, asseguram a secção rítmica. 

08 jun
21H30
público geral
entrada gratutita

NUNO ANDRADE 
BLUES DRIVE 

NOITE TIRSENSE
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EXPOSIÇÕES

02 > 16 jun
público geral
entrada gratuita

CIDADANIA, SUSTENTABILIDADE E 
CONSERVAÇÃO

Iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal de San-
to Tirso, em parceria com o FAPAS – Fundo para a Prote-
ção dos Animais Selvagens. 

O projeto expositivo apresenta uma viagem ilustrada pe-
los principais habitats e ecossistemas de Portugal. Des-
creve como são os principais valores de biodiversidade, 
que serviços prestam os ecossistemas que representam, 
que impactos têm ocorrido nos mesmos, e quais as prin-
cipais medidas de conservação a adotar para cada um.

Para descobrir nesta exposição itinerante, ou de forma 
interativa em plataformas móveis com sistemas de leitu-
ra de QRCodes.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
LOPES CRUZ 

Lopes Cruz, o pintor nasceu em Luanda, em 1970. 
Com apenas cinco anos, veio morar para Santo Tirso. 
Licenciou-se em Arte e Design em 1997. Desde então que 
é um apaixonado pelo mundo das artes, dedicando-se 
ao design de interiores e pintura. 

Em 2007 emigra e realiza uma exposição no Médio 
Oriente. No ano de 2012 recebe o 1º lugar no concurso 
internacional “Helsínquia Capital Mundial do Design”. 

Finaliza o Mestrado em Design pela IADE (Universidade 
Europeia), em 2017. 

Atualmente tem atelier em Santo Tirso, local onde se 
dedica à pintura e design de interiores.

02 > 31 mai
público geral
entrada gratuita

WORKSHOP
adultos (limite de 12 particpantes) inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt 
ou 252 833 4280

09 jun
14H30 > 17H30

Atreva-se e venha descobrir a arte de trabalhar o feltro, 
numa oficina criativa! 

ARTE COM FELTRO 
Conceção e Dinamização – Cláudia Pinto 
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CINEMA

FADO 
de Perdigão Queiroga
10 mai • 14H30

2010, 119’

ALDA E MARIA, POR 
AQUI TUDO BEM  
de Maria Esperança Pascoal
07 jun• 14H30 • M/12

2011, 94’

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

SUGESTÃO DE LEITURA
MIGUEL 
TORGA
02 > 31 MAI

EUGÉNIO DE  
ANDRADE     
01 > 30 JUN

Miguel Torga (1907-1995), escritor portu-
guês e um dos mais importantes poetas do 
século XX. Destacou-se também como con-
tista, ensaísta, romancista e dramaturgo, 
deixando mais de 50 obras publicadas.

Um dos maiores poetas do séc. XX. Nasceu 
na Beira Baixa, em 1923. 

Eugénio de Andrade publicou mais de vinte 
livros de poesia, obras em prosa, antologia, 
livros infantis e traduziu, para português, 
poesia de Frederico Garcia Lorca, José Luís 
Borges, René Char, entre outros. 
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CICLO DE TEATRO PARA A INFÂNCIA

16 jun
16H00
M/3
inscrição gratuita em: 
cultura@cm-stirso.pt  
ou 252 870 020

Duração aproximada: 
40 minutos. 

Queremos inventar uma festa! Uma festa onde participe-
mos todos. Reunir para celebrar. Mas para isso é preci-
so trabalhar, imaginar em conjunto, cada um fazer a sua 
tarefa, porque esta festa é um imenso carrocel que gira 
com as mãos de todos a empurrar! 

SAIA DE RODA

FICHA ARTÍSTICA
CRIAÇÃO 
E INTERPRETAÇÃO:  
Ana Lúcia Palminha  
e Suzana Branco.
CRIAÇÃO  
E CONCEÇÃO PLÁSTICA:  

Maria João Castelo. 
FOTOGRAFIA E VÍDEO:  
Diogo Pessoa de Andrade. 
APOIO À PESQUISA:  
Teresa Perdigão  
e Ana Paula Guimarães. 

ATIVIDADES EM FAMÍLIA PAIS & FILHOS

26 mai
16H00 
inscrição gratuita em: 
centrocultural@ 
cm-stirso.pt 
ou 252 870 020

João é um menino esfomeado que será aliciado a comer 
fast-food para saciar a sua fome. Só que depois de ingerir 
essa comida artificial, João fica maldisposto … e aí surgem 
os super alimentos em seu auxílio!

Após a peça haverá um concurso para as crianças sobre 
alimentação saudável. Serão selecionadas 3 crianças 
do público para responder a várias questões sobre a 
alimentação saudável.

No final do concurso serão entregues 3 prémios: 1º, 2º 
e 3º lugar. Os prémios serão da responsabilidade do 
Teatro Aviscena (patrocinadores).

TEATRO DE FANTOCHES 
“JOÃO E OS SUPER ALIMENTOS”
Teatro AVISCENA – Vila das Aves 

CINEMA
THE BOSS BABY
de Tom McGrath;  
DreamWorks • M/6

2017, 97‘ 

02 jun
16H00
público geral
entrada gratuita

Este espetáculo nasce de uma proposta de Susana Menezes 
– Serviço Educativo, Maria Matos Teatro Municipal (Lisboa).



CRIANÇAS 
SERVIÇO EDUCATIVO

08 mai A ZEBRA CAMILA de Marisa Núnez
Ilustrações de Óscar Villan • M/4

“Ali, no fim do mundo, no país onde o vento dá a volta vivia uma pe-
quena zebra chamada Camila. Como naquele sítio o vento era tão 
revirado, Camila tinha de andar com muito cuidado, para não per-
der as suas roupas...”

22 MAI A GIRAFA QUE COMIA ESTRELAS de José Eduardo Agualusa 
Ilustrações de Henrique Cayatte • M/6

História infantil sobre a amizade de uma girafa, que andava sem-
pre com a cabeça nas nuvens, e uma galinha do mato, com a cabeça 
cheia de frases feitas.

10H30 inscrição gratuita em: centrocultural@cm-stirso.pt ou 252 870 020

LIVROS – HORA DO CONTO

05 jun A MÁSCARA DO LEÃO de Margarida del Mezo
Ilustrações de Paloma Valdivia • M/4

“Uma noite, o papá Leão foi visitar o pica-pau e encomendou-lhe uma 
máscara leve como uma pluma, fria como o ódio e vermelha como a 
ira.” Uma história que nos fala da dificuldade de alcançar algo tão 
simples, e paradoxalmente tão complicado, de sermos nós próprios.

19 jun A CAROCHINHA E O JOÃO RATÃO de Luísa Ducla Soares 
Ilustrações de de Katarina Ilkovicova • M/6

Este conto tradicional português tem encantado gerações ao longo 
dos tempos. Depois de recusar vários pretendentes, a linda Carochi-
nha casa-se com o João Ratão, mas a autora nunca aceitou que o ra-
tinho guloso morresse cozido no caldeirão. Que horror! Como é que 
ela o conseguiu salvar?

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
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CINEMA

2008, 95’ 2012, 80’ 

2017, 90’ 2017, 66’ 

CAPITÃO CUECAS 
de David Soren • M/4
03 mai 10H30

A MINHA VIDA 
DE COURGETTE
de Claude Barras • M/6
17 mai 10H30

WALL.E 
de Andrew Stanton • M/4 
14 jun 10H30

SPIRIT- 
ESPIRÍTO SELVAGEM
de Kelly Asbury  
e Lorna Cook • M/6
21 jun 10H30

CINEMA
BOOG & ELLIOT 3
de Cody Cameron • M/4

25 JUN
15H00 

A Câmara Municipal de Santo Tirso promove “Oficinas de Verão”, destinadas a crian-
ças entre os quatro e os dez anos. Com um programa recheado de atividades, que vão 
desde o cinema, expressão plástica, horas do conto e jogos. A iniciativa decorre no 
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves e a participação é gratuita.

25 JUN > 29 JUN 15H00 > 17H00 
4 > 10 anos inscrição gratuita em: servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 252 833 428

OFICINAS DE VERÃO

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

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
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OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
CONSTRUÇÃO DE JOGOS COM MATERIAIS 
RECICLADOS • M/4

26 JUN
15H00 > 16H30

CINEMA
ROCK DOG – UM SONHO ALTAMENTE!
de Ash Brannon • M/6

27 JUN
15H00

CINEMA
SMURFS: A ALDEIA PERDIDA 
de Kelly Asbury  • M/6

28 JUN
15H00

HORA DO CONTO E 
OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 
O SAPO ENCONTRA UM AMIGO 
de Max Velthuijs • Ilustrações de Joana Quental • M/4

29 JUN
15H00 > 16H30

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

HORA DO CONTO E OFICINA  
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 OS QUATRO MÚSICOS
Conto Tradicional - Adaptação da Disney • M/4

“Era uma vez um burrinho. Todos os dias ele carregava os 
sacos de farinha do moinho. Quando ficou velho, sentiu-
se cansado e não pôde mais trabalhar. Então o seu dono 
mandou-o embora. O burrinho saiu pela estrada. Pretendia 
ir a Bremen, a cidade mais próxima (…)”

OFICINA DE EXPRESSÃO  
DESCOBERTA DO MANDARIM  
E DA CULTURA CHINESA • M/4

No mês da multiculturalidade, os Serviços Educativos darão 
a conhecer a pequenos e graúdos, algumas curiosidades 
da Cultura Chinesa e do Mandarim, com oficinas práticas 
e criativas que estimulam a assimilação e partilha de 
conhecimentos.

18 MAi
10H30

04 MAI
10H30

MÃOS À OBRA...

HORA DO CONTO E OFICINA 
DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
PARA TODAS AS CRIANÇAS, 
UM MUNDO MELHOR 
de Louise Gikow e Ellen Weiss • Ilustrações de McNally • M/4

01 JUN
10H30 > 12H00

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
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23 JUN
15H00

OFICINA DE LANTERNAS CHINESAS  
M/4

Nesta oficina iremos dar “asas” à imaginação e levar bem 
longe um desejo, um segredo ou um sonho, numa lanterna 
chinesa!  

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
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