
Santo Tirso


Santo Tirso é uma cidade situada a 24 Km do Porto e de Guimarães. Fica ainda a menos 
de 20 Km do Aeroporto e possui ligações ferroviárias e rodoviárias. Ainda do ponto de 
vista geográfico, o território ocupa um lugar de transição entre a fachada atlântica e o 
interior mais acidentado e montanhoso.


A sua origem foi atribuída ao mosteiro fundado ou reedificado, no século X, pelos 
monges beneditinos. Santo Tirso é sede de município desde 1834. Tem cerca de 70 000 
habitantes. Possui uma forte presença da indústria têxtil e do vestuário. O rio Ave e as 
inúmeras quedas de água, os parques naturais e florestais, os monumentos românicos e 
barrocos, as termas e as quintas de turismo, a gastronomia, os vinhos e as festas 
populares, a doçaria conventual, artesanato, são motivo de interesse.


São Rosendo, que terminou a sua vida como bispo na então já muito famosa catedral de 
Santiago de Compostela (968-977), e foi fundador do Mosteiro de San Salvador de 
Celanova, dinamizador da cultura e o desenvolvimento dos reinos cristãos no limiar do 
ano mil, nasceu no território de Santo Tirso, na atual freguesia de São Miguel do Couto.


Santo Tirso possui uma inegável qualidade de vida, reforçada pela oferta cultural, como a 
do MIEC - Museu Internacional de Escultura Contemporânea, do Centro de Arte Alberto 
Carneiro, do Museu Municipal Abade Pedrosa (com vasto espólio arqueológico), do 
Arquivo Histórico Municipal, da Biblioteca Municipal, do Centro Interpretativo do Monte 
Padrão (Estação Arqueológica), da ARTAVE – Escola Profissional Artística, por inúmeras 
Escolas, dos espaços de exposição e fruição, como a Fábrica de Santo Thyrso e a sua 
Nave Cultural, ou o Centro Cultural de Vila das Aves, pela oferta desportiva e pelas 
atividades de natureza.


Santo Tirso possui ainda uma património vivo de agrupamentos musicais, grupos 
folclóricos, de teatro, academias de dança, inúmeros espaços culturais locais e 
festividades. Em Santo Tirso, nasceram, viveram e ainda residem alguns nomes 
interessantes das artes plásticas, como Tomaz Pelayo, José Cavadas, para além de um 
vasto conjunto de grandes fotógrafos.




Santo Tirso realiza, anualmente, um Festival Internacional de Guitarra, 
um Festival Internacional de Orgão e Masterclasses Internacionais de 
Violoncelo regulares, promovidas pela Fundação Franz Schubert.


