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Mais de 250 famílias do concelho de Santo Tirso já 

receberam ajuda através do Programa de Emergência 

Social. Entre os meses de agosto e dezembro, a Área 

Metropolitana do Porto canalizou uma parte da verba 

proveniente do excedente orçamental para aplicação, 

a fundo perdido, em situações de emergência social, 

distribuindo-a pelos municípios que compõem o seu 

território. Ao município de Santo Tirso foram atribuídos 

cerca de 116 mil euros, que se revelaram um balão de 

oxigénio para 273 famílias do concelho. A maior fatia 

daquele montante (64,5%) foi distribuída para apoio a 

despesas relacionadas com a habitação. Não obstan-

te, as famílias foram igualmente apoiadas em despe-

sas de saúde (20,7%), alimentação (9,9%) e educação 

(3,9%).

Tendo por base o sucesso e a necessidade deste 

programa, a Câmara Municipal de Santo Tirso irá, em 

2014, criar o seu próprio Programa Municipal de 

Emergência Social, com um investimento que rondará 

os 150 mil euros. Deste modo, as famílias do concelho 

que demonstrem níveis elevados de carência social 

poderão beneficiar deste apoio, bastando, para isso, 

dirigir-se à Divisão de Ação Social da autarquia, que 

avaliará as respetivas condições de acesso. 
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ACOD PROMOVE AÇÕES NO ÂMBITO DO «APOIO À FAMÍLIA»

«Oficina de Pais» e as segundas jornadas «Pensar sobre o Sentir da Deficiência» são duas das iniciati-
vas que serão promovidas pela Associação Criar Oportunidades à Deficiência (ACOD), durante o 
primeiro trimestre de 2014. As atividades inserem-se no âmbito do projeto «Apoio às Famílias» e 
destinam-se a pais com filhos portadores de deficiência, bem como a técnicos da área da reabili-
tação. 
As segundas jornadas «Pensar Sobre o Sentir da Deficiência» irão realizar-se no próximo dia 15 de 
fevereiro, no auditório da União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel) e 
Burgães, entre as 15h00 e as 18h00. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 3 de fevereiro, no 
Gabinete de Atendimento/Encaminhamento para pessoas com deficiência da ACOD.
Já a «Oficina de Pais» arranca no dia 22 de fevereiro e realiza-se todos os sábados, num total de sete 
sessões, que terão lugar na União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel) 
e Burgães. 
No passado dia 13 de dezembro, recorde-se, a ACOD inaugurou o Gabinete de Atendimento/En-
caminhamento para pessoas com deficiência, que funciona entre as 9h00 e as 17h00, na Avenida 
Sousa Cruz, nº 749, em Santo Tirso.  

Mais informações: 
Telefone: 914681637
Email: acoddirecao@gmail.com

A coesão social foi uma das prioridades assumidas pelo novo executivo da Câmara de Santo 
Tirso, tendo presente que o poder municipal tem de estar próximo das pessoas e, dessa forma, 
responder aos problemas que mais afetam as famílias do concelho.
Mas uma Câmara Municipal não pode, nem deve, agir de forma isolada. Daí a importância 
das instituições e organizações concelhias que atuam diretamente no terreno e que, em 
conjunto, e sob a orientação da Autarquia, devem fomentar a formação de uma consciência 
coletiva dos problemas sociais e contribuir para a ativação dos meios e agentes de resposta, 
otimizando os meios de ação.
Da minha parte, quero desde já demonstrar aos parceiros da Rede Social de Santo Tirso todo 
o empenho do atual executivo camarário em trabalhar em parceria. 
A nossa prioridade são as Pessoas!

O presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso,

EDITORIAL  

A NOSSA PRIORIDADE 
SÃO AS PESSOAS!
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A Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso (ACIST) e a 
Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente (CAID) 
realizaram uma mostra de presépios no átrio da Câmara 
Municipal, entre os dias 13 e 23 de dezembro.
Ao todo, estiveram em exposição 50 os presépios criativos, em 
cerâmica e madeira, numa iniciativa que te por objetivo mostrar 
à população trabalhos realizados por jovens deficientes que se 
encontram a frequentar a formação de artesanato. 
A esta iniciativa, juntaram-se também as formandas de um 
curso de expressão plástica que decorre nas instalações da 
ACIST, no âmbito das Unidade de Formação Modular certifica-
da, combinando assim os trabalhos de diferentes estilos.
A exposição «Matrizes» contou com o apoio da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, tendo sido inaugurada com a presença do 
presidente da autarquia, Joaquim Couto, o presidente da ACIST, 
João Moreira, e a diretora técnica da CAID, Guida Neto.

PRESÉPIOS
CRIATIVOS EM EXPOSIÇÃO

DIA  INTERNACIONAL 
DA TERCEIRA IDADE

Cerca de 150 pessoas encheram o salão paroquial da 
Reguenga, para uma ceia de Natal, no dia 7 de dezembro. O 
objetivo desta iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia, 
com o apoio do padre Manuel Cantilal, foi promover o convívio 
entre todos. Com uma imponente árvore de Natal e um bonito 
presépio a decorar a ceia, esta contou com uma mesa farta de 
uma típica ementa de Natal. A animação também não faltou 
com cantares entoados pelo grupo de jovens da freguesia.
A entreajuda de várias pessoas empresas para que este 
evento fosse possível demonstrou que o espírito de Natal 
esteve presente na freguesia. 

SALÃO PAROQUIAL DA
REGUENGA RECEBE
CEIA DE NATAL No dia 28 de outubro, o Centro de Dia da Associação do 

Infantário de S. Tomé de Negrelos, o Casatir, Roriz, o Centro 
Social e Paroquial de Vilarinho e o Lar Familiar da Tranquili-
dade, de Vila das Aves, reuniram-se para festejar, mais uma 
vez, o Dia Internacional da Terceira Idade.
A festa decorreu no salão do Patronato, em Vila das Aves, 
contando com a preciosa ajuda do artista José Morais, para 
colocar toda a gente a cantar e a dançar. Realizou-se, 
também, uma peça de teatro, dinamizada pelo Grupo de 
Teatro da Fábrica “Coelima”. Como não há festa sem comida, 
ainda houve um lanche, onde todos puderam conviver e 
confraternizar.
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No dia 8 de dezembro de 2013, a CASL - Casa de Acolhimento 
Sol Nascente, instituição vocacionada para o apoio à pessoa 
com deficiência e família, realizou a sua Festa de Natal.
A CASL é uma IPSS certificada pela norma EQUASS que tem 
como missão o Reconhecimento da deficiência pela competên-
cia.
A Festa de Natal foi um momento aproveitado para que os utentes 
da CASL tenham oportunidade de serem reconhecidos social-
mente e mostrem as suas capacidades, trabalhadas ao longo de 
todo o ano, numa perspetiva de reabilitação do potencial 
humano, de um para um, ao seu ritmo.
Este ano, o programa contou com dança, expressão corporal, 
música ao vivo e teatro. O salão paroquial da freguesia de Monte 
Córdova encheu para assistir ao espetáculo que contou com a 
presença do vereador da Coesão Social da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa, e representantes de outras Instituições da 
freguesia e concelho, entre as quais a junta de freguesia, a Cruz 
Vermelha e a ACOD. O programa contou também com a atuação 
do grupo dos Amigos do Rancho Folclórico de São Salvador de 
Monte Córdova que abrilhantou o final da festa.

O Mosteiro de Vilarinho foi o palco para o grande concerto 
de Natal que reuniu os utentes das Associação do 
Infantário de S. Tomé de Negrelos, o CASATIR de Roriz, o 
Lar Tranquilidade, de Vila das Aves, e o Centro Social e 
Paroquial de Vilarinho. O concerto, que decorreu a 19 de 
dezembro, contou a atuação da Banda Marcial da GNR do 
Porto e teve a extraordinária colaboração da Secção de 
Programas Especiais da GNR de Santo Tirso.
Foi uma atividade de grande agrado e entusiasmo, tornan-
do uma tarde de chuva e frio, cheia de calor humano, 
partilha e espírito Natalício.

CONCERTO DE NATAL NO 
MOSTEIRO DE VILARINHO

FESTA DE NATAL DA CASL

A Câmara Municipal de Santo Tirso distribuiu cabazes de natal 
a 900 famílias carenciadas do concelho. Bacalhau, arroz, 
massa, leite, açúcar, óleo, azeite, bolachas, aletria e bolo-rei 
são os produtos que compõe o cabaz e que, este ano, foram 
adquiridos, pela primeira vez, no comércio tradicional. “Esta-
mos, simultaneamente, a ajudar as famílias que estão a 
atravessar um momento difícil e que necessitam destes produ-
tos para passar um natal condigno e, por outro lado, a investir 
no comércio tradicional que também está a sentir os efeitos da 
crise”, alude o presidente da autarquia, Joaquim Couto. 
Contrariando a tendência de comprar os produtos nas grandes 
superfícies comerciais que decorreu em anos anteriores, a 
Câmara Municipal de Santo Tirso optou por encher os cabazes 
de natal com artigos adquiridos no comércio tradicional, em 
mercearias localizadas um pouco por todo o concelho. A ideia, 
explica Joaquim Couto, “foi contactar a Associação Comercial 
e Industrial de Santo Tirso (ACIST), no sentido de questionar os 
associados sobre a disponibilidade de participar nesta iniciati-
va”. “Apesar de, em termos logísticos, isto significar um maior 
esforço por parte da autarquia, obrigando os funcionários a 
deslocar-se a diversos locais para a aquisição dos produtos, 
foi um sinal importante que quisemos dar ao comércio tradicio-
nal”, enfatiza Joaquim Couto, acrescentando: “Queremos 
incentivar a procura do comércio local e, para isso, a Câmara 
Municipal deve dar o exemplo”.
Os beneficiados pelos cabazes de natal são 900 famílias do 
concelho, o mesmo número do ano passado. Segundo o 
presidente da autarquia, este ano houve, contudo, uma maior 
preocupação no cruzamento de dados das famílias referencia-
das. “Contactamos os párocos e as instituições concelhias 
que também distribuem cabazes, de forma a que não 
houvesse, por um lado, duplicação de cabazes entregues à 
mesma família e, por outro, que nenhuma família carenciada 
ficasse sem estes produtos”.      
A compra dos 900 cabazes representou um investimento da 
Câmara Municipal de Santo Tirso que ronda os 21 mil euros.

CÂMARA DISTRIBUI CABAZES DE NATAL
A 900 FAMÍLIAS CARENCIADAS
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